
25 października - wybory parlamentarne. 
Idź i głosuj! Nie pozwól, by wybrali za Ciebie inni.

Janusz Żyłka, wice-
starosta strzelecki:

Wcale nie uważam, 
że moich wyborców – 
zwykłych ludzi, takich 
jak ja – zostawiam. 
Nie zostawia się – jak 
to powiedziano – tych, 
w których się wierzy i 
którzy wierzą we mnie. 
Rok temu postawiono 
przede mną wyzwanie. 

Przyjąłem je. Po roku postawiono kolejne – kandydo-
wanie do Sejmu. I to, po analizie, postanowiłem podjąć. 
Uważam, że powiat strzelecki powinien być reprezento-
wany na szczeblu centralnym. 

Zawsze powtarzam, że bez względu na to, gdzie się 

Rok po wyborach samorządowych 
zostawia Pan swoich wyborców...

Józef Swaczyna, sta-
rosta strzelecki:

Mam nadzieję, że ci 
wyborcy pójdą głosować 
na mnie 25 październi-
ka. Wierzę, że wygram 
w tych wyborach. Po 
to startuję. Uważam, że 
jeszcze mogę spożytko-
wać swoje doświadcze-
nie. Kiedy przywracano 
Senat – w zamierzeniach 

miał się stać izbą samorządową w parlamencie. Powinni 
tam znaleźć się ludzie z wiedzą na temat funkcjonowania 
samorządu i doświadczeniem w nim, których zadaniem 
byłoby weryfikowanie prawa stanowionego w Sejmie, a 
dotyczącego funkcjonowania jednostek samorządu tery-

dokończenie obu wypowiedzi na str. 4

To chyba najkrótsza recenzja, 
podsumowująca wszystkie opinie 
– i lekarzy biorących udział w akcji 
i pacjentów, którzy skorzystali z do-
brodziejstwa Białej Soboty. Profilak-
tyczna (a może lepszym określeniem 
byłoby jednak prozdrowotna) akcja 
organizowana jest przez Zarząd Po-
wiatu Strzeleckiego od dwóch lat – w 
2014 odbyły się dwie edycje, w 2015 – 
jedna. I już zapowiadana jest kolejna. 
Bo sens widzą w niej także organiza-
torzy, wyręczający NFZ w ułatwieniu 
mieszkańcom powiatu strzeleckiego 
dostępu do lekarzy. Nie tylko w uła-

Biała Sobota ma sens!
twieniu – również w pokryciu kosz-
tów badań diagnostycznych i wizyt 
u specjalistów. W ciągu trzech edycji 
Białej Soboty przebadanych zostało 
ponad 970 osób. To dużo. Nawet bar-
dzo dużo. Tym bardziej, że po każdej 
akcji sporo osób dostaje skierowanie 
do dalszej pogłębionej diagnostyki – 
w poradniach specjalistycznych czy 
na oddziale szpitalnym, zdarzyło się 
nawet pilne skierowanie do szpitala. 

O tym, jak duże są potrzeby 
zdrowotne społeczności naszego 
powiatu niech mówią liczby: jeden 
endokrynolog przyjął 58 pacjentów 

i wszystkich (!) skierował do dalszej 
diagnostyki, drugi z lekarzy o tej spe-
cjalności skonsultował 49 osób i 39 z 
nich skierował do dalszego leczenia 
w specjalistycznych poradniach. 

Z 10 pacjentów przyjętych przez 
reumatologa - dziewięciorgu zaleco-
no leczenie w poradni reumatologicz-
nej.

Lekarz chirurg ortopeda konsul-
tował 20 pacjentów. Wszyscy dostali 

W piątek 16 października, w ramach Białej Soboty po raz drugi odbyła się Mała Akademia Rodziców i Brzuszków. I choć w gronie ponad 60 uczestników przeważały panie, 
to młodzi tatusiowie lub dopiero tatusiowie in spe także byli obecni. I - jak wszyscy - byli usatysfakcjonowani tym, czego się dowiedzieli.

dok. na str. 5

Bliżej Chin

We wtorek,  20 października br., podpisaniem umowy sformalizowano kon-
tynuację współpracy pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Instytutem Konfucju-
sza przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Prof. Hu Yonghong - dyrektor Instytutu Konfucjusza i Waldemar Gaida, członek Zarzą-
du Powiatu Strzeleckiego tuż po podpisaniu umowy

Więcej czytaj na str. 4

W dniach 27.10 – 4.11.2015 w godzinach 8:00 do 9:00 i 14:00 do 
14:30 nastąpi przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej u odbiorców 
zamieszkałych w Strzelcach Opolskich przy ulicy Jordanowskiej.

Nie będzie prądu
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O ostatniej sesji, zwołanej na 
30 września br., trwającej ładnych 
kilka godzin, już nieco pisaliśmy w 
poprzednim numerze naszego dwu-
tygodnika (zarówno o debacie oświa-
towej, jak i wyróżnieniach). Dziś jed-
nak pora wrócić do sprawy, jako że 
poruszano na niej tematy interesujące 
dla ogółu. Zwłaszcza chodzi o drogi. 
Korzystając z obecności wicemar-
szałka Tomasza Kostusia, pytano go 
o realizację niektórych zadań drogo-
wych. Odpowiedział, że zapisany jest 
w RPO projekt pod nazwą „Poprawa 
dostępności do granic dróg autostra-
dowych A4 Gogolin i Olszowa”, 
na który składają się dwa zadania. 
Pierwszy to „Rozbudowa drogi wo-
jewódzkiej 426 Piotrówka-Zawadz-
kie”. - Chciałbym państwa zapewnić, 
że to zadanie w przyszłym roku roz-
poczynamy. Drugie zadanie to rozbu-
dowa ul. Gogolińskiej w Strzelcach 
Opolskich a więc droga 409 zgodnie 
z harmonogramem to zadanie chcieli-
byśmy rozpocząć w roku 2018 – mó-
wił wicemarszałek, a odpowiadając 
na pytania starosty Swaczyny i rad-
nego Jana Bogusza o przebudowę 
skrzyżowań ul. Kozielskiej-Mickie-
wicza-Dolińskiej stwierdził, że to za-
danie zarówno gminy, powiatu jak i 
województwa. Koszt oszacowano na 
ok. 3 mln zł, pytaniem natomiast po-
zostaje, czy będzie to zadanie realizo-
wane „na takich zasadach jak kilka lat 
temu  Starosta, Burmistrzowie uma-
wiali się z Zarządem Województwa w 
ramach wniosku partnerskiego, czy w 
ramach konkursu.” 

Burmistrz Ujazdu Tadeusz 
Kauch natomiast wnioskował, by 
ze względu na stałe zainteresowanie 
inwestorów  terenami w Olszowej „z 
chwilą zdobycia pewnych oszczędno-
ści zająć się naszym rondem. Wszyst-
kie pozwolenia są wydane, a doku-
mentacja jest skompletowana”. 

Z kolei wicestarosta Janusz 
Żyłka podkreślił, że wicemarszałek 
zadeklarował wykonanie pewnych 
zadań „na które oczekuje nie tylko 
społeczność ze Strzelec Opolskich, 
ale i Zawadzkiego, Kolonowskiego, 
Piotrówki, i Jemielnicy”. 

Z kolei radny Andrzej Wróbel 
zauważył, że zbudowanie czy wyre-
montowanie dróg jest łatwiejsze niż  
ich utrzymanie.  - Obserwuję utrzy-
manie dróg nie tylko w naszej gminie 
dróg powiatowych i wojewódzkich, 
ale uważam, że w tym temacie ciągle 
jesteśmy do tyłu. Nie mówię tutaj o 
drzewach tych starych, ale tych no-
wych, które po prostu są po miesiącu 
niszczone, nie mówię tutaj o melio-
racji dróg, rowów, o zniszczonych 
słupkach przez te firmy, które koszą 
te rowy. Występowałem do Dyrek-
tora Wojewódzkiego Zarządu Dróg, 
dostałem bardzo lakoniczną odpo-
wiedź. To jest nasza wizytówka, nie 
tylko nasza wizytówka ziemi strzele-
ckiej, to jest po prostu coś, co potem 
na  lata zostanie. Wybudowaliśmy, a 
za pewien czas będziemy musieli to 
zmieniać podwajając koszty remon-
towe. Bardzo proszę o interwencję w 
tej sprawie. 

Radny Waldemar Bednarek: 
- Panie Marszałku przed wyborami 

Sesja Rady Powiatu
pojawił się problem taki, otóż Pan 
doskonale rozumie, że Góra św. Anny 
jest dla nas ważnym punktem. Poja-
wił się taki program, który miał do-
starczyć skuteczne środki, ale nam się 
to nie udało. Czy będzie jakaś szansa 
przynajmniej na częściową realizację 
tych zadań?

Wicemarszałek Kostuś odpo-
wiedział, że w najbliższym czasie 
spróbuje to wyjaśnić i przesłać pi-
semną odpowiedź. Natomiast na 
dziś może odpowiedzieć, że projekt 
wpisany do RPO, jako strategiczny, 
jest na bardzo krótkiej liście zadań 
kluczowych i nie jest zagrożony. 
„Natomiast rzeczywiście jego zakres 
w ostatnim czasie został zmniejszony 
ze względu na koszty kwalifikowane, 
których niestety Komisja Europejska 
nie może uwzględnić  w wydatkowa-
niu. W tej chwili trwają negocjacje, a 
jaki z tego efekt - nie wiem i na ręce 
Przewodniczącego Rady taką odpo-
wiedź przygotuję”. 

