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GALA LAURI 2013
Statuetki rozdane

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012:
Lokomotywa dla kopalni, Szkiełkowanie stali nierdzewnej, Mieszanka ciastek ręcznie wytwarzanych. 

Nagroda Konsumenta - Szkolenie kierowców

Nauczyciel Roku 2012
Małgorzata Tacica

Najlepszy Uczeń Powiatu:
Olga Piestrak, Aleksandra Barton, Rafał Korzeniec, Piotr Pzionka
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WIRAŻ
z Nagrodą Konsumenta

Po raz 10 mieszkańcy powiatu strzeleckiego głosując w konkursie na „Najlepszy 
Produkt Powiatu”, przyznawali własną „Nagrodę Konsumenta”. Najwięcej głosów (854) 
zebrała usługa „Szkolenie kandydatów na kierowców”, zgłoszona przez leśnicką firmę 
WIRAŻ.

Wyróżnienia dla najlepszych
- „Laur Ziemi Strzeleckiej”

Po raz piętnasty 
Stowarzyszenie 
Ziemia Strzelecka 
ogłasza konkurs 
“„Laur Ziemi Strze
leckiej”. Nagrody 
- „Laury...” są 
wyrazem uznania 
dla kompetencji, 
zaangażowania, 
służby dla Ziemi 
Strzeleckiej jej 
najwybitniejszych 
mieszkańców

Przyznawanie nagrody „Laur Ziemi 
Strzeleckiej” jest także istotnym elemen
tem budowania samorządności, lokalnej 
aktywności oraz identyfikacji mieszkań
ców z regionem.

Po raz pierwszy wystartowaliśmy w konkursie w 2011 roku, ale nie udało się nam 
zdobyć żadnej nagrody - mówi Marcin Bartodziej, właściciel firmy. - Nie zrezygnowa
liśmy z ubiegania się o nią, bo przecież poziom naszych usług jest wysoki, a kursanci 
- zadowoleni. Zadbaliśmy też o rozpropagowanie naszego udziału w konkursie w swoim 
środowisku. I, jak widać, przyniosło to efekty! Jesteśmy jedną z 12 firm oferujących szko
lenie kierowców na terenie powiatu strzeleckiego, ale jedyną, która zdobyła tak wysokie 
wyróżnienie. Oczywiście, mamy odpowiednie certyfikaty, bez których nie moglibyśmy 
prowadzić kursów, aje tym dysponują wszyscy. Za to jesteśmy jedynymi, którzy zdobyli 
„Nagrodę Konsumenta”! - cieszy się.-To oczywiście motywuje do tego, by być jeszcze 
lepszymi w swoim fachu. Choć przecież i tak sukcesem jest dla nas, że tak wiele osób po 
oblanym egzaminie gdzie indziej przechodziło do naszej firmy.

Pytam więc o wyniki egzaminów na prawo jazdy już według nowych zasad. Gdy 
w kraju prawdziwy pogrom, bo przejść przez teorię udaje się teraz jedynie 8 procentom 
podchodzących do egzaminu, jak informują media, to jakie wyniki osiągają kursanci 
WIRAŻU?

Za drugim podejściem wszystko jest już dobrze, egzamin - zdany. Dotychczas zda
wało u nas 10 osób, z których 3 nie zdały. W ciągu najbliższego tygodnia zdają następne 
trzy. Mam nadzieję, że przejdą testy pomyślnie. Naszym zdaniem bardzo dobrze się 
stało, że wprowadzono nowe zasady egzaminowania. Wcześniej kursanci niezbyt chętnie 
przykładali uwagę do tego, o czym mówi się na wykładach, wiedząc, że poradzą sobie z 
testami. Teraz to się zmieniło - wykłady stały się dla nich bardzo ważne. 1 tak powinno 
być. Zresztą szkolimy nie tylko kierowców (ok. 250 rocznie) na kursach podstawowych 
kategorii, ale również operatorów wózków ( rocznie ok. 120 osób).

(mg)

W minioną sobotę 57 - letnia miesz
kanka Strzelec Opolskich trafiła do szpitala 
z objawami zatrucia czadem. Będący na 
miejscu zdarzenia strażacy po sprawdze
niu poziomu tlenku węgla w mieszkaniu 
stwierdzili przekroczenie jego dopuszczal
nych norm.

PAMIĘTAJMY!!
* Tlenek węgla jest gazem niezwykle 

toksycznym. Jest również niewykry- 
walny dla zmysłów człowieka, stąd 
też jego potoczna nazwa „SKRYTY 
ZABÓJCA”.

* Nigdy nie lekceważ objawów zatrucia 
tlenkiem węgla takich jak: 
podwyższone tętno, szum w uszach, 
zawroty głowy, ociężałość, osłabienie, 
utarta przytomności. Przy wysokim 
stężeniu tlenku węgla do zatrucia

Dotychczasowe zainteresowanie i 
sympatia okazywane przez mieszkańców 
Ziemi Strzeleckiej poprzednim edycjom, 
są dowodem, że nagroda oraz uroczysty 
charakter jej wręczania, zdobyły stałe 
miejsce w życiu lokalnej społeczności.

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Strze
lecka zwraca się z prośbą do mieszkańców 
powiatu strzeleckiego, do władz samo
rządowych, do organizacji społecznych o 
zgłaszanie kandydatur do tej nagrody.

„Laur Ziemi Strzeleckiej” przyznawany 
jest w pięciu kategoriach:
a. działalność społeczna,
b. działalność gospodarcza,
c. działalność wychowawcza,
d. działalność kulturalna,
e. działalność sportowa.

Czad ciągle niebezpieczny
może dojść już po kilku wdechach po
wietrza, bez wcześniejszych objawów. 

* Gdy poczujesz się źle, podejrzewasz 
zatrucie tlenkiem węgla natychmiast 
powiadom służby ratunkowe.

Warto pamiętać o kilku podstawo
wych zasadach bezpieczeństwa kiedy 
korzystamy z piecyków węglowych i 
gazowych:
1. Nie zatykaj przewodów wentylacyj

nych,
2. Dbaj o stan techniczny urządzeń 

grzewczych i spalinowych, przewo
dów kominowych oraz instalacji ga
zowych, 3. Nie ogrzewaj pomieszczeń 
kuchnią gazową

4. Urządzenia użytkuj zgodnie z ich 
przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

5. Urządzenia grzewcze powinny być

Wniosek powinien zawierać informa
cję o wnioskodawcy i kandydacie wraz z 
uzasadnieniem kandydatury (zwięzła nota 
o osiągnięciach i działalności kandydata) 
oraz jasno określoną dziedzinę działalno
ści (spośród a-e) zgłaszanej osoby/firmy/ 
instytucji.

Zgłoszenia należy przekazać do 25 
marca 2013 roku (godz. 15:00), w zabezpie
czonej kopercie z dopiskiem „Laur Ziemi 
Strzeleckiej”, na adres:

STOWARZYSZENIE 
ZIEMIA STRZELECKA 

ul. Wałowa 5
47 — 100 Strzelce Opolskie

Zarząd Stowarzyszenia 
Ziemia Strzelecka

obsługiwane przez osoby dorosłe,
6. Wszystkie czynności związane z roz

łączeniem i przyłączeniem urządzeń 
grzewczych powinni wykonywać 
specjaliści z uprawnieniami

7. Jeżeli w pomieszczeniu wyczujesz 
spaliny natychmiast wyłącz urzą
dzenie, które je wydziela, wyjdź z 
pomieszczenią a następnie pootwieraj 
okna i drzwi. Wezwij specjalistę, aby 
usunął usterkę.

Jak udzielić pomocy:
1. Wynieść osobę, która uległa zatruciu 

na świeże powietrze (przewietrzyć 
mieszkanie),

2 . Wezwać pogotowie ratunkowe,
3. Osobę poszkodowaną należy okryć 

kocem i nie dopuścić do zaśnięcia, 4. 
Dozorować osobę poszkodowaną aż 
do przybycia pogotowia.

Jak ugryźć kawałek tortu?
różnego szczebla (od wojewódzkiego po
czynając, a na gminnym kończąc) będzie 
konieczna przy opracowaniu założeń cen
trum pielgrzymkowego na Górze św. Anny 
(z bogatą ofertą turystyczną i rekreacyjną). 
Do projektu zapewne przyłączą się także 
organizacje funkcjonujące w okolicy Góry 
św. Anny.

Jak wspomniano, kawałek unijnego 
toru kusi wielkością - i słusznie, bo taka 
szansa zapewne już się nie powtórzy i 
UE nie będzie już taka szczodra. W tej 
chwili chodzi o to, żeby przygotować 
takie projekty, które wpiszą się łatwo w 
strategię województwa i będą mogły zostać 
dofinansowane unijnymi środkami. 
O tym właśnie będzie mowa na pierwszym 
roboczym spotkaniu w tej materii, które 
odbędzie się 7 marca w siedzibie starostwa.

Starosta zaprosił na to spotkanie 
nie tylko burmistrzów i wójtów z terenu 
powiatu strzeleckiego, ale również samo
rządowców z terenu powiatu kędzierzyń- 
sko-kozielskiego.

(mg)

\ „ Można odejść na zawsze
i zawsze być blisko... ” 

Ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu

Henrykowi Palusowi

z powodu śmierci

Ojca

składają 
Rada oraz Zarząd Powiatu Strzeleckiego 

i pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Nagrodą - Wiedeń
Dodajmy: unijnego tortu. Wszystko 

wskazuje na to, że z Europejskiego Fundu
szu Rozwoju Regionalnego i Europejskie
go Funduszu Społecznego województwo 
opolskie na lata 2014-2020 dostanie 759 
milionów euro (wraz z 15-proc. udziałem 
z budżetu państwa). O takich pieniądzach 
dotychczas można było u nas tylko poma
rzyć.

