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Mój przepis na domowy chleb

C

zekamy na Wasze przepisy i
zgłoszenia do konkursu do końca
października! Oto nagrody: I miejsce
– wypiekacz do chleba, II – robot
kuchenny, III – toster. Wszystkie –
bardzo znanej firmy!
Przypominamy: przepisy nie mogą pochodzić z blogów kulinarnych ani kucharskich
książek. To ma być chleb taki, jaki piekło się
w domu. Waszym, Waszych rodziców, dziadków, wujków czy ciotek lub kogoś znajomego.

fot.Piotr Krysiak
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pogarszającej się kondycji finansowej szpitali, zwłaszcza powiatowych, pisaliśmy niejednokrotnie. Na ochronę zdrowia
od lat brakuje pieniędzy. Od lat też apeluje się o zwiększenie finansowania służby zdrowia: w roku 2018 protestujący z Porozumienia
Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy chcieli, by przeznaczyć na ten cel 6,8 proc. Niestety. Wydatki rosły, ale
nie tak jak powinny. W roku 2021 w budżecie państwa założono na
ten cel 5,3 proc. PKB; 6 proc. – w roku 2023. A 7 proc. dopiero w
2027 roku! W tej chwili w Polsce wydatki publiczne na ochronę
zdrowia w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą zaledwie 44 proc.
średniej UE!
Rząd planuje kolejną reformę szpitali.
Przypomnijmy, że nie tak dawno, bo w 2017
roku, utworzono sieć szpitali. Przy założeniu,
że stanowić będzie ona system podstawowego zabezpieczenia, czyli tam nie powinno
zabraknąć pieniędzy. Zabrakło. Między
innymi dlatego, że nie urealniono szpitalom
powiatowym płatności za ich usługi. Wysokość kontraktów z NFZ nie zmienia się od
2015 roku. Wycena świadczeń medycznych
nadal jest niedoszacowana, ale koszty stale
rosną. Nie tylko z powodu inﬂacji, która w tej
chwili wynosi 5,3 proc., ale i wzrostu płacy
minimalnej. Brakuje kadry. A średni wiek
tej, która jeszcze pracuje – stale się podnosi.
To są główne przyczyny trudnej sytuacji w
szpitalach.
Przypomnijmy jeszcze jedno: w obronie
szpitali powiatowych protestuje się także od
lat. Robią to i samorządy, do których szpitale
należą i które wspomagają je finansowo
jak mogą (Powiat Strzelecki przeznaczył na
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ten cel w ciągu ostatnich lat 7,5 mln zł), ich
dyrektorzy, lekarze, pielęgniarki. I niewiele
się zmienia. Rząd przeznaczył dodatkowo
730 mln dla szpitali. Wszystkich, nie tylko
powiatowych, a więc nasz będzie miał w tym
bardzo niewielki udział, ok. 720 tys. zł.
Na wniosek Zarządu Powiatu, na którym
omawiano obecną sytuację i niewesołe
perspektywy zakończenia roku finansowego
przez Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich, czyli: stratę, do kolejnego posiedzenia
Zarządu, doszło właśnie w strzeleckim
szpitalu.
- Dlaczego Zarząd Powiatu spotkał się
w szpitalu, a nie w siedzibie starostwa? – z
tym pytaniem zwróciłam się do starosty
Józefa Swaczyny.
- Zaprosiliśmy na nie również wszystkich
ordynatorów oddziałów. Po ośmiu miesiącach szpital ma ponad 2,1 mln długu. Na
koniec roku strata tej placówki może przekrodok. na str. 2

Uwaga objazd!

związku z przebudową mostu w Brzezinach od 27 września do połowy grudnia br.
zamknięty dla ruchu będzie odcinek ul. Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich – od
skrzyżowania z ul. Świerzego.

szczegóły – na str. 2

Szczegóły – na plakacie na str. 8, a karta
zgłoszenia do konkursu – na str. 6. Karty
zgłoszenia są też dostępne na stronie internetowej i w holu Starostwa Powiatowego.
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Powiat się (za)szczepi

zwarta fala koronawirusa rośnie. Z dnia na dzień przybywa nowych przypadków. Można
jeszcze się zaszczepić! Tym bardziej, że punkt szczepień uruchomiony w Powiatowym
Centrum Kultury przez Powiat Strzelecki działać będzie jeszcze do końca października! W
naszym powiecie w żadnej z gmin nie zaszczepiła się nawet połowa mieszkańców (więcej
o tym – na str. 2), więc jeszcze jest szansa na uchronienie się przed ciężkim przebiegiem
choroby. Pamiętajmy też o tym, że jeśli rząd zdecyduje się na wprowadzenie obostrzeń,
będzie je wprowadzał – jak zapowiada - na tych terenach, gdzie chorych przybywa, a liczba
zaszczepionych jest najmniejsza.