Po przedstawieniu przez starostę 
informacji o pracy Zarządu Powiatu 
w ostatnim okresie przed sesją Rad-
ny Jan Bogusz zapytał o cele, jakie 
przyświecały Zarządowi do podjęcia 
decyzji w sprawie przeprowadze-
nia kampanii „Częstuj się naszym 
bogactwem – weź polskie jabłko na 
zdrowie” w tym roku oraz o efekty 
spotkania starosty z wójtami i bur-
mistrzami w sprawie programu Re-
gionalnego Rozwoju Publicznego 
Transportu Drogowego dla Powiatu 
Strzeleckiego, czy były jakieś kon-
kretne ustalenia? 

Na pytanie o jabłka starosta Swa-
czyna odpowiedział, że akcja stanowi 
kontynuację tej z poprzedniego roku. 
Nie jest zbyt kosztowna, a jabłka zo-
stały dostarczone do wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych, do szpitala i w 
starostwie wszyscy petenci mogą się 
nimi częstować. - Chcieliśmy za-
szczepić ideę spożywania owoców, 
zwłaszcza przez młodzież. Jeśli cho-
dzi o temat publicznego transpor-
tu zbiorowego, to na mocy ustawy 
byliśmy zobligowani, aby stworzyć 
Powiatowy Plan Regionalnego Roz-
woju. Przedstawiliśmy dwa warianty. 
Pierwszy to tzw. minimalny – łączący 
siedzibę powiatu z siedzibami gmin. 
Drugi – rozszerzony, który zasadniczo 
pokrywa się  z obecnym rozkładem 
jazdy autobusów w powiecie strze-
leckim. Ostatecznie  burmistrzowie i 
wójtowie zgodzili się, że oni również 
będą pokrywać koszty kilometrów 
na ich terenie. Plan Zrównoważony 
mówi, ze każdy odpowiada za swo-
ją działkę: gminy za swoją, starosta 
za swoją, a marszałek województwa 
musi połączyć siedziby powiatów. 
Na ostatnim spotkaniu (29 września) 
doszliśmy do porozumienia i stwo-
rzyliśmy „szkielet” założenia Związ-
ku Powiatowo-Gminnego Transportu 
Zbiorowego, na którego założenie 
pozwalał rozporządzenie ministra. 
Zostanie zawiązany taki Związek i 
każdy będzie płacił za swój kilome-
traż, problemem jedynie pozostają 
jedynie miesiące letnie w których na-
stępuje zamarcie transportu szkolne-
go i wtedy PKS ma największy dołek 
finansowy. Oczywiście to też wyma-
ga negocjacji z gminami. 

W dalszej części obrad przewi-
dziano podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia informacji o przebiegu wy-
konania budżetu Powiatu Strzeleckie-
go za pierwsze półrocze 2015 roku. 

Jak poinformował przewodni-
czący Rady Stanisław Krawiec - 
spełnione zostały wymogi formalne, 
czyli jest pozytywna opinia Komisji 
Rewizyjnej i w dniu dzisiejszym od-
było się posiedzenie Składu Orzeka-
jącego RIO w przedmiocie zaopinio-
wania sprawozdania.  

Skarbnik Powiatu Jolanta 
Drochomirecka poinformowała, 
że „Skład Orzekający RIO opiniuje 
pozytywnie złożoną przez Zarząd 
Powiatu Strzeleckiego Informację o 
przebiegu wykonania budżetu Powia-
tu za pierwsze półrocze 2015”. 

Opinie na ten temat przedstawili 
przewodniczący wszystkich komi-
sji problemowych Rady Powiatu – 
wszystkie pozytywnie zaopiniowały 
wykonanie budżetu za pierwsze pół-
rocze 2015 r. Uchwałę w tej sprawie 
radni przyjęli jednogłośnie. 

Również jednogłośnie radni 
przyjęli kolejną uchwałę - w spra-
wie przyjęcia przedstawionej przez 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego infor-
macji o kształtowaniu się wielolet-
niej prognozy finansowej, podobnie 
jak następną - w sprawie przyjęcia 
informacji o przebiegu wykonania 
za pierwsze półrocze 2015 r. planu 
finansowego samodzielnego publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej, dla 
którego organem założycielskim jest 
Powiat Strzelecki – Szpitala Powiato-
wego im. Prałata J. Glowatzkiego w 
Strzelcach Opolskich.

Niejednomyślni byli natomiast 
przy uchwale w sprawie przyjęcia 
informacji o przebiegu wykonania za 
pierwsze półrocze 2015 roku planu 
finansowego samorządowej instytu-
cji kultury, dla której organizatorem 
jest Powiat Strzelecki – Powiatowego 
Centrum Kultury w Strzelcach Opol-
skich (17 głosowało za, 2 – wstrzy-
mało się od głosu). 

Po wprowadzeniu do debaty 
oświatowej przez członka Zarządu 
powiatu Waldemara Gaidę i pre-
zentacji szkół przez ich dyerektorów, 
wicemarszałek Roman Kolek na-
wiązał do tematu ochrony zdrowia. 

-  Wszyscy dzisiaj oceniają ochronę 
zdrowia jako ciągle pogarszający 
się system, patrząc na dostępność 
do usług. Jak wszędzie – są limity 
finansowe i możliwości sfinanso-
wania bardzo ograniczone. Kolejki 
do specjalistów występują w całym 
województwie. Liczba lekarzy w 
województwie opolskim należy do 
najniższych w kraju i rzeczywiście 
jest to przedmiot szczególnej tro-
ski.  Jednorazowe koszty zabiegów 
operacyjnych są kolosalne - kilkana-
ście tysięcy złotych za jeden zabieg. 
To kwota, którą wielu z nas nie jest 
w stanie przez kilka lat odkładać do 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych. 
I problem narasta, a wykładnikiem 
tego jest na pewno porównanie z in-
nymi krajami europejskimi. Dopóki 
nie rozwiąże się problemu deficytu 
środków w systemie ochrony zdro-
wia, tak długo będą problemy z do-
stępem do usług medycznych. Jestem 
ostatnim, który by chwalił NFZ za to 
że dobrze funkcjonuje, bo nie uwa-
żam, że tak jest, natomiast mówienie 
o tym, że NFZ należy zlikwidować, to 
czysty populizm. Czy likwidacja tego 
rodzaju instytucji, czyli doprowadze-
nie do podziału środków na poziomie 
regionu według uznania politycznego 
będzie dobre? Jest parę „jaskółek”, 
które mówią, że jednak coś pozy-
tywnego się dzieje. W roku bieżącym 
po raz pierwszy od kilkunastu lat na 
staż przychodzi ponad 50 młodych 
lekarzy, absolwentów Wydziału Le-
karskiego, a w minionych latach ta 
liczba oscylowała w granicach 20 
- 24. Druga to taka, że rzeczywiście 
w działaniach resortu zdrowia coś się 
zmieniło: są nowe miejsca rezyden-
ckie dla 140 lekarzy. To jest wielka 
szansa wyboru wymarzonej przez le-
karzy specjalności, bo w Polsce wielu 
absolwentów uczelni medycznych, 
nie widząc perspektyw, wyjeżdżało 
poza granice kraju.  Dzięki ustawa 
o ochronie zdrowia publicznego - z 
pozycji gminy, powiatu, a także wo-
jewództwa będziemy mieli możliwo-
ści sfinansowania świadczeń profi-
laktycznych. No i „jaskółką” bardzo 
mocną jest, że z perspektywy unijnej 
2014–2020 otwiera się możliwość 
uzupełnienia deficytu w dostępie 
do usług zdrowotnych, do pewnych 
świadczeń dla grup seniorów, dzieci i 
rozwoju branży ochrony zdrowia.  

W dyskusji na temat oświaty, do 
której powrócono, W. Gaida zwrócił 
uwagę na fakt, że „jesteśmy w sta-

nie dołożyć do oświaty powiatowej 
kilkanaście milionów rocznie, poza 
wartość subwencji, a nasza siła tkwi 
w tym, że jesteśmy w stanie znaleźć 
środki finansowe miękkie i twarde 
na wsparcie zajęć edukacyjnych, na 
projekty edukacyjne miękkie, na in-
westycje z pieniędzy zewnętrznych”. 
- Nie możemy – mówił - z dochodów 
własnych zrealizować wszystkich 
potrzeb szkół realizować z własnych 
możliwości budżetowych. Oświata 
jest ponad wszystkimi podziałami, 
ponad partiami i dotyczy  naszych 
dzieci. Dotyczy naszej społeczności i 
o tym tez warto pamiętać. Chciałbym 
zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwa-
gę, że efekt współpracy jest efektem 
pracy zespołowej i o tym trzeba pa-
miętać i zrozumieniem dla potrzeb 
edukacji, jako element funkcjonowa-
nia pożytku publicznego. Rozpoczy-
nam tę dyskusję tutaj na poziomie 
Rady, aby już dzisiaj przygotować 
się do tego, co może Powiat czeka. Z 
pewnością trzeba zlecić podmiotowi 
zewnętrznemu taki perspektywiczny 
audyt strategiczny. Nie zawsze widać 
taką sytuację od środka, stąd wszyst-
kie przedsiębiorstwa i spółki potrze-
bują audytów zewnętrznych. 

Informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych Powiatu Strze-
leckiego za rok szkolny 2014/2015 
radni przyjęli jednogłośnie.

