
Dnia 1 września 2014 r. będą miały miejsce uroczyste Obchody Dnia Weterana. 
Organizatorami obchodów są Starosta Strzelecki oraz Burmistrz Strzelec Opolskich. 

Porządek uroczystości przedstawia się następująco:
godz. 11.15   Zbiórka pod Ratuszem
godz. 11.30  Msza św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich
godz. 12.45  Złożenie kwiatów pod Pomnikiem ku czci Ofiar Wojen i Przemocy

Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Strzelcach Opolskich informuje iż orientacyjnym terminem odbioru kart 
parkingowych jest data 15 września 2014 r.  i kolejno następujące po sobie dni.

Podany wyżej termin został wskazany przez Biuro Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych, jednak należy dodać, iż do dnia dzisiejszego 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie dostarczyło zespołom orzekającym 
na terenie całego kraju:
• blankietów kart parkingowych,
• hologramów zabezpieczających, 
• oraz nie udostępniło w systemie informatycznym zakładki umożliwiającej 

wydruk kart parkingowych.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opol-

skich mimo problemów ze strony Ministerstwa jest przygotowany pod względem 
organizacyjno-kadrowym do wydawania kart parkingowych.

Ustawa z dnia 23 października 2013 r, o zmianie ustawy- Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw, nakładająca na zespoły orzekające 
obowiązek wydania kart parkingowych została opublikowana już 5 grudnia 2013 
r. Pomimo tego przepisy wykonawcze regulujące tryb wydawania i zwrotu kart 
parkingowych ukazały się dopiero 30 czerwca br. 

Zbyt późne opublikowanie rozporządzeń do powyższej ustawy oraz ko-
nieczność zastosowania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pro-
cedur wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych, doprowadziło 
do opóźnień w wydawaniu kart parkingowych przez powiatowe zespoły na 
terenie całego kraju.

Opóźnienia w wydawaniu 
kart parkingowych 

 dla osób niepełnosprawnych

Pierwsza edycja Białej Soboty, w 
czerwcu br., cieszyła się tak dużym 
powodzeniem, że właściwie od razu 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego plano-

Po raz drugi

W tym roku już po raz piąty Po-
wiat Strzelecki zorganizuje Święto 
Chleba. Skoro to jubileusz – niewielki 
wprawdzie, ale jednak! – to trzeba go 
jakoś uświetnić. Jak najlepiej? Wrócić 
do tradycji! Tradycji związanych z 
chmielem. Przecież chmiel uprawiano 
na terenie naszego powiatu na szeroką 
skalę – i to już w średniowieczu. 

Piwo warzono w opactwie cy-
stersów w Jemielnicy, z chmielu 
pochodzącego z pól opactwa, po czym 
sprzedawano je w licznych karczmach 
leżących w klasztornych dobrach. 
Cystersi nie byli jedynym zakonem 
warzącym piwo. Również benedykty-
ni to czynili. Jednak to cystersi – kon-
kretnie klasztor w Szczyrzycu – nadal 
związani są z piwowarstwem. W mar-
cu 2003 jeden ze znanych browarów 
europejskich uruchamiający swój za-
kład w Polsce, zwrócił się do opactwa 
o udostępnienie receptury. Znaleziono 
ją w starych klasztornych zapiskach. 
I… piwo wróciło na rynek! Mało tego 
– jedna z sal w muzeum klasztoru w 
Szczyrzycu w całości poświęcona jest 
etykietom klasztornego piwa. Może i 
w naszym powiecie kiedyś wróci się 
do dawnych tradycji?

Piwo w średniowieczu warzono 
także w Leśnicy – tego jest pewny 

Na jubileusz – chleb i chmiel
Franciszek Czakaj, pasjonat lokalnej 
historii Leśnicy. Dodaje również, że 
słodownia prawdopodobnie mieściła 
się tam, gdzie dziś usytuowana jest 
„Galeria”.

Pewnie i Ujazd był miastem, w 
którym tradycje piwowarskie sięgają 
tak dawnych czasów. No i oczywiście 
same Strzelce. W Suchych Łanach 
musiano uprawiać dużo chmielu, 
skoro część pól w tej wiosce zwano 
„ogrodem chmielowym”, kilka do-
mów w mieście miało prawo warzenia 
piwa, a herb Strzelec z 1362 r. przed-
stawiał połowę górnośląskiego orła i 
ustawioną na ukos gałązkę chmielu 
i dopiero w 1600 roku zastąpiono ją 
gałązką winorośli.

Jedna z ciekawszych stron inter-
netowych poświęconych tradycjom 
piwowarskim nie tylko na Śląsku 
wskazuje, że od połowy XIX wieku 
do roku 1945 w Strzelcach  funkcjono-
wało ok. 10 browarów, w Leśnicy – 7, 
w Ujeździe – 11.

Czy możną się dziwić, że chcemy 
wrócić do tradycji związanych z pi-
wowarstwem? Oczywiście dzisiejsze 
piwo niewiele ma wspólnego z tym, 
jakie warzono w średniowieczu. 
Wówczas ten napój – niskopro-
centowy – uznawany był za środek 

Zakończyły się roboty związane 
z realizacją inwestycji „Przebudowa 
chodnika w ciągu drogi powiatowej 
1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Za-
lesie Śląskie w m. Zalesie Śląskie ul. 
Leśnicka”. Chodnik przy drodze po-
wiatowej posiadał liczne deformacje 
nawierzchni, zapadliska i wyrwy. Nie 
funkcjonowało także odwodnienie 

Bezpieczniej w Zalesiu Śląskim

na tym odcinku ul. Leśnickiej. Użyt-
kowanie chodnika było więc bardzo 
niebezpieczne, szczególnie dla dzieci 
uczęszczających do pobliskiej szkoły.

Zadanie polegało na wykonaniu 
nowej podbudowy chodnika, ustawie-
niu obrzeży i krawężników, przełoże-
niu nawierzchni z kostki betonowej, 
remoncie kanalizacji deszczowej. 

Wartość wykonanych robót to ponad 
62 tysiące złotych, połowę kosztów 
sfinansowała Gmina Leśnica. 

Wykonawcą zadania była firma 
„KARO” z Kadłubca, bezusterkowy, 
końcowy odbiór techniczny został 
przeprowadzony w dniu 18 sierpnia 
br.

Z okazji Dnia Weterana 
w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego 

wyrazy najwyższego uznania za patriotyczną postawę, odwagę i bohaterstwo.  
Szczególnie gorąco dziękujemy za przekazywanie młodym pokoleniom 

wiedzę o przeszłości naszej Ojczyzny. 
Doceniamy to, że krzewicie w kolejnych pokoleniach patriotyzm, 

konsekwentnie ucząc młodych ludzi historii naszego kraju. 
 Życzymy Wam wszystkiego najlepszego 

przede wszystkim dobrego zdrowia i wiele satysfakcji z Państwa osiągnięć.

dok. na str. 4

wał powtórzenie tej akcji. Przecież 
dzięki niej ponad 300 mieszkańców 
powiatu strzeleckiego mogło skorzy-
stać z porad specjalistów – bez nie-

kończących się kolejek, bez nerwów 
i stresu. W dodatku każdy pacjent, 
który trafiał do specjalisty, miał już 

dok. na str. 4



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

Pani 

Krystynie Ochwat 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca  
składają

Starosta, Zarząd i Pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Zrobiliśmy dobrą i solidną robotę. 
Tak widzę pracę radnych i urzędników 
powiatu w ostatniej czteroletniej 
kadencji. Byliśmy skonfrontowani 
z wieloma problemami. Staraliśmy 
się zawsze rozwiązać je wspólnie z 
mieszkańcami, stowarzyszeniami, 
instytucjami. Bo tylko dzięki współ-
pracy ponad partyjnymi interesami, 
poszanowaniu zdania innego czło-
wieka, dochodząc do rozwiązań w 
drodze kompromisu, można solidnie 
pracować dla dobra naszej powiatowej 
wspólnoty. 

Mieszkańcy powiatu, czyli wy-
borcy, powierzyli nam cztery lata 
temu zadanie gospodarowania na-
szym wspólnym gospodarstwem, 
czyli powiatem strzeleckim. Jak każdy 
dobry gospodarz staraliśmy się dbać 
o to gospodarstwo, wykorzystując 
racjonalnie posiadane środki. Nie 
pracowaliśmy na zasadzie „robimy 

W poczuciu odpowiedzialności 
za całą wspólnotę

Radni oceniają kadencję

coś tam, gdzie się pali”. Nasze dzia-
łania zawsze były ukierunkowane na 
długofalowy i zrównoważony rozwój. 
Tak aby pokolenia po nas korzystały 
z owoców naszej pracy. 

Dlatego też pozostawiamy powiat 
radnym, których mieszkańcy wybiorą 
w listopadzie, w stabilnej sytuacji 
finansowej, pozwalającej na sprawne 
korzystanie ze środków unijnych 
dostępnych od 2015 roku. Szczegól-
nie cieszą mnie osiągnięcia w sferze 
edukacji. Nasze liceum i gimnazjum 
osiąga jedne z najlepszych wyni-
ków nauczania w okręgu opolsko-
-dolnośląskim. Szkoły zawodowe są 
wyposażone w najnowocześniejsze 
sprzęty, tak aby młodzież wychodziła 
na rynek pracy z przygotowaniem na 
poziomie europejskim. Szczególnie 
jako członka Mniejszości Niemieckiej 
cieszy mnie wysoki poziom znajomo-
ści niemieckiego naszej młodzieży. 

mówi Joanna Mróz, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

- Cztery lata - kończące się już – w 
Radzie Powiatu to dla mnie nowe do-
świadczenie – mówi Wanda Szostok.

– Jednak przez ten czas zdąży-
łam poczynić pewne spostrzeżenia. 
Pieniędzy w budżecie samorządu 
powiatowego jest mniej, co widzę w 
dostarczanych nam materiałach, w 
których zawarte są dane za poprzednie 
lata, ale właśnie dlatego jestem za-
chwycona sposobem gospodarowania 
szefów jednostek podległych Powia-
towi Strzeleckiemu. Ich zaradność, 
praktyczne podejście do wszystkich 
kwestii, zwłaszcza finansowych, czyni 
z nich prawdziwych gospodarzy. Nie 
dotyczy to wszystkich szefów wszyst-
kich placówek, ale mówiąc te słowa 
mam na myśli głównie dyrektor DPS 
Jolantę Osuch. Ona tak organizuje 
działalność placówki i w tak różno-
rodny sposób stara się pozyskać środ-
ki, że trzeba to dostrzec i podkreślić.