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że na szczepienia trzecią dawką szczepionki przeciw
COVID-19 od dnia 24 września 2021 r. mogą rejestrować się wszystkie osoby po 50. roku życia oraz pracownicy medyczni mający stały
kontakt z pacjentami,
Powiat Strzelecki postanowił wspólnie z partnerem medycznym
NZOZ „Kardiologia” o przedłużeniu działalności
Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych
do dnia 31 października 2021 roku.
Zapraszamy więc wszystkich chętnych do zaszczepienia się
pierwszą, drugą oraz trzecią dawką szczepionki do
Powiatowego Punkt Szczepień Powszechnych mieszczącego się
w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23
(budynek Powiatowego Centrum Kultury).
PUNKT JEST CZYNNY
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.
KONTAKT
z Punktem Szczepień Powszechnych: tel. 530 808 464
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czyć 3 mln zł.
To nie wszystko, bo szpital
korzysta również z kredytu
obrotowego
na pokrycie
bieżącej działalności, a do
tego nasz samorząd powiatowy ma jeszcze poręczyć kredyt
inwestycyjny w związku z realizacją
projektów unijnych, wymagających
wniesienia wkładu własnego. Uznaliśmy, że do spotkania w szerokim
gronie dojść musi, i to właśnie w
miejscu, w którym każdy z lekarzy w
pilnej sytuacji może odejść do swoich
obowiązków.
- Tematem spotkania były zresztą nie tylko finanse szpitala, choć
one są najważniejsze, ale przede
wszystkim – jego przyszłość. Zatem
o tym, jak ograniczyć dług szpitala na
koniec roku i jak zmienić organizację
szpitala To powinno doprowadzić do
wykonywania wszystkich procedur
ujętych w kontrakcie z Narodowym
Funduszem Zdrowia, a potem do jego
zwiększenia. Jak poprawić organizację pracy poszczególnych oddziałów,
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d dnia 27.09.2021 r. w związku
z prowadzoną inwestycją pn.:
„Przebudowa mostu JNI 30004478
w ciągu drogi powiatowej 1801 O
Strzelce Opolskie – Brzezina w m.
Strzelce Opolskie ulica Ujazdowska” została zamknięta dla ruchu
droga powiatowa ul. Ujazdowska
za skrzyżowaniem z drogą gminną
ul. Świerzego.
Realizacja robót zaplanowana
jest do około połowy grudnia
2021 r.
Dojazd od strony Brzezin do
centrum wyznaczono ul. Ujazdowską i dalej DK 88 i DK 94 w kierunku
centrum Strzelec Opolskich.
Dojazd od strony centrum w
kierunku Brzezin wyznaczono ul.
Ujazdowską i dalej DK 94 i DK 88.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
"KAMPOL" Jan Żurawski z Kamyka.

której celem byłoby doprowadzenie
w maksymalny sposób do wykorzystania ich potencjałów. Mowa tu
nie tylko o wykorzystaniu łóżek, ale
przede wszystkim – wiedzy kadry,
dzięki któremu udało się wprowadzić
system zintegrowanej opieki nad
ciężarną, co dało nam drugi stopień
referencyjności oddziału położniczego. Potencjał to także kwestia
wykorzystania sprzętu, którym nasz
szpital dysponuje. A zatem - rozważenie i znalezienie sposobu na wprowadzenie w Szpitalu Powiatowym
w Strzelcach Opolskich działalności
komercyjnej.
Musimy się odnaleźć w tej trudnej sytuacji – zarówno szpital, ale i
my, czyli samorząd powiatowy – jako
podmiot założycielski dla tej jednostki. Po pierwsze. Zapowiadana jest
przecież reforma systemu szpitali w
Polsce, a największe zmiany mają dotyczyć szpitali powiatowych i oceny
ich funkcjonowania po osiąganych
wynikach finansowych. Po drugie.
Szpitale konkurują i rywalizują z
sobą, zwłaszcza o kadrę lekarską.
Mówiąc wprost: podkupują sobie
lekarzy, oferując wyższe płace. Po
trzecie – zrealizowane już inwestycje, gdzie nie ma już tzw. trwałości

projektu, powinny zacząć się opłacać.
A zatem – należy rozważyć i znaleźć
sposób na wprowadzenie w Szpitalu
Powiatowym w Strzelcach Opolskich działalności komercyjnej. To
jest możliwe, skoro taka działalność
prowadzona jest w innych szpitalach.
To jest także sposób na znalezienie
środków na podniesienie płac dla
personelu. NFZ pokrywa tylko część
podwyżek wynagrodzeń, np. podwyżki od lipca w ogóle nie obejmują
lekarzy. W efekcie – lekarzy ubywa na
niektórych oddziałach, ci, którzy są
– pracują nawet po 350 godzin miesięcznie. To nie jest łatwa sytuacja.
Musimy sprostać tym wyzwaniom,
i dobrze, że doszło do spotkania w
takim gronie, w którym mogliśmy
sobie szczerze przedstawić wszystkie
problemy, które trzeba rozwiązać.
W związku z tym, Zarząd Powiatu postanowił przygotować zakres
działań wraz z harmonogramem w
celu poprawy sytuacji finansowej
jednostki poprzez zmniejszenie straty
na koniec 2021 r., zwiększenie przychodów i polepszenie, jakości świadczonych usług przez ustabilizowanie
kadry medycznej, mając również na
uwadze promocję jednostki.
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Uroczystości
na Polanie Śmierci