Jednomyślnie przegłosowano 
również następne uchwały:
-  w sprawie uchwały zmieniającej 

Uchwałę Rady Powiatu Strzele-
ckiego z dnia 29 kwietnia 2015 
r. w sprawie zaopiniowania planu 
finansowego i inwestycyjnego na 
rok 2015 Szpitala Powiatowego 
im. Prałata J. Glowatzkiego w 
Strzelcach Op. 

-  w sprawie podwyższenia wyso-
kości kwoty pomocy pieniężnej 
na kontynuowanie nauki dla osób 
usamodzielnionych

- w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej powiatu 
strzeleckiego

- w sprawie zmiany budżetu i 
zmian w budżecie powiatu strze-
leckiego

- w sprawie rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na tere-
nie Powiatu Strzeleckiego w 2015 
roku (został zmieniony w związ-
ku z likwidacją jednej z aptek). 

Marta Górka
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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

SZPITAL  POWIATOWY 
W  STRZELCACH  OPOLSKICH

ZAPRASZA

 NA  BEZPŁATNE  BADANIA

 Mammograficzne: Panie w wieku 50-69 lat, 

 Cytologiczne: Panie w wieku 25-59 lat.
 

Rejestracja  
od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-14.00 - osobiście  
w pracowni USG, pok. nr 042 lub pod nr tel.: 77 40 70 149. 

PRACOWNIK BIUROWY -TECHNOLOG ZAWADZKIE - wykształcenie wyższe, - biegła obsługa komputera
  - znajomość j.niemieckiego w stopniu dobrym
PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe 
DS. PERSONALNO - ORGANIZ.  - praktyczna znajomość procesów kadrowo–płacowych
  - praca w dziale kadr
PRACOWNIK BIUROWY KOTULIN - wykształcenie średnie 
/ SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY  - mile widziane doświadczenie w zawodzie spedytor
  - znajomość j. niemieckiego  w stopniu dobrym
RECEPCJONISTA/KA KAMIEŃ ŚLĄSKI - wykształcenie średnie/wyższe
  - dobra znajomość języka niemieckiego
SPECJAL. DS. ADMINISTRACYJNYCH ZAWADZKIE - wykształcenie średnie
SPECJALISTA W DZIALE STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie, - obsługa komputera 
SPRZEDAŻY HURTOWEJ  - mile widziane doświadczenie w obsłudze sklepu internetowego
  - prawo jazdy  kat. B
  - min. 2 lata doświadczenia w handlu na stanowisku kierowniczym
  - znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
SPECJALISTA DS. MARKETINGU JEMIELNICA / - min. średnie (rolnicze, ogrodnicze, budowlane) 
 WOJ. OŚCIENNE - prawo jazdy kat. B, - doświadczenie mile widziane
  - mile widziana znajomość j.angielskiego i j.niemieckiego
ASYSTENT PRACOWNIK BIUROWY STANISZCZE MAŁE - wykształcenie min. średnie, - b.dobra znajomość j.angielskiego
  - obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B
  - mile widziane doświadczenie
NAUCZYCIEL MUZYKI I ZAJĘĆ JEMIELNICA - wykszt. wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
ARTYSTYCZNYCH 9/18
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY ROZMIERKA / - wykształcenie średnie, wyższe o profilu rolniczym
 PRACA W TERENIE - prawo jazdy kat. B, - obsługa komputera
  - mile widziane doświadczenie handlowe w branży rolniczej
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY JEMIELNICA - wykształcenie średnie (rolnicze, ogrodnicze, budowlane)
 WOJ. OŚCIENNE - prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie
  - mile widziana znajomość j.angielskiego lub rosyjskiego
SPRZEDAWCA LEŚNICA - mile widziane doświadczenie
W BRANŻY SPOŻYWCZEJ
SPRZEDAWCA TELEFONICZNY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, - dobra dykcja, - swoboda wypowiedzi, 
  - nastawienie na realizację celów
DORADCA KLIENTA / SPRZEDAWCA ZAWADZKIE - wykształcenie min. średnie
SPRZEDAWCA – STANOWISKO MIĘSNE STRZELCE OPOLSKIE - obsługa kasy fiskalnej, - mile widziana książeczka sanepidowska
SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
  - mile widziana obsługa kasy fiskalnej i umiejętność 
     wprowadzania faktur do systemu
KASJER - SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
KELNER – KASJER STRZELCE OPOLSKIE
KUCHARZ/POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min.zawodowe, książeczka senpidowska,
  - mile widziane doświadczenie w gastronomii 
  (pizzerii, restauracji lub piekarni)
POMOC KUCHENNA RASZOWA - wykształcenie zawodowe – gastronomiczne,
  - książeczka sanepidowska
KELNER/KA pełny lub ½ etatu STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min.zawodowe, - książeczka sanepidowska
MŁODSZY WARTOWNIK STRZELCE OPOLSKIE - orzeczenie o niepełnosprawności
DEKARZ WG ZLECEŃ - umiejętności dekarskie, ciesielskie, - praca na wysokości
  - mile widziane prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie
CIEŚLA SZALUNKOWY WG ZLECEŃ - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - min. 5 lat doświadczenia, - prawo jazdy kat. B
PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ - wykształcenie min. zawodowe,
  - umiejętność dociepleń i wykańczania wnętrz,
  - doświadczenie mile widziane
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY WOJEWÓDZTWO - wykształcenie zawodowe
 OPOLSKIE - prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczenie
OPERATOR CNC STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, średnie 
  - doświadczenie mile widziane, - obsługa komputera,
  - obsługa narzędzi pomiarowych
PIŁOWY ZAWADZKIE
ŚLUSARZ - SPAWACZ SZYMISZÓW - wykształcenie zawodowe, - uprawnienia TIG
  - prawo jazdy kat. B, - podstawowa znajomość  j.niemieckiego
TOKARZ-ŚLUSARZ STRZELCE OP. - wykształcenie zawodowe lub średnie
ŚLUSARZ IZBICKO - umiejętność spawania obróbki stali szlachetnych,
  - upr. spawacza TIG, - doświadczenie mile widziane
LAKIERNIK LUB POM. LAKIERNIKA BORYCZ - wykształcenie zawodowe, - doświadczenie w zawodzie
  - prawo jazdy kat. B
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - mile widziane doświadczenie w naprawie sprzętu ciężkiego
  - prawo jazdy kat. B
MECHANIK - ELEKTROMECHANIK KSIĘŻY LAS - wykształcenie średnie techniczne
  - doświadczenie przy naprawie maszyn rolniczych
  - prawo jazdy kat. B
MECHANIK SAM. – SERWIS OPON STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe mechaniczne
  - umiejętność obsługi maszyn serwisu opon, - doświadczenie
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO TRASY MIĘDZYNARODOWE - słaba znajomość j.niemeickiego, - prawo jazdy kat.CE,
  - świadectwo kwalifikacji
KIEROWCA KAT. C+E TRASY MIĘDZYNARODOWE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - słaba znajomość j.niemeickiego, - prawo jazdy kat.CE,
KIEROWCA AUTOBUSU JEMIELNICA - wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat.D, 
  - kurs na przewóz osób
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe, - doświadczenie mile widziane,
  - upr. do kierowania wózkami widłowymi, 
  - gotowość do pracy w systemie zmianowym
MAGAZYNIER  ZAWADZKIE - obsługa wózka jezdniowego oraz suwnicy z poziomu roboczego
PAKOWANIE TOWARU OLSZOWA - wykształcenie min.  zawodowe,
  - pracowitość, zaangażowanie,  dyspozycyjność,
  - doświadczenie w pracy  fizycznej
PAKOWACZ STRZELCE OPOLSKIE - gotowość do pracy w ruchu ciągłym
USTAWIACZ MASZYN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe, - znajomość budowy maszyn
PRACOWNIK TRANSPORTOWY STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
  - uprawnienia operatora wózka  widłowego
OPERATOR URZĄDZEŃ ŻĘDOWICE -  wykształcenie min. zawodowe 
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO

DYŻURY  APTEK w 2015 r.
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
Apteka „Flos”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05

Apteka „Centrum” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Na Dobre i Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

Apteka „Multifarm” ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „AWOS”, ul. Opolska 6, tel 77/417-90-03

Apteka „Pro – Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur – można upewnić się, 
dzwoniąc pod numer Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Październik

1 „Flos”
2 „Słoneczna”
3 „Vita”
4 „Na Dobre i Złe”
5 „Alga”
6 „Centrum”
7 „Centrum”
8 „Multifarm”
9 „Pro – Pharma’’
10 „Awos”
11 „Śląska”
12 „Flos”
13 „Słoneczna”
14 „Vita”
15 „Na Dobre i Złe”
16 „Śląska”

17 „Centrum”
18 „Centrum”
18 „Multifarm’’
20 „Pro – Pharma’’
21 „Awos”
22 „Śląska”
23 „Flos”
24 „Słoneczna”
25 „Vita”
26 „Na Dobre i Złe”
27 „Flos”
28 „Centrum”
29 „Centrum”
30 „Multifarm”
31 „Pro – Pharma’’

Z dniem 15 października 2015 r. kończy działalność Apteka „Alga” 
w Strzelcach Opolskich, w związku z tym zmienia się harmonogram dyżuru aptek.

25 października br. będziemy wybierać nowych posłów i senatorów. Lo-
kale wyborcze czynne będą od 7.00 do godz. 21.00. 