Uwa-
żam,  że 
jesteśmy 
s p e c y -
f i cznym 
regionem 
- w pozy-
t y w n y m 
tego sło-
wa zna -
c z e n i u . 
Tutaj ist-
nieje poczucie odpowiedzialności za 
całą wspólnotę. Tutaj troska nie koń-
czy się na granicy mojej działki czy 
na progu mojego mieszkania. Tutaj 
troszczymy się o bliższych i dalszych 
sąsiadów, aktywnie bierzemy udział 
w życiu społecznym wioski, osiedla 
czy miasta. Widać to we współpracy 
samorządów z mieszkańcami. Przy-
szłej radzie życzyłabym kontynuacji 
takiej postawy.  

Z kolei moje zastrzeżenia dotyczą 
służb drogowych. Nasze oczeki-
wania – całej społeczności powiatu 
strzeleckiego – są ogromne. Nie 
ma w budżecie takich pieniędzy, 
które umożliwiłyby zaspokojenie 
wszystkich potrzeb. Właśnie dlatego, 
moim zdaniem, trzeba szukać innych 
rozwiązań, zwłaszcza organizacyj-
nych, w zakresie poprawy obecnego 
stanu. Oczywiście, brak pieniędzy 
jest ogromną przeszkodą, ale może w 
takiej sytuacji trzeba by pomyśleć np. 
o szybszym reagowaniu na uwagi spo-
łeczeństwa. Jeśli ktoś zgłasza uwagi 
„tam jest dziura”, „tam jest tragiczna 
nawierzchnia”, i nie są to pojedyncze 
głosy, to może trzeba byłoby pomy-
śleć, czy da się wypracować taki sy-
stem czy model, w którym kierowano 
by się „głosem ludu”. Może na pod-
stawie szerszych niż dotąd konsultacji 
społecznych da się stworzyć swoisty 

„ k a t a l o g 
po t rzeb” , 
uszerego-
w a n y c h 
w e d ł u g 
z g ł a s z a -
nych uwag, 
i może da 
się opraco-
wać system 
szybkiego 
r e a g o w a -
nia.

Doceniam i podziwiam zaangażo-
wanie niektórych radnych.

Martwi mnie natomiast upoli-
tycznienie na sesjach. Rada Powiatu 
funkcjonuje dla dobra społecznego, 
wtórna powinna być kwestia, z jakie-
go ugrupowania politycznego pocho-
dzi jeden czy drugi radny. I nie może 
być tak, że kwestie merytoryczne są 
przesłaniane przez polityczne.

mówi Wanda Szostok, prawniczka, pracująca w komisjach: Budżetu i Edukacji

W poprzednim numerze naszego 
dwutygodnika (Nr 15/2014) w relacji 
z sesji Rady Powiatu słowa radnego 
Norberta Lyska zostały omyłkowo 
przypisane Skarbnik Powiatu Strze-
leckiego. 

Wyrażamy z tego powodu ubo-
lewanie i serdecznie przepraszamy 
Panią Jolantę Drochomirecką, Skarb-
nika Powiatu oraz Radnego Norberta 
Lyska.

Zapis winien brzmieć: 
Radny N. Lysek: - Fetyszyzuje-

my zawód lekarza, to święta krowa 
– jemu wszystko wolno, wolno mu 
lekceważyć pacjenta. Jemu wszystko 
wolno, bo to jest pan doktor. Nie-
prawda, a gdzie jest sprawiedliwość? 
Ja jestem członkiem Rady Społecznej 
WCM. Tam co kwartał pojawia się te-
mat za małych zarobków i straszenia, 
że się zwolnią. W WCM bardzo dużo 

lekarzy odeszło, wszyscy pojechali 
do pracy za granicą i wrócili. Mam 
pretensje do dyr. Piskozuba, że ich 
przyjął z powrotem. Służba zdrowia 
to wrażliwa część naszej działalności, 
ale trzeba do niej podchodzić racjonal-
nie. Reasumując, Komisja Gospodar-
cza jednogłośnie przyjęła informację 
o działalności Szpitala Powiatowego 
w roku 2013. 

Redakcja

Sprostowanie

Obyśmy sprostali oczekiwaniom

Wybory samorządowe 2014 
odbędą się 16 listopada. Głosować 
będziemy na kandydatów do rad 
gmin, rad powiatów, sejmików wo-
jewództw oraz na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast. Swoje 
głosy będziemy wrzucać do urn od 
godziny 7:00 do godziny 21:00.

W tym roku obowiązywać będą 
zmienione zasady głosowania do rad 
gmin. Radnych gmin po raz pierwszy 
będziemy wybierać w okręgach jed-
nomandatowych (dotychczas wybory 
odbywały się w okręgach wieloman-
datowych), zgodnie z ustawą z dnia 
5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy 
(Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112). To 
właśnie  Kodeks wyborczy określa 
zasady wyborów m.in. do organów 
stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego, czyli rady gminy i 
powiatu oraz sejmiku województwa. 
W wyborach do rad gmin głosować 
będziemy na konkretną osobę, nie zaś 
na listę kandydatów/ugrupowanie, jak 
dotychczas.

Na czym polega różnica?
Głosowanie w okręgach wielo-

mandatowych oznacza, że kandydaci 
rywalizują o kilka lub kilkanaście 
mandatów możliwych do uzyskania 
w danym okręgu. Głosy wyborców 
przeliczane są w sposób proporcjo-
nalny: głosy wyborców przelicza się 
na ilość mandatów uzyskanych przez 
poszczególne ugrupowania. 

Natomiast w okręgach jednoman-
datowych można uzyskać wyłącznie 
jeden mandat – otrzymuje go kandy-
dat, na którego głosowało najwięcej 
wyborców w danym okręgu. Żaden z 
pozostałych kandydatów nie wejdzie 

w skład rady gminy, czyli: kto pierw-
szy w danym okręgu, ten lepszy. 

Oznacza to, że jeśli w jednym 
okręgu udało się kandydatowi A 
zebrać tysiąc głosów (najwięcej ze 
wszystkich), bo okręg był duży i fre-
kwencja wysoka, a w innym okręgu, 
znacznie mniejszym, wyborcy nie byli 
zainteresowani wyborami i głosowało 
tak mało osób, że kandydatowi B 
udało się ich zebrać jedynie 100 gło-
sów, ale i tak najwięcej ze wszystkich 
kandydujących w tym okręgu, to w 
radnymi gminy zostaną obaj. I ten, 
który zebrał głosów tysiąc, i ten, który 
zebrał ich 100,  mimo że kandydat C 
w innym okręgu zebrał więcej od B, 
bo 500 głosów – ale nie był to wynik, 
dający mu pierwsze miejsce.

Dzięki systemowi jednoman-
datowemu uzyskuje się powiązanie 
konkretnej osoby z okręgiem: jeśli 
działalność radnego nie spodoba się 
wyborcom – w kolejnej kadencji 
pewnie już nie wybiorą go radnym. 

W wyborach do rad powiatów nie 
zmieni się nic – nadal będziemy głoso-
wać tak, jak dotychczas, co oznacza, 
że głosy wyborców będą przeliczane 
na poparcie dla poszczególnych 
ugrupowań. W tym systemie podziale 
mandatów uczestniczą komitety, które 
przekroczyły 5 proc. próg wyborczy.

W wyborach wójta, burmistrza 
i prezydenta miasta zwycięży ten 
kandydat, który otrzyma więcej niż 
połowę ważnie oddanych głosów. Je-
śli żaden z kandydatów nie przekroczy 
wymaganego progu, dwa tygodnie 
później odbywa się kolejne głosowa-
nie, w którym bierze udział dwóch 
kandydatów z najlepszym wynikiem.

Wybory samorządowe 
– 16 listopada

 Od 1 września 2014 wszyscy 
piesi poruszający się po zmroku poza 
obszarem zabudowanym będą musieli 
mieć jakiś element odblaskowy. Może 
to być kamizelka, może to być opaska 
lub jakiś pasek odblaskowy. 

Takie zmiany wprowadza nowe-
lizacja ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym (art.11 ust.4a).

- Zgodnie z nim zgodnie każdy 
pieszy poruszający się po drodze 
po zmierzchu poza obszarem zabu-
dowanym jest obowiązany używać 
elementów odblaskowych w sposób 
widoczny dla innych uczestników 
ruchu, chyba że porusza się po drodze 
przeznaczonej wyłącznie dla pieszych 
lub po chodniku – mówi st.sierż. 
Paulina Porada, oficer prasowy KP 
Policji w Strzelcach Opolskich. - 
Ustawodawca  jednak nie narzuca, 
jak ma wyglądać obowiązkowy ele-
ment odblaskowy. Najważniejsze, by 
spełniał swoją funkcję i był widoczny. 

- Od 1 września od razu „niepo-
kornych” będziecie karać mandatami, 
jeśli nie zastosują się do nowych 
przepisów?

-  By upo -
wszechn ić 
n o s z e n i e 
elementów 
z w i ę k s z a -
jących wi-
doczność, na 
początku po-
licjanci za-
pewne będą 
pouczać i przypominać o nowym 
obowiązku. Ale później – jednak bę-
dziemy karać mandatami. Taryfikator  
nie określa kwoty mandatu. Oznacza 
to, że policjanci za nieprzestrzeganie 
przepisu mogą nakładać od 20 do 500 
złotych mandatu. 

- Dużo było w naszym powiecie 
wypadków z udziałem pieszych?

- W okresie od stycznia do lipca 
br odnotowano 4 wypadki  drogowe 
z udziałem pieszych, w których jedna 
osoba została ranna, a trzy zabite. 
Każde więc działanie, które zmierza 
do zwiększenia bezpieczeństwa pie-
szych jest bezcenne.

Odblaski dla pieszych 
- obowiązkowe

Szanowni Mieszkańcy 
Powiatu Strzeleckiego,
już we wrześniu odbędą się konsultacje społeczne projektu 

„Strategii rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020”. 
Będą Państwo mogli zapoznać się z tym jakże ważnym doku-
mentem oraz wyrazić swoje uwagi i spostrzeżenia do jego treści.

Już dziś zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych  
projektu „Strategii rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 
2014-2020”.

Dokument dostępny będzie od początku września na www.
powiatstrzelecki.pl oraz w siedzibie starostwa.

W dniu 29 sierpnia br.o godzinie 10:00 w obrębie wjazdu do 
Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice S.A nastąpi oficjalne 
oddanie do użytku ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 
1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku 
Zdzieszowice – Leśnica.