OBWIESZCZENIE
STAROSTY STRZELECKIEGO
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 2020 r. poz. 1363) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735),
z a w i a d a m i a s i ę,
że dnia 11 sierpnia 2021 r. na żądanie Burmistrza Ujazdu z siedzibą w Ujeździe przy
ul. Sławięcickiej 19, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na
budowie dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe, na działkach:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiącymi pas drogowy dróg
gminnych:
Lp.

Nr działki
przed
podziałem

1.
2.

2223/12
2391/19

Arkusz Obręb
mapy
22
22

Ujazd
Ujazd

Nr działki
po podziale,
działki w liniach
rozgraniczających
-

Nr działki
po podziale,
działki poza liniami
rozgraniczającymi
-

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren
niezbędny dla obiektów budowlanych :
Lp.

Nr działki
przed
podziałem

1.
2.

2223/11
2391/1

Arkusz Obręb
mapy
22
22

Ujazd
Ujazd

Nr działki
po podziale,
działki w liniach
rozgraniczających
-

Nr działki
po podziale,
działki poza liniami
rozgraniczającymi
-

Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu
Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem
obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane
strony mogą telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy pod numerem telefonu 77 4401761 (w godzinach pn. 12.00-15.00, wt.-pt.
9.00-12.00).
Obwieszczenie wywiesza się na okres
od 20 września 2021 r. do 11 października 2021 r.
						
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Jak wygląda szczepienie
w poszczególnych gminach
naszego powiatu?
Gmina

W

Ślubowanie
i awanse

dniu 22 września po przerwie spowodowanej
pandemią odbyło się uroczyste ślubowanie klas
drugich mundurowych wraz z awansami klas trzecich i
czwartych.
W klasach III i IV uczniowie awansowali w stopniach
starszego kadeta, kadeta sztabowego, sierżanta i sierżanta
sztabowego.
Na uroczystości obecni byli Starosta Strzelecki Józef
Swaczyna, Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida oraz
naczelnik wydziału EKiT Ewa Pinkawa.

Liczba
zaszczepionych
min. 1 dawką
Strzelce Opolskie
15 422
Leśnica
3 147
Izbicko
2 261
Ujazd
2 601
Kolonowskie
2 266
Zawadzkie
4 282
Jemielnica
2 767

Liczba w pełni
zaszczepionych
15 081
3 048
2 184
2 551
2 210
4 210
2 702

Procent
w pełni
zaszczepionych
49,8%
40,5%
40,3%
39,6%
37,6%
37,5%
37,4%

dane na dzień 28.09.2021; źródło: https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/
ranking

Panu

Bogdanowi Hajduk
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

W

sobotę 25 września. w imieniu władz powiatu Członek
Zarządu Powiatu Strzeleckiego Janusz Żyłka wziął
udział w obchodach kolejnej rocznicy masowej zbrodni dokonanej w wrześniu 1946 r. przez NKWD i UB na żołnierzach
Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału „Bartka” na polanie
Hubertus pomiędzy Barutem a Dąbrówką.

Teścia
składają
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY STRZELECKIEGO
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 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735),
z a w i a d a m i a s i ę,
że dnia 25 czerwca 2021 r. na żądanie Burmistrza Strzelec Opolskich z siedzibą w
Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej ulicy Marka Prawego
w Strzelcach Opolskich w ramach zadania „Przebudowa ulicy Marka Prawego
w Strzelcach Opolskich”, na działkach:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
Lp. Nr działki
Obręb
Nr działki
Nr działki
przed
po podziale,
po podziale,
podziałem
działki w liniach
działki poza liniami
rozgraniczajacych
rozgraniczajacymi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1135/2
1907
1900/12
1904/1
1903/2
1885/4
1881/2
1880/2
5057/2
1869/3
1692/1
1650/60
1650/24
1650/4
1650/73
1135/3
1668/1

Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.

1135/6
1907/1
-

1135/7
1907/2
-

1650/77
1650/75

1650/76
1650/74

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren
niezbędny:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nr działki
przed
podziałem
1872
1865
1691
1692/4
4368
1166/12
1677
1167
1168/11
1169
4370/8
1135/4

Obręb

Nr działki po podziale

Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.
Strzelce Op.