Głosowanie jest tajne, a w lokalu wyborczym muszą być warunki, zapew-
niające tę tajność. Idąc na wybory zabieramy z sobą dokument tożsamości.

Jak głosujemy?
Do Sejmu RP
Spośród pliku kart z nazwiskami kandydatów do Sejmu RP (oznaczone są 

numerami wylosowanymi i nadanymi przez PKW dla każdego komitetu wy-
borczego) odszukujemy tylko jedną – z nazwą popieranego przez nas komitetu 
wyborczego – ulubionej partii czy ugrupowania. Na tej liście krzyżykiem za-
znaczmy tylko jedno nazwisko .

Do Senatu RP
Otrzymujemy tylko jedną listę z nazwiskami kandydatów na senatorów. 

Stawiamy tylko jeden krzyżyk – przy nazwisku kandydata, na którego chcemy 
głosować.

Kiedy głos będzie nieważny?
Nie stawiamy więcej krzyżyków niż jeden – ponieważ głosujemy na posłów 

i senatorów: w sumie stawiamy dwa krzyżyki na dwóch listach o różnych kolo-
rach – po jednym na każdej: białe są listy z nazwiskami kandydatów na posłów, 
żółta z nazwiskami osób kandydujących do Senatu. 

Kiedy na karcie pojawią się „iksy” na więcej niż jednej liście kandydatów 
do Sejmu – głos będzie nieważny. Gdy krzyżyk w ogóle nie pojawi się na karcie 
– głos będzie nieważny

Wybory 2015

Uwaga!
Podczas Święta Chleba w strzeleckim parku znaleziono 

kurtkę dziecięcą i opaskę na włosy.

Zguby do odebrania są w pokoju nr 310, III p., 
w strzeleckim starostwie, w godzinach pracy urzędu.
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Rok po wyborach samorządowych zostawia Pan swoich wyborców...

jest – w samorządzie gminnym, po-
wiatowym, w parlamencie – nie po-
winno się zapominać o problemach 
zwykłych ludzi i ich codziennych 
sprawach. Ja w każdym razie nie 
mam takiego zamiaru. Wierzę, że 
porozumienie w tych kwestiach moż-
na budować bez względu na opcje 
polityczne. To lokalnymi sprawami 
żyją wszyscy – myślę tu o drogach, 
zdrowiu, oświacie, opiece społecz-
nej. To przecież te tematy interesują 
społeczeństwo. Tym wszyscy żyjemy 
na co dzień. I żyć powinni politycy. 
Jednak zbyt wielu z tych na górze nie 

ma pojęcia, co się dzieje na dole! Wy-
dają się zupełnie oderwani od rzeczy-
wistości. Pewne zagadnienia – jeśli 
rozezna się dogłębnie problematy-
kę, uporządkuje ją i poukłada drogi 
dojścia do celu – można rozwiązać, 
zaczynając właśnie od szczebla lokal-
nego. I nie sądzę, że punkt widzenia 
powinien zmieniać się wraz z punk-
tem siedzenia, co właśnie obserwu-
jemy w postaci obiecywania gruszek 
na wierzbie. Najpierw analizuj, co 
możesz zrobić – potem obiecuj. Tą 
zasadą się kieruję.

torialnego. Wielokrotnie przecież zda-
rzało się, że tuż po przyjęciu ustawy, 
jeszcze „gorącej”, po wskazaniu w niej 
pewnych niedoróbek, posłowie orzekali 
„to się poprawi w Senacie”. Na prawo 
samorządowe składa się wiele ustaw, 
ale przy ich tworzeniu samorządowców 
było jak na lekarstwo! W efekcie często 
stawia nas to w sytuacji, do której by nie 
doszło, gdyby w tworzenie prawa byli 
zaangażowani ludzie na co dzień funk-
cjonujący w administracji samorządo-
wej. Może dlatego z Opolszczyzny w 
wyborach do Parlamentu RP startuje aż 
siedmiu samorządowców. Nie można 
powiedzieć, że w tej chwili samorządy 
nie mają wpływu na tworzenie prawa. 

Mają, ale... teoretyczny. Na posiedzenia 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
przedstawiciele strony rządowej przy-
chodzą z „gotowcami”. Jaki wpływ 
możemy mieć my, druga strona, na tak 
przygotowane materiały, w zasadzie 
niedopuszczające już do szerokiej dys-
kusji, bez szerszych analiz? 

To powinno się zmienić. Tak jak i 
finansowanie samorządów. Wszyscy 
wiemy, że są one niedofinansowane – i 
to w wielu sferach. Organizujemy Białe 
Soboty, ułatwiając mieszkańcom dostęp 
do lekarzy, choć to zadanie Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Zarazem – co 
roku musimy się wykłócać z NFZ o za-
płatę nadwykonań w strzeleckim szpi-

talu. Brakuje pieniędzy na drogi. Sub-
wencja oświatowa wystarcza na 75% 
zadań stojących przed nami. Zmienić 
się też powinno finansowanie Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Strażakom 
ochotnikom powinno się zagwaranto-
wać zasiłek chorobowy i świadczenia 
rehabilitacyjne dla poszkodowanych w 
akcjach.  

Jeszcze jedne cel mam przed sobą 
– bronić praw mniejszości narodowych. 
Nie może być tak, że incydenty, jak ten 
z Krapkowic, kiedy ktoś kandydujący 
na posła przerywa koncert piosenek nie-
mieckich ze słowami „tu jest Polska”. 
Owszem, jest Polska, ale zawsze w niej 
każda mniejszość musi mieć zagwaran-
towane prawo do istnienia!

Janusz Żyłka, wicestarosta strzelecki:Józef Swaczyna, starosta strzelecki:
dok. ze str. 1dok. ze str. 1

Zyskują na tym obie strony: 
wszyscy mieszkańcy powiatu, bo 
będą mogli nie tylko bezpłatnie uczyć 
się języka chińskiego, ale i Instytut 
Konfucjusza, który propagować bę-

Bliżej Chin

Od lewej: Bernadetta Kaluza - Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, Ewa Pinkawa – 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, 
Waldemar Gaida – Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego, dr Stefan Nowicki  - dyrektor Instytutu Konfucjusza ze 
strony polskiej, prof. Hu Yonghong - dyrektor Instytutu po stronie chińskiej, Pani Zhang Jiaman - lektorka języka 
chińskiego oraz Jan Wróblewski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich.

dzie kulturę swojego kraju. 
Dzięki współpracy w Powiato-

wym Centrum Kultury w Strzelcach 
Opolskich powstanie Centrum Języka 

i Kultury Chińskiej. Organizowane 
tam będą różnego typu imprezy o 
charakterze kulturalnym nastawione 
na promocję kultury i języka Chin. 

  

dok. ze str. 1

9 października br., po pięciu tygo-
dniach nauki, w CKZiU odbyło się uro-
czyste ślubowanie pierwszego historii 
szkoły rocznika klasy wojskowej – I Twek. 
Kształcą się w niej uczniowie w zawodzie 
technik elektronik o specjalności elektro-
nika i łączność wojskowa. Ta klasa po-
wstała dzięki staraniom dyrektor szkoły 
Haliny Kajstury, wicedyrektora Andrzeja 
Porębnego i majora Wiesława Kędzier-
skiego, który jest wychowawcą klasy woj-
skowej oraz nauczycielem przedmiotów 
branży elektrycznej i elektronicznej. 

Jak przystało na placówkę, w której 
kształcą się kadeci, uroczystość odby-
ła się według ceremoniału wojskowego. 
Było m.in. wystąpienie pocztu flagowego, 
wciągnięcie flagi na maszt oraz złożenie 
ślubowania. W uroczystości wzięli udział: 
Józefa Swaczyna Starosta Strzelecki, 
Waldemar Gaida Członek Zarządu Po-
wiatu Strzeleckiego, ks. Rudolf Nieświec 
proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w 
Strzelcach Op., przedstawiciele 10 Bry-
gady Logistycznej w Opolu oraz Komen-
dy Powiatowej Policji w Strzelcach Op. 
Przybyli również rodzice, reprezentacje 
Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego, 
Publicznego Gimnazjum nr 2 w Strzelcach 
Opolskich, Publicznego Gimnazjum w 
Szymiszowie i Publicznego Gimnazjum w 
Żędowicach. 

Ślubowali: dbać o honor Ojczyzny, 
szanować flagę i godło państwowe, strzec 
honoru kadeta oraz przestrzegać zasad 
etyki służb mundurowych, godnie repre-
zentować szkołę, dbać o jej dobre imię i 
przestrzegać Statutu szkoły i Regulaminu 
Klas Wojskowych,  postępować honorowo 
i zgodnie  z zasadami dobrych obyczajów, 
mając na względzie szacunek dla innych 
ludzi. 

Po ślubowaniu przyszli technicy 
otrzymali tytuł młodszego kadeta. Sło-
wa do młodzieży realizującej szkolenie 
wojskowe skierowali Dyrektor Szkoły, 
Starosta Strzelecki oraz przedstawiciel 10 
Brygady Logistycznej w Opolu por. Łu-

kasz Smolnik, jednostki współpracującej 
ze szkołą. 

W ramach pokazu kadeci zaprezento-
wali elementy musztry, której uczą się na 
dodatkowych zajęciach wprowadzonych  
innowacją pedagogiczną. W pierwszej 
klasie rozpoczęli też już kurs samoobrony. 
W kolejnych latach nauki uczniowie będą 
realizować zajęcia z edukacji wojsko-
wej, elektroniki wojskowej, ratownictwa 
medycznego, strzelania, nauki pływania. 
Uroczystość nie tylko odbiła się głośnym 
echem wśród uczniów szkoły oraz spo-
łeczności lokalnej, ale także sprawiła, że 
w oczach wielu rodziców pojawiły się łzy 
wzruszenia.

