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Dom Pomocy Spo³ecznej

Uwaga na dialer

w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736
z fili¹ w Lenicy
tel. 4615253

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie

e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm

z operatorem, a niewiadome kilku-

cyjnych nie s¹ uwzglêdniane. Opera-

spo³ecznego. Internet ze wzglêdu na

merem kosztowaæ nas mo¿e zap³atê

tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem

sunkowo nowym i z uwagi na charak-

CERT

zwi¹zane z tym skutki s¹ nastêpuj¹-

ustawienie naszego komputera na

dialer jest w Polsce zjawiskiem sto-

³¹cza telefonicznego mo¿e zdarzyæ

nadto programy typu dialer czê-

ter tej sprawy mo¿e powodowaæ ko-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

niecznoæ interwencji ustawodawcy.

ny internetowej, a próby kilkukrot-

Brak jasnych unormowañ prawnych

zwala skutecznie przeciwdzia³aæ sto-

typu dialer. Zadaniem tego progra-

zem z numerem miêdzynarodowym

Postêpowanie dostawców us³ug

³¹czenia modemowego z numerem

dostêpowym operatora np. 02... i
us³ug internetowych, czyli z nume-

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

sto uniemo¿liwiaj¹ zamkniêcie stro-

uruchomienie kolejnych stron, któ-

nawi¹zanie po³¹czenia z dostawc¹
rem 0-700... w wyniku czego koszt

w Strzelcach Op.

po³¹czenie z numerem 0-700... Po-

czyn¹ tego mo¿e byæ zainstalowa-

dziania komputera i po³¹czonego z

w Strzelce Opolskie

pomoc mo¿e CERT (Computer Emer-

ry jest zespo³em powo³anym do re-

nim modemu poprzez zerwanie po-

tel. 4613381, 4613901

tu zainstalowania programu dialer

bezpieczeñstwo w sieci Internet.

mu jest wymuszenie okrelonego

e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

bez naszej wiedzy i zgody programu

typu dialer. W udowodnieniu fak-

700... Pojawienie siê programów typu

gaj¹ programy, które powoduj¹ zerwa-

wi¹zanie po³¹czenia z numerem 0-

nie siê w komputerze programu

tel. 4616430

instalowania w naszym komputerze

nie po³¹czenia z numeru 0202..... i na-

tow¹, czyli z numerem 0-700... Przy-

e-mail: zsazawa@interia.pl

sumenci bêd¹cy u¿ytkownikami inter-

mem staje siê fakt udowodnienia za-

czynnie uruchamiaj¹ siê, zmieniaj¹c

moistnie podczepiaj¹ siê pod pro-

wym po³¹czeniu z internetem samo-

czymy siê z p³atn¹ stron¹ interne-

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem

stêp do us³ug informatycznych, a kon-

rowym noniku informacji. Proble-

gram operacyjny i przy ka¿dorazo-

siê sytuacja, ¿e niewiadomie po³¹-

tel. 4616288, 4616541

Niejednokrotnie zdarzaj¹ siê te¿ sy-

podkrelaj¹, i¿ wiadcz¹ szeroki do-

dzanie nowego zapisu na kompute-

¿eñ, w ostatnim czasie nasilaj¹cym

ce. Korzystaj¹c z inernetu za pomoc¹

w Strzelcach Op.

wysokiego rachunku telefonicznego.

torzy uzasadniaj¹c swoje decyzje,

lub zmianie, usuwanie albo wprowa-

netu najprawdopodobniej sami ci¹-

typu dialer. Sposób ich dzia³ania i

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1

nastominutowe po³¹czenie z tym nu-

macje do operatorów telekomunika-

madzenie lub przesy³anie informacji

tuacje, ¿e programy typu dialer sa-

siê problemem sta³y siê programy

tel. 4612225

wy¿szy od okrelonego w umowie

upowa¿nienia, poprzez wp³ywanie

pieczeñstw dla jego u¿ytkowników.