W Urzędzie Marszałkowskim zespoły 
ekspertów już przystąpiły do opracowania 
tzw. projektów kluczowych - istotnych w 
skali całego województwa. Jednak każdy 
samorząd chciałby kawałek z tego wielkie
go tortu uszczknąć też dra siebie. Samo
dzielnie jednak nie będzie to wcale łatwe, 
bo szanse na dotacje otrzymają projekty 
przygotowujące przedsięwzięcia ważne 
nie tylko w skali mikro (np. w granicach 
jednej gminy czy powiatu), ale znacznie 
większej. Stąd rozmowy między gminami, 
miedzy gminami i powiatami i samymi 
powiatami. Co ostatecznie się w ich efekcie 
sfinalizuje - to się dopiero okaże. Jednak 
już wiadomo, że współpraca samorządów

Z dumą informujemy, że trzech 
uczniów klasy III Technikum Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadz- 
kiem zakwalifikowało się do odbycia 
czerotygodniowych praktyk zawodowych 
w renomowanych firmach, w tym jedna 
uczennica - w firmie zagranicznej. Taka 
forma rozwoju zawodowego jest kiero
wana przez Regionalne Centrum Rozwoju 
Edukacji w Opolu do nieprzeciętnych 
uczniów szkół województwa opolskiego, 
zajmujących się kształceniem zawodowym 
młodzieży.

Szansę na takie doskonalenie dał 
uczniom udział w projekcie systemowym 
„Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej 
szkoły zawodowej” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Głównym celem projektu jest budowa sieci 
współpracy szkół z nowoczesnymi firmami 
oraz opolskimi instytucjami oświatowymi i

Mechanicy w nagrodę pojechali na kręgle
23 lutego 2013 r. klasa IV technikum 

mechanicznego pojechała do kręgielni 
„Pod Lasem” w Kolonowskiem w ramach 
nagrody za zwycięstwo w studniówkowym 
konkursie Strzelca Opolskiego na najlep
szą fotografię ze studniówki. Redakcja ga
zety zdecydowała, że najlepszym zdjęciem 
jest to przedstawiające uczniów w strojach 
baletowych, którzy uświetnili tegoroczną 
studniówkę baletem „Jezioro Łabędzie”. 
Jak na baleriny przystało chłopaki zapre
zentowali niezapomniany układ taneczny 
w specjalnie przygotowanych strojach 
baletowych pod kierunkiem pani Sabiny 
Miś.

Klasa zajęła wszystkie sześć torów 
i grała przez dwie godziny. Rywalizację 
umilał poczęstunek i zimne napoje, które 
również były gratis. Przyszli maturzyści 
świetnie się bawili, a dwie godziny upły
nęły bardzo szybko. Kiedy skończył się 

zrzeszającymi przedsiębiorców. Realizacja 
powyższego zadania odbywa się w roku 
szkolnym 2012/2013 poprzez: zajęcia po
zalekcyjne prowadzone z uczniami według 
wypracowanego scenariusza, wyposażenie 
szkół w zestawy multimedialne, pod
ręczniki, materiały biurowe, konferencje 
i seminaria wspomagające planowanie 
kariery zawodowej przyszłych absolwen
tów, 4-tygodniowe praktyki zawodowe 
dla wybranych uczestników projektu oraz 
specjalistyczne warsztaty dźwiękowo - 
filmowe „Promujemy swoją szkołę”.

Już 25 lutego swoje praktyki zaczy
nają uczniowie: Kamil Meinel i Łukasz 
Koteluk. obaj kształcący się w zawodzie 
technik informatyk. Trafią oni do wro
cławskiej firmy SYSTEmEG zajmującej 
się tworzeniem innowacyjnych rozwią
zań informatycznych dla firm w różnych 
branżach. SYSTEmEG to specjalista m.in. 
od oprogramowania, multimediów, stron 

czas, wszyscy z żalem opuścili kręgielnię, 
gdyż zabawa była fascynująca. Resztę 
sobotniego wieczoru uczniowie spędzili 
na wspólnej biesiadzie w restauracji „Pod 
Lasem”.

Dla wielu był to pierwszy i miejmy 

internetowych, a także wsparcia technicz
nego i szkoleń. Z pewnością czas praktyk 
da uczniom wymierne korzyści.

Na początku kwietnia praktykę roz- 
pocznie uczennica Zuzanna Signus, kształ
cąca się w zawodzie technik ekonomista 
Jej należy się szczególna pochwała za 
umiejętności w posługiwaniu się językiem 
obcym i przejście przez kwalifikacyjne 
sito. Zuzanna odbędzie swoją praktykę 
w austriackiej firmie LKW WALTER z 
siedzibą w Wiedniu. Jest to zakład z bran
ży logistycznej, promujący nowoczesne 
technologie komunikacyjne, specjalizujący 
się w transporcie międzynarodowym, 
prowadzący pionierskąpracę przy rozwoju 
transportu intermodalnego.

Całej trójce życzymy wielu pozytyw
nych wrażeń oraz wykorzystania czasu i 
możliwości firm w zdobywaniu nowych 
doświadczeń.

Urszula Skorek

nadzieję nie ostatni raz na kręgielni, który 
z pewnością zapamiętamy na długo.

Nagrodę w całości zasponsorował 
tygodnik regionalny Strzelec Opolski, 
któremu uczniowie są bardzo wdzięczni. 
Dziękujemy!

Grzegorz Łukasik



Kasa na własną firmę

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje wnioski 
bezrobotnych ubiegających się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej.

Wnioski przyjmowane będą do dnia - 06.03.2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 6 
Powiatowego Urzędu Pracy 

w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4621818, 774621800

Ważne dla pracodawców
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje wnioski 

pracodawców ubiegających się o przyznanie refundacji na wyposażenie 
lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej z 
urzędu pracy.

Z uwagi na kryteria realizowanych projektów, w ramach których przyzna
no środki finansowe, refundacje przyznawane będą wyłącznie w przypadku 
zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Wnioski przyjmowane będą do dnia - 06.03.2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 6 
Powiatowego Urzędu Pracy 

w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4621817,774621800

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ: POWIATOWY U»ŁM> 

W ST«Z»VC*CH

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Nowe pieniądze z Unii!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich rozpoczyna realizację projektu 

systemowego w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.3- Poprawa zdolności do zatrudnienia 
oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - pod nazwą „Cel 
-dobra praca”. Na realizacje projektu urząd pozyskał ponad 1,5 min. zł. Aktywizacją 
objętych zostanie 190 osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Zgodnie z wytycznymi 
(kryteria dostępu, które są obligatoryjne dla projektodawcy) grupą priorytetową będą 
osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy a zwłaszcza osoby 
bezrobotne powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne oraz osoby z orzeczeniem 
niepełnosprawności.

W ramach projektu przewidziano objecie wszystkich uczestników Indywidualnym 
Planem Działania oraz doradztwem zawodowym. Prawie połowa uczestników będzie 
miała możliwość skorzystania ze szkoleń indywidualnych pod potrzeby konkretnego 
przedsiębiorcy, który zapewni zatrudnienie po ukończeniu danego szkolenia lub szkolenia 
grupowego w ramach Klubu Pracy z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Ponadto 
przewidziano możliwość skorzystania ze staży (max. do 6 m-cy). Dla osób przedsiębior
czych będzie możliwość ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodar
czej. Natomiast pracodawcy stawiający na rozwój swojej firmy będą mogli skorzystać z 
refundacji kosztów utworzenia dodatkowych miejsc pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich zaprasza wszystkich zainteresowa
nych zarówno osoby bezrobotne jak i pracodawców do skorzystania z udziału w projekcie.

ARiMR ostrzega 
przed oszustami!

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje, że rolnicy 
z różnych regionów Polski otrzymują pisma, opatrzone logotypem łudząco podobnym 
do logotypu ARiMR, w których anonimowy autor zachęca do wpłacania pieniędzy na 
podany numer konta bankowego, w celu otrzymania dopłat bezpośrednich. Reklamuje 
to pismo jako “zaproszenie”, które jest “najkrótszą drogą do otrzymania dotacji bezpo
średniej”. Dalej wskazuje, że korzystając z tej propozycji rolnik zapewni sobie “spokój, 
relaks i beztroski sen” i dołącza blankiet przekazu pocztowego z sumą do wpłaty 246 
zł, z tytułem przelewu: “opłata za wniosek”. Anonimowy autor nie precyzuje jednak na 
czym ma polegać skorzystanie z jego propozycji. Używa pojęcia bardzo nieprecyzyjnego, 
mogącego wskazywać np., że trzeba zapłacić za samo dostarczenie wniosku o przyzna
nie dopłat bezpośrednich, a przecież taki wniosek rolnik otrzymuje bez żadnych opłat. 
Przesłanie wypełnionego przez rolnika wniosku do Agencji, czy to w formie papierowej 
czy elektronicznej, także jest bezpłatne.