20 października br. Powiat Strzelecki 
wspólnie z Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich 
zorganizowali szkolenie pt. „Przeciwdzia-
łanie przemocy w rodzinie – dylematy i 
rozwiązania w praktyce”. 

W trakcie spotkania omówiona zo-
stała m.in. specyfika interdyscyplinarnej 
pracy w obszarze przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie, procedura „Niebieskiej 
Karty”, specyfika pracy z osobą doznają-
cą przemocy i osobą stosującą przemoc, 

31 młodszych kadetów Jak zapobiegać przemocy?
współpraca służb i instytucji oraz dylema-
ty prawne i etyczne w interdyscyplinarnej 
formule pracy. 

W szkoleniu udział wzięli przed-
stawiciele Starostwa Powiatowego w 
Strzelcach Opolskich, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach 
Opolskich, Komendy Powiatowej Policji 
w Strzelcach Opolskich oraz Ośrodków 
Pomocy Społecznej z terenu Powiatu 
Strzeleckiego.
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wskazówki na dalsze leczenie. Specjalista urolog przebadał 13 kobiet i 36 mężczyzn – całe to grono otrzymało zalecenia 
dalszych badań i ewentualnego leczenia w w poradni urologicznej.

Z obecności lekarza dermatologa na Białej Sobocie skorzystało 30 mieszkańców naszego powiatu, Wszyscy przeba-
dani zostali dermatoskopem – urządzeniem służącym do oglądania znamion i wykrywania zmian skórnych pod powięk-
szeniem; można w ten sposób wcześnie wykryć zmiany nowotworowe skóry. Ośmioro pacjentów dermatolog skierował 
do poradni specjalistycznych: dermatologicznej, onkologicznej i endokrynologicznej.

Czterem paniom (z 16 przebadanych) lekarze ginekolodzy zalecili wykonanie dodatkowych badań hormonalnych, a 
jedną skierowali do szpitala.  

Jeden z dwóch kardiologów przyjął 43 pacjentów: 18 zostało skierowanych na diagnostykę  ambulatoryjną, a 5 do 
szpitala. Z wizyt u drugiego skorzystało 49 osób. Aż 6 z nich w trybie natychmiastowym, z powodu zagrożenia wystąpie-
niem zawału, zostało skierowanych do szpitala, a 20 - na dodatkowe badania, wskazane przez specjalistę.

Do rehabilitanta dziecięcego trafili rodzice ze swoimi 15 pociechami. Okazało się, że czternaścioro z nich – z powo-
du skoliozy, skrzywienia bocznego kręgosłupa, wad kolan czy stóp - wymaga albo dalszego diagnozowania w poradni 
ortopedycznej, albo ćwiczeń korekcyjnych w szkole czy przedszkolu; rodzicom jednego dziecka zalecono obserwację i 
ćwiczenia w domu.

Firma Audiofon, która bezpłatnie przyłączyła się do Białej Soboty, zaproponowała mieszkańcom powiatu badania 
audiometryczne słuchu. Skorzystało z nich 30 osób, a u 11 z nich stwierdzono ubytki słuchu. - U niektórych nawet dość 
duże, wynikające w większości z dość zaawansowanego wieku – mówi Barbara Grat. - Zgłosiło się również do nas kilku 
górników, pracujących przez lata w hałasie. Gdyby u nich ubytki słuchu były na poziomie 41 dB – mogliby się starać o 
rentę z tytułu choroby zawodowej, jednak tak dużych ubytków nie stwierdziliśmy podczas badań. Co ciekawe – osoby 
niedosłyszące jakby godzą się z tym - bronią się nawet przed przymierzeniem aparatu słuchowego! Nie chcą go nosić, 
choć to znacznie poprawia komfort życia. Faktem jest, że cyfrowe aparaty słuchowe są dość drogie (ok. 2 tysięcy zł), ale 
jeśli ubytek słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku 
życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy). można starać się o dofinansowanie z NFZ.

Opinie lekarzy:

Dr nauk med. Hanna Motak-Pochrzęst, p.o. ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Po-
wiatowego w Strzelcach Opolskich: - Takie akcje organizowane przez samorząd są absolutnie wskazane! I to nie spora-
dyczne, a cykliczne. Biała Sobota umożliwia nie tylko kompleksowe badania pacjentek (wraz z badaniem ultrasonogra-
fem), ale i mobilizuje te, które z wizytą u ginekologa zwlekały 10 czy 15 lat. 

Także Mała Akademia Rodziców i Brzuszków, w której brałam udział po raz drugi, jest bardzo cenna. Widać to nie 
tylko po frekwencji, ale i zainteresowaniu osób uczestniczących w zajęciach. I tych teoretycznych i praktycznych, prowa-
dzonych przez położne z Przychodni Zdrowa Rodzina. Doskonale się stało, że dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka, pedagog 
i dyplomowana położna, również włączyła się w tę Akademię ze swoim wystąpieniem na temat zindywidualizowanej 
opieki okołoporodowej. Przyznam też, że uwagę przyszłych mam przyciągnęła prezentacja wertykalnej pozycji porodu - 
odmiennej niż tradycyjna. Zachęcamy do niej gorąco - jesteśmy do niej przygotowani w naszym szpitalu. 

Lek. med. Elżbieta Urbańska-Kmieciak, specjalista dermatolog, ordynator Oddziału Skórno-Wenerologicz-
nego szpitala w Kędzierzynie-Koźlu: - Duże zainteresowanie pacjentów akcją wskazuje albo na trudności z szybkim 
dostaniem się do lekarza, albo na brak funduszy, a sporo osób choruje przewlekle. Bardzo dobrze stało się, że samorząd 
powiatowy podjął taką akcję prozdrowotną. Gros z przyjętych przeze mnie pacjentów ma znamiona barwnikowe, które 
trzeba usunąć. 

Dr nauk med. Janusz Prokopczuk, ordynator IV Oddziału Kardiologii Inwazyjnej Polsko-Amerykańskiej 
Kliniki Serca w Koźlu: - Wasza Biała Sobota powinna stanowić wzór dla innych samorządów. Jako organizatorzy 
spisujecie się na „szóstkę”. Pacjenci są przygotowani do konsultacji, mają wykonane badania i EKG. Perfekcyjna orga-
nizacja sprawia, że jeśli pacjentowi musze poświęcić więcej czasu, niż pozostałym, np. pół godziny - to tyle właśnie mu 
poświęcam, a kolejek i tak nie ma. Aż miło było w tę sobotę pracować! To już moja trzecia Biała Sobota w strzeleckim 
szpitalu. Za każdym razem moja opinia o niej jest niezmiernie pozytywna - akcja zdecydowanie skraca drogę pacjenta 
do lekarza. Na podstawie moich doświadczeń zebranych podczas pobytu w Strzelcach Opolskich mam pewną sugestię 
do organizatorów: przy kolejnej edycji poświęćcie więcej uwagi ludziom starszym - w wieku 70+. Choroby serca w tym 
wieku stwarzają ogromne problemy.

Opinie pacjentów:

Maria z Izbicka: - Już trzeci raz brałam udział w tej akcji. Dzięki niej dowiedziałam się o moim problemie z sercem! 
Uważam, że takie akcje są bardzo potrzebne.

Regina ze Strzelec Opolskich: - Wiem, że jestem chora na tarczycę, ale wizytę z NFZ mam wyznaczoną dopiero na 
wiosnę przyszłego roku! Ta akcja to dla mnie szansa na wcześniejszą konsultację.

Emeryt z Żędowic: - Przyjechałem z żoną na badanie słuchu. Bardzo żałuję, że sam się nie zapisałem. Na pewno to 
zrobię następnym razem.

Ewelina ze Strzelec Opolskich: - Na wizytę u lekarza endokrynologa czekałabym około pół roku. Dzięki Białej 
Sobocie trafiłam do niego bardzo szybko Lekarz udzielił mi profesjonalnej porady, odpowiadał na nurtujące mi pytania. 
Cieszę się, że mogłam skorzystać z pomocy fachowca bez stania w kolejce. Mam nadzieję, że takich akcji będzie więcej 
i poprawi w naszym społeczeństwie stan zdrowia.

Ewa ze Strzelec Opolskich: - Organizacja Białej Soboty jest perfekcyjna. Wizyta u lekarza ma sens, bo najpierw 
dostaje się skierowanie na pakiet badań. Z zapisami też nie było problemów Można było jeszcze się zapisać jeszcze na 
początku tego tygodnia, w którym przypadała Biała Sobota! 

Paweł z Jemielnicy: - Jestem już drugi raz na Białej Sobocie. Organizacja jest coraz lepsza. Przy zapisach prawie nie 
było kolejki, w laboratorium na badania też szło się na bieżąco. Żeby tak służba zdrowia na co dzień wyglądała!