Sporód wielu ró¿norodnych zagro-

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich

dzieli i których nie wykonywali. Zg³a-

kle wa¿nym i dynamicznie rozwija-

norodnoæ) sprzyja szeregu niebez-

tel. 4622011

numerami 0-700.., o których nie wie-

szane przez nich w tej sprawie rekla-

swój charakter (powszechnoæ, ró¿-

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem

na automatyczne przetwarzanie, gro-

kowników internetu) za po³¹czenia z

takiego po³¹czenia jest wielokrotnie

j¹cym siê elementem naszego ¿ycia

e-mail: dpskadlub@go2.pl

wyrz¹dzenia innej osobie szkody, bez

ki telefoniczne konsumentów (u¿yt-

mów typu dialer s¹ wysokie rachun-

Dziêki ró¿norodnoci oferowa-

nych treci, internet sta³ siê niezwy-

tel. 4636337, 4636422, 4636744

kwencj¹ zainstalowania siê progra-

nego zamkniêcia strony powoduj¹

reguluj¹cych tê problematykê nie po-

rych po³¹czenie nastêpuje tym ra-

sowaniu tego typu praktyk.

np. z Argentyn¹. Na podkrelenie

internetowych tworz¹cych programy

z których mo¿liwoæ skorzystania

dobro konsumentów i wyczerpuje

zas³uguje fakt, i¿ na wielu witrynach

nastêpuje poprzez ³¹czenie z nume-

rem 0-700.. brak jest czêsto czytel-

dialer godzi przede wszystkim w

znamiona czynu okrelonego w art.

287 kk. Zgodnie z powo³anym bo-

gency Response Team) Polska ul.

Wi¹zowa 18, 02-796 Warszawa, któ-

agowania na zdarzenia naruszaj¹ce

Miêdzy innymi jednym z zadañ

jest odtwarzanie danych po-

zornie skasowanych na nonikach
danych. W ramach obs³ugi zg³asza-

nych przypadków, zespó³ CERT

Polska jest w stanie otworzyæ dane
pozornie skasowane podczas ataku

intruza. Dzia³anie takie ma na celu

ustalenie przebiegu zdarzenia b¹d
odzyskanie informacji. Wszelkie in-

formacje na temat dzia³alnoci CERT

Polska mo¿na uzyskaæ na stronie in-

ternetowej www.cert.pl lub telefo-

nicznie pod nr 0****22 / 523 12 74,

nych informacji np. o zmianie po³¹-

wiem przepisem kodeksu karnego,

b¹d w biurze Powiatowego Rzecz-

tach takiego po³¹czenia. Konse-

osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej lub

ul. Jordanowska 2, pok. 302.

czenia na numer 0-700.., czy o kosz-

zakazane jest dzia³anie zmierzaj¹ce do

nika Konsumentów w Strzelcach Op.

Dariusz Steñko

tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

I Rajd Majowy Szkolnego Klubu Krajoznawczo
Turystycznego PTTK przy Zespole Szkó³ Zawodowych
Nr 1 w Strzelcach Opolskich  TATRY 2004

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Op.
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS

cmentarz Na Pêksowym Brzyzku,

w Kad³ubie

na którym spoczywaj¹ ludzie wpi-

tel. 4636422, 4636744

sani w kulturê i historiê nie tylko

e-mail: zsskadlub@wp.pl,

Zakopanego, m.in. dr Tytus Cha³u-

zss_kadlub@wodip.opole.pl

biñski, Jan Krzeptowski Saba³a, W³a-

Specjalny Orodek Szkolno-

dys³aw Basior, Kazimierz Przerwa-

Wychowawczy

Tetmajer, Stanis³aw Witkiewicz,

w Lenicy

Kornel Makuszyñski, Stanis³aw

tel. 4615261

Marusarz i wielu, wielu innych. Pie-

e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

sza wyprawa na Guba³ówkê oraz

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe

wieczorny spacer po Krupówkach

w Górze w. Anny

to fina³ pierwszego dnia rajdu.

tel. 4615473

Najpiêkniejsza dolina Tatr Zachod-

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki

nich (8 km d³ugoci)  Dolina Ko-

Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

cieliska i jej najciekawsze miejsca,

tel. 4613291-95

m.in. Lodowe ród³o, Jaskinia Mro-

Po¿arnej w Strzelcach Opolskich

W ostatnich czterech dniach

tel. 4049903

maja nowo powo³ana grupa SKKT
PTTK im. dr Tytusa Cha³ubiñ-

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich

skiego z Zespo³u Szkó³ Zawodo-

tel. 4621200, 4621903

wych Nr 1 w Strzelcach Opolskich
przebywa³a na zorganizowanym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

przez siebie pierwszym rajdzie w

w Strzelcach Opolskich

Zakopanem. W czasie tej wypra-

tel. 4614528

w y,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru

popularyzuj¹cej

turystykê

kwalifikowan¹, uczestnicy pozna-

Budowlanego w Strzelcach Opolskich

wali walory Tatrzañskiego Parku

tel. 4639099

Narodowego oraz kulturê i historiê
Podhala.