W związku z zaistniałą sytuacją Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oświadcza, że nie ma z tym pismem nic wspólnego i prosi o zignorowanie go. ARiMR 
nie prowadzi bowiem odpłatnej działalności polegającej na przygotowaniu wniosków 
o przyznanie dopłat bezpośrednich, czy jakiegokolwiek innego rodzaju wsparcia finan
sowego. Wysyłanie pism do wielu rolników, na których umieszczono nazwę “ARMiR” 
łudząco podobną do skrótu ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) 
i znak graficzny bardzo podobny do prawdziwego logo Agencji, wskazuje, że może to 
być oszustwo zaplanowane na szeroka skalę.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega przed korzystaniem 
z ofert, w których brak podpisu, brak jakichkolwiek danych kontaktowych, a ich przekaz 
jest bardzo niejasny. Dokumenty te z pewnością nie pochodzą od Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku otrzymania takich ofert zachęcamy do kontaktowania się z naszymi 
placówkami, w celu potwierdzenia, czy takie pisma powstały w ARiMR. W przypadku 
podejrzenia, że chodzi o oszustwo wyłudzenia, należy przekazać sprawę do organów 
ścigania.

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

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

MIEJSCE 
PRACY STANOWISKO WYMAGANIA OCZEKIWANIA 

PRACODAWCY:
PRACOWNIK RECEPCJI KAMIEŃ ŚLĄSKI - wykształcenie średnie lub wyższe;

- umiejętność pracy zespołowej, - obsługa komputera
- biegła znajomość j. niemieckiego, dobra znajomość j. ang.

SPECJALISTA DS. SPEDYCJI 
MIĘDZYNARODOWEJ

ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe
- umiejętność negocjowania kontraktów handlowych i finalizowania 

transakcji
- praktyczna wiedza z zakresu procedur importowo-eksportowych
- doświadczenie w pracy spedytorskiej
- biegła znajomość j. rosyjskiego, dobra znajomość

j. niemieckiego lub angielskiego
LOGISTYK, DYSPOZYTOR, 
PRACOWNIK BIUROWY

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
- mile widziane doświadczenie w branży (betoniamia)

PRAKTYKANT W DZIALE 
ZAKUPÓW

STRZELCE OPOLSKIE - student lub tegoroczny absolwent studiów wyższych
- znajomość MS Office
- mile widziana znajomość j. niemieckiego lub angielskiego

PRAWONIK BIUROWY
- TECHNOLOG

GRODZISKO - wykształcenie średnie lub wyższe techniczne
- mile widziana znajomość programu AutoCAD
- dobra znajomość j. niemieckiego- warunek konieczny

GLOWNA/NY KSIĘGOWA/WY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i 

finansów,
- obsługa komputera (programów: COMARCH, OPTIMA, CDNXL),

- min.5 lat doświadczenia,
- znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym

SPECJALISTA DS.MARKETINGU 
I HANDLU

OTMICE - wykształcenie średnie lub wyższe,
- znajomość biegła jeżyka niemieckiego,
- bardzo dobra znajomość komputera;
- chęć podnoszenia kwalifikacji

GRAFIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie mile widziane poligraficzne,
- znajomość Corel Draw oraz grafiki komputerowej,
- doświad. na podobnym stanowisku np. drukarza cyfrowego,
- dobra znajomość i. angielskiego lub i. niemieckiego

KONSULTANT DS. OBSŁUGI 
KLIENTA 3/4 etatu

STRZELCE OPOLSKIE - obsługa komputera; - miły ton głosu
- odporność na stres; - dyspozycyjność

PREZENTER HANDLOWY 
-NEGOCJATOR

CAŁA POLSKA - wykształcenie średnie
- praca przy komputerze; - prawo jazdy kat. B
- odporność na stres; - wysoka kultura osobista
- komunikatywność, dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
- PRELEGENT

CAŁA POLSKA - wykształcenie min. średnie
- praca w zespole; - odporność na stres
- doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej

HANDLOWIEC/DORADCA 
KLIENTA

WOJ.OPOLSKIE, 
ŚLĄSKIE 

DOLNOŚLĄSKIE

- wykształcenie min .średnie,
- umiejętność pracy w zespole i prezentacji produktu,
- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie w sprzedaży i negocjacjach

Prelegent- 
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

CAŁA POLSKA - wykształcenie min. średnie, - komunikatywność,
- umiejętność negocjacji i sprzedaży bezpośredniej,
- mile widziane doświadczenie

SPRZEDAWCA- KASJER STRZELCE OPOLSKIE - komunikatywność; - obsługa kasy fiskalnej
- doświadczenie mile widziane

KASJER- SPRZEDAWCA 
KUCHARZ/SZEF KUCHNI

BŁOTNICA STRZELECKA 
STRZELCE OPOLSKIE

- wykształcenie zawodowe handlowe, - obsługa kasy fiskalnej
- wykształcenie min. średnie kierunkowe,
- doświadczenie mile widziane

KELNER/BARMAN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie, - doświadczenie mile widziane
KELNER/KELNERKA 1/2 etatu IZBICKO - wykształcenie zawodowe, - komunikatywność,

- mile widziana aktualna ks. do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- dobra znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego

KELNER/KELNERKA IZBICKO - wykształcenie zawodowe, - komunikatywność,
- mile widziana aktualna ks. do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- dobra znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego

MURARZ/BRUKARZ WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe, - upr. na ładowarkę, - doświadczenie
BRUKARZ WOJ. OPOLSKIE - doświadczenie w branży brukarskiej,

- mile widziane upr. na koparko-ładowarki,
- prawo jazdy kat. B

ELEKTROMECHANIK SAM. STRZELCE OPOLSKIE - 3 letnie doświadczenie
KIEROWCA- MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - upr. HDS, - prawo jazdy kat. C+E

- upr. na przewóz rzeczy, - doświadczenie jako kierowca
KIEROWCA-
PRZEDSTAW1C1EL HANDLOWY

CAŁA POLSKA - wykształcenie min. średnie,
- obsługa komputera, - umiejętność negocjacji,
- prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie

KIEROWCA-KONDUKTOR 1/2 etatu GMINA UJAZD - prawo jazdy kat. D, - niekaralność,
- ważny dokument do wykonywania pracy kierowcy

MISTRZ STOLARSKI KOLONOWSKIE - tytuł mistrza w zawodzie,
- uprawnienia do nauki zawodu uczniów, - min. 5 letnie doświad.

KOWAL OSOWIEC k. OPOLA - wykształcenie zawodowe, - umiejętność kucia matrycowego
- świadectwo kwalifikacyjne SEP Gl-E
- 3 letnie doświadczenie na stanowisku kowala

FREZER RASZOWA - wykształcenie zawodowe,
- min. 5 lat doświadczenia w zawodzie

OPERATOR CNC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie kierunkowe
PRACOWNIK OCHRONY ZAWADZK1E/KOLONOWSKIE - orzeczenie o niepełnosprawności, - doświadczenie
PRACOWNIK OCHRONY 3/4 etatu STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe, - zdolność logicznego myślenia
MAGAZYNIER JEMIELNICA - wykształcenie zawodowe, - uprawnienia na wózek widłowy

- doświadczenie w pracy na magazynie
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera,

- upr. na wózki widłowe,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie - techniczne, - obsługa komputera,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

OPERATOR STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie - techniczne, - obsługa komputera,
- znajomość rysunku technicznego, - mile widziane doświadczenie

OPERATOR MASZYN PROD. STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie techniczne, - umiejętności techniczne,
- zdolności organizacyjne, - rzetelność

KONSERWATOR KAMIEŃ ŚLĄSKI - wykształcenie zawodowe lub średnie
- umiejętność pracy zespołowej
- umiejętność do pracy w zawodzie konserwatora

MALARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH KOLONOWSKIE - wykształcenie zawodowe
- umiejętność malowania konstrukcji stalowych, - doświadczenie

PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. mechaniczne: elektromechanik, elektryk, automatyk
- znajomość zagadnień pneumatyki i mechaniki
- uprawnienia elektryczne „E” mile widziane
- doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane

POMIAROWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie lub wyższe (wskazane leśne)
- znajomość branży drzewnej
- doświadczenie na podobnym stanowisku

OPERATOR ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
- upraw, do obsł. ładowarek jednonaczyniowych (kl. I lub kl. II)
- doświadczenie na podobnym stanowisku

KONTROLER JAKOŚCI STRZELCE OPOLSKIE/ KRAJ - wykształcenie wyższe techniczne
- znajomość rysunku technicznego, - dyspozycyjność
- komunikatywność, - prawo jazdy kat. B - znajomość j. niem.

mailto:opst@praca.gov.pl
http://www.pup-strzelce.pl
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Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2012
Kapituła Konkursu na Naj lepszego Ucznia Roku 2012 nie miała łatwego wyboru. Zgłoszo
no aż 31 kandydatur w 4 kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgim- 
nazjalnych oraz specjalnych. Ostatecznie jednak, po gorącej dyskusji, wybrała laureatów.

Najlepszy Uczeń „Bez Barier”

Jak się zostaje 
Najlepszym Uczniem Powiatu?

To pytanie, które aż ciśnie się na usta 
każdemu, kto zapoznaje się z wynikami 
konkursu ogłoszonego przez strzelecki po
wiat. Sobotnia Gala Lauri, czyli uroczyste 
podsumowanie roku sukcesów w różnych 
dziedzinach, to okazja, aby wskazać naj
lepszych, nagrodzić najaktywniejszych, 
podziękować najbardziej twórczym.

Prestiżowa nagroda i tytuł Naj lepszego 
Ucznia Powiatu Strzeleckiego przypadł w 
tej edycji Rafałowi Korzeńcowi- uczniowi 
strzeleckiego liceum.

