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STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

INFORMATYK
� ADMINISTRATOR IT KOLONOWSKIE - wy¿sze kierunkowe lub

  student IV roku
- znajomo�æ systemów
  operacyjnych

REFERENT NIEZDROWICE - wykszta³cenie
DS. PRZYGOTOWANIA   techniczne budowlane
BUDÓW - kurs lub umiejêtno�æ

  kosztorysowania
PRACOWNIK BIUROWY KOLONOWSKIE - min. �rednie ogólne
DS. MARKETINGU - j.angielski i niemiecki

  biegle w mowie i pi�mie
- prawo jazdy kat.B,
  bardzo dobra obs³uga
  komputera

SPECJALISTA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
DS. MARKETINGU
KONSULTANT STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
DS. OBS£UGI KLIENTA   �rednie

- znajomo�æ komputera
PIELÊGNIARKA STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  kierunkowe
SAMODZIELNA KOLONOWSKIE - preferowane
KSIÊGOWA   wykszta³cenie wy¿sze

  (ekonomia, finanse,
  rachunkowo�æ)
- do�wiadczenie min. 3 lata

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie mile
  widziane �rednie

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
  zawodowe

SPRZEDAWCA ZAWADZKIE - znajomo�æ motoryzacji
KRAWCOWA SZCZEPANEK - do�wiadczenie
POMOC KUCHENNA
1/2 ETATU GÓRA �W. ANNY
KELNERKA STRZELCE OP. - dyspozycyjno�æ
CIASTKARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie
/ CUKIERNIK   kierunkowe
KUCHARZ STRZELCE OP. - do�wiadczenie
PALACZ STRZELCE OP. - uprawnienia palacza

  powy¿ej 50 kw
TRAKTORZYSTA STRZELCE OP. - prawo jazdy kat..T
KIEROWCA C+E TRASY KRAJOWE - do�wiadczenie

I MIÊDZYN.
OPERATOR KOPARKO WG ZLECEÑ - wykszta³cenie min.
/ £ADOWARKI   zawodowe

- uprawnienia
- do�wiadczenie

MECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH STRZELCE OP. - prawo jazdy C+E
LAKIERNIK BORYCZ - wykszta³cenie
SAMOCHODOWY   kierunkowe

- do�wiadczenie
PRAC. PRODUKCJI STRZELCE OP. -
TOKARZ POZNOWICE - mo¿liwo�æ przyuczenia
TOKARZ ZAWADZKIE - wykszta³cenie

  zawodowe kierunkowe
- do�wiadczenie

MAGAZYNIER OPOLE - wykszta³cenie min.
  zawodowe

OPERATOR UK£ADARKI WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
MAS BITUMICZNYCH
BRUKARZ WG ZLECEÑ -
ROBOTNIK BUD. WG ZLECEÑ - wykszta³cenie

  zawodowe kierunkowe
- do�wiadczenie

MURARZ WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
MURARZ LUB
DOCIEPLENIOWIEC WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
ELEKTROMECHANIK KOLONOWSKIE
PRACOWNIK SZYMISZÓW - umiejêtno�æ jazdy
TECHNICZNY  traktorem
� ROBOTNIK
GOSPODARCZY

Strzelce Opolskie, dnia 09.06.2009r.

O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y   S T R Z E L E C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacjê
inwestycji drogowej

Dzia³aj¹c na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z pó�n. zmianami), art. 49 usta-
wy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks postêpowania admini-
stracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pó�n.
zmianami) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pa�dziernika
2008r. o udostêpnianiu informacji o �rodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz
ocenach oddzia³ywania na �rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz.
1227 z 2008r.)

podajê do publicznej wiadomo�ci
¿e w dniu 2 czerwca 2009r. Starosta Strzelecki
wyda³ decyzjê administracyjn¹  Nr 1/09 o zezwole-
niu na realizacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej
na budowie drogi gminnej 105943 O Osiedlowej
wraz z kanalizacj¹ deszczow¹ i przebudow¹ o�wie-
tlenia na dzia³kach nr: 2473, 2502, 2587, 2586, 2686
obrêb ewidencyjny Le�nica.
W terminie 28 dni od daty ukazania siê niniejszego
obwieszczenia zainteresowane strony mog¹ w Staro-
stwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich � Wydzia³
Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II
piêtro, pokój nr 211 (w godzinach pn.800÷1600, wt.-
pt.730÷1530) zapoznaæ siê z tre�ci¹ decyzji oraz do-
kumentacj¹ sprawy.
Obwieszczenie wywiesza siê na okres od 9 czerwca
2009r. do 7 lipca 2009r.