Biała Sobota ma sens!
16 października w Powiatowym Centrum Kultury odbyła się dla przyszłych i 

młodych rodziców „Mała Akademia Rodziców i Brzuszków” na którą serdecznie za-
praszał Zarząd Powiatu Strzeleckiego. Podczas konferencji/warsztatów rodzice mogli 
wysłuchać wykładów wysokiej rangi położnych oraz specjalistki w zakresie rehabili-
tacji małych dzieci. Znana nam z telewizji położna Pani Ewa Janiuk przedstawiła nie-
farmakologiczne metody ułatwiające poród, pani Barbara Broers wyjaśniła, że mleko 
matki jest nie tylko najlepszym pokarmem dla dziecka. W bardzo ciekawy i praktycz-
ny sposób pani Brygida Mainka zaprezentowała pozycje wertykalne podczas porodu, 
czyli rodzić, ale nie na leżąco. Pełniąca obowiązki ordynatora oddziału ginekologicz-
no-położniczego dr Hanna Motak-Pochrzęst zapewniła, że szpital powiatowy w Strzel-
cach Opolskich jest przygotowany na to, aby kobiety rodziły w pozycjach jakie sobie 
życzą. Na dodatek szpital posiada wyspecjalizowane położne, które odbywały prak-
tyki w warszawskim szpitalu, gdzie na świat przychodzą dzieci znanych celebrytek, 
po to aby każda matka czuła się bezpiecznie podczas najważniejszego dla niej dnia.  
Dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka, położna i pedagog z Uniwersytetu Opolskiego 
przedstawiła „Program indywidualizacji opieki okołoporodowej”, który ma na celu 
zapewnienie komfortu i sprostanie potrzebom kobiety przygotowującej się do porodu. 
Zagadnienie fizjoterapii noworodka i niemowlaka w ujęciu holistycznym rozwinęła 
dr Małgorzata Fuchs. Na każdego uczestnika czekał zdrowy poczęstunek ufundowany 
przez Pocztę Owocową pana Krzysztofa Piaskowskiego, jak również ufundowane przez 
wydawców magazyny i poradniki dla rodziców „M jak Mama” i „Dziecko”. Uczestni-
cy otrzymali dodatkowo upominki sponsorowane przez firmy, prezentujące się podczas 
„Akademii”, mianowicie BABYONO, OMEGAMED, VERCO, D-VITUM i AVON. 
Każda uczestniczka i uczestnik również wychodzili z prelekcji  zadowoleni i uśmiechem 
na twarzy, bogatsi o wiedzę, która w najbliższej przyszłości na pewno im się przyda. 
Jeszcze raz wszystkim prelegentom, uczestnikom oraz sponsorom serdecznie dziękujemy. 

Opinie uczestników:
Przyszła mama: - Takich spotkań dla ciężarnych u nas w Strzelcach brakuje. To była 

naprawdę bardzo wartościowa akademia.
Pani Aneta: - Chętnie posłuchałabym rozwinięcia niektórych zaprezentowanych na 

akademii tematów, czas minął tu szybko i bardzo przyjemnie.
Małżeństwo ze Strzelec Opolskich: - Bardzo fajne prowadzące, wiedzą, o czym mó-

wią i mówią to w sposób naprawdę interesujący.

Akcja informacyjno – edukacyjna została przeprowadzona przez Powiatową Stację-
Sanitarno – Epidemiologiczną w Strzelcach Op. w ramach III edycji „Białej Soboty”.   

W ramach punktu przeprowadzono bezpłatny pomiar:
-  stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
-  ciśnienia tętniczego krwi, 
-  poziomu glukozy we krwi.
-  wskaźnika masy ciała (BMI).

Ponadto prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych (m.in. o tematyce anty-
tytoniowej, dot. kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, chorób zakaźnych), 
udzielano porad m.in. z zakresu profilaktyki antytytoniowej oraz korzystano z okularów 
ALKOgogle, które symulują zaburzenia, jakich doznaje się po spożyciu alkoholu.

Edukacją objęto 67 osób. 
W akcji uczestniczyli pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 

w Strzelcach Op.: - Patrycja Płoszaj z Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej - 
Bogusława Grela z Oddziału Epidemiologii

W kilku przypadkach stwierdzono zawyżony poziom badanych parametrów: prze-
kroczony poziom glukozy we krwi, za wysokie ciśnienie oraz  wysokie stężenia tlenku 
węgla w wydychanym powietrzu świadczące o nałogowym paleniu tytoniu. Pacjentów 
informowano o konieczności udania się do lekarza. 

„Punkt kontrolny”

Mała Akademia Rodziców 
i Brzuszków 

dok. ze str. 1

Lekarz endokrynolog do pacjenta z wysokim poziomem cholesterolu:
- Rano pan wstaje i idzie prosto do lodówki.
- Do lodówki?!
- Do lodówki. Wyciąga pan z niej coś zielonego do jedzenia.
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Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie-Koźlu 
zaprasza na kolejne spotkanie 

z cyklu „Środa z Funduszami”. 

Najbliższe spotkanie dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne będzie 
miało miejsce 4 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej nr 1 w Kędzie-
rzyńsko-Kozielskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Szkolnej 17. 

Zapisy poprzez formularz elektroniczny:
https://docs.google.com/forms/d/1Lz4lFD9emPLWDx3cAl0uBcxJxuyoF0P8Pbk

MJyCSnjs/viewform?usp=send_form 
Szczegółowe informacje:
77 47 25 039, 77 40 34 179,      http://rpo.opolskie.pl/?cat=18 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o 
udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapraszamy serdecznie !

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, 
w tym w 15% ze środków krajowych i w 85%  z Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020

Drodzy Rodzice! 
Na pewno nie raz zastanawialiście się 

czy Wasze Maleństwo rozwija się prawid-
łowo. 

Czy pewne zachowania to norma w 
określonym przedziale wiekowym, czy 
oznaki pewnego zaburzenia w rozwoju. 
Warto to skonsultować!

W strzeleckiej Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej na ulicy Chrobrego pro-
wadzone są bezpłatne zajęcia  wczesnego 
usprawniania dla niemowląt i małych 
dzieci prowadzone metodą NDT Bobath.

Metodę tę nazywa się inaczej lecze-
niem neurorozwojowym. Jest ona naj-
bardziej przydatna dla niemowląt, gdyż 
im wcześniej rozpocznie się terapię tym 
lepiej, ponieważ wykorzystuję się tutaj 
plastyczność mózgu, która w tym okre-
sie jest najbardziej intensywna. Wczesne 
usprawnianie zapobiega także utrwalaniu 
się i dominacji nieprawidłowych wzorców 
ruchowych.

Drodzy Rodzice, jeżeli w rozwoju 
Waszego Maluszka zauważycie jakieś 
niepokojące objawy warto umówić się na 
badanie. Dziecko rozwija się według pew-
nego charakterystycznego schematu, roz-
woju ruchowego. W określonym miesiącu 
zdobywa pewne umiejętności.  Powoli 
zanikają odruchy prymitywne, zmianie 
ulega napięcie mięśniowe, dziecko jest w 
stanie coraz więcej wykonać, a przez to 
doświadczać swojego ciała i najbliższe-
go otoczenia. Chęć sięgnięcia po zabaw-
kę, przemieszczenia się w jej kierunku, 
stymulują dziecko do działania. Niestety 
czasem zdarza się, że rozwój przebiega 
nieprawidłowo. Dziecko nie wykonuje 
pewnych czynności, charakterystycznych 
dla swojego wieku, bądź wykonuje pewne 
ruchy, ale czyni to w sposób patologicz-

ny. Bardzo ważna w 
rozwoju dziecka jest 
jakość wzorców rucho-
wych, gdyż częste po-
wtarzanie złych nawy-
ków przyczynia się do 
ich utrwalenia, a przez 
to do nieprawidłowego 
czucia ciała i jego ru-
chów, zarówno w ca-
łości jak i poszczegól-
nych części. Niezwykle 
istotne są prawidłowe 
wzorce ruchu podczas 
każdej czynności dzie-
ci, w każdym momen-
cie tego pierwszego 
roku, który wydaje się 
być najważniejszy dla dalszego dobrego 
startu w życie.

Nie ma przeciwwskazań do uspraw-
niania, nawet gdy prowadzone jest ono 
„na wyrost”. Dużo dziecko może zyskać 
poprzez odpowiednią stymulację, a za-
przepaszczenie tego niesie za sobą nieod-
wracalne skutki.

Usprawnianie według koncepcji NDT 
Bobath, polega na stymulacji wszech-
stronnego rozwoju dziecka tak, by było 
ono niezależne w codziennym życiu i mo-
gło wykorzystać swe umiejętności.

W metodzie NDT Bobath plan po-
stępowania terapeutycznego jest zawsze 
indywidualnie ustalany dla każdego dzie-
cka. Takie podejście uwzględnia potrze-
by dziecka w zależności od stopnia jego 
sprawności oraz występujących zaburzeń.

Usprawnianie, można łatwo włączyć 
w fizjologiczny rozkład dnia, ponieważ 
nie zaburza interakcji między matką a 
dzieckiem, stymuluje i normalizuje roz-

Terapia niemowląt i małych dzieci

wój ruchowy nie zakłócając pozostałych 
potrzeb rozwojowych dziecka, a więc 
potrzeby miłości i bezpieczeństwa. Pra-
widłowo wykonywane zabiegi pielęgna-
cyjne, noszenie, karmienie dziecka oraz 
zabawa z nim są doskonałymi momentami 
do utrwalania ruchów ćwiczonych przez 
fizjoterapeutę.

 Metoda NDT-Bobath jest szeroko 
stosowana na całym świecie. Przyjęte w 
niej założenia i sposoby postępowania są 
powszechnie akceptowane. Koncepcja ta 
jest systematycznie weryfikowana i uzu-
pełniana nowymi informacjami, teoriami 
oraz wnioskami wynikającymi z najnow-
szych badań naukowych odnośnie ruchu.