-

3. nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Strzelce Opolskie:
Lp.
Nr działki
Obręb
Nr działki po podziale
przed
podziałem
1.
1907
Strzelce Op.
1907/1
Z dniem ukazania się obwieszczenia, nieruchomości stanowiące własność
Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być
przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
W terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą telefonicznie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi
wnioskodawcy pod numerem telefonu 77 4401763 (w godzinach pn. 8.30-13.00,
wt.-czw. 8.30-13.30, pt. 8.30-13.00).
Obwieszczenie wywiesza się na okres
od 23 września 2021 r. do 14 października 202 1r.
							
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Pani

Ewie Hajduk
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Dyrektor, Pracownicy i uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
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OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.
e-mail: opst@praca.gov.pl, tel. 77 462 18 64
http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

STANOWISKO

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

NAUCZYCIEL PSYCHOLOG

ZAWADZKIE
2 h/ tydzień
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
STANISZCZE WIELKIE
1h/ tydzień
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
KOLONOWSKIE
11h/tydzień
NAUCZYCIEL
KOLONOWSKIE
		
		
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
(SERWIS OPON)		
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
SPEDYTOR
KOTULIN
		
		
PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
KSIĘGOWA
STRZELCE OPOLSKIE
POMOC KSIĘGOWEJ
RASZOWA
		
		
SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
BRUKARZ/ POMOCNIK BRUKARZA
BŁOTNICA STRZELECKA
według zleceń
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
STRZELCE OPOLSKIE
PRAC. DO PRAC REMONTOWYCH
WEDŁUG ZLECEŃ
KONTROLER PROCESÓW PRODUKCJI
ZAWADZKIE
OPERATOR MASZYNY PROD.
KOLONOWSKIE
PIASKARZ
STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
STANISZCZE MAŁE/
KOLONOWSKIE
		
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH
UJAZD
TOKARZ/ ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
		
KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO
TRASY
MIĘDZYNARODOWE
KIEROWCA KAT. C+E DO OBSŁUGI
SIERONIOWICE
SKLEPÓW DINO		
		
KIEROWCA OPERATOR SPRZĘTU
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
KIEROWCA C+E
TRASY KRAJOWE
KIEROWCA KARETKI
WOJEWÓDZTWO
TRANSPORTOWEJ
OPOLSKIE
		
OPERATOR MASZYN/
ZIMNA WÓDKA
PRACOWNIK DS. UTRZYMANIA
CIĄGŁOŚCI PRODUKCJI
OPERATOR MASZYN
ZIMNA WÓDKA
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
ŚLUSARZ/ SPAWACZ
IZBICKO
KUCHARZ/ POMOC KUCHENNA
STRZELCE OPOLSKIE
KASJER/ SPRZEDAWCA
ZIMNA WÓDKA
(strefa ekonomiczna)
KASJER/ SPRZEDAWCA
JEMIELNICA
SPRZEDAWCA NA DZIALE:
STRZELCE OPOLSKIE
SERY/WĘDLINY/MIĘSO
(INTERMARCHE)
SPRZEDAWCA
IZBICKO
KASJER / SPRZEDAWCA
SIERONIOWICE
KASJER/ SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
KRAWCOWA
SZCZEPANEK
PRACOWNIK DS.ZAŁADUNKU
ZAWADZKIE
I ROZŁADUNKU TOWARU		
		
PRACOWNIK MAGAZYNU
ZAWADZKIE
		

- wykształcenie wyższe kierunkowe
- uprawnienia pedagogiczne
- wykształcenie wyższe
- wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki specjalnej
-

wykształcenie wyższe
uprawnienia do prowadzenia rehabilitacji ruchowej
kwalifikacje pedagogiczne
wykształcenie zasadnicze zawodowe kierunkowe,
prawo jazdy kat. B
wykształcenie kierunkowe, - prawo jazdy kat. B,
min. 1 rok doświadczenia zawodowego
wykształcenie średnie ogólnokształcące,
znajomość j. angielskiego B2,
znajomość j. niemieckiego B2
wykształcenie średnie
podstawowa znajomość branży metalowej
wykształcenie min. średnie
znajomość przepisów podatkowych, ZUS, kadrowych;
min.5 lat doświadczenia,
obsługa progr. PŁATNIK, OPTIMA
wykształcenie min. średnie,
znajomość obsługi komputera,
znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

- wykształcenie podstawowe
- wykształcenie podstawowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
-

wykszt. zawodowe, preferowane średnie techniczne,
prawo jazdy kat. B+E/T,
umiejętność obsługi maszyn i urządzeń
prawo jazdy kat. C
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
umiejętność wykonywania ogólnych prac ślusarskich
prawo jazdy kat. C+E,- karta kierowcy,
obsługa tachografu cyfrowego
wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. C+E,
książeczka sanitarno – epidemiologiczna,
min. 3 miesiące doświadczenia zawodowego
wykształcenie zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy kat. C, - kwalifikacje zawodowe
2 lata doświadczenia zawodowego
prawo jazdy kat. C+E
wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
prawo jazdy kat. B,
min. 5 lat doświadczenia w charakterze kierowcy
wykształcenie zasadnicze zawodowe, techniczne,