STAROSTA
JÓZEF SWACZYNA

Rok 2009 og³oszony zosta³ w
Polsce Rokiem Rodzinnej Opieki Za-
stêpczej. G³ówny tego cel � rozpro-
pagowanie idei rodzin zastêpczych,
bo choæ coraz wiêcej siê o nich mówi,
nadal jest ich zbyt ma³o. A dla dzieci
jest to znacznie lepsze rozwi¹zanie
ni¿ wieloletni pobyt w domu dziecka.
Na terenie powiatu strzeleckiego funk-
cjonuje 69 rodzin zastêpczych � w
znakomitej wiêkszo�ci spokrewnio-
nych, bo zawodowa jest zaledwie jed-
na. Wychowuje siê w nich 109 pod-
opiecznych, ale równocze�nie ok. 30
dzieci z naszego powiatu przebywa
w domach dziecka.

Pi¹tego czerwca w siedzibie sta-
rostwa cz³onkowie 29 rodzin zastêp-
czych (w tym 48 dzieci) spotkali siê

Pierwszy taki Dzieñ...

w zorganizowanym po raz pierwszy
w naszym powiecie Dniu Rodziciel-
stwa Zastêpczego. A po czê�ci ofi-
cjalnej, w czasie której obok podziê-
kowañ za serce i trud w³o¿ony w
wychowanie dzieci, po wrêczeniu
czerwonych ró¿ rodzicom i czekolad
pociechom, przy poczêstunku, dzie-
lono siê nie tylko w³asnymi do�wiad-
czeniami, ale i wymieniano adresy:
trzeba siê przecie¿ poznaæ bli¿ej, a
kontakty zapewne przydadz¹ siê te¿
w przysz³o�ci. Rodzinna opieka za-
stêpcza � zdecydowanie tak, ale trze-
ba tak pamiêtaæ, ¿e nie zawsze nie
tylko podjêcie decyzji jest ³atwe, ale i
bycie rodzicem zastêpczym. Dlatego
te¿ w spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele placówek, z którymi Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich wspó³pracu-
je na co dzieñ: dyrektorzy o�rodków
adopcyjno-opiekuñczych z Opola (ka-
tolickiego i publicznego), dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej oraz terapeutka i psycholog.
- Rodziny zastêpcze potrzebuj¹ fa-
chowego wsparcia na co dzieñ � mówi
Bernard Klyta, dyrektor PCPR. - Tra-
fiaj¹ do nich dzieci z ró¿nych �rodo-
wisk i z ró¿nym, czasem tragicznym,
baga¿em do�wiadczeñ. Pomocy psy-
chologicznej wymagaj¹ - bywa � nie
tylko rodzice, ale i podopieczni. I za-
pewnienie takiej to jedno z naszych,
jako Centrum Pomocy Rodzinie, za-
dañ. Moim zdaniem, konieczne by³o-
by równie¿ zorganizowanie grupy
wsparcia dla rodzin rodzin zastêp-
czych, ale to ju¿ zale¿eæ bêdzie, czy
uzyskamy na ten cel �rodki. To wa¿-
ne, bo rozmowa o problemach, o ra-
do�ciach i do�wiadczeniach wycho-
wawczych w wiêkszym gronie mo¿e
pomóc wszystkim, mimo ¿e pod-
opieczni bardzo siê ró¿ni¹, nawet wie-
kiem: w naszych rodzinach zastêp-
czych wychowuj¹ siê dzieci w wieku
od 2 do 18 lat.
- Gdy pytam, czy zdarzy³ siê kie-
dykolwiek w naszym powiecie przy-
padek rozwi¹zania takiej rodziny,
dyrektor Klyta potwierdza. - Opie-
kunowie przeliczyli siê z w³asnymi
si³ami przy wychowaniu rodzeñstwa
sprawiaj¹cego powa¿ne problemy.
Ostatecznie dzieci trafi³y do domu
dziecka. Na szczê�cie podobne przy-
padki nie s¹ czêste.
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Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Rodzinie

zmar³ego

Stefana Witonia

sk³adaj¹
Rada i Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich

TSKN na �l¹sku Opolskim � DFK Kolonowskie  wygra³o konkurs na wykona-
nie zadania publicznego pt. �Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna � zwiêk-
szenie �wiadomo�ci zagro¿eñ chorobami cywilizacyjnymi, asymilacja chorych w
�rodowisku� -  og³oszonego  przez Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego.