Certyfikowany Terapeuta 
NDT-Bobath dla dzieci

fizjoterapeuta mgr Anna Smyl

Rejestracja osobiście 
lub telefonicznie: 77 461 30 26

Święto Niepodległości  
na Górze Św. Anny

Mszą św. rozpoczną się obchody Święta 11 Listopada na Górze św. Anny. Po jej 
zakończeniu Legion Włoski gen. Henryka Dąbrowskiego wraz z wojskiem oraz wszyst-
kimi chętnymi, którzy ten dzień również chcą uczcić w ten sposób – przemaszerują pod 
pomnik. 

W tym dniu otwarte będzie również Muzeum Powstań Śląskich.

W tym roku po raz pierwszy nasze 
dziewczęta zostały zaproszone do udzia-
łu w Rajdzie Beskidy 2015. Cała impreza 
odbyła się w dniach 9-11.10.2015r i zgro-
madziła na starcie oprócz naszych dziew-
cząt, wychowanków MOW-ów z Kuźni 
Raciborskiej, Kalet, Puław i gospodarzy 
z Jaworza. MOW Leśnica reprezentowany 
był przez Marysię, Martę, Weronikę i dwie 
Natalie, oraz wychowawców Ewelinę 
Szajna i Pawła Witka. Naszą bazą wypa-
dową był Dom Katechetyczny w Jaworzu, 
skąd wyruszaliśmy na całodniowe, piesze 
wycieczki po okolicy. I tak wdrapaliśmy 
(czasami udało się wjechać) na najpięk-
niejsze szczyty Beskidów: Skrzyczne, 
Szyndzielnię, Klimczok i Czantorię. Choć 

MOW Leśnica 
na Rajdzie Beskidy 2015

pierwszego dnia rajdu pogoda była fatal-
na: padał deszcz i było zimno, nikt nie wy-
miękał i przeszliśmy całą, pięciogodzinną 
trasę. Drugiego dnia w trakcie wycieczki, 
odbyła się rywalizacja sportowa w konku-
rencjach typowo męskich. I choć bieg po 
górach, czy rzut piłką lekarską 5 kg nie 
przypadł nam do gustu, to w przeciąganiu 
liny wielu ekipom „utarliśmy nosa”.  Na 
szczęście oprócz konkurencji siłowych 
wieczorem odbył się konkurs wiedzy o 
Beskidach. W tej rywalizacji Weronika 
wypadła znakomicie, zajmując drugie 
miejsce. Pomimo zmęczenia i niezbyt 
sprzyjających warunków pogodowych 
wszystkim bardzo się podobało i dziew-
częta już czekają na kolejną edycję rajdu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza

W ramach Krajowego Programu 
Ograniczania Zdrowotnych Następstw 
Palenia Tytoniu w Polsce wszystkie przed-
szkola Gminy Strzelce Opolskie od kilku 
lat aktywnie uczestniczą w realizacji pro-
gramu promującego zdrowy, aktywny styl 
życia oraz propagującego treści ekolo-
giczne i antytytoniowe pn. „Czyste Powie-
trze Wokół Nas”. W celu urozmaicenia i 
wzmocnienia przedszkolnych działań edu-
kacyjnych, rokrocznie Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelcach 
Opolskich inicjuje różnego rodzaju przed-
sięwzięcia np. imprezy ruchowe, konkur-
sy, przedstawienia profilaktyczne. Wiosną 
bieżącego roku zorganizowano powiato-
wy konkurs plastyczny pod hasłem „Co 
dymi, co truje, co zdrowie nam marnu-
je!”, natomiast 29 września br. imprezę 
prozdrowotną o charakterze ruchowym, 
którą poprowadził Zbigniew Żaba z Firmy 
Artystycznej „BACHa”.

W powyższej imprezie prozdrowotnej, 
która odbyła się w Publicznym Gimnazjum  
Nr 2 w Strzelcach Op. udział wzięło ok. 

220 dzieci z 12 placówek przedszkolnych, 
tj.: 
• Przedszkola Publicznego Nr 5 w Strzel-

cach Op. z oddziałem zamiejscowym  
w Rożniątowie, 

• Przedszkola Publicznego w Dziewko-
wicach z oddziałami zamiejscowymi 
w Błotnicy Strzeleckiej i Warmątowi-
cach, 

• Przedszkola Publicznego w Kadłubie 
z oddziałem zamiejscowym w Gro-
dzisku, 

• Przedszkola Publicznego w Rozmier-
ce z oddziałem zamiejscowym w Su-
chej, 

• Przedszkola Publicznego w Osieku, 
• Przedszkola Publicznego Nr 9 w 

Strzelcach Op.,
• Przedszkola Publicznego Nr 10 w 

Strzelcach Op.
Zorganizowane przedsięwzięcie zo-

stało objęte Honorowym Patronatem 
Burmistrza Strzelec Opolskich oraz zo-
stało sfinansowane przez Urząd Miejski w  
Strzelcach Opolskich.

Patrycja Płoszaj    

Jak się bawią przedszkolaki? 
9 października br. odbyło się spot-

kanie szkoleniowo-integracyjne, zorga-
nizowane przez Opolską Okręgową Izbę 
Inżynierów Budownictwa wspólnie ze 
Starostwem Powiatowym w Strzelcach 
Opolskich dla członków Izby z powiatu 
strzeleckiego. 

W ramach programu uczestnicy 
spotkania zwiedzili przedsiębiorstwo In-
tersilesia McBride Polska w Strzelcach 
Opolskich, zapoznając się z technologią 
produkcji wytwarzanych tam środków 
kosmetycznych i środków czystości. 

Część szkoleniowa odbyła się w Bia-
łej Sali przy ul. Zamkowej, gdzie prezen-
tację  na temat „Charakterystyka powiatu 
strzeleckiego i jego program rozwoju” 
przedstawił wicestarosta Janusz Żyłka, a 
Diana Mańka, Z-ca Naczelnika Wydziału 
Architektoniczno-Budowlanego zaprezen-
towała najciekawsze inwestycje w powie-
cie strzeleckim w ostatnich latach. 

Naczelnik Wydziału Architektonicz-
no-Budowlanego w strzeleckim starostwie 
- Teresa Wanecka mówiła o podstawo-
wych procedurach formalno - prawnych 
związanych z przygotowaniem i realizacją 
procesu budowlanego na terenie powiatu 
strzeleckiego.

W dalszej części programu Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 
powiecie strzeleckim - Piotr Hamryszak 
dokonał charakterystyki procesu budow-
lany z punktu widzenia nadzoru budow-
lanego, a Wojewódzki Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego - Krystian Walkowiak 
przedstawił prawa i obowiązki uczestni-
ków procesu budowlanego, wynikające ze 
zmiany ustawy Prawo budowlane. 

Na koniec Przewodniczący Rady 
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa Adam Rak, przedstawił in-
formację o bieżącej działalności Opolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa.

Spotkanie stanowiło nie tylko formę 
szkolenia, ale również umożliwiło uczest-
nikom wymianę poglądów i doświadczeń 
zawodowych. 

O budownictwie 
w powiecie
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich
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
zspzawadzkie@gmail.com

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl 

Zespół Placówek Oświatowych 
w Leśnicy
ul. Kozielska 20
47-150 Leśnica
tel. 774615216

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, 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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OPERATOR MASZYN STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
DO PRODUKCJI  - mile widziane doświadczenie, 
OPAKOWAŃ  - umiejętność pracy w zespol
  - gotowość  do pracy 
   w systemie zmianowym
OPERATOR KOPARKI OTMICE - wykształcenie zawodowe, średnie,
½ etatu  - Upr. operatora koparki, kl. II, - doświad-

czenie mile widziane
OPERATOR WOJ. OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe / średnie
ŁADOWARKI  - operator ładowarki kat. II, - mile widziane 

doświadczenie
POMOCNIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie mile  
OPERATORA    widziane techniczne, 
     elektryczne, mechaniczne,
  - obsługa komputera,
  - gotowość do pracy w ruchu ciągłym
MONTER RUSZTOWAŃ WG ZLECEŃ
AUTOMATYK ZAWADZKIE - mile widziane uprawnienia SEP
- ELEKTRONIK
LISTONOSZ ZAWADZKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
  - prawo jazdy kat. B oraz własny samochód
LISTONOSZ POWIAT - wykształcenie zawodowe, średnie
- DORĘCZYCIEL STRZELECKI - wymagany własny samochód
PRACOWNIK KIELCZA - umiejętność obsługi urządzeń 
GOSPODARCZY   ogrodowych i elektronarzędzi
½ ETATU
OBSŁUGA SOLARIUM STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. średnie
KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie pomaturalne / policealne
PIELĘGNIARKA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie wyższe
  - kurs pielęgniarki środowiskowej 
   lub kurs szczepień

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

O F E R T Y   P R A C Y
dok. ze str. 3

O B W I E S Z C Z E N I E

ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.                 
z 2013 poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamiam, 
że dnia 05.10.2015r. na wniosek Burmistrza Leśnicy – 47-150 Leśnica ul. 1 Maja 

9, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na rea-
lizację inwestycji drogowej pn. budowa publicznej drogi dojazdowej w Leśnicy, na 
działkach ewidencyjnych:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiący pas drogowy: 
- działka nr 4014/1 ark. m. 12 obręb ewidencyjny Leśnica 
 (działka nr 4014/1 o pow. 0,1838 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale 

działki nr 4014 na działki 4014/1 i 4014/2; działka nr 4014/2 o pow. 0,3293 ha – 
pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),

- działka nr 4013/1 ark. m. 12 obręb ewidencyjny Leśnica
 (działka nr 4013/1 o pow. 0,0011 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale 

działki nr 4013 na działki 4013/1 i 4013/2; działka nr 4013/2 o pow. 0,4966 ha – 
pozostaje we władaniu dotychczasowych właścicieli).