Samą nominacją nie byłem zbyt za
skoczony- przyznaje. -Byłem w zeszłym 
roku laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady 
Języka Niemieckiego, zająłem też drugie 
miejsce w międzynarodowym konkursie 
„Jugend debatiert”, dlatego nominacja 
była dość prawdopodobna. - Nie my siałem 
jednak, że zostanę uznany za najlepszego

w powiecie- dodaje skromnie tegoroczny 
triumfator Gali Lauri, na co dzień uczeń 
trzeciej klasy, nastolatek z planami na nie
dalekie w czasie studia (budowa maszyn). 
Co trzeba zrobić, aby być najlepszym 
uczniem? Czy to właśnie nauka jest klu
czem do sukcesu w tej dziedzinie? Rafał 
odpowiada: - Szczerze mówiąc, nie lubię 
się uczyć. Wolę przyswajać informacje. 
Określenie „nauka” kojarzy mi się z 
przymusem, a nie z przyjemnym zapamię
tywaniem na całe życie.

Droga licealisty do uznania mogła 
przebiegać tak: zainteresowania, pasje, 
osiągnięcia i sukces- statuetka z napisem 
„Najlepszy uczeń Powiatu Strzeleckiego”. 
Gala Lauri to uroczystość o niezwykłej 
formule, honorującej laureatów w niezapo
mniany sposób. Rafał, dziwiąc się, że jako 
uczeń utracił anonimowość, wspomina

Piotr Pzionka, 19-letni uczeń II klasy gimnazjum w ZSS przy DPS w Kadłubie, 
któremu wszechstronności (osiągnięć sportowych, uzdolnień muzycznych i plastycznych) 
wielu rówieśników mogłoby pozazdrościć.

już samo wejście na salę i wskazówkę 
organizatorów, że czeka na niego miejsce 
w pierwszym rzędzie. Potem emocje 
ogłoszenia laureatów i koncert smyczko
wy. -Atmosfera była bardzo uroczysta i do 
końca można było odczuć napięcie- refe
ruje zdobywca najważniejszej statuetki.

A co z nagrodą? - Jeszcze nie zastana
wiałem się, na co jąprzeznaczę. Myślałem 
o kupnie tableta, który mógłby mi pomóc 
w nauce- snuje plany najlepszy w powiecie 
uczeń. -Myślałem też nad przeznacze
niem części pieniędzy na zakup broni 
myśliwskiej, bo jestem stażystą w kole 
łowieckim- zdradza swoje pozaszkolne 
zainteresowania.

Na koniec pytanie, o czym marzy naj
lepszy uczeń?- Jedyne, czego oczekuję od 
życia, to szczęście i radość- odpowiada bez 
wahania Rafał. Trudno o prostsze życzenie.

Dorota Maćkula

Najlepszy Uczeń
Szkoły Podstawowej

Najlepszy 
Uczeń Szkoły 

Ponadgimnazj alnej

Rafał Korzeniec, 19-ietni uczeń 

klasy III Liceum Ogólnokształcącego z 
Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących “w Strzelcach 

Opolskich, którego największą pasją jest 
język niemiecki.

Olga PiSStrak, 11-letnia uczennica klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej Nr
2 w Strzelcach Opolskich, pasjonująca się zarówno matematyką, jak i badmintonem.

Najlepszy Nauczyciel Roku 2012
Jak się zostaje Najlepszym Nauczycielem Roku?

Najlepszy Uczeń Gimnazjum

Aleksandra Barton, 16-letnia absolwentka Publicznego Gimnazjum w Leśnicy, o 
bardzo szerokich zainteresowaniach: od nauk matematyczno-przyrodniczych poczynając, 
na humanistycznych kończąc.

Trudno odpowiedzieć na tak posta
wione pytanie. Nie wiem! Ale można by 
odpowiedzieć tak: pracuje się z młodzieżą 
najlepiej, jak się potrafi. Stara się jej prze
kazać swoje pasje. Pokazuje się, że nie 
tylko komputer liczy się w życiu. Pokazuje 
się, że praca przynosi efekty. Najlepiej wi
dać to podczas różnego rodzaju konkursów 
gastronomicznych, w których nasi ucznio
wie biorą udział, anagrody satysfakcjonują 
i zachęcają do dalszej pracy. Zawsze tez 
można podpatrzeć różne nowinki i sekrety 
wykorzystywane przez innych - mówi 
Małgorzata Tacica, Nauczyciel Roku 2012. 
Od 1994 roku w Strzelcach Opolskich uczy 
przedmiotów gastronomicznych (najpierw 
w ZSZ Nr 1, teraz w CKZiU). Przynaje, 
że przy coraz częstszych w telewizji 
programach kulinarnych, zainteresowanie 
tajnikami kuchni wśród młodzieży wzrasta, 
ale z drugiej strony - do klas gastrono
micznych technikum i szkoły zawodowej 
i tak zawsze był duży nabór. Teraz jest 
jeszcze lepiej.

mg

Małgorzata Tacica, nauczyciel przedmiotów zawodowych branży gastrono

micznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 

odbiera statuetkę i gratulacje z rąk starosty Józefa Swaczyny
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Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012

Kategoria: działalność usługowa Kategoria: działalność produkcyjna Kategoria: przetwórstwo rolno-spożywcze

Zwyciężyło Szkiełkowanie stali nierdzewnej, kwasoodpornej i alu
minium - usługa zgłoszona przez strzelecką firmę Ar-Masz, która 
zdobyła w ocenie Kapituły Konkursu aż 83 punkty na 100 możliwych. 

W tej kategorii zgłoszona przez spółkę z o.o. Energio-Mechanik 
Lokomotywa spalinowa Lds - 100 K - EM A zdobyła 88 punktów w 
głosowaniu Kapituły Konkursu.

Mieszanka ciastek ręcznie wytwarzanych w strzeleckiej Cukierni 
Kasia zdobyła 81 punktów podczas posiedzenia Kapituły Konkursu.

Cały czas - w stronę klienta

Przed szkiełkowaniem Po szkiełkowaniu

- Tę nagrodę dedykuję wszystkim naszym pracownikom - mówi Ar
kadiusz Kinder, właściciel firmy. - To świetni ludzie, zaangażowani. Bez 
nich nie osiągnęlibyśmy sukcesów.

A pod tym względem firma ma się czym pochwalić, i to nie tylko na 
polskim rynku.
Jednak zwycięska w swojej kategorii usługa „Szkiełkowanie stali 
nierdzewnej, kwasoodpornej i aluminium” powstała z potrzeby rynku 
polskiego. Mało tego - z własnej potrzeby. Zresztą z podobnej przyczyny 
rozpoczęto w Ar-Maszu produkcję poręczy i balustrad ze stali nierdzewnej. 
Gdy zaczęły się powtarzać pytania klientów, dlaczego tego się u nich nie 
robi - podjęto wyzwanie. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.

Prezes firmy Arkadiusz Kinder odbiera statuetkę

Początkowo w firmie Ar-Masz, nastawionej od początku działalności 
na wytwarzanie produktów ze stali nierdzewnej innych niż poręcze i 
balustrady te ostatnie miały stać się jedynie dodatkiem do oferty. Teraz 
jednak już nie stanowią marginesu. Podobnie zapewne będzie i ze szkieł
kowaniem, z którego sama musiała korzystać w przeszłości w firmie ze
wnętrznej. Najbliższy tego typu zakład mieścił się we Wrocławiu. Tyle, że 
nie za bardzo dotrzymywano tam umówionych terminów. Zraził tym sobie 
klienta, bo gdyby niesłowność zdarzyła się tylko raz czy dwa - pewnie 
nie doszłoby do tego, że Ar-Masz zdecydował się na zainwestowanie w 
kabinę do szkiełkowania.

A po co się je stosuje? To proces bardzo podobny do piaskowania 
powierzchni. Różnica polega na tym, że zamiast ziaren korundu używane 
są kuleczki szklane, które równie skutecznie usuwają zabrudzenia, nalot 
czy utlenione warstwy z powierzchni. W dodatku nie staje się ona szorstka, 
ale wygładza się. Szkiełkowanie może być stosowane do obróbki wyrobów 
precyzyjnych, cienkich i kruchych, ale także tych bardziej masywnych i o 
większych gabarytach. W żadnym przypadku nie ma ryzyka, że podczas 
pracy obrabiane elementy ulegną zniszczeniu.
-Kiedy już zainstalowaliśmy kabinę do skiełkowania, postanowiliśmy ją 
zareklamować w Internecie. Z powodzeniem. Pojawili się klienci zainte
resowani taką usługą, na razie w większości z polskiego rynku.

(mg)

Bezkonkurencyjna... 
lokomotywa

Tytuł „Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2012” w kategorii: 
działalność usługowa zdobyło „Szkiełkowanie stali nierdzewnej, kwaso- 
odpomej i aluminium”, zgłoszone przez strzelecką firmę Ar-Masz, która 
wten sposób statuetkę zdobyła po raz czwarty w historii (ani produkt, ani 
usługa zgłoszona do konkursu w poprzednich latach nic powtórzyły się).

Niewiele osób w powiecie strzeleckim wie, że znaleźć tu można pro
ducenta lokomotyw. I to nie takich zwyczajnych, jakie widujemy na torach. 
Tych raczej nigdy nie zobaczymy. No, chyba że pracujemy w kopalni, i 
to na dole. Mowa o lokomotywach spalinowych Lds - 100 K - EM A.

Nic to nikomu nie mówi? Oczywiście, trudno się spodziewać, że 
takie określenie laikom jest znane. W największym skrócie można więc 
powiedzieć, że to lokomotywa specjalnego przeznaczenia. Właśnie dla 
kopalni. Wymagania przy jej produkcji też są specjalne: musi mieć za
instalowany specjalny system czyszczenia spalin, wyposażony w układ 
dolotowo-wylotowy wraz z ich rozpraszaczem. W dodatku temperatura 
spalin nie może przekroczyć 65 st. C. Wszak te lokomotywy przeznaczone 
są do pracy w strefach zagrożenia - wybuchem metanu i pożarem. A o 
ten, np. w przypadku powstania iskry w chodniku wydobywczym wcale 
nietrudno.