Inwestycji o łącznej wartości 988.970,00 zł realizowanej w 
latach 2012 – 2014 przez Powiat Strzelecki i Gminę Leśnica 
przy wsparciu Darowizny ArcelorMittal Spółki Akcyjnej.

Otwarcie drogi
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STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

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

OGŁOSZENIE!!!

w dniu 28.08.2014 roku 
w godz. 10.00 – 12.00 

 w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 - Ipiętro
spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy:

Gi Group Sp. z o.o. z Katowic
na stanowisko:  pracownik linii produkcyjnej

miejsce pracy:
INTERSILESIA McBRIDE POLSKA Sp. z o.o.

Strzelce Opolskie
***

w dniu 29.08.2014roku 
o godz. 10.00 

w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 - Ipiętro
 spotkanie rekrutacyjne z firmą:

NOVUM AG GRZECHNIK SP. J. 
na stanowisko: specjalista ds. obsługi klienta 

 miejsce pracy: Strzelce Opolskie

Zaproszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 
zaprasza pracodawców i przedsiębiorców naszego powiatu 

na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości sfinansowania ze środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego 
pracodawcy i pracowników oraz zapoznania się z nowymi formami pomocy 
i aktywizacji osób bezrobotnych.

Spotkanie odbędzie się 10.09.2014r., o godz. 10.00 
w Powiatowym Centrum Kultury 

w  Strzelcach  Opolskich,  przy ul. Dworcowej 23.
Serdecznie zapraszamy.

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie - obsługa komputera
KLIENTA 7/8  -  elokwencja
ASYSTENT USŁUG POCZTOWYCH STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, - umiejętność profesjonalnej 
¾ etatu   obsługi klienta, 
  -  obsługa komputera (dobra znajomość pakietu Office)
  -  podstawowa znajomość  języka angielskiego,
  -  wysoka orientacja klienta,
  -  skuteczność w dążeniu do rezultatów,
  -   komunikatywność, - dobra organizacja pracy  własnej
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe techniczne, - prawo jazdy kat. B,
  -  biegła znajomość MS Word, Excel, Power Point
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie, -  biegła znajomość MS Office
W DZIALE SPRZEDAŻY  
  -  biegła znajomość j.angielskiego, - duża odporność na stres
POMOC BIUROWA ¾ ETATU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe, - b.dobra znajomość j.niemieckiego
LABORANT  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe – inżynieria środowiska,
POMIARÓW ŚRODOWISKA PRACY  - prawo jazdy kat. B,
  -  mile widziane doświadczenie w wykonywaniu pomiarów 
     środowiska pracy, - dobra znajomość j. niemieckiego
ASYSTENT ZARZĄDU/TŁUMACZ ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe,- biegła znajomość języka angielskiego,
  -  mile widziana biegła znajomość języka niemieckiego,
  -  obsługa komputera (Word, Excel),
  -  bardzo dobra organizacja czasu pracy, dokładność, sumienność
REFERENT TECHNICZNY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie – techniczne
W DZIALE GŁÓWNEGO MECH.  -  umiejętność pracy w zespole, obsługa komputera, dokładność,
  - upr. SEP do 1kV,
  -  upr. do obsługi sprężarek (ewentualnie do nabycia w trakcie pracy)
PRACOWNIK BIUROWY ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie- wyższe; - obsługa komputera,
  -  znajomość programu CAD, - doświadczenie mile widziane,
  - dobra znajomość języka niemieckiego
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. średnie, - obsługa urządzeń biurowych,
  -  znajomość języka niemieckiego
MOBILNY  STRZELCE OPOLSKIE -  komunikatywność
SPRZEDAWCA POŻYCZEK
KASJER-SPRZEDAWCA LEŚNICA -  obsługa kasy fiskalnej, - aktualna książeczka sanepidowska,
SPRZEDAŻ W BRANŻY MIĘSNEJ PIOTRÓWKA -  wykształcenie zawodowe, handlowe
  -  mile widziane doświadczenie, - znajomość obsługi kasy fiskalnej
PIEKARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - samodzielność,
  -  aktualna książeczka sanepidowska, - 6 letnie doświadczenie
KIEROWNIK BARU MOP CHECHŁO -  doświadczenie
POMOC KUCHENNA MOP CHECHŁO
BUFETOWA-BUFETOWY MOP CHECHŁO
KUCHARZ/RKA STANISZCZE WIELKIE - wykształcenie zawodowe lub średnie,
lub POMOC KUCHENNA  -  umiejętność gotowania i sprzątania, -doświadczenie mile widziane
KUCHARZ/KUCHARKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe,
  -  doświadczenie w restauracji jako kucharz/kucharka
KUCHARZ/KA JEMIELNICA -  wykształcenie zawodowe, średnie,
  -  aktualna książeczka sanepidowska, - doświadczenie
PRACOWNIK BUDOWLANY STANISZCZE WIELKIE -  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 -WG ZLECEŃ -  mile widziane doświadczenie w branży budowlanej,
  -  dobra organizacja pracy, - chęć do pracy, - sumienność,
  -  dokładność, - mile widziane prawo jazdy kat.B
MURARZ – OCIEPLENIOWIEC WG.ZLECEŃ -  umiejętność murowania
ZBROJARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, średnie, - doświadczenie jako zbrojarz
BRYGADZISTA – PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe-mechanik,
SERWISU WYMIANY OPON  -  umiejętność obsługi maszyn serwisu opon,
  -  3 letnie doświadczenie jako brygadzista – pracownik 
     serwisu wymiany opon,
  - słaba znajomość niemieckiego/angielskiego
MECHANIK, STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - umiejętność obsługi geometrii, 
PRACOWNIK SERWISU OPON   urządzeń diagnostycznych, maszyn wymiany opon,
  -  min. 3 letnie doświadczenie jako mechanik, pracownik 
     serwisu opon, - słaba znajomość niemieckiego/angielskiego
OBSŁUGA KLIENTA SERWIS OPON,  STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne (mechanik),
MECHANIKA POJAZDOWA  -  znajomość rynku oponiarskiego, części samochodowych,
  -  5 letnie doświadczenie jako pracownik: obsługi klienta, serwis 

opon, mechaniki pojazdowej,
  -  słaba znajomość niemieckiego/angielskiego
LAKIERNIK SAMOCHODWY SZCZEPANEK -  wykształcenie zawodowe, - doświadczenie jako lakiernik
MECHANIK SAMOCHODOWY ŻYROWA -  umiejętność naprawy samochodów
BLACHARZ SAMOCHODOWY KROŚNICA -  wykształcenie zawodowe, - chęć przyuczenia w zawodzie
MECHANIK SAMOCHODWY KROŚNICA -  wykształcenie zawodowe, - chęć przyuczenia w zawodzie
KIEROWCA SAMOCHODU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe, - prawo jazdy kat. C+E,
CIĘŻAROWEGO   -  mile widziane upr. na HDS, - doświadczenie
KIEORWCA KAT. C+E TRASY  -  prawo jazdy kat. C+E,
 MIĘDZYNARODOWE -  kurs na przewóz rzeczy, -mile widziane upr. ADR,
  -  mile widziana znajomość języka niemieckiego
KIEORWCA KAT. C+E TRASY KRAJOWE -  prawo jazdy kat. C+E, - kurs na przewóz rzeczy
KIEROWCA KAT. C+E TRASY  -  wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. C+E,
 MIĘDZYNARODOWE - karta kierowcy, - upr. na przewóz rzeczy,
  -  aktualne badania lekarskie
KIEROWCA C+E TRASY  - mile widziane wykształcenie jako kierowca – mechanik,
 MIĘDZYNARODOWE -  mile widziana znajomość języka niemieckiego
FREZER ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie na stanowisku frezer lub frezer CNC, opcjonalne 

doświadczenie na stanowisku operator innych maszyn stero-
wanych numerycznie – upr. do obsługi suwnicy sterowanej z 
poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo

ŚLUSARZ  ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe, -mile widziane upr. spawacza
OPERATOR CNC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie kierunkowe
TOKARZ, ŚLUSARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe, - mile widziane doświadczenie
MISTRZ ZMIANOWY ZAWADZKIE - wykształcenie średnie
KIEROWNIK KOLONOWSKIE -  wykształcenie średnie, mile widziane wyższe techniczne,
DS.PRODUKCJI  -  umiejętność zarządzania produkcją, pracownikami,
  -  co najmniej rok doświadczenia na ww stanowisku
PRACOWNIK OCHRONY ZIMNA WÓDKA -  doświadczenie, - stopień niepełnosprawności
OPERATOR PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, 
  -  obsługa komputera mile widziana,
  -  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
PRACOWNIK LINII STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - zdolności manualne,
PRODUKCYJNEJ  -  dyspozycyjność do pracy w systemie czterobrygadowym,
  -  zaangażowanie
PRACOWNIK HALI ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe- 
PRODUKCYJNEJ   średnie, - zdolności manualne,

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach
 i pamięci naszej”

 Z głębokim żalem zawiadamiamy,
 że dnia 21 sierpnia 2014 r. odeszła zbyt szybko nasza koleżanka 

 

Pani Grażyna Kocenda 
 

 wieloletni dyrektor M-G Ośrodka Kultury w Ujeździe.
 

 Zawsze była osobą życzliwą, pomocną, 
pełną zapału do pracy i niech taka pozostanie w pamięci.

 Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie 
składają pracownicy M-G Ośrodka Kultury  w Ujeździe.

 

Za 5 miesięcy stare decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkod-
liwiania odpadów utracą ważność

Ministerstwo Środowiska przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach z dniem 23 stycznia 2015 r. utracą ważność 
niektóre decyzje wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Chodzi o 
następujące decyzje:
1.  zezwolenie na zbieranie,
2.  zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
3.  decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkod-
liwiania odpadów. 
W związku z tym do 23 stycznia 2015 r. należy uzyskać odpowiednie zezwo-

lenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z wymaganiami ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ministerstwo Środowiska nie przewiduje 
wydłużenia terminu na uzyskanie nowych decyzji. Podmioty prowadzące dzia-
łalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań 
nowej ustawy i do 23 stycznia 2015 r. nie uzyskają odpowiedniego zezwolenia, 
będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa 
- bez wymaganego zezwolenia.