- wykształcenie postawowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe, techniczne
- mile widziane uprawnienia spawalnicze
- książeczka sanitarno - epidemiologiczna
- książeczka sanitarno - epidemiologiczna
- komunikatywność;
- umiejętność obsługi klienta

-

		
OPERATOR CNC
KOLONOWSKIE
		
		

-

PRACOWNIK MAGAZYNU
ZAWADZKIE
		
		

-

praca także dla osób z niepełnosprawnościami
wykształcenie średnie zawodowe
wykształcenie średnie; - samodzielność,
dobra organizacja pracy, - umiejętność pracy w zespole,
upr. na wózek widłowy
wykształcenie średnie,
ogólna znajomość gospodarki magazynu, samodzielność, skrupulatność, dobra organizacja pracy,
umiejętność pracy w zespole;
mile widziane upr. na wózek widłowy
wykształcenie średnie/zawodowe;
mile widziane upr. na suwnicę;
znajomość rysunku technicznego, tematyki obróbki
skrawaniem, programowanie, frezowanie
wykształcenie średnie,
mile widziane upr. na wózek widłowy;
ogólna znajomość gospodarki magazynu

Więcej informacji i ofert pracy: http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/
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Ad multos annos

ogromną przyjemnością możemy poinformować, że grono Jubilatów mieszkańców naszego powiatu, którzy w ostatnim czasie świętowali okrągłą
rocznicę urodzin – znów się powiększyło.

Pani Hildegarda Zettelmann, mieszkanka Krośnicy, jubileusz 90-lecia świętowała 16
września br. W tak wyjątkowym dniu do grona składających Jubilatce życzenia dołączyła Ewelina Jelito sekretarz Powiatu Strzeleckiego, oczywiście z listem gratulacyjnym i urodzinowym
prezentem w imieniu naszej społeczności.

Pracownicy oświaty nagrodzeni

W

ojewódzka uroczystość uhonorowania nauczycieli, pedagogów i pracowników placówek
oświatowych za 2020 rok odbyła się w Nysie.

Pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
otrzymali:
Brązowy Krzyż Zasługi - Pani Edyta Bem (druga
od lewej)
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - Pani
Katarzyna Uchańska-Łukasik (druga od prawej)
Medal Komisji Edukacji Narodowej - Pani
Agnieszka Kozłowska (pierwsza od prawej)
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - Pani
Katarzyna Mikołajczyk (pierwsza od lewej) oraz
Marek Kołodziej
Z grona Liceum Ogólnokształcącego im. W.
Broniewskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Strzelcach Opolskich odznaczeni zostali:
Pan Dariusz Szczypura (od lewej) - Medal
Brązowy za Długoletnią Służbę
Pani Jadwiga Wdowik (w środku) - Medal Złoty
za Długoletnią Służbę
Pan Artur Gołdyn (od prawej) - Srebrny Krzyż
Zasługi

Spotkanie rodzin zastępczych

Siostra Adelajda Wycisło,
mieszkająca w Górze Świętej
Anny, 90 rocznicę urodzin obchodziła 24 września br. Z tej
okazji Jubilatkę odwiedzili starosta Józef Swaczyna oraz Andrzej
Iwanowski Zastępca Burmistrza
Leśnicy, przekazując najlepsze
życzenia, gratulacje oraz urodzinowe upominki.

Do wszystkich
serdecznych życzeń
dla Jubilatek
dołączamy również swoje:
wielu jeszcze lat
w dobrym zdrowiu,
pełnych uśmiechów
i radosnych dni!

P

andemia sprawiła, że nie organizowano w
ostatnim czasie Święta Rodzin Zastępczych,
które zawsze było okazją nie tylko do integracji
tego środowiska, ale i wymiany doświadczeń. –
Tym razem było to spotkanie robocze, poświęcone
codzienności. Doszło do niego z inicjatywy rodzin
zastępczych, chcących wyjaśnić pewne wątpliwości związane m.in. z zupełnie prozaicznymi
czynnościami, choćby pytaniem, czy można kupić
używane ubranie, prawie nówkę, gdy sprzedawca

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

nie wystawia za to faktury – informuje Janusz
Żyłka, Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego. –
Tę kwestię trzeba rozeznać, bo to co wszystkim
wydaje się oczywiste, nie jest takie w przypadku
rodzin zastępczych, rozliczających się za zakupy
wyłącznie na podstawie faktur i prowadzących dokumentację. Mam nadzieję, że podobne spotkania
jak to z 19 września będą się odbywać cyklicznie,
bo widać, że są potrzebne, choćby dlatego, że
wiele rzeczy można dograć i wyjaśnić.