Taka lokomotywa w kategorii: działalność produkcyj na zdobyła tytuł 
„Najlepszego Produktu Powiatu 2012” z 88 punktami na 100 możliwych 
(najwięcej we wszystkich głosowaniach). Kapituła konkursowa doceniła 
nowoczesność i innowacyjność.

Nagrodę dla Energo-Meclianika odebrał Zastępca Dyrektora ds. Tech
nicznych Tomasz Fibich

Zdecydowaliśmy się zgłosić do konkursu tę lokomotywę, by pokazać, 
że w Strzelcach, i to w niedużej firmie, wytwarza się tego typu produkty 
- mówi Piotr Cygan, prezes spółki Energo Mechanik. Ta nazwa firmy 
jest wszystkim dobrze znana, ale większość raczej kojarzy ją z branżą 
energetyczną, a nie górnictwem.

Lokomotywy przeznaczone dla kopalni produkujemy od 6 lat. Ni jest 
tego dużo — zaledwie kilka rocznie. To nie jest i nigdy nie zbyła produkcja 
masowa — na wyprodukowanie jednej potrzeba ok. 3 miesięcy, przy czym 
jej „składanie” (2-3 tygodnie) trwa znacznie krócej niż sprowadzenie 
wszystkich elementów od poddostawców (na sam silnik od niemieckiego 
producenta czeka się 8 tygodni). W dodatku każda lokomotywa produko
wana jest pod konkretne zamówienie, bo przecież kopalnie różnią się od 
siebie.

Skąd pomysł uruchomienia takiej produkcji - pytam zaintrygowana, 
bo przecież gdy mówi się: „Energo Mechanik”, myśli się: „Rafako”.

Jednak gdy w 2001 roku Rafako sprzedało większościowy pakiet, 
już tak chętnie nie dawało nam zleceń - mówi prezes Cygan, który jako 
mieszkaniec Śląska, dostrzegł w tym momencie lukę, w którą nasza firma 
mogłaby wejść. W dodatku po zmianach w chorzowskim „Konstalu” (w 
połowie lat 90. tego producenta lokomotyw dla kopalni przejęła niemiecka 
firma Alstom. niespecjalnie zainteresowana tym asortymentem przy swo
jej głównej produkcji wagonów dla metra), Energo Mechanik otrzymał 
na wyłączność dokumentację na remonty lokomotyw. W takiej sytuacji 
uruchomienie produkcji nowych lokomotyw wraz z Instytutem Techniki 
Górniczej KOMAG w Gliwicach, zgodnie z dyrektywą UE, było już tylko 
kwestią czasu. I ten czas został doskonale wykorzystany.

Tylko na zamówienie

Mieszanki różnych malutkich ciasteczek nie może zabraknąć na 
prawdziwie śląskim weselu czy podczas przyjęcia okazji 1 Komunii Św. 
Przez lata tak wpisały się w naszą tradycję, że właściwie trudno sobie 
wyobrazić stół bez nich. Zwłaszcza podczas wyjątkowych okazji. Nic 
zatem dziwnego, że strzelecka Cukiernia „Kasia”, należąca do Pawła 
Solgi postanowiła zgłosić ten produkt do konkursu o tytuł Najlepszego 
Produktu Powiatu Strzeleckiego 2012.
- Ręcznie wytwarzane ciasteczka znajdują się w ofercie od samego po
czątku istnienia naszej firmy - mówi Katarzyna Solga, żona właściciela, 
od imienia której cukiernia wzięła miano.
- Zaczęło się właściwie przypadkiem. Zaraz po uruchomieniu cukierni 
ktoś zapytał właśnie o tę różnorodną mieszankę. Jeszcze jej nie robiliśmy, 
ale zorientowaliśmy się, że zapotrzebowanie na te drobne wypieki będzie 
na pewno. I jest, ale tych ciasteczek nie da się robić codziennie - w 
skład mieszanki wchodzi ok. 10 rodzajów różnych malutkich wypieków. 
Wytwarzane są ręcznie, z najlepszych surowców i - co najważniejsze - 
pochodzących z najbliższej okolicy.

W ten sposób Cukiernia „Kasia” wpisuje się zatem w naj >wsze - ale 
i najlepsze dla konsumentów - trendy obowiązując: w świato wej kuchni 
Nic dziwnego, że ciasteczką są takie pyszne. Zwłaszcza, że jak podkreślają 
producenci - nie stosują absolutnie żadnych polepszaczy, kor erwantów, 
żadnych gotowych mieszanek. Mało tego - wszyst' c ciaStei .a wytwa
rzane są ręcznie, według tradycyjnych przepisów, zebranych od mam i 
babci. To pewnie dlatego dosłownie rozpływająsj,ę w ustach. Mająjednak 
jedną wadę - nie można ich kupić, gdy tylko przyjdzie na nie ochota 
Najpierw trzeba je zamówić. Produkowane są bowiem wyłącznie na 
zamówienie.

Właściciel Cukierni „Kasia” Paweł Solga 
ze statuetką i pamiątkowym grawertonem

Najwięcej idzie ich w maju, gdy rozpoczyna się sezon komunijny. 
Sporo zamawiająpary młode na swoje wesela, czy nawet wcześniej, gdy 
wypada poczęstować sąsiadów i znajomych kołoczem - w wielu wypad
kach ciasteczka stanowią dodatek do paczuszki z weselnym ciastem. Inni 
się tak w nich rozsmakowali, że nie wyobrażają sobie bez nich niedzielnej 
kawy. Ale o takim słodkim dodatku do niej też trzeba pomyśleć wcześniej. 
Ale za to jaki odświętny charakter będzie miała ta kawa!

(mg)



Egzamin po nowemu
21 lutego uczniowie technikum me

chanicznego i zasadniczej szkoły zawodo
wej w zawodzie ślusarza CKZiU przystąpi
li do egzaminu pilotażowego dotyczącego 
standaryzacji egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie. Standaryzacja 
dotyczyła dwóch kwalifikacji: M.19- 
-Użytkowanie obrabiarek skrawających i 
M.20-Wykonywanie i naprawa elementów 
maszyn, urządzeń i narzędzi. Egzamin 
został przeprowadzany w uzgodnieniu z 
Okręgową Komisją Egzaminacyjną we 
Wrocławiu i jest elementem przygotowań 
do wdrażania elektronicznego systemu 
przeprowadzania egzaminu w ramach 
projektu VI “Modernizacja egzaminów po
twierdzających kwalifikacje zawodowe”. 
Po roku 2017 wszyscy uczniowie szkół 
zawodowych będą zobowiązani zdawać 
pisemny egzamin zawodowy “w formie 
on-line.

Egzamin pilotażowy został prze
prowadzony na Wirtualnym Serwerze 
Egzaminacyjnym w szkolnej pracowni 
informatyki. Uczestnicy egzaminu zdają 
egzamin przy dowolnym komputerze 
wyposażonym w przeglądarkę interneto
wą (odłączonym od sieci Internet), która

łączy się z Wirtualnym Ser
werem Egzaminacyjnym. Nad 
wszystkim czuwał operator 
egzaminu, którego zadaniem 
była organizacja i właściwy 
przebieg próbnego egzaminu 
oraz prawidłowe i bezawaryjne 
działanie systemu. Po zalogo
waniu się do WSE i rozpoczę
ciu egzaminu, każdy uczeń 
miał 60 min. na rozwiązanie 
40 zadań. Godzina rozpoczę
cia i zakończenia egzaminu 
oraz czas pozostały do końca 
egzaminu były wyświetlane 
na ekranie monitora. Kolejność 
rozwiązywania zadań była 
dowolna. Do każdego pytania 
zdający mógł wielokrotnie
wracać. Po zakończeniu pojedynczego 
egzaminu, operator za pomocą WSE prze
liczał uzyskane punkty i wynik przesyłał 
na komputer ucznia. Taka forma egzaminu 
umożliwia zdającym uzyskanie wyników 
egzaminu tuż po jego zakończeniu, czyli 
eliminuje czas oczekiwania na uzyskane 
efekty.

Egzamin przebiegał z zachowaniem 
wszystkich procedur, które obowiązują“na 
egzaminie potwierdzającym kwalifikacje 
w zawodzie w części pisemnej. Próbny 
egzamin zawodowy dał możliwość spraw
dzenia zdobytej wiedzy i umiejętności 
uczniów przed egzaminem, który czeka 
ich w czerwcu.

Grzegorz Łukasik

3621 pytań do rzecznika
Dokładnie tylu porad Powiatowy Rzecz

nik Praw Konsumentów udzielił w roku 2012. 
Ale to nie wszystko - do tego doszło 400 skarg, 
w których rzecznik podejmował interwencje. 
Oznacza to, że każdego roku spraw przybywa. 
Dziś trudno sobie wyobrazić, że moglibyśmy 
być pozbawieni możliwości skorzystania z jego 
pomocy.

Zatem - z czym możemy zwrócić się do nie
go? Z prośbą o poradę, informację, wystąpienie 
do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw 
i interesów konsumentów oraz pomoc w sądo
wym dochodzeniu praw (możliwość wytaczania 
powództwa sądowego na rzecz konsumentów 
oraz wstępowania za ich zgodą do toczącego się 
postępowaniu o ochronę praw konsumentów). 
Rzecznik konsumentów jest instytucją samorzą
dową o charakterze doradczym dla indywidual
nego konsumenta.