Odpady po nowemu

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka oraz Referat Sportu  
i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich

ZAPRASZAJĄ
30 SIERPNIA 2014 r., godzina 12:00

NA TURNIEJ DRUŻYN PIŁKARSKICH DZIECI I MŁODZIEŻY 
W KATEGORIACH:

I - uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
II- uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej

III- uczniowie klas 1-3 gimnazjum
DRUŻYNY 4 – OSOBOWE

Zapisy oraz wszelkie informacje o turnieju udzielane są w Referacie Sportu i Rekreacji 
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w Gminnym Zarządzie Oświaty i 

Wychowania w Strzelcach Opolskich.
Zapisy możliwe są również godzinę przed rozpoczęciem turnieju.

Pływalnia Odkryta -  Strzelce Opolskie,  ul. Opolska 46
Zapraszamy wszystkich chętnych !



P O W I A T   S T R Z E L E C K I4

krzepiący i odżywczy. Dziś piwo 
traktujemy nieco inaczej, ale lubimy 
je raczej wszyscy. Poważamy piwa 
nie tylko polskie, ale i zagraniczne. I 
właśnie podczas powiatowego Święta 
Chleba i Chmielu będziemy mogli po-
smakować piwa czeskiego i czeskich 
produktów tradycyjnych.

Warto będzie wybrać się 28 
września do Parku Miejskiego w 
Strzelcach Opolskich, by wspólnie 
pobawić się, i to w niebanalny sposób.

Program jest bogaty, więc już 
szykujcie się Państwo na ostatnią nie-
dzielę września! Świętować będziemy 
wspólnie z czeskimi przyjaciółmi z 
Hranic, z którymi Powiat Strzelecki 
przygotował międzynarodowy projekt 
„Polsko-Czeskie wariacje smakowe i 
kulturowe”.

Na jubileusz - chleb i chmiel

wykonane wskazane przez niego 
badania. Taką pomoc chwalili sobie 
zarówno pacjenci, jak i lekarze – 
wszyscy mówili, że tak perfekcyjnie 
przygotowanej akcji prozdrowotnej 
jeszcze nie widzieli. 

Dziś możemy Państwa poinfor-
mować, że… do organizacji drugiej 
edycji Białej Soboty jest coraz bliżej, 
a plany nabierają coraz konkretniej-
szych kształtów. Wszystko wskazuje 
na to, że najprawdopodobniej 15 
listopada br. zorganizowana zostanie 
druga edycja Białej Soboty.

Znów ok. 300 mieszkańców 
powiatu strzeleckiego będzie mogło 
skorzystać z porad wybitnych specja-
listów z następujących dziedzin: kar-

Biała Sobota po raz drugi

diologia, endokrynologia, dermatolo-
gia i urologia. Ale to nie wszystko… 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego czyni 
starania, aby zapewnić specjalistyczne 
konsultacje również dzieciom.

Kiedy będzie można się rejestro-
wać do lekarzy-specjalistów? 

O tym poinformujemy naszych 
Czytelników w najbliższym czasie. 
Jak poprzednio, rejestracji dokonywać 
będą pracownicy Starostwa w wyzna-
czonych wcześniej terminach. Jeden 
dzień rejestracji odbędzie się w godzi-
nach popołudniowych, aby umożliwić 
rejestrację osobom pracującym.  

Szczegółowe informacje znajdą 
Państwo w kolejnych wydaniach 
naszego dwutygodnika. 

Zapewniamy, że będzie to uczta 
nie tylko dla podniebienia, ale i oczu, 
i uszu. Dla dorosłych i dla dzieci. Dla 
całych rodzin i dla singli. Będą spe-
cjały kuchni naszych południowych 
sąsiadów oraz naszych lokalnych 
wytwórców, a także  występ czeskie-
go zespołu, ale również koncerty i 
występy polskich gwiazd znanych i 
lubianych. Wiele uśmiechów i zabawy 
dla najmłodszych. 

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my. Spotykamy się przed budynkiem 
starostwa, by do parku wyruszyć w 
barwnym korowodzie. Nie zabraknie 
również wielu niespodzianek. I takich, 
których jeszcze u nas nie było! O tym 
– w kolejnych wydaniach naszego 
dwutygodnika.

dok. ze str. 1

dok. ze str. 1

O znanej od dawna metodzie 
Montessori pisaliśmy już na łamach 
naszego dwutygodnika kilkakrotnie. 
Ostatni raz jeszcze przed zakończe-
niem roku szkolnego, kiedy wicesta-
rosta Waldemar Gaida zapowiadał, 
że elementy pedagogiki Montessori 
zostaną wprowadzone w jednej z 
pierwszych klas gimnazjum, jeśli 
obiecująco wypadną spotkania z ro-
dzicami i uczniami. 

Przypomnijmy w skrócie, na 
czym polega pedagogika Montessori . 
W największym skrócie można opisać 
ja tak: ponieważ każde dziecko jest 
inne – powinno uczyć się w indywi-
dualnym rytmie, dostosowanym do 
własnych potrzeb i zgodnie ze swo-
imi możliwościami umiejętnościami, 
kompetencjami i zainteresowaniami. 
Najlepsze rezultaty osiąga się, gdy 
dziecko w taki sposób uczy się od 
najmłodszych lat, gdy nauka nie jest 
dla dziecka jakimś wymogiem, a 
przyjemnością, połączoną z zabawą – 
zapewniała Maria Montessori, której 
metody zdobyły uznanie na całym 
świecie, bo przynosiły znakomite 
rezultaty. Nie tylko w szkole, ale i 
po zakończeniu nauki. W jednym z 
tegorocznych wydań naszego dwuty-
godnika pisaliśmy o świetnych efek-
tach zastosowania tej metody w jednej 
z niemieckich  szkół specjalnych, po 
której ukończeniu absolwenci zna-
komicie odnajdywali się na ogólnym 
rynku pracy – dzięki  rozpoznaniu 
potrzeb i zainteresowań uczniów oraz 
wsparciu psychologów i pedagogów 

już na początku nauki .
- W wielu niepublicznych szko-

łach w Polsce stosuje się metodę 
Montessori – także na poziomie 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 
– mówi wicestarosta Waldemar Gaida. 
– Nie ma jednak u nas jeszcze żadnej 
montessoriańskiej szkoły publicznej. 
My również będziemy stosować je-
dynie elementy jej pedagogiki. Nauka 
prowadzona będzie według zwykłych 
zasad – obowiązuje nas podstawa 
programowa i podstawowa siatka 
godzin, Jednak chcemy, by młodzież 
sama zadecydowała o własnym, 
indywidualnym poszerzaniu wiedzy. 
Swoje zainteresowania i pasje będzie 
mogła rozwijać w specjalnie do tego 
przeznaczonym pomieszczeniu. Praw-
dopodobnie będzie to sala na I piętrze, 
dotychczas pracownia historii.

Jak będzie urządzone – to zależeć 
będzie od kreatywności młodych 
ludzi. Będzie oczywiście też wyposa-
żone tak (m.in. w laptopy), że każdy 
młody człowiek korzystający z niego 
– będąc w grupie, będzie uczył się i 
rozwijał indywidualnie. Zapewniona 
również zostanie opieka psychologa, 
i doradcy zawodowego. Każdy uczeń 
na początku lubi się uczyć, jednak nie 
zawsze szkoła mu w tym sprzyja. A 
my właśnie chcemy, by sprzyjała. W 
szkole trudno rozwijać swoje pasje? 
U nas będzie mógł bez przeszkód to 
robić i poszerzać zainteresowania i 
wiedzę o elementy, które nie mieszczą 
się w systemie. Młodzi ludzie chcą 
siebie odkrywać? Proszę bardzo – u 

nas to zrobią. Po zakończeniu roku 
nauki w tym systemie uczniowie 
wyjadą również wspólnie na obóz. 
To zgodne z założeniami skautingu 
i metod Montessori – tak kształtuje 
się więzi w grupie. Wprowadzenie 
elementów pedagogiki Montessori 
zapewnia osiąganie coraz lepszych 
rezultatów na każdym etapie nauki i 
ułatwia start na studia.

- Kiedy te założenia zaprezento-
waliśmy rodzicom i uczniom – spot-
kaliśmy się z żywym zainteresowa-
niem. To nas zdopingowało, bo warte 
jest zachodu i poświęcenia. 

Gdzie w tym miejsce nauczy-
ciela? On nie ma być wyłącznie 
mentorem. Ma być raczej przyjaznym 
„podpowiadaczem”. Nauczyciele 
już uczestniczą w kursach przygo-
towujących ich do wprowadzenia 
metod Montessori, i będą korzystać z 
kolejnych. Prawdopodobnie uda się 
też sfinalizować inny zamiar – jeden 
z nauczycieli, przy współpracy z 
wrocławskim Instytutem Konfucju-
sza rozpocznie naukę chińskiego na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Dzięki 
temu ten język wróci do naszej szkoły.

Marta Górka

Od września w jednej klasie z pierwszych klas Gimnazjum Dwujęzycznego 
(z j. angielskim) nastąpi… Rewolucja? Eksperyment? Nie, każde z tych określeń 
jest niewłaściwe.  Nie będą to zmiany rewolucyjne, a pojęcie „eksperyment” źle 
się kojarzy. Z całą pewnością w nowym roku szkolnym zostanie wprowadzone 
coś, czego w żadnej z naszych szkół jeszcze nie było.

To warte zachodu
mówi wicestarosta Waldemar Gaida

To bardzo pozytywna informa-
cja: w szkołach, dla których Powiat 
Strzelecki jest organem prowadzącym 
naukę w pierwszych klasach rozpo-
cznie nieco więcej uczniów niż w roku 
2013. I być może w ciągu miesiąca-
-dwóch być może jeszcze ich liczba 
wzrośnie, bo to czas, kiedy jedni 
rezygnują z dalszych dojazdów, np. 
do Opola,  albo postanawiają zmienić 
profil szkoły.  

W Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Strzelcach 
Opolskich w siedmiu oddziałach 
technikum naukę rozpocznie 188 
uczniów, a w 4 klasach pierwszych 
zasadniczej szkoły zawodowej – 117. 
Przed rokiem pierwszoklasistów było 
o 13 w tej szkole mniej.

W Gimnazjum Dwujęzycznym 
w 4 klasach pierwszych uczyć się 
będzie 88 uczniów – o 7 więcej niż rok 
wcześniej, a w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. W. Broniewskiego 125 (o 
15 więcej niż w roku 2013).