Dożynki diecezjalne

„Boże z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy…” tą
pieśnią rozpoczęła się uroczysta suma dożynkowa na Górze Św.
Anny, której przewodniczył ks. bp. Paweł Stobrawa.
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna dziękując za trud i zaangażowanie przekazał delegacjom żniwnym upominki.
Uroczystość doskonale pokazuje jak ważna jest praca rolnika
i szacunek do chleba.

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

Październik Miesiącem Profilaktyki Raka Piersi

Pamiętajmy o profilaktyce
– badajmy swoje piersi

R

ak piersi stanowi 23 proc. wszystkich
przypadków zachorowania na raka i jest
to najczęstszy rodzaj nowotworu złośliwego u
kobiet. Co roku odnotowuje się ok. 17.000 nowych
zachorowań na raka piersi. Eksperci szacują, iż
liczby te w Polsce będą rosnąć, a rak piersi będzie
problemem coraz młodszych kobiet. Ten stan
rzeczy ma związek z wieloma czynnikami ryzyka,
które w obecnych czasach nasilają się.
Aby ustrzec się przed tym nowotworem
warto poznać czynniki ryzyka i podjąć działania
minimalizujące ich występowanie w naszym życiu,
a także regularnie badać piersi – gdyż wcześnie
wykryte zmiany dają większe szanse na skuteczne
leczenie.
Do grupy podwyższonego ryzyka zalicza się
przede wszystkim kobiety, których najbliższe
krewne (matka, babcie, siostry, córki) zachorowały
na raka piersi. Pod stałą kontrolą lekarza powinny być także panie, u których ujawniły się
inne rodzaje nowotworów. Podwyższone ryzyko
wiąże się również z wiekiem (po 50 roku życia),
otyłością, stosowanie wysokotłuszczowej diety,
nadużywanie alkoholu, paleniem tytoniu, a
nawet stresem. Do innych czynników, mogących
zwiększać zagrożenie wystąpienia raka piersi
należy wczesny wiek pierwszej miesiączki, późny
wiek menopauzy, późny wiek pierwszej ciąży (po
35 roku życia) lub jej brak, a także brak lub krótki
okres karmienia piersią.
Musimy pamiętać, że rak piersi jest w bardzo
dużym procencie uleczalny, warunkiem jest rozpoznanie choroby we wczesnym stadium, a wówczas mamy sporą szanse na powrót do zdrowia.
W dużej mierze zależ to jednak od nas samych.
Każda kobieta powinna natychmiast zgłosić się
do lekarza, gdy zaobserwuje objawy nasuwające
podejrzenie nowotworu. Należą do nich:

•

zmiany w kształcie piersi lub ich położeniu, np.
uniesienie piersi ku górze,
• zmarszczenie, wciągnięcie lub zmiana koloru
skóry piersi,
• wciągnięcie, zaczerwienienie lub owrzodzenie
brodawki sutkowej, a także pomarańczowe jej
zabarwienie,
• wydzielina z brodawki sutkowej – surowicza
lub zabarwiona krwią,
• guzek lub stwardnienie w piersi, które różni
się konsystencją od otoczenia,
• powiększenie węzłów chłonnych pod pachą.
Oczywiście nie każdy guzek, stwardnienie lub
zmiany skóry są rakiem, zawsze jednak wymagają
badania lekarskiego. Czasami są to stany zapalne
lub nowotwory łagodne, których leczenie zapobiega przekształcaniu się w nowotwory złośliwe.
W celu zaobserwowania wszelkich zmian
chorobowych, mogących pojawić się w obrębie
piersi niezbędne jest prowadzenie systematycznej
samokontroli piersi. Samobadanie piersi należy
wykonywać, począwszy od 20 roku życia, raz w
miesiącu, najlepiej między 7 a 10 dniem cyklu,
liczonym od 1-go dnia miesiączki. Kobiety, które
przeszły okres przekwitania lub są w ciąży powinny wykonywać badanie w te same dni każdego
miesiąca. Ponadto raz w roku należy zgłosić się
na badanie piersi do lekarza, nawet, gdy nie
występują żadne niepokojące zmiany. Pamiętajmy
również, że niezbędne we wczesnej diagnostyce
jest wykonanie mammografii oraz USG piersi.
Mammografię należy wykonać przynajmniej raz
w wieku 35 – 39 lat, co dwa lata powtarzać ją
w wieku 40 – 49 lat i co roku powyżej 50 roku
życia. USG piersi warto zrobić po ukończeniu 20
roku życia.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać:

• u lekarzy ginekologów,
• w Poradni Chorób Piersi przy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Op.
nr tel. 77 4613291, 77 4070259
• w Poradni Chorób Piersi Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
nr tel. 77 4416004, 77 4416005, 77 4416007, 77 4416008.
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Radość Czytania
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
poleca

Jak zadbać o wzrok dziecka?