Nie ma uprawnień do wydawania nakazów, 
zakazów, nakładania kar i grzywien na przedsię
biorców.

Rok 2012 był rokiem szczególnie trudnym 
z uwagi na specyfikę spraw. Przedsiębiorcy 
wyspecjalizowali się w działaniach polegających 
na nieuczciwych praktykach rynkowych, które 
trudno udowodnić z uwagi na podpisywanie 
umów przez konsumentów bez ich przeczyta
nia - sprawy te dotyczą przede wszystkim firm 
telekomunikacyjnych oraz oferujących telewizję 
cyfrową i towary poza lokalem przedsiębiorstwa. 
Mimo wzrostu wiedzy o własnych prawach, 
konsumenci nie zawsze radzą sobie z agresyw
nymi praktykami i są zbyt łatwowierni wobec 
przedsiębiorców.
W dodatku jako konsumenci popełniamy 
ciągle te same błędy:

wierzymy przedsiębiorcom na słowo, 
nie cenimy swego podpisu - podpisujemy 
dokumenty, nie czytając ich
nie zachowujemy dowodów zakupu, 
umów
nie zawieramy umów na piśmie, nie 
żądamy potwierdzeń wpłat
nie ustalamy istotnych elementów umo
wy, nie pytamy o cenę przed wykonaniem 
usługi.

W roku 2012 zakończyłam sądownie 6 
spraw i udało mi się zakończyć je na korzyść 
konsumentów na kwotę ok 53 000 zł.

W ostatnim roku nowością były sprawy 
otrzymywanych nakazów zapłaty z elektronicz
nego sądu. Sąto sprawy trudne dla konsumentów 
gdyż jest to nowość i konsumenci nie zawsze 
wiedzą o co chodzi, gdy otrzymają taki nakaz. 
A niewniesienie sprzeciwu w terminie 14 dni 
skutkuje prawomocnością wyroku i niewiele 
potem można zrobić.

Coraz więcej konsumentów zgłasza się do 
Rzecznika zdziwionych otrzymanymi nakazami 
zapłaty z e-sądu. Pytają, czy taki sąd faktycznie 
istnieje zgodnie z prawem i dlaczego bez żadnej 
wiedzy o sprawie otrzymują od razu nakazy 
zapłaty. Firmy zachęcone niższą o jedną czwar
tą opłatą sądową oraz brakiem konieczności 
przedstawiania dowodów, zaczęły składać do 
e-sądu pozwy, których nie mogłyby złożyć w 
postępowaniu tradycyjnym. Firmy windykacyjne 
próbują tą drogą dochodzić roszczeń, które już się 
przedawniły, a nawet takich, których nie byłyby 
w stanie udowodnić przed tradycyjnym sądem. 
Liczą na to, że druga strona nie zorientuje się, 
że roszczenie się przedawniło, i nie będzie się 
na to powoływać. W takim wypadku e-sąd wyda 
nakaz zapłaty, który będzie stanowił podstawę do 
prowadzenia egzekucji. Dlatego e - sąd mimo 
założeń usprawnienia wymiaru sprawiedliwo

ści jest dużym zagrożeniem dla konsumentów, 
zwłaszcza osób starszych, które w przypadku 
niezłożenia sprzeciwu w terminie 14 dni zostają 
z prawomocnym wyrokiem. VI Wydział Cywilny 
Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie, 
bo pod taką oficjalną nazwą funkcjonuje e-sąd, 
rozpoczął działalność 1.01.2010 roku na podsta
wie ustawy nowelizującej kodeks postępowania 
cywilnego oraz rozporządzeń wprowadzających 
te rozwiązania w życie. E-Sąd wydaje elek
troniczny nakaz zapłaty, który jest doręczany 
pozwanemu zwykłą pocztą. Nakaz w przypadku 
niewniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni staje 
się orzeczeniem prawomocnym, podlegającym 
wykonaniu w drodze egzekucji komorniczej.

Bardzo wielu konsumentów zgłaszało się 
do Rzecznika z problemami dot. firmy oferującej 
teoretycznie „tańszy prąd” oraz z problemami z 
„Pobieraczkiem”.

Firma będąca konkurencją dla monopolisty 
na naszym terenie oferuję teoretycznie tańszy 
prąd, a w efekcie konsumenci otrzymują za
zwyczaj wyższe rachunki. Poza tym rachunków 
jest więcej, gdyż osobno płaci się za sprzedaż 
prądu, a osobno za dystrybucję i często okazuje 
się, że konsumenci podpisali jeszcze umowę 
ubezpieczenia, o którym nie mieli pojęcia.

Do Rzecznika Konsumentów zwraca się 
coraz więcej konsumentów, którzy zostali na
mówieni do zawarcia umowy na dostawę energii 
energetycznej z firmą z Radomia. Konsumenci, 
sugerując się obietnicą tańszych rachunków, pod
pisują umowy. Od tych umów można odstąpić w 
razie wątpliwości bez podania przyczyny do 10 
dni. Konsumenci nie mają często świadomości, 
że zawarli nową umowę i odstępują od niej w 
trybie późniejszym, a firma nalicza wówczas wy
sokie kary umowne - nawet do 3000 zł. Sposób 
naliczania kary umownej zakwestionował Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Najwięcej z udzielonych w ub. roku 3621 
porad dotyczyło:

usług - 1634,
umów sprzedaży - 1662
umów poza lokalem przedsiębiorstwa i na 
odległość - 325
Rzecznik w roku 2012 zarejestrował 

również 400 skarg konsumenckich, w których 
podejmował interwencje - 321 spraw zostało 
zakończonych, z czego 262 na korzyść konsu
mentów, natomiast 59 zakończyły się negatywnie 
bądź odstąpieniem od dalszego dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów (dotyczy to przede 
wszystkim reklamacji, w których konsumenci nie 
mieli racji).

Sprawy zakończone negatywnie to również 
te, których nie można zakończyć pozytywnie z 
przyczyn formalnych, np. podpis konsumenta 
bez przeczytania umowy, niezłożenie sprzeciwu 
w terminie od nakazu e-sądu, przekroczenie 
terminu do złożenia reklamacji (2 miesiące od 
stwierdzenia wady).
Pozostałe sprawy są w toku, w niektórych konsu
menci dochodzić będą swych roszczeń sądownie.

Z kolei do spraw pozytywnie zakończonych 
kwalifikuję również sprawy, w których w drodze 
mediacji prowadzonej przez Rzecznika doszło 
do ugody pomiędzy stronami na warunkach 
ustalonych przez nie.

Coraz więcej konsumentów zgłasza się z 
problemami bankowymi, ubezpieczeniowymi 
czy telekomunikacyjnymi. Szczególnie te ostat
nie, jak wynika ze statystyki, sąplagąw ostatnich 
czasach. Z wystąpień do przedsiębiorców aż 82 
dotyczyło spraw telekomunikacyjnych (telefon, 
TV), z czego pozytywnie zakończono 59. Wiele 
firm telekomunikacyjnych, chcąc zaistnieć na 
rynku, wprowadza w błąd konsumentów, twier
dząc, iż oferują nową korzystną umowę i nie

wiąże się to ze zmianą operatora. Konsumenci 
zawierają nowe umowy, nie czytając ich, co 
wiąże się najczęściej z koniecznością zapłaty 
kary umownej u starego operatora. Jednocześnie 
nowy operator okazuje się zazwyczaj droższy. 
Gdy konsumenci rozwiązują umowy twierdząc, 
że zostali wprowadzeni w błąd, wówczas nowy 
operator również nalicza kary umowne. Kary te 
wynoszą najczęściej od 200 do 500 zł.
Jeśli działania mediacyjne nie przynoszą efektów, 
Rzecznik może udzielić konsumentom pomocy 
związanej z dochodzeniem swoich praw na 
drodze sądowej. Na szczęście większość spraw 
kończy się polubownie.

A oto kilka przykładów pozytywnie 
zakończonych spraw.

* Konsumentka zakupiła przez Internet piec, 
który nie funkcjonował prawidłowo. Zgłaszała 
reklamację u sprzedawcy, który nie chciał jej 
przyjąć i odesłał ją do producenta, który go bez
skutecznie naprawiał. Działania sprzedawcy były 
niezgodne z obowiązującymi przepisami, gdyż 
konsument ma prawo wyboru, czy chce złożyć 
reklamację u sprzedawcy czy u producenta. Po 
interwencji Rzecznika zwrócono konsumentce 
gotówkę.
* Konsument zawarł z operatorem umowę 
o dostęp do Internetu i miał otrzymać w pro
mocji bezpłatny router - otrzymał dwukrotnie 
niesprawne urządzenie, nie mógł korzystać z 
Internetu, a faktury musiał płacić. Po interwen
cji Rzecznika otrzymał sprawne urządzenie do 
odbioru i skorygowano jego faktury.
* Bank domagał się od konsumenta kwoty 
ponad 2000 zł z tytułu rzekomej umowy z 2005 
r. Konsument nie przypominał sobie takiego 
zadłużenia. Po interwencji Rzecznika, iż sprawa 
jest już przedawniona - 3 lata, bank odstąpił od 
roszczeń.
* Podczas korzystania z usług myjni samo
chodowej maszyna uszkodziła konsumentowi 
samochód. Przedsiębiorca odesłał go do fir
my ubezpieczeniowej, która nie uznała jego 
roszczeń, z uwagi na brak winy umyślnej. Po 
interwencji Rzecznika myjnia samochodowa 
wypłaciła konsumentowi odszkodowanie.
* Konsumentka spłaciła wcześniej o kilka 
miesięcy kredyt zaciągnięty na zakup towaru w 
banku. Była rozczarowana, iż mimo wcześniej
szej spłaty kwota do spłaty była mniejsza tylko 
o kilkanaście złotych. Po interwencji Rzecznika 
otrzymała zwrot spłaconych wcześniej odsetek.
* Konsument wypowiedział umowę OC 
wysyłając zgodnie z zaleceniami konsultanta 
firmy ubezpieczeniowej fax na dzień przed 
zakończeniem umowy. Mimo to otrzymał we
zwanie do zapłaty podwójnego ubezpieczenia. 
Po interwencji Rzecznika anulowano wezwanie.