Jedynie w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Zawadzkiem 
odnotowano spadek liczby uczniów 
w pierwszych klasach . W tym roku 

w Liceum Ogólnokształcącym uru-
chomiono tylko jeden oddział – dla 27 
uczniów. W technikum informatycz-
nym naukę rozpocznie 13 uczniów, a 
14 – zasadniczej szkole zawodowej.

- Spotkania z gimnazjalistami i 
rodzicami, podczas których nama-
wialiśmy do nauki w naszej szkole 
nie przyniosły oczekiwanych efektów. 
I to mimo faktu, że Zarząd Powiatu 
proponował dofinansowanie dojazdu 
tym, którzy kończyli gimnazjum np. 
w Kolonowskiem – mówi dyrektor 
ZSP w Zawadzkiem Ryszard Pagacz. 
– Podczas rozmów wydawało się, że 
argumenty natury finansowej są dla 
rodziców przekonujące, podobnie jak 
wyniki nauczania w naszej szkole, a 
przecież mamy się czym pochwalić. 
Jednak okazało się, że deklaracje 
rodziców nie zrobiły żadnego wra-
żenia na młodzieży.  Może do tego 
przyczyniło się również stanowisko 
burmistrza Kolonowskiego, który 
stwierdził, że wybór szkoły pozostawi 
dzieciom. Szczerze mówiąc, dziwię 
się nieco, bo istotnie – ostateczny 
wybór szkoły na dalszym etapie 
nauki istotnie należy do dziecka, 

ale jednak rodzice w pewien sposób 
mogą wpływać na jego postawę. I 
w efekcie wyszło jak wyszło – głos 
dzieci przeważył. 

- Jestem bardzo zadowolony – do-
daje R. Pagacz – że Zarząd Powiatu 
zdecydował się na uruchomienie klasy 
technikum po roku przerwy. Mam 
nadzieję, że przyczyni się to w przy-
szłości do powrotu do wieloletniej 
tradycji nauczania zawodowego na 
tym poziomie w Zawadzkiem.  Nabór 
do wielozawodowej szkoły zawodo-
wej jest podobny do ubiegłorocznego 
poziomu. Najwięcej osób wybrało 
naukę w zawodzie stolarza. Na pew-
no wpływ na to ma funkcjonujący w 
pobliżu zakład Technodrew, gdzie 
wielu uczniów odbywa praktykę, a 
najlepsi znajdują tam później swoje 
miejsce pracy .

Do 1 września zostało zaledwie 
kilka dni, ale w ciągu kilku najbliż-
szych tygodni zapewne jeszcze do 
ZSP w Zawadzkiem dojdzie kilkoro 
uczniów -  może 5-6. Tak dzieje się 
co roku.

(mg)

Więcej  pierwszoklasistów
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Coraz częściej dostajemy maile 
dot. atrakcyjnych ofert towarów, usług 
czy pracy. Wystarczy podać swoje 
dane osobowe . Po podaniu danych 
osobowyc h najczęściej obietnica wy-
jątkowej oferty nie zostaje spełniona. 
O co więc chodzi?  

Zazwyczaj o uzyskanie naszych 
danych osobowych, im więcej - tym  
lepiej. Uważajmy i szanujmy swoje 
dane i podpis, by uniknąć proble-
mów. Dane osobowe przekazane 
mogą posłużyć do przestępstw, m.in. 
związanych z wyłudzaniem kredytów 
bankowych. Coraz więcej osób zgła-
sza się do Rzecznika konsumentów 
z pismami różnych firm w tym firm 
windykacyjnych dot. rzekomych 
zobowiązań, o których jak twierdzą 
nie mają pojęcia. Często  firmy te wy-
korzystując posiadane dane osobowe 
próbują odzyskać rzekome długi.  By 
uniknąć problemów z tłumaczeniem, 
sprawami sądowymi etc. zachowajmy 
rozsądek i nie przekazujmy pochopnie 
swoich danych osobowych.

Zdarza się, że w mailach osoby 
wyłudzające dane osobowe powołują 
się na znane, renomowane instytucje 
lub firmy, by wzbudzić nasze zaufanie. 
Nie przekazujmy żadnych - nawet 
drobnych! - kwot na nieznane konta, 
zwłaszcza zagraniczne, nie podawaj-
my żadnych danych.

Warto wiedzieć, że metoda wy-
syłania fałszywych e-maili  w celu 
pozyskania danych bankowych lub 
osobowych nosi nazwę „phishing”. 

Według  amerykańskich badaczy z 
Carnegie Mellon University codzien-
nie dystrybuowanych jest około pół 
miliarda tego typu e-maili.

Phishing (wyłudzanie, carding, 
spoofing) to określenie prób oszuka-
nia użytkownika za pośrednictwem 
wiadomości e-mail w celu uzyskania 
danych osobowych, na przykład ha-
sła do konta lub informacji o karcie 
kredytowej. Termin phishing jest 
niekiedy tłumaczony jako password 

harvesting  fishing (łowienie haseł).
 Na pierwszy rzut oka taka wia-

domość e-mail może pochodzić od 
znanej firmy lub osoby, ale tak nie jest. 
Dzisiaj przestępcy sieciowi wyko-
rzystują techniki phishingu w celach  
zarobkowych. Popularnym celem są 
banki czy aukcje internetowe. Phisher 
wysyła zazwyczaj spam do wielkiej 
liczby potencjalnych ofiar, kierując 
je na  stronę w sieci, która udaje 
istniejący bank internetowy, a w rze-
czywistości przechwytuje wpisywane 
tam przez ofiary ataku informacje. 
Typowym sposobem jest informacja 
o rzekomym zdezaktywowaniu konta 
i konieczności ponownego reaktywo-
wania, z podaniem wszelkich pouf-
nych informacji. Strona przechwy-
tująca informacje (adres do niej był 
podawany jako klikalny odsyłacz w 
poczcie phishera) jest łudząco  podob-
na do prawdziwej. Innym sposobem 
było tworzenie fałszywych stron pod 
adresami bardzo przypominającymi 
oryginalny, a więc łatwymi do prze-
oczenia dla niedoświadczonych osób : 
na przykład www.paypai.com zamiast 
www.paypal.com.

Wiadomości e-mail typu phising 
zostały stworzone aby skraść naszą 
tożsamość. Proszą o podanie danych 
osobowych, lub przekierowują do 
stron  internetowych czy numerów te-
lefonów, gdzie zostaniesz poproszony 
o podanie danych osobowych.

 Kilka porad pomoże Ci rozpo-
znać fałszywe wiadomości e-mail, 
czy zawarte w nich linki. 

Jak wyglądają wiadomości e-mail 
typu phishing?

- Mogą udawać, że pochodzą z 
twojego banku, instytucji finansowej, 
czy firmy, z którą regularnie jesteś w 
kontakcie,

- Może się wydawać, że pochodzą 
od kogoś w twojej książce adresowej.

- Mogą Cię prosić o wykonanie te-
lefonu. Phishing telefoniczny kieruje 
Cię do numeru telefonu, pod którym 

osoba lub automat czeka na podanie 
przez Ciebie numeru konta, PINu, 
hasła, czy innych wartościowych 
danych osobowych.

-  Mogą zawierać oficjalnie wy-
glądające logotypy firm czy inne 
element identyfikujące pobrane bez-
pośrednio z autentycznych serwisów 
i mogą zawierać przekonywujące 
szczegóły o Tobie, które oszuści zna-
leźli na serwisach społecznościowych.

-  Mogą zawierać linki do podro-
bionych stron internetowych, gdzie 
zostaniesz  poproszony o podanie 
danych osobowych. Przykład wia-
domości e-mail typu phishing, która 
zawiera groźbę zamknięcia konta 
i szkodliwe linki gdzie zostaniesz 
poproszony o podanie informacji o 
koncie. Żeby te wiadmości e-mail 
typu phishing wyglądały jeszcze bar-
dziej wiarygodnie, oszuści używają 
grafik, które wydają się prowadzić 
do autentycznych stron internetowych 
(Windows Live Hotmail i Woodgrove 
Bank). W rzeczywistości kierują one 
do podrobionej strony internetowej, 
lub okienka pop-up, które wygląda do-
kładnie tak samo, jak oficjalna strona.

 Poniżej znajduje się kilka 
zwrotów, które często są używane 
w oszustwach e-mail typu phishing:

- „Zweryfikuj swoje konto.”
Firmy nie powinny Cie prosić o 

przesłanie hasła, danych logowania, 
ani nazw użytkownika, numerów 
PIN, czy innych danych osobistych 
za pomocą poczty elektronicznej.  
Jeżeli otrzymasz wiadomość e-mail 
od Microsoft, czy innej firmy, w której 
zostaniesz poproszony o zaktualizo-
wanie informacji o karcie kredytowej, 
nie odpowiadaj. To oszustwo. 

- „Wygrałeś w loterii.”
Oszustwo loterii jest częstym 

oszustwem typu phishing, znane jako 
wyłudzenie. Jedną z najczęstszych 
form wyłudzenia jest wiadomość, któ-
ra  stwierdza wygraną dużej sumy pie-
niędzy w loterii, lub twierdzi, że jakaś 
osoba zapłaci Ci dużą sumę pieniędzy 
za drobną przysługę z Twojej strony. 
Oszustwo loterii często odwołuje sie 
do dużych firm, np. Microsoft.  Loteria  
Microsoft nie istnieje.

- „Jeżeli nie odpowiesz w przecią-
gu 48 godzin, Twoje konto zostanie 
zamknięte.”

Te wiadomości stwarzają wraże-
nie nagłej potrzeby, abyś zareagował 
bezzwłocznie, nie zastanawiając się. 
Wiadomość e-mail typu phishing 
może nawet twierdzić, że Twoja odpo-
wiedź jest konieczna, ponieważ Twoje 
konto już mogło zostać narażone.

Zasadniczo nigdy nie należy 
wysyłać informacji o kartach kredy-
towych, haseł do kont ani szczegóło-
wych danych osobowych w wiado-
mości e-mail przed sprawdzeniem, 
czy odbiorca jest faktycznie tym, za 
kogo się podaje. Wiele firm ma zasady 
działania określające, że firma nigdy 
nie prosi klientów o takie informacje 
za pośrednictwem poczty e-mail.

Małgorzata 
Płaszczyk- Waligórska

Szanujmy swoje dane osobowe
„Szanowny Beneficjent, My zostały upoważnione przez Europejski Fundusz 

Społeczny, aby przeniesienie twój pieniądze za pośrednictwem naszego kanału 
e-przelewem. Aby otrzymać EFS Fundusz (400,000 euro), ty są wymagane, do 
wysłać twoj informacje do tego biura, jak się pojawiają w naszej zachodniej 
dowodu wpłaty Unia.” 