O

czy służą nam przez całe życie. Każdego
dnia narażone są na działanie różnych
czynników, które wpływają na ich funkcjonowanie.
Warto zadbać o prawidłową profilaktykę narządu
wzroku, dzięki której długo będziemy mogli cieszyć
się dobrym widzeniem. Ostatnie doświadczenia z
okresu pandemii – w tym nauka zdalna z wykorzystaniem komputera – niekorzystnie wpłynęły na
stan zdrowia dzieci, w tym nasilenie problemów
z widzeniem.
W priorytetach Ministerstwa Edukacji Narodowej na kolejny rok szkolny są działania
zapobiegające krótkowzroczności u dzieci z klas
młodszych szkoły podstawowej. „DOBRZE WIDZIEĆ” to program profilaktyki krótkowzroczności
u uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Częsta
praca przy komputerze powoduje ból, zmęczenie
i zaczerwienienie oczu, nadmierne łzawienie,
uczucie piasku pod powiekami, nieostre widzenie oraz zespół suchego oka. Podstawą dbania o
wzrok jest jego regularna kontrola. Pozwala ona
na wczesną diagnozę schorzeń okulistycznych,
szczególnie tych ukrytych jak (zaćma, jaskra,
choroby siatkówki). Osoby dorosłe w przedziale
wiekowym 21-40 powinny badać wzrok co dwa
lata, ludzie starsi co roku. Badanie dzieci jest
ważne, ponieważ posiadają one doskonale wykształconą zdolność akomodacji, co pozwala im
na dobre widzenie nawet przy wadzie wzroku. Co
ważne - podczas standardowych badań szkolnych
najczęściej sprawdza się widzenie z bliska i daleka,
nie daje to możliwości wykrycia innych zaburzeń
mogących wpływać negatywnie na naukę szkolną.
Co świadczy zatem o problemach z widzeniem w wieku szkolnym? Oto lista objawów;
jawne lub okresowe uciekanie oka, mrużenie
oczu, bóle głowy i oczu, zamykanie lub zasłanianie jednego oka, pieczenie, swędzenie, łzawienie
i pocieranie oczu, podwójne widzenie, szybkie
zmęczenie przy czytaniu i słabe umiejętności
czytania, trudności w śledzeniu tekstu podczas
czytania, pisania, pomijanie wyrazów, liter, mylenie liter, gubienie miejsca w wersie podczas
czytania, co przekłada się na płynność i tempo
czytania oraz rozumienie tekstu, częste wracanie

wzrokiem do czytanego przed chwilą fragmentu
tekstu, nadmierne stosowanie wskaźnika/palca
do czytania, trudności z zapamiętaniem treści
tekstu, trudności w wykonywaniu zadań na czas,
trudności w koordynacji wzrokowo-ruchowej,
opóźniony rozwój motoryczny, trudności w samoobsłudze, unikanie gier i zabaw ruchowych, szybka
męczliwość podczas prac manualnych, pisania,
pogarszająca się jakość pisma, obniżony poziom
rysunku oraz wodzenie nosem po książce lub zeszycie w trakcie czytania i pisania, częste wpadanie
na przedmioty, pochylanie głowy lub całego ciała
w jedną lub drugą stronę, przekręcanie kartki,
książki, poruszanie głową w czasie czynności czytania/pisania, lustrzane pismo, mylenie kolejności
podczas liczenia, błędy w przepisywaniu z tablicy,
pisanie między liniami, mylenie stron i kierunków,
problemy z rysowaniem figur, nadwrażliwość
wzrokowa na światło.
Jak widać symptomów trudności związanych
z widzeniem jest bardzo dużo. Nie zawsze ich
występowanie wskazuje na problemy z prawidłowym widzeniem. Aby to wykluczyć, konieczne jest
badanie okulistyczne a często optometrystyczne,
które mają dostarczyć wystarczającej wiedzy
o procesie widzenia pacjenta, by podjąć właściwe
decyzje co do zalecanych pomocy optycznych,
ćwiczeń wzrokowych czy profilaktyki narządu
wzroku. Dlatego zamiast doszukiwać się poważnych zaburzeń rozwojowych u swojego dziecka
czasem warto po prostu udać się do specjalisty.
Stąd jednym ze wskazań dla rodzica w czasie
badań diagnostycznych w poradni jest zalecenie
konsultacji okulistycznej.
A jeśli wzrok mamy „sokoli”, to jak go chronić?
O czym należy pamiętać w profilaktyce widzenia?
Przede wszystkim: chronić oczy przed szkodliwym
promieniowaniem UV, nosić okulary przeciwsłoneczne, kiedy latem wychodzimy z domu. Chmury
nie chronią przed promieniami UV – okulary
należy nosić nawet w pochmurne dni. Podczas
pracy przy komputerze są konieczne przerwy na
co najmniej 10 minut, co pół godziny. Konieczne
dok. na str. 6

rzed 20 laty Powiat Strzelecki i Powiat Soest zawarły umowę o partnerstwie. Jej
podpisanie stanowiło formalne przypieczętowanie więzi łączących te dwie krainy
od wielu lat: historycznych i sentymentalnych, nawet rodzinnych, sięgających
jeszcze czasów międzywojennych. Nawet zimnowojenne czasy nie doprowadziły do
ich zerwania. Po roku 1989 nasze powiązania jeszcze się zacieśniły. Pandemia przerwała bezpośrednie kontakty, ale nie współpracę.