Nikt z nas nie jest samowystarczalny i by 
móc normalnie funkcjonować w społeczeństwie 
zmuszeni jesteśmy kupować i korzystać z usług 
przedsiębiorców. Od postawy konsumentów 
zależy w dużej mierze przestrzeganie przepisów 
prawa konsumenckiego przez przedsiębiorców. 
Dobrze znać swoje prawa i umieć z nich korzy
stać w praktyce. Zauważyć jednak należy, że 
zdarzają się konsumenci, którzy za pośrednic
twem Rzecznika próbują dochodzić roszczeń 
nieadekwatnych do poniesionych strat. Jednak 
on winien dbać, by prawa konsumenta były 
przestrzegane, ale nie nadużywane.

KONSUMENT MOŻE NIE MIEĆ RACJI
- MA ZAWSZE PRAWO DO INFORMACJI

Małgorzata Płaszczyk - Wałigórska 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

PUNKT
INFORMACYJNY EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy 

z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W STRZELCACH 

OPOLSKICH 1 REGIONALNY OŚRODEK 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W OPOLU

serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym pn.:

„Możliwość pozyskania środków w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

* Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przed
szkolnej

* Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów “z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

które odbędzie się w dniu 01.03.2013 roku (piątek) “o godzinie 13.00
w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

przy ulicy Jordanowskiej 2
Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z:
* Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki: zasady aplikowania o środki, zasady oceny projek

tów, kwalifikowalność wydatków,
* Poddziałania 9.1.1, 9.1.2 PO KL: kryteria szczegółowe, uprawnieni beneficjenci, grupy 

docelowe, typy projektów,
Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu 
do dnia 28.02.2013r. (czwartek) pod nr tel. (77) 440 17 05. Więcej szczegółowych informacji 
udzielą Państwu konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego pani Iwona Jagusz oraz pani 
Monika Sętkiewicz- Dusza.
Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!!!

|ŁJ| PUNKT A UNIA EUROPEJSKA
iMrnn aa Arvuiv H WJM europejski fundusz

J||g INFORMACYJNY H OPOLSKIE Wf/ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy 

z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W STRZELCACH 

OPOLSKICH INFORMUJE O NABORACH
WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z 

PROGRAMU OPERACYJNEGO
INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG)

Planowany nabór wniosków w ramach Działania 3.1 PO IG 
PARP planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 3.1 Inicjowanie 

działalności innowacyjnej PO IG.
Wnioski będzie można składać od 29 kwietnia

2013 r. do 31 maja 2013 r. lub do momentu gdy wartość złożonych projektów przekroczy 
170% alokacji na konkurs.

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256
***

Planowany nabór wniosków w ramach Działania 4.4 PO IG
PARP planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycjeo wysokim 

potencjale innowacyjnym PO IG.
Wnioski będzie można składać od 15 maja do 5 czerwca 2013 r.

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256
***

Planowany nabór wniosków w ramach Działania 5.1 PO IG
PARP ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 5.1 Wspieranie powiązań 

kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym PO IG.
Wnioski będzie można składać od 25 marca do 26 kwietnia 2013 r.' 

lub do momentu gdy wartość złożonychprojektów 
przekroczy 170% alokacji na konkurs.

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256
***

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 5.4.1 PO IG
PARP ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania 5.4.1 Zarządzanie własnością intelektualną 

PO IG.
Wnioski można składać od 4 czerwca do 30 czerwca 2013 r. lub 

do wyczerpania alokacji na konkurs 
więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/more/27137

Nabór wniosków w ramach Działania 8.1 PO IG
PARP ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności 

gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG.
Wnioski można składać 

od 18 lutego do 1 marca 2013 r. 
więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/744

***
Kolejne planowane nabory wniosków w ramach Działania 8.1 PO IG 

PARP planuje ogłoszenie naborów wniosków w ramach Działania 8.1 Wspieranie 
działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG.

Wnioski będzie można składać:
* od 6 do 17 maja 2013 r.,
* od 8 do 19 lipca 2013 r.

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256
♦ ♦*

Planowane nabory wniosków w ramach Działania 8.2 PO IG
PARP planuje ogłoszenie naborów wniosków w ramach Działania 8.2 Wspieranie 

wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b PO IG.
Wnioski będzie można składać:
* od 17 do 30 kwietnia 2013 r.,
* od 17 do 28 czerwca 2013 r.

więcej: http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.3 PO IG
Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 8.3 Prze

ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion PO IG.
Wnioski można składać od 11 lutego do 8 marca 2013 r.

więcej: http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24

http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256
http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256
http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256
http://poig.parp.gov.pl/index/more/27137
http://poig.parp.gov.pl/index/index/744
http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256
http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params%255bsection_id%255d=24


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

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

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

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
ul. Powstańców Śl. 3, 47-100 Strzelce Op. 
tel.77 4612701,
H&d: ckziu@ckziu-strzelce .pl 
hkaistura@ckziu-strzelce.pl

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

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

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

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

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich 
tel. 77 4612882
e-mail: gjmspęęj@tlempl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy 
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica(a/poczta.onet.pl

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

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel.774621200, 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

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków 

Kolo Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie.

ul. Krakowska 16
tel. 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

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

że w dniu 30 kwietnia 2013 roku o godzinie 9.oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ul. Jorda
nowskiej nr 2, w sali narad na II piętrze odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży 
nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonej w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej nr 2, zabudowanej 
dwoma budynkami byłej szkoły zawodowej zrealizowanymi w 1968 roku: dwukondygnacyjnym o 
pow. użytk. 1219,35 m2 i trzykondygnacyjnym o pow. użytk. 2354,31 m2.

Nieruchomość oznaczona jest numerami działek : 416/1, 416/7 i 370/2 o łącznej powierzchni 
3,1178 ha, karta mapy 2. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest 
jako tereny usług oświaty, a działka nr 370/2 wraz z częścią działki nr 416/1 (łącznie pas o szerokości 
ok. 5 metrów wzdłuż ulicy Opolskiej), oznaczona jest symbolem 1/2 KDG - teren układu komunika
cyjnego, ulica Opolska.

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

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

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 31 października 
2012 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości - 2 431 920,00 zł. 
Minimalne postąpienie ceny - 24 320,00 zł 

Wadium (płatne w pieniądzu) - 121 600,00 zł

Wadium należy wpłacić do dnia 26 kwietnia 2013 r. na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002 
0090 0007 0006.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez 
sprzedającego - przepada.

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

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

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

pokój nr 110, telefon nr 77-4401-740.
Zdjęcia nieruchomości dostępne na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego 

www.powiatstrzelecki.pl. w zakładce „Nieruchomości”.

UWAGA KIEROWCY ZAWODOWI!
Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany odbyć szkolenie okresowe i 
uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do 10 września 2013 

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy: 
-katCl lub C w terminie od 1 stycznia 2001 r dodnia31 grudnia 2005 

- katDl lub D w terminie od 1 stycznia 2006 r do dnia 10 września 2008r
Obowiązkowi szkolenia podlegają także kierowcy, którzy wcześniej uzyskali prawo 
jazdy, ale z różnych przyczyn tego szkolenia nie odbyli.

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 przy
śpieszonej

Nie czekaj do końca terminu - odbądź szkolenie już dziś. 
ZAPRASZAMY 

Szczegółowe informacje: 
tel. 774613101. kom.723186618

lub osobiście: Ośrodek Szkolenia Kierowców PKS w Strzelcach Opolskich SA ul. 1 
Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie.

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.

konkurs dla przedsiębiorczych

szkół średnich

Do wygrania jest ponad

dodatkowo przez okres 
od i do 3 miesięcy możesz otrzymywać 

swoją pierwszą pensję 
za taktyki w Sarsku 
oddział w Katowicach.

www.kursnazysk.pl
Organizatorzy

Z nami będziesz miał 
WEB DO KASY!

U nas każdy ma szanse!
Pierwsza cześć konkursu 

rozgrywana jest on-line. 
Wystarczy, że na stronie 

www.kursnazysk.pl 
wypełnisz formularz 

zgłoszeniowy.

Zarejestruj si-ę do 7 marca 2013 r.