Dalej następuje prośba o podanie: nazwiska, adresu, telefonu, jest wska-
zany adres mailowy, na który należy te dane przesłać, a na końcu pojawia się 
wielce obiecująca informacja:

„Informujemy, że będzie coraz całkowity fundusz 400.000 euro na pod-
stawie ratach. Innymi słowy, będziesz otrzymywać 45.000 euro za tydzień, aż 
do zakończenia całkowitego funduszu.” 

Tak brzmiała – przy czym zachowano oryginalną pisownię – treść maila 
nadesłanego na adres naszej redakcji. Nadawca – Western Union. Firma znana 
od lat, dzięki której możemy realizować przekazy pieniężne w kraju i zagranicą. 

Można byłoby machnąć na to ręka, gdyby nie fakt, że w ciągu dwóch 
dni nadeszły maile z podobna zawartością, acz od różnych nadawców.  
W pierwszym jednak najbardziej bulwersujące jest również powołanie się na 
inną szacowną markę – Europejski Fundusz Społeczny. 

Oto, przed czym przestrzega nas Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Ubiegłoroczne wakacje spędziłem 
na kolonii nad Morzem Bałtyckim w 
miejscowości Rowy. Mieszkałem w 
hotelu, który nazywał się „Albatros” 
z innymi kolonijnymi dziećmi, nad 
samym morzem. Przez okno widzia-
łem olbrzymie fale zalewające plażę. 
Kąpałem się kilka razy dziennie. Pod 
błękitnym niebem przelatywały mewy 
wypatrując ryb w morzu i statków 
zmierzających do portu, i żaglówek 
przepływających przed horyzontem. 
Leciały w stronę zachodu słońca, 
mieniącego się wszystkimi kolorami 
tęczy, żeby móc schować się za fale 
wezbranej toni. 

Właściwie jak wygląda morze, 
gdy się na nie patrzy? Piasek jest 
gruboziarnisty, przyjemny w dotyku, 
a kiedy się idzie boso po nim mokrym 
brzegiem, zapada się nieznacznie pod 
stopami, skrzypi cichutko i chłodzi 
rozgrzane  stopy, wystarczy stąpnąć 
krok dalej, już jest suchy przesypu-
jący się i ciepły. Woda sfalowana, 
lekko widoczna spoza rzadkiej mgły 
porannej, miała błękitno zielonkawy 
kolor. Blask słońca tak przenikał przez 
fale przydymione tą mgłą, że tworzyły 
lekką grę barw i światła. Schodziłem 
wąziutką ścieżką prowadzącą na 
plażę. Oglądałem się i przystawałem. 
Słuchałem. Zapomniałem, po co tu 
przyszedłem, tak było tu ładnie i 
cicho. Patrząc na mewy, które raz po 
raz rzucały się do wody i słysząc ich 
krzyk w ostatnich blaskach słońca, 

gdy powietrze już zmętniało, a od 
morza ciągnął chłód, zapragnąłem 
choć przez chwilę być jedną z nich, 
aby poznać co czują. 

Wracałem do hotelu powoli. Nie 
pamiętałem, bym widział kiedyś coś 
tak pięknego. Słowiki zachłystywały 
się, dusiły niemal od śpiewu, a mnie 
serce tłukło się niespokojnie. Wszyst-
ko było takie niezwykłe, naraz ogarnął 
mnie smutek. Stanąłem przy kępie 
olch, widziałem, jak na najwyższych 
czubkach drzew znikają ostatnie 
blaski słońca. Dopiero po chwili 
poczułem łzy na policzkach. Sam nie 
wiedziałem, dlaczego płaczę. Ściera-
łem je dłońmi z twarzy. Były ciepłe, 
duże i żywe. Płakałem i cieszyłem 
się, że nikt mnie nie widzi, że dookoła 
jest szaro i pusto. Znowu nad głową 
usłyszałem śpiew słowika. W jego 
śpiewie było coś przejmującego - jak-
by opowiadał o cesarzu Chin i wier-
nym słowiku, który opowiadał mu o 
ludziach biednych i bogatych. Prawie 
zrozumiałem sens powtarzającej się 
melodii. Gdybym mógł się przedrzeć 
przez jakąś nikłą mgiełkę… Albo była 
to zwykła ptasia melodyjka, w której 
nie należy doszukiwać się sensu? 

Wszystko wydawało się takie 
proste i zrozumiałe. Nie czułem lęku, 
który w ostatnich dniach tak przy-
głuszał. Aż trudno było uwierzyć, że 
przedtem czułem i myślałem inaczej.

Kolonista 
(nazwisko i imię do wiadomości redakcji)

Opowiedz mi swoją historię. Najważniejszy dzień życia

Rozpoczęliśmy druk wspomnień mieszkańców naszego powiatu, nadesłanych na 
konkurs „Opowiedz mi swoją historię. Najważniejszy dzień życia”. Chcieliśmy, by 
powstała z nich książka, która nosząc tytuł „Strzelczan portret bardzo osobisty” miała 
stanowić kontynuację „Albumu Strzelczan Rodzinnego”. 

Wszystkie nadesłane teksty są niezwykle interesujące i poruszające. Układają się 
w niebywale barwną mozaikę. Niestety, na razie jest ich zbyt mało, by mogła powstać 
publikacja książkowa. 

Mamy jednak nadzieję, że lektura nadesłanych już tekstów zachęci naszych kolej-
nych Czytelników do przekazywania nam swoich wspomnień (prosimy także o zdjęcia). 

Oczywiście swoje dane można zastrzec do wiadomości redakcji.
 

Gdy pierwszy raz 
widziałem morze

Przed spotkaniem z serem na cysterskim szlaku
Miło nam poinformować, że pod-

czas IX Festiwalu Folklorystycznego 
odbył się finał regionalny XIV edycji 
konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzi-
ctwo - Smaki Regionów” i jednym ze 
zwycięzców jest Krystian Wajrauch. 
Pierwszą nagrodę w kategorii pro-
duktów regionalnych pochodzenia 
zwierzęcego zdobył za ser owczy 
dojrzewający na szlaku cysterskim.

Organizatorem ogólnopolskiego 
konkursu jest Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego, Związek 
Województw RP, a w województwie 
opolskim współorganizatorami byli 
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Opolskiego oraz Muzeum 
Wsi Opolskiej w Bierkowicach.

Nie jest to pierwsza, ani zapewne 

ostatnia jego nagroda związana z sero-
warstwem. Nie pierwsza, bo czwarta, 
a nie ostatnia, bo, jak sam mówi, do-
piero stoi na początku drogi związanej 
z serowarstwe, konkretniej – z serem 
wytwarzanymz mleka owczego.

Od siedmiu lat hodujemy owce. 
Nie jest to bardzo duże stado, bo liczy 
na razie tylko 10 sztuk, ale myślimy o 

dok. na str. 6
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Wniosek o nadanie tytułu mają prawo 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.

Wniosek o nadanie tytułu mają prawo 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. pisemną zgodę osoby na wszczęcie procedury nadania tytułu oraz zgodę 

na przetwarzanie w tym celu jej danych osobowych,
7. oznaczenie wnioskodawcy i podpis.

Kto zdobędzie tytuł 
„Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”

Kto zdobędzie tytuł
„Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego„

Patronat:

Organizator:

Kierownik turnieju/kontakt
Tel: /E-mail:
Miejsce:

Termin:
Zapisy:
Składka startowa:
kobiety i juniorzy:
Nagrody:

Program turnieju:
Wysokość składki za przegrane 
gry

Marszałek Województwa Opolskiego
Starosta Powiatu Strzeleckiego
Burmistrz Miasta Strzelce Opolskie 
Burmistrz Miasta Zawadzkie
Opolski Związek Skata
Sekcja Skata GOSiT Zawadzkie
Franciszek Świtała
602747325 / fswit@interia.pl
Powiatowe Centrum Kultury
Strzelce Opolskie ul. Dworcowa 23
31 sierpnia 2014 r. (niedziela), godz. 10.00
w dniu turnieju do godz. 9.30 (kolejność zgłoszeń)
20 zł.
10 zł
90 % wpisowego 
dodatkowe nagrody sponsorowane
3 x 36 rozdań
wg zarządzenia finansowego PZSkat

Mistrzostwa skata 
w Powiatowym Centrum Kultury

Do wniosku należy dołączyć zdję-
cia, artykuły prasowe, dyplomy, certy-
fikaty, itp. potwierdzające osiągnięcia 
kandydata, które w istotny sposób 
pracą społeczną przyczyniły się do 
rozwoju powiatu, gminy lub jednostki 
w której działa, wzbogacając dorobek 

Powiatu Strzeleckiego w następują-
cych kategoriach: życie społeczne, 
gospodarka, kultura, samorządność.

W przypadku, gdy wnioskodaw-
cami będzie: 50 mieszkańców powiatu 
strzeleckiego, podpisy należy złożyć 
na zbiorczej karcie podając imię i 

nazwisko, miejsce zamieszkania 
oraz wskazać pełnomocnika do ich 
reprezentowania w postępowaniu o 
nadanie tytułu.

Wnioski o nadanie tytułu zgłasza 
się do Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Op. (na adres Starostwo 
Powiatowe, 47-100 Strzelce Op. ul. 
Jordanowska 2) lub za pośrednictwem 
elektronicznej skrzynki podawczej 
Starostwa Powiatowego  (www.bip.
powiatstrzelecki.pl) w terminie do 
dnia 30 września danego roku. 

Wnioski o nadanie tytułu rozpa-
trywane są do 30 listopada przez Ka-
pitułę tytułu „Zasłużony dla Powiatu 
Strzeleckiego”.

Osoby uhonorowane wyżej wy-
mienionym tytułem otrzymują pa-
miątkowe dyplomy podczas corocznej 
Gali Noworocznej.

Szczegółowe informacje oraz 
wzór wniosku dostępne są na stronie 
internetowej www.powiatstrzelecki. 
pl  w zakładce konkursy i patronaty.

Okres wakacyjny to dla szkół to 
czas przygotowań do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego. W każdej 
placówce robi się jakieś poważniejsze 
remonty lub modernizacje, albo przy-
najmniej delikatny makijaż (odświe-
żające malowanie, czyszczenie itp.). 