Powiatowa Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna w Strzelcach

Po wizycie w Muzeum Tatrzañ-

Opolskich

skim im. dr Tytusa Cha³ubiñskiego,

tel. 4400313

z licznymi ekspozycjami przyrod-

Powiatowy Urz¹d Pracy

niczymi i etnograficznymi Podhala,

w Strzelcach Opolskich

uczniowie zwiedzili zabytkowy

tel. 4621800
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45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/453-18-07, 454-18-69,
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Sekretariat

Starosty

Powiatowy

Rzecznik

tel. +48 77 4639093
wew. 220

i

Konsumentów

Wydzia³ Ruchu Drogowego

(70 m wysokoci) i wyp³ywa z jednego z jezior Doliny Piêciu Stawów
Polskich  Wielkiego Stawu (najg³êbsze jezioro w Tatrach  79 m g³êbokoci). Nastêpnie dotarlimy do schroniska nad Przednim Stawem, sk¹d
wrócilimy do Domu Turysty w Zakopanem. Na zakoñczenie trzeciego
dnia rajdu m³odzie¿ wziê³a udzia³ w
tradycyjnych konkurencjach: tecie
wiedzy

o Ta t r a c h

i

Zakopanem,

sprawdzianie wiedzy topograficznej
oraz testach sprawnoci fizycznej. Po

 ok. 1300 m korytarzy), a na koniec
obejrzenie skoczni narciarskich: Ma³ej i Wielkiej Krokwi to program drugiego dnia.
Dzieñ trzeci by³ najbardziej intensywny pod wzglêdem przebytych

kilometrów

i

pokonanych

wzniesieñ. Celem grupy by³o dotarcie z Palenicy Bia³czañskiej do Doliny Piêciu Stawów Polskich. Dolina
Piêciu Stawów Polskich stanowi górne piêtro Doliny Roztoki. Ta czêæ
Tatr to cenny obszar Tatrzañskiego
Parku Narodowego. W rejonie Miedzianego spotkaæ mo¿na kozice, a
Opalone i Wotoszyna to miejsca zamieszkania jeleni i niedwiedzi. Pokonuj¹c kolejne wzniesienia, grupa

Gospodarki

Nieruchomociami

wew. 105, 140, 133, 137

Wy d z i a ³ A rc h i t e k t o n i c z n o

wew. 215, 217, 249
Wydzia³



Budowlany

Organizacyjny

Wew. 206, 207, 213, 204

125, 150, 149, 151, 152, 153

Wew. 145

wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203

Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych

wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
Finansowy

Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru

Zespó³ Kontroli
Wydzia³

wew. 219

Zarz¹dzania

Kryzysowego

podliczeniu przez komisjê zdobytych
p u n k t ó w,

sporód

wszystkich

uczestników wy³oniono zwyciêzców
I Majowego rajdu SKKT PTTK przy
Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich.
A s¹ to: Andrzej Porz¹dny z kl.IV
Tzel  miejsce I ; Justyna Mika z
kl.II Lzi,,b - miejsce II; Pawe³ Bia³as
z kl.IV Tzel oraz

Karolina Strzel-

czyk z kl.IV Lek,,c
Opiekunami grupy byli nauczyciele:
mgr Ryszard Jasiñski i mgr Roman
Ho³obut.
Opiekun Klubu
Roman Ho³obut

Mylna (jedn¹ z d³u¿szych w Tatrach

i Dróg Powiatowych

Wydzia³

jest najwiêkszym wodospadem Tatr

na, W¹wóz Kraków oraz Jaskinia

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y

Wydawca: Starostwo Strzeleckie

dotar³a do Wodospadu Siklawa, który

Wydzia³ Edukacji, Kultury,

Kultur y Fizycznej i Tu rystyki

wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³

Rolnictwa

i Ochrony rodowiska
wew. 132, 224, 225, 226
Wydzia³

Mieniem

Gospodarki
Powiatu

wew. 144,146

Zespó³ ds. Promocji Powiatu
wew. 218, 230