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiący teren                    
niezbędny dla zrealizowania obiektu budowlanego:

- działka nr 3983 ark. m. 4 obręb ewidencyjny Leśnica, jako teren niezbędny do           
budowy włączenia do drogi powiatowej ul. Zdzieszowickiej, 

- działka nr 4016 ark. m. 4 obręb ewidencyjny Leśnica, jako teren niezbędny do            
budowy włączenia do gminnej drogi wewnętrznej.

Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność jednostek samo-
rządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów                   
o gospodarce nieruchomościami.   

W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie 
Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, 
ul.Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211, w godzinach pn.730÷1700, wt.-cz.730÷1530, 
pt.730÷1400), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 22.10.2015r. do 12.11.2015r.

z up. Starosty
Teresa Wanecka

Naczelnik Wydziału 
Architektoniczno-Budowlanego

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich 

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) 
w Kędzierzynie-Koźlu 

dnia 27 października 2015 r. (wtorek) 

w godzinach 9:00 – 12:00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego   
w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat 
możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu,
 tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79

e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

INFORMACJA W ZASIĘGU RĘKI !

SERWIS OGUMIENIA
PKS W STRZELCACH OPOLSKICH SA

ul. 1 Maja 59
Tel. 77 4622554 ,723186612 

Sezonowa wymiana  opon na zimowe.

Oferujemy:
-wymianę  opon i kół 

-naprawę ogumienia-wyważanie kół 
-pompowanie kół azotem
-sprzedaż nowych opon

-przechowywanie  opon .

Serwis czynny poniedziałek 
piątek godz. 7.00-17.00, sobota 7.00- 15.00

                                               ZAPRASZAMY

Październik to drugi już miesiąc zajęć powakacyjnego aquafitnessu organizowanego 
przez Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów. Co wtorek i czwartek o godzinie 14 trzy-
dziestoosobowa grupa wchodzi na strzelecką pływalnię: 15-stka ćwiczy z panią Grażyną 
Lenkiewicz-Kotowską, pozostali pływają bądź korzystają z jacuzzi. Koszty zajęć pokry-
wają z własnej kieszeni. 

Natomiast 20-osobowa grupa niepełnosprawnych - korzystających  z pływalni nieod-
płatnie, bo koszty ich zajęć wzięła na siebie fundacja „Czas” - ma 4 lekcje w grupkach 10- 
osobowych z przerwami na korzystanie z innych atrakcji wodnych. Te zajęcia odbywają 
się pod kierunkiem instruktorki z Opola pani Iwony Dobrowolskiej. 

Tak liczna grupa seniorów w historii strzeleckiej pływalni jeszcze nie korzystała z 
tak atrakcyjnych zajęć.

Prezes Stowarzyszenia – Janusz Wnuk
.

Aquafitness  seniorów
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Ad multos annos!

Jubilatkom przekazujemy 
serdeczne życzenia w imieniu redakcji: 

dużo zdrowia, uśmiechu 
i wielu jeszcze lat - bez trosk,  

pełnych słońca.

Z ogromną przyjemnością dziś 
wraz z Państwem składamy najser-
deczniejsze życzenia z okazji okrą-
głych urodzin trzem mieszkankom 
naszego powiatu. 

Najstarsza w tym gronie Jubilat-
ka Pani Matylda Mandok, miesz-
kanka Sieroniowic, 10 października 
skończyła 95 lat, a gratulacje i ży-
czenia przekazał jej starosta Józef 
Swaczyna.

Pani Magdalena Pietrowska, 
mieszkająca w Błotnicy Strzeleckiej, 
7 października br. obchodziła 90 uro-
dziny. Z tej okazji, w imieniu władz 
Powiatu Strzeleckiego, z gratulacja-
mi i urodzinowym prezentem odwie-
dził Ją starosta Józef Swaczyna.

Pani Elżbieta Buła, mieszkają-
ca w Rożniątowie, 19 października 
br. świętowała jubileusz 90-lecia 
urodzin.

Z tej okazji pospieszyli do Niej 
starosta Józef Swaczyna i Waldemar 
Gaida członek Zarządu Powiatu.

Dzieje się w Powiatowym Centrum Kultury 
Październik w PCK-u !

22 października 2015 roku Opolskie Kino Ob-
jazdowe oraz Powiatowe Centrum Kultury w Strzel-
cach Opolskich zapraszają na seanse filmowe: dzieci  
w wieku 5-9 lat do zabawy z uroczymi stworzenia-
mi, które „wiecznie zła pragnąc, wiecznie czynią do-
bro”, a do tego rozbrajają swoim nierozgarnięciem 
i naiwnością w projekcji filmowej pt. „Minionki”. 
Projekcja rozpocznie się o godz. 12.00. Tego same-
go dnia o godz. 10.00 zapraszamy również szkoły 
podstawowe i gimnazjalne na film animowany pt. 
„Mały Książę”. Jest to magiczna i pełna przygód 
podróż Dziewczynki do krainy jej własnej wyobraź-
ni i do bajkowego uniwersum Małego Księcia. O go-
dzinie 18.00 odbędzie się projekcja filmu pt. „Król 
życia” a o godzinie 20.00 „Karbala”.

Listopad w Powiatowym Centrum Kultury również zapowiada się ciekawie.  
8 listopada (niedziela) br. godz. 14.00-16.00 odbędzie się casting Miss Polski Opolszczy-
zny oraz Miss Polski Nastolatek Opolszczyzny. Organizatorem tegorocznych wyborów 
jest Anna Pabiś II Wicemiss Polski. 

Casting odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: wiek 14 – 18 lat oraz 18 – 24 
lata. Warunki udziału w konkursie na: www.misspolskiopolszczyzny.pl .  
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w castingu.

 
A już 14.11.2015 r. o godz. 19.00 zapraszamy na koncert Eleni. Bilety do kupienia  
w Dziale Promocji PCK. Koszt biletu to 30 zł.  

Ponownie ruszyły zajęcia z ZUMBY, które są prowadzone przez Ewę Kokoszkę 
- instruktorkę zumby (KOKO DANCE). Zajęcia odbywają się w każdą środę o godz. 
19.00. Wstęp płatny. Zapisy na zajęcia oraz wszelkie inny informację dostępne pod nr tel. 
507 696 002.

Seniorów z kolei zapraszamy na stałe zajęcia AEROBIKU DLA SENIO-
RÓW, które odbywają się w każdą środę o godz. 18.00, również prowadzone przez 
Ewę Kokoszkę. Wstęp wolny. Zapisy na zajęcia oraz wszelkie inne informację pod  
nr tel. 77 412 30 13.  

A tak nasze Drogie Panie bawiły się w ostatnią środę:
   

10 października rozpoczęły się warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych. Za-
jęcia będą się odbywały w każdą sobotę od godz. 10.00-12.00. Zajęcia prowadzi Tomasz 
Stochniał - aktor, który współpracował z teatrami w Krakowie, Radomiu i Warszawie. Za-
praszamy. Wstęp wolny.

Zapraszamy również na zajęcia z robotyki i automatyki w każdą sobotę. Zajęcia po-
dzielone są na dwie grupy wiekowe: dzieci młodsze ( w wieku 5-7 lat) oraz dzieci starsze 
(w wieku 8+). Zajęcia płatne. Wszelkie informację pod nr tel. 668 237 021.

Od 7 października ruszył kurs ARDUINO OD PODSTAW. Kurs jest przeznaczony 
dla uczniów klas I-III gimnazjów. Zapraszamy młodzież na warsztaty. Kurs jest bezpłatny. 
Mamy jeszcze wolne miejsca.

Święto Drzewa to ogólnopolska akcja organi-
zowana od 13 lat przez Klub Gaja, umożliwiająca 
konkretne działania na rzecz środowiska i ochrony kli-
matu. Sadzenie drzew pozostaje jednym z najlepszych 
sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 
Nadleśnictwo Zawadzkie od 2008 r. bierze udział w 
programie, włączając do akcji szkoły ze swojego  terenu 
administracyjnego, samorządy, organizacje, stowarzy-
szenia oraz osoby niepełnosprawne. 

Za umiejętne podtrzymywanie długotrwałej 
współpracy w ramach programu Nadleśnictwo Za-
wadzkie otrzymało w tym roku nagrodę . Statuetkę 
Czarodziejskiego Drzewa 2015 odebrał 9 października 
br. w Bibliotece Narodowej w Warszawie  Nadleśniczy 
Grzegorz Furmański. 

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Czy-
tamy drzewom”. 19 października razem z uczniami 
14 szkół, dyrektorami, nauczycielami i władzami sa-
morządowymi posadzono jarzęby na terenie leśnictwa 
Dębie. Do akcji przyłączył się wicestarosta J. Żyłka. 
Aby podkreślić związek natury z literaturą, uczennice 
ZSG w Kielczy czytały drzewom wiersze L. Staffa.

Gratulacje dla Pani Elżbiety Buły z okazji 90 urodzin 

Pani Magdalena Pietrowska w dniu swoich 90 urodzin

Święto Drzewa