Nie inaczej jest w szkołach, dla 
których Powiat Strzelecki jest orga-
nem prowadzącym. Najwięcej pienię-
dzy na wakacyjne remonty przezna-
czono w Centrum Kształcenia usta-
wicznego i Zawodowego w Strzelcach 
Opolskich -  remonty toalet i szatni 
kosztowały ok. 90 tysięcy złotych. 
Ale też w tej placówce potrzeby były 

ogromne. O ile w poprzednich latach 
mocno inwestowano w modernizację 
bazy dydaktycznej, to teraz przyszedł 
czas na pomieszczenia sanitarne. Tak 
nowoczesna placówka, jaką w ostat-
nich latach stawało się CKZiU, nie 
mogła przecież wstydzić się za swoje 
toalety! No i wreszcie nadszedł czas 
na zmiany, o czym Państwo mogą się 
przekonać, oglądając zamieszczone 
poniżej zdjęcia.

W pozostałych obiektach szkol-
nych podczas wakacji przeprowa-
dzone zostały prace konserwatorsko-
-porządkowe.

O godz. 14.00 uczestniczyliśmy 
we Mszy św. w intencji żyjących i 
zmarłych strażaków OSP Raszowa 
oraz ich rodzin. Na placu przed 
klubem wiejskim odbyła się część 
oficjalna podczas której odznaczono 
strażaków OSP Raszowa medalami 
za wysługę lat. Następnie wręczo-
no podziękowania dla sponsorów 
samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
Najważniejszym punktem imprezy 
było poświęcenie samochodu, którego 
dokonał Ojciec Celestyn Paczkowski 
oraz wręczenie kluczy i dokumen-
tów. Przekazali je Burmistrz Leśnicy 
Łukasz Jastrzembski - w imieniu 
fundatorów, Sołtys Raszowej Maria 
Reinert - w imieniu mieszkańców 
Raszowej oraz druh Alojzy Zagrol w 
imieniu strażaków. 

Na uroczystości obecni byli Bur-
mistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, 
Członek Zarządu Powiatu Strzele-
ckiego Waldemar Bednarek, dyrektor 
LOKiR Gizela Szendzielorz, Oj-
ciec Celestyn Paczkowski, Zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP w 
Strzelcach Op. st. bryg. Wojciech Li-
sowski, Sołtys Raszowej oraz Radna 
RM w Leśnicy Maria Reinert, Radny 
RM w Leśnicy Teodor Jahn, Prezes 
Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju 
wsi Raszowa Adam Danko, delegacje 
OSP Łąki Kozielskie oraz OSP Kłod-
nica, członkowie OSP Raszowa oraz 
mieszkańcy.

Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim sponsorom za pomoc w 
zakupie samochodu bojowego! Bez Waszej pomocy zakup byłby niemożliwy!

Warto zaznaczyć, iż impreza odbyła się pod Patronatem Burmistrza Leśnicy 
Łukasza Jastrzembskiego oraz Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyna. Dzię-
kujemy również za pomoc w organizacji uroczystości Leśnickiemu Ośrodkowi 
Kultury i Rekreacji oraz Pani Sołtys.

Wnioski o nadanie tytułu zgłasza 
się do Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Op. w terminie do dnia 31 
października danego roku. 

Wnioski o nadanie tytułu roz-
patrywane są do 30 listopada przez 
Kapitułę Tytułu „Honorowy Obywatel  
Powiatu Strzeleckiego” powołaną 
przez Radę Powiatu Strzeleckiego. 

Osoba uhonorowana otrzymuje 
pamiątkowy dyplom.

Wręczenie tytułu ma miejsce 
podczas corocznej Gali Lauri.

OSP Raszowa ma nowy samochód

Przed spotkaniem z serem na 
cysterskim szlaku

rozwoju hodowli, zwłaszcza, że żona 
jest zootechnikiem, ja – budowlań-
cem, ale wytwarzanie serów to rów-
nież moja pasja – mówi Krystian Waj-
rauch. - Najpierw były to sery białe. 
Ten, który zdobył pierwszą nagrodę, 
pod nazwą „ser owczy dojrzewający 
na szlaku cysterskim” jest serem 
dojrzewającym. Jego wytworzenie 
trwało trzy miesiące. Na wrześniowe 
Święto Chleba i Chmielu postaram 
się przygotować, i mam nadzieję, że 
zdążę, ser twardy, kwargiel, w typie 
sera ołomunieckiego. A przeciez i z 
Ołomuńcem mamy wiele wspólnego 
– łączy nas choćby historia Śląska, 
to przeciez miasto leżące w kraju 
morawsko-śląskim.

Jak wymyślił ser owczy na szlaku 
cysterskim?

Siegnąłem do tradycji. Wpadła mi 
kiedyś w ręce broszura czy ulotka z 
klasztoru w Szczyrzyńcu (o nim pisze-
my również w zaproszeniu na Święto 
Chleba i Chmielu), z której wynikało, 
że serowarstwem zajmowali się już w 
dawnych wiekach mnisi. I ser nadal 
jest tam produkowany. Więc dlacze-
go by na naszym terenie tego nie 
spróbować? Spróbowałem i... udało 
się zyskać uznanie kapituły krajowej. 

Gdzie te wszystkie pyszności 
można kupić?

Niestety, na razie w gospodar-
stwie państwa Wajrauchów, serów 
nie p0rodukuje się na większą skalę 
– wyłącznie na własne potrzeby. 
Za to na pewno będzie można ioch 
spróbować we wrzesnieu – podczas 
naszego święta.

dok. ze str. 5

Ostatnie wakacyjne remonty

Nowe toalety w CKZiU

Zdjęcia S. Tomenek
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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 
tel.77 4612701,  
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl  
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem
tel. 77  4616430, 
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901 
e-mail: pcprstrzelceop@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

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail: 
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy 
tel. 77 4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com

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 

Szpital Powiatowy 
im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-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.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

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

tel kom. 604 540 402 
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STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA 
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

PKS w Strzelcach Opolskich SA 
informuje:

Mając na uwadze  poprawę  jakości  i dostępność usług  dla naszych Klien-
tów wprowadzamy  z dniem 1 września 2014  bilety miesięczne w postaci   
EM-karty na trasach:

Strzelce Op. - Krapkowice - Strzelce Op. 
Strzelce Op. - Opole - Strzelce Op.

Pierwszy bilet miesięczny EM-kartę pasażer  musi  wykupić i  zaprogra-
mować w kasie biletowej PKS w Strzelcach Op. (Strzelce Op.  lub  Krap-
kowice). Natomiast kolejny bilet  miesięczny może już być nabywany u 
kierowcy autobusu lub w kasie biletowej. Sama EM-karta wydawana jest 
po raz pierwszy bezpłatnie.
Regulamin i instrukcja obsługi  EM-karty dostępne są  na stronie  interne-
towej   www.pks.strzelceop.pl  i  w kasach biletowych .                

U  W  A  G  A  !!!!

PKS  w Strzelcach Opolskich SA z  dniem    1  września  2014 r wpro-
wadza  promocyjne ceny biletów jednorazowych i miesięcznych na linii :

Strzelce Op. -  Krapkowice - Strzelce Op.

PAKOWACZ TOWARU OLSZOWA - wykształcenie min. zawodowe,
  -  pracowitość, zaangażowanie,
     dyspozycyjność od zaraz,
  - doświadczenie w pracy
     fizycznej
MAGAZYNIER ZAWADZKIE - wykształcenie min. średnie,
  -  mile widziane urp. na wózki 
     widłowe
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe,
  -  upr. na wózki widłowe,
  -  mile widziane doświadczenie
USTAWIACZ MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, średnie 

techniczne,
  -  znajomość budowy maszyn,
  -  doświadczenie na podobnym stano-

wisku,
  - mile widziana komunikatywna 

znajomość języka niemieckiego
AUTOMATYK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe 
UTRZYMANIA RUCHU   automatyczne lub elektryczne,
  - umiejętność diagnozowania opro-

gramowania PLC, parametryzacji 
przetwornic częstotliwości czytania 
schematów elektrycznych,

  -  upr. SEP do 1 kV,
  -  doświadczenie w dziale 
     utrzymania ruchu
MECHANIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe  
UTRZYMANIA RUCHU   mechaniczne,
  -  doświadczenie w dziale 
     utrzymania ruchu
OPERATOR URZĄDZEŃ ŻĘDOWICE -  wykształcenie zawodowe lub
PRZEM. SZKLARSKIEGO    średnie, - obsługa komputera
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE -  upr. SI lub SII z koniecznością 

rozszerzenia uprawnień w ciągu 2 
miesięcy od zatrudnienia

OPERATOR URZĄDZEŃ ZAWADZKIE
WALCOWNICZYCH
OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe,
 ŁADOWARKI  -  upr. na ładowarki klasy II 
   lub Ł-34,
  -  doświadczenie na podobnym 
     stanowisku
OPERATOR SZLIFIERNI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie mile 
     widziane techniczne
  -  obsługa komputera
  -  mile widziane doświadczenie
POMOCNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie, 
OPERATORA  -  rozróżnianie barw,
  -  upr. do obsługi wózków 
     widłowych mile widziane,
  - mile widziane doświadczenie 
   na produkcji
PIECOWY ZAWADZKIE -  upr. energetyczne grupy II
ELEKTRYK SIECI ZAWADZKIE -  upr. SEP, GR I powyżej 1kV
ELEKTRYCZNYCH STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
ASYSTENT TECHNIKA  -  upr. : suwnice, elektryczne,
  -  słaba znajomość języka angielskiego
ELEKTRYK ZAWADZKIE -  wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku,
  -  znajomość pneumatyki, mechaniki, 

elektroniki, budowy maszyn,
  -  znajomość urządzeń automatyki 

przemysłowej,
  -  podstawowa znajomość sterowników 

PLC będzie mile widziana,
  -  upr. Sep do 1kV,
  -  uprawnienia UDT w zakresie kon-

serwacji urządzeń transportowych 
EII i MIII (suwnice) mile,

  -  umiejętność czytania rysunku 
technicznego, czytania schematów 
elektrycznych, umiejętność pracy 
w zespole, 

  -  brak przeciwwskazań do pracy 
     na wysokości powyżej 3m
SORTOWANIE WARZYW ROLNIK DANIEC -  zdolności manualne,
  -  aktualna książeczka sanepidowska
OBUWNIK MONTAŻYSTA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie – mechaniczne,
  -  mile widziane doświadczenie 
     przy pracy przy wtryskarkach,
  - gotowość do pracy w systemie
    zmianowym,
  - dokładność, precyzyjność, 
    zaangażowanie
MECHANIK WÓZKÓW SZYMISŻÓW -  wykształcenie zawodowe,
WIDŁOWYCH  -  umiejętność naprawy wózków 
     widłowych, samochodów, 
     ciągników rolniczych,
  -  prawo jazdy kat. B,
  -  doświadczenie

Kochani Czytelnicy, już 28 sierpnia 2014 r. rusza II część projektu finansowa-
nego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultu-
ry + Inicjatywy lokalne 2014.  Projekt „COOLturalnie – naturalnie – historycznie 
– międzypokoleniowo” skupia w swoim zakresie cztery mniejsze projekty, które 
wybrane zostały do dofinansowania w ramach Konkursu na oddolne inicjatywy 
kulturowe, organizowanego przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich. Projekty przewidują m.in. warsztaty kulinarne i muzyczne  dla se-
niorów, spotkania z historią podczas podróży po Strzelcach Opolskich, warsztaty 
uświadamiające najmłodszych mieszkańców Powiatu czym jest praca rolnika  
czy też pszczelarza oraz koncerty w wykonaniu uczestników warsztatów wo-
kalnych.