83®. mimM»

i Tlltfi

25.02 - 02.03.2013r. rlrżyi.j.fa ijy.':i.sl+r

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, skorzystaj: 
; z bezpłatnej informacji prawnej

z bezpłatnych konsultacji psychologicznych

w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

SIEĆ
POMOCY 
OFIAROM

SYŻłffiY SHGWISW
- : ‘ ;

Sfsfeę© 1&90 - ii

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

Ministerstw
SPRAwimiwś i

M5.gov.pl
pokrzywdzeni.gov.pl
lEX.pl/pokrzywdzeni

Atr ja W

Woltera Kluwer
Polska

mailto:dps.strzelceopolskie@wp.pl
mailto:dpskadlub2@go2.pl
mailto:dpszawadzkie@poczta.fm
mailto:hkaistura@ckziu-strzelce.pl
mailto:Iozawadzkie@wodip.opole.pl
mailto:pppstrzelce@poczta.onet.pl
mailto:zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
a/poczta.onet.pl
mailto:szpital@szpital.strzelce-op.pl
http://www.powiatstrzelecki.pl
http://www.kursnazysk.pl
http://www.kursnazysk.pl
M5.gov.pl
pokrzywdzeni.gov.pl
lEX.pl/pokrzywdzeni


8 POWIAT STRZELECKI

Wlcestarosta
Powiatu Strzeleckiego

Waldemar Gnida

w Dniu Kobiet
wszystkim Mieszkankom Powiatu Strzeleckiego 

składamy serdeczne tyczenia: 
zdrowia, łatwiejszego tycia 

i spełniania marzeń, nawet tych, 
które wydają się zupełnie nierealne.

Oby każdy Wasz dzień był spokojny i szczęśliwy, 
pełen optymizmu, radości 

i satysfakcji z każdego działania.

Przewodniczący
Rady Powiatu 

Henryk Bartoszek

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Pod znakiem kurczaka
Przygotowanie malutkich, ale smako

witych i pięknie wyglądających przekąsek 
dla blisko 200 gości jest nie lada sztuką. 
Zwłaszcza, że mają być nimi częstowani 
goście jednej z dwóch najważniejszych 
w roku imprez, organizowanych przez 
Powiat Strzelecki. Mowa oczywiście o 
Gali Lauri. Od kilku już lat to wyzwanie 
podejmują- i to z powodzeniem! - ucznio
wie klas gastronomicznych CKZiU, pod 
kierownictwem Krystiana Grondesa. I 
co roku mają nowe pomysły - na menu i 
sposób podania.

W sobotę, 23 lutego, w holu Strzelec
kiego Ośrodka Kultury na stołach pięknie 
udekorowanych kolorowymi ozdobami 
z warzyw i owoców, pojawiło się aż 19 
przekąsek podanych na zimno i jedna na 
gorąco (Boeuf Straganów z pieczarkami 
i papryką).

Co serwowano? Same smakowitości: 
pałeczki z kurczaka z sezamie, paszteciki 
z ciasta francuskiego, 6 rodzajów sałatek 
(w tym jedna - w kruchych babeczkach), 
koreczki, kulebiaczki z nadzieniem 
rybnym, roladki, krokiety drobiowe z 
kokosem. Właściwie nie było potrawy, 
przy której goście nie wzdychaliby „ależ 
to pyszne!” Dodajmy: i zdrowe, bo do 
większości przysmaków wykorzystano 
mięso z drobiu.

Kierując się spontanicznymi opiniami 
publiczności, poprosiliśmy o przepisy. 
Szef kuchni nie strzegł ich zazdrośnie, 
wręcz przeciwnie, chętnie się z nimi 
podzielił. Mamy nadzieję, że pojawią się 
również na Państwa stołach.

Smacznego!

Pałeczki drobowie z sezamem
Mięso z drobiowych pałeczek oddzielić od kości (ale nie do końca, musi trzymać się kostki), 
wywinąć, by powstał kształt dzwonka z rączką. Do środka nałożyć farsz z wieprzowego 
mięsa mielonego z surowym całym jajkiem, doprawiony solą, pieprzem i czosnkiem (bez 
cebuli i bułki tartej).
Teraz czas na przygotowanie 3-składnikowego sosu: z miodu, keczupu (w proporcji 1:1) 
oraz sezamu (dużo!). Tym sosem należy dokładnie posmarować owe „ dzwonki ” z mięsa, 
po czym ułożyć na blasze do pieczenia, posmarowanej olejem i wstawić do piekarnika. 
Piecok. 1 godzinęw temp. 200 stopni (przy termooobiegu -180 st.). Po tym czasie blachę 
wyciągnąć, - pałeczki drobiowe jeszcze raz posmarować sosem i ponownie wstawić do 
piekarnika — tym razem na ok. 15 min.

Kruche babeczki z sałatką
Upieczone kruche babeczki (ciasto wytrawne, nie słodkie) napełnić taką oto sałatką: 
Filet z kurczaka, pokrojony w drobną kostkę i usmażony na tłuszczu z cebulą (również 
pokrojoną w kostkę) doprawić solą i pieprzem (oraz innymi przyprawami, wg uznania). 
Pokroić drobno pieczarki i przesmażyć na złoto na głębokim tłuszczu (nie tak, jak do so 
sosu!). Przestudzić. Wymieszać z mięsem i cebulką.
Uwaga: nie dodaje się majonezu.

Przygotowaniem cateringu, jego transportem i kelnerowaniem 
podczas ostatniej Gali Lauri zajęli się uczniowie CKZiU: 

z klasy I Tg: Justyna Królewicz i Katarżyna Ciesielska, z klasy II Tmtż: Marta Gołębiewska, Daria Puigulska i Sandra Szymkowiak, 
z klasy IV Tga: Patryk Miler oraz ekipa z klasy II Tg: Monika Czok, Milena Szybiak, Dorota Kowolik, Angelika Pelc. Karolina 
Lechowicz, Ewelina Gawlik, Tobiasz Anioł, Manuela Juretko, Anna Hermanowicz, Artur Orzeszyna, Ewa Kulesa, Agnieszka Dohr- 
mann, Aneta Koźlik, Sabina Guzdek, Sabina Jureczko, Nikola Polaczek, Ewelina Kapica. Magdalena Mnich, Marcin Byczek, Patryk 
Gogolin i Mateusz Popanda.

Telewizor czeka na tatę
Szczęśliwe okazało się Antosiowe 

losowanie dla Pana Jana Grabowskiego. 
Spośród ponad 2300 kuponów wyciągnął 
właśnie ten wypełniony przez mieszkańca 
Leśnicy. W dodatku Pan Jan okazał się 
lokalnym patriotą - wybierając Nagrodę 
Konsumenta, głosował na firmę WIRAŻ - z 
siedzibą w jego rodzinnej miejscowości.

Uroczyste przekazanie 32-calowego 
telewizora odbyło się, jak zwykle, podczas 
ostatniej Gali Lauri. Tyle tylko, że w jego 
imieniu nagrodę odebrała córka, Renata 
Halenka.

Tata jest za granicą, odwiedza moją 
siostrę i wnuczęta: wnuczka to już prawie 
dorosła panna, 16-latka, wnuk liczy sobie 
lat 10 - opowiada. - Gdy zadzwoniliśmy z 
informacją że wygrał telewizor, nie mógł 
uwierzyć: po raz pierwszy w życiu trafił 
mu się szczęśliwy los. Trochę żałował, że 
nie mógł osobiście odebrać nagrody, ale jak 
ma się gospodarstwo rolne, to o dłuższym 
wyjeździe na odwiedziny nie ma co marzyć 
latem, zimą jest trochę łatwiej.

A telewizor już wisi? - pytam.
No, skądże! Za dwa tygodnie tata wraca, wtedy go zawiesimy - śmieje się pani 

Renata, przyznając, że nowy telewizor całej rodzinie bardzo się przyda.
(mg)

Ad multos annos!

Pani Anastazja Spałek 95. Urodziny świętowała 17 lutego

Pani Zofia Niesmak Jubileusz 90-lecia obchodziła 17 lutego

Mamy znów az trzy okazje do składania życzeń Jubilatom. A właściwie - Jubilatkom. 
Najstrarszą w Tym grinie, ochodzącą wspaniałą 95. rocznicę urodzin jest Pani Ana

stazja Spałek, mieszkanka Kolonowskiego, która swoje święto obchodziła 17 lutego.

Tego samego dnia Pani Zofia Niesmak, mieszkanka Błotnicy Strfzeleckiej, przyj
mowała gości z okazji swoich 90 urodzin.

Pani Jadwiga Jorgel z Leśnicy 
życzenia z okazji 90. urodzin 
przyjnjowała 20 lutego.

Przy tak dostojnych oka
zjach do wszystkich naszych Ju
bilatów z gratulacjami, życzenia
mi i prezentami spieszyli goście. 
Ci najbliżsi, i ci dalsi, mniej i 
bardziej oficjalni. Wśród nich nie 
mogło zabraknąć przedstawicieli 
władz Powiatu Strzeleckiego, 
którzy Jubilatki odwiedzili z 
kwiatami i koszami pełnymi 
słodkości oraz gratulacjami i 
serdecznymi życzeniami.

Dołączamy do nich i swoje, 
naj serdeczniej sze:

Życzymy wielu jeszcze 
spokojnych i długich lat w jak 
najlepszym dobrym zdrowiu, 
dni pełnych słońca i szczęścia, 
otoczenia rodziną i gronem 
serdecznych bliskich! Pani Jadwiga Jorgel 90 lat skończyła 20 lutego

Strzelczanie 
wśród 500 najlepszych

Na pierwszej w historii liście 500 Menedżerów, przygotowanej przez redakcję dziennika 
„Puls Biznesu” znalazła się aż trójka szefów firm funkcjonujących w Strzelcach Opolskich. 
To zaszczytne wyróżnienie, bo miejscem na liście uhonorowano „Najbardziej przedsię
biorcze i aktywne postaci polskiego biznesu prezentujące godne naśladowania postawy.”

Wyróżnienie szefowie to:
RajmundAdamietz - właściciel i prezez firmy Adamietz,
Grzegorz Kalla prezes zarządu GKT Serwis Strzelce Opolskie
Aleksander Kropielnicki z Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycz
nych KAJA sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy!