Projekt niniejszy zak³ada realizacjê programu promuj¹cego zdrowy styl ¿ycia �
�Ruch w harmonii z natur¹ sposobem na zdrowie�

W ramach niniejszego projektu planujemy zorganizowanie 3 wyjazdów do Par-
ku Wodnego w Tarnowskich Górach - pierwszy wyjazd 26 czerwca, podczas którego
chêtne osoby bêd¹ mog³y poprawiæ stan swojego zdrowia poprzez p³ywanie, masa¿e
czy seans w  grocie  solnej. Przebywanie w wodzie jest doskona³¹ form¹ rehabilitacji.

Dla tych którzy my�l¹ o aktywno�ci ruchowej mamy zupe³ne novum, to orga-
nizacja zajêæ nordic walking w plenerze na terenie gminy Kolonowskie. W ramach
zajêæ organizator zapewnia specjalistyczny sprzêt. Pierwsze zajêcia 17 czerwca.
Ruch na �wie¿ym powietrzu to podstawa dobrego samopoczucia.

Ponadto w ramach tego projektu planujemy podczas organizowanych form
ruchowych przekazywaæ uczestnikom informacje na temat profilaktyki zdrowot-
nej i zdrowego stylu ¿ycia � ustnie oraz poprzez rozdawane ulotki.

Ruch w harmonii z natur¹ zapobiega chorobom cywilizacyjnym. Ma ogromne
znaczenie w profilaktyce schorzeñ narz¹du ruchu, co jest niezmiernie wa¿ne dla
osób starszych i niepe³nosprawnych.
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Aby zdrowo ¿yæ
Wypadki drogowe, w których naj-

bardziej poszkodowane s¹ transporto-
wane zwierzêta zdarzaj¹ siê do�æ rzad-
ko: raz na kilka lat � ocenia m³. bryg.
Janusz Filipkowski z Komendy Powia-
towej Stra¿y Po¿arnej w Strzelcach
Opolskich, opowiadaj¹c o zdarzeniu, do
którego dosz³o 7 czerwca na autostra-
dzie A4.
- W naczepie, któr¹ przewo¿ona by³a
trzoda chlewna, zapali³a siê opona, a
najprawdopodobniej przyczyn¹ po¿aru
sta³y siê niesprawne hamulce. Ogieñ
potem przerzuci³ siê na drugie ko³o i
potem na pod³ogê naczepy. Kierowca
zd¹¿y³ zatrzymaæ samochód i otworzyæ
klapê, by wypu�ciæ przewo¿one �winie.
Niestety, nie s¹ to tak sprytne zwierzê-
ta, by wykorzystaæ otwart¹ drogê do
ucieczki � ze 190 przewo¿onych zwie-
rz¹t pad³o 18, co stwierdzi³ przyby³y na
miejsce wypadku weterynarz. Pozosta-
³e biega³y po poboczu autostrady dopó-
ki nie podstawiono nowej naczepy. A
autostrada A 4 zamkniêta by³a z tego
powodu przez kilka godzin.

Kierowca odniós³ rany g³owy �
mówi Janusz Filipkowski � ale wszyst-
ko mog³oby siê skoñczyæ znacznie go-
rzej, na szczê�cie �winie nie s¹ tak nie-
bezpieczne, jak byki � przypomina wy-
padek sprzed kilku lat. W gaszeniu p³o-
n¹cego tira bra³y udzia³: dwa zastêpy JRG
Strzelce Op., dwa zastêpy JRG Pysko-
wice, cztery zastêpy OSP: Ujazd, Le-
�nica, Stary Ujazd i Olszowa.

Caritas Diecezji Opolskiej � Parafialny Zespól Caritas  w Kolonowskiem wy-
gra³o konkurs na wykonanie zadania publicznego  pn� �Miejsca bliskie, a czêsto
nieznane � mieszkaniec powiatu aktywnym turyst¹� - kszta³towanie to¿-
samo�ci ma³ych i du¿ych mieszkañców powiatu strzeleckiego poprzez
poznawanie historii i zwiedzanie piêknych miejsc powiatu strzeleckiego.

W ramach tego projektu planujemy zorganizowaæ 4 wycieczki do nastêpuj¹-
cych gmin naszego powiatu :  Zawadzkie, Strzelce Opolskie Jemielnica i  Izbicko.
Dwie wycieczki zorganizujemy dla dzieci, a dwie dla doros³ych. Pierwszy wyjazd
do gminy Zawadzkie  25 czerwca.

Miêdzy innymi celem  zadania jest poszerzenie wiedzy na temat historii i
kultury naszego powiatu. Przeprowadzone zostan¹ prelekcje na ten temat jak rów-
nie¿ konkursy wiedzy dot. znajomo�ci lokalnych tradycji, historii i kultury.
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Poznaj powiat

P³on¹³ tir