W związku z powyższym Młodzieżowy Wolontariat „Ruch Czystych Serc” 
oraz Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich serdecznie zaprasza 
wszystkich seniorów oraz osoby starsze (50+) do udziału w warsztatach arty-
stycznych realizowanych w ramach oddolnej inicjatywy lokalnej pn.: „COOLtura 
dawniej i dziś”:
1. Warsztaty plastyczne -  19. 09. 2014 r. godz. 16.30
2. Warsztaty slangu młodzieżowego - 26. 09. 2014 r. godz. 16.30
3. Warsztaty muzyczno-taneczne - 3. 10. 2014 r. godz. 16.30
4. Warsztaty kulinarne - 10. 10. 2014r. godz. 16.30

Po warsztatach zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym uczestni-
ków projektu na spotkanie podsumowujące zrealizowaną inicjatywę połączone z 
uroczystą galą i koncertem - 19. 10. 2014r. godz. 16.00. Warsztaty oraz spotkanie 
podsumowujące projekt „COOLtura dawniej i dziś” odbędą się w: 

 
Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 

ul. Dworcowej 23, tel. 77 412 30 13
Gwarantujemy bardzo dobrą zabawę, poczęstunek oraz konkursy z nagro-

dami. Zapisy na warsztaty u partnera projektu - w Polskim Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów (tel. 660 905 133) do dnia 12. 09. 2014 r. Ilość miejsc 
jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy!

UWAGA! 
KAŻDY MOŻE BRAĆ UDZIAŁ TYLKO W JEDNYCH WARSZTATACH!

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2014

COOLturalnie
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością dziś składamy najserdeczniejsze życzenia czworgu mieszkańcom powiatu strzeleckiego, 

którzy w ostatnim czasie świętowali swoje okrągłe urodziny. 
Wszystkich odwiedził z kwiatami, gratulacjami, okolicznościowym upominkiem, a przede wszystkim

z najserdeczniejszymi życzeniami z okazji tak zacnych jubileuszy odwiedził starosta strzelecki Józef Swaczyna, 
który przekazał je w imieniu władz i całej społeczności Powiatu Strzeleckiego

Pani Emma Brinse, mieszkająca w Krośnicy swój Jubileusz 90. urodzin 
obchodziła 22 sierpnia br.

Lato w Powiatowym Centrum Kultury 
PCK uczy i bawi …

Wakacyjna sielanka powoli dobiega końca. Już za chwilę trzeba będzie wziąć plecak, pod-
ręczniki i rozpocząć kolejny rok szkolny.  Wrzesień to również czas dla rodziców, aby za-
stanowić się na jakie dodatkowe zajęcia wysłać swoją pociechę, a tych w naszym Centrum 
co nie miara. Ale zanim o tym sprawdźmy co działo się w Powiatowym Centrum Kultury  
w ostatnim czasie.

14 sierpnia odbyły się w Centrum już po raz kolejny warsztaty z 
filcowania na sucho. Uczestnicy, licznie zgromadzeni w naszej kawia-
rence z wielką starannością podeszli do sprawy dzięki czemu powstała 
niecodzienne biżuteria. W warsztatach wzięli udział m. in. Podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich.
20 sierpnia odbyły się także ostatnie z cyklu warsztaty łucznicze, 
którymi zakończyliśmy przygodę z łucznictwem tradycyjnym. Po 
zapoznaniu się z historią łucznictwa, asortymentem łuczniczym oraz 
metodami i technikami bezpiecznego strzelania rozegrany został turniej 
o „złotą strzałę”, w którym okazało się kto najsumienniej uczestniczył 
w zajęciach. 

Indiańska wioska oraz warsztaty z filcowania na sucho, PCK

W przedostatnim tygodniu wakacji PCK opanowali Indianie – a to za sprawą animacji i zabaw 
organizowanych dla dzieci przez współpracującą z PCK Galerią O!Jejku. Było grupowe tropienie 
niedźwiedziej stopy, tańce, wspólne gotowanie, budowanie tipi. Dorośli mogli natomiast zrelaksować 
się w piątkowy wieczór 22 sierpnia podczas projekcji filmu „Nietykalni”. Ta, oparta na faktach, 
historia dwóch pochodzących z różnych światów mężczyzn pozwoliła widzom odprężyć się i od-
począć po trudach minionego tygodnia.

Wrzesień za pasem …

Miesiąc wrzesień  rozpoczynamy w PCK cyklem warsztatów oraz zajęć stałych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

W każdy poniedziałek od  22 IX zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 10-14 lat  na tworzące 
się kółko taneczne, zaś rodziców – szczególnie mamy – do rozruszania swoich bioder podczas 
Zumby. We wtorki wracają warsztaty z Hip-Hopu oraz Poppingu prowadzone przez Łukasza 
Ufo Łukomskiego. Również we wtorki, podobnie jak w zeszłym roku szkolnym prowadzone będą  
warsztaty plastyczne z Anią Szmigoń – start w październiku, natomiast już dzisiaj można się na 
nie zgłaszać do PCK. Również od września Galeria O!Jejku rozpoczyna zapisy na cykl warsztatów 
dla dzieci, w szczególności zaś chłopców pt.: „Pomysłowy Dobromir”, które organizowane będą 
w poniedziałkowe popołudnia w kawiarence PCK. We wtorki oraz czwartki Powiatowe Centrum 
Kultury będzie organizowało warsztaty komputerowe dla seniorów, zaś w środy zapraszamy na 
chwilę skupienia i relaksu podczas Yogi. Szczegóły dotyczące zajęć warsztatowych, tj. m.in. zapisów 
oraz dokładnych godzin realizacji dostępna są w Dziale Promocji Powiatowego Centrum Kultury.

W związku z trwającym ciągle napływem do Centrum starych przedmiotów oraz otrzymywaniem 
zgłoszeń z chęcią ich oddania przedłużamy Zbiórkę Eksponatów do końca września. 

W najbliższy weekend zapraszamy całe rodziny do ogrodu Powiatowego Centrum Kultury, bo 
już 30 sierpnia (sobota) o godzinie 15.00 startuje impreza plenerowa kończąca okres wakacyjny 
„Babie Lato”. Będą m.in. warsztaty carvingu, malowania owocami, zajęcia z papieroplastyki, 
pogadanki o zwyczajach Śląska, warsztaty z wykorzystaniem płodów ziemi, konkurs na Eko-ludka 
z nagrodami oraz ekologiczne zabawki, mini maszyny rolnicze i dmuchańce, zaś na zakończenie 
Koncert Zespołu Muzyka Końca Lata (Sala widowiskowa, godzina 19.00). Serdecznie zapraszamy.

15 września zaś o godzinie 17.00 Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie 
z Panem Markiem Szołtyskiem – śląskim pisarzem, dziennikarzem, historykiem, autorek książek 
związanych z kulturą i kuchnią śląską. Wstęp wolny!

Wszystkie informacje na temat nadchodzących imprez oraz warsztatów, a także relacje z prze-
prowadzonych już przedsięwzięć można pozyskać odwiedzając naszą stronę internetową www.
centrum-kultury.eu oraz NOWY profil na Facebook’u!  

W ramach działań „Bezpieczne Wakacje” Komendę Powia-
tową Policji w Strzelcach Opolskich odwiedziły  dzieci ze świet-
licy środowiskowej „Źródełko”. Zainteresowanie było ogromne. 
Dzieci z zaciekawieniem przyglądały się pracy strzeleckich 
policjantów. Chętni mogli zwiedzić między innymi: stanowisko 
kierowania dyżurnych, pomieszczenia dla osób zatrzymanych 
oraz gabinet Komendanta Powiatowego Policji. Policjanci przy-
pomnieli również, jak bezpiecznie się bawić i spędzać wolny czas 
podczas wakacji.

Komendę Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich od-
wiedziły dzieci ze świetlicy środowiskowej „Źródełko”, które z 
zainteresowaniem przyglądały się pracy strzeleckim policjantom

Policjanci oprowadzali dzieci po poszczególnych stano-
wiskach pracy. Zwiedzający obejrzeli stanowisko kierowania 
strzeleckich dyżurnych, pomieszczeń dla osób zatrzymanych. 
Jednak największym  zainteresowaniem dzieci cieszyła się moż-
liwość zobaczenia i wejścia do służbowych radiowozów. Dzieci 
na pamiątkę miały możliwość zrobienia własnych odbitek linii 
papilarnych. Atrakcją dla najmłodszych było zobaczenie gabinetu  
Komendanta Powiatowego Policji.

Strzeleccy policjanci dbając o bezpieczeństwo najmłodszych 
rozmawiali z nimi o zasadach bezpieczeństwa na drodze oraz 
podczas zabaw na podwórku i o sposobach  radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach.

15 sierpnia br. 90 rocznicę urodzin obchodziła Pani Helena Piosek, 
mieszkająca w Gąsiorowicach. 

Pan Czesław Mielczarek, mieszkaniec Kolonowskiego - Jubileusz 90-le-
cia świętował 18 sierpnia br.

Pani Anna Róża Gwóźdź, mieszkanka Zawadzkiego, swój Jubileusz 
95-lecia świętowała 20 sierpnia br. 

Bezpieczne wakacje

Do wszystkich ciepłych słów, jakie Jubilaci usłyszeli z okazji swoich urodzin dołączamy i swoje: długich jeszcze, wspaniałych lat w jak najlepszym 
zdrowiu, samych słonecznych dni, bez trosk, za to pełnych uśmiechu i szczęścia.