P

Nawigacja dla niewidomych – inicjatywa „NAV4BLIND“

owiat Soest od lat angażuje się w ciągły rozwój rozwiązań nawigacyjnych pomagających
osobom niewidomym czy słabowidzącym pokonywać bariery architektoniczne. To
zaangażowanie współgra z celami, jakie stawiają sobie poszczególne samorządy i pozwala na
pokonywania tego typu barier. Pod koniec roku 2006 powiat Soest zainicjował szereg projektów
w ramach inicjatywy pod nazwą „NAV4BLIND – nawigacja dla niewidomych i słabowidzących“.
Celem tej inicjatywy było stworzenie regionu, w którym zlikwidowane są bariery architektoniczne.
Dziś nie tylko osoby niewidome i słabowidzące mają ułatwione życie, ale również seniorzy
czy osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Na samym starcie znaczenie tej inicjatywy nie
było do oszacowania. Po czasie okazało się, że likwidacja barier architektonicznych to nie tylko
przykry obowiązek, ale wręcz opłacalne kryterium, tak ważne przy tworzeniu przestrzeni do
zamieszkania i życia.
Projekty Guide4Blind i m4Guide
(do roku 2016)
Projekt pod nazwą „Guide4Blind – nowe
drogi w turystyce również osób niewidomych
i słabowidzących“ wystartował niemal równocześnie z europejskim projektem „HaptiMap“.
Obydwa projekty sfinansowane zostały z niemieckich środków krajowych i europejskich i
zakończyły się w roku 2012 pełnym sukcesem.
Obydwa projekty uzupełniają się wzajemnie
i służą jako baza dla tzw. „modelu Soest”. 13

partnerów z całej Europy analizowało potrzeby i korzyści z wprowadzenia nowych metod
nawigacji. Badania w Madrycie, Paryżu, Helsinkach, Londynie i Soest wpłynęły na projekt
Guide4Blind. Dzisiaj tamte wspólne badania
wykorzystywane są przez wielu ludzi za pomocą dostępnych na rynku smartfonów. W
perspektywie finansowania na lata 2007-2013
„Guide4Blind“ był jednym z najlepszych przykładów spośród 3000 projektów realizowanych
w Nadrenii Północnej-Westfalli. Dzięki temu

projektowi powiat Soest został uznany jako
region modelowy w obszarze innowacyjnych
technologii.
Od grudnia 2012 do maja 2016 powiat
Soest realizował wraz z 7 partnerami projektowymi oraz podwykonawcami projekt pod
nazwą „m4guide”. Był to projekt badawczy
finansowany przez niemieckie ministerstwo gospodarki i technologii. Zastosowane w powiecie
Soest rozwiązania w obszarze nawigacji dla
osób niewidomych i słabowidzących zostały w
ramach tego projektu przeniesione do Berlina.
Celem projektu był rozwój istniejących systemów informacji, nawigacji i naprowadzania,
tak, aby każdy mógł z nich korzystać. Udział
w projekcie m4guide oznaczał wielki krok w
kierunku likwidacji barier. Jednocześnie powiat
Soest mógł swoje doświadczenia i osiągnięcia
wykorzystać i przekazać dalej.
Smart4You
W 2017 roku wystartował projekt o nazwie
Smart4You – Dein Butler.

Smart4You łączy różne
obszary: turystykę, spędzanie
czasu wolnego, opiekę zdrowotną czy transport publiczny
w regionie.
W ciągu ostatnich 3 lat
obszar Soest, Bad Sassendorf
i Möhnesee oraz okoliczne przedsiębiorstwa
wspólnie zagłębiły się w realizację likwidacji
barier. Np. w restauracjach i hotelach regionu
wprowadzono karty dań w języku Braille’a. Projekt Smart4You stał się podstawą do testowania
e-biletów oraz kolejnego projektu pn. Big Bird
Westfalen. Na nowo opracowano aplikację
przewodnika po transporcie miejskim, nawigację dla pieszych oraz wiele innych mobilnych
udogodnień. Aby wesprzeć nawigację pieszych
w 2019 roku firma feelSpace GmbH stworzyła
interfejs w specjalnym pasku służącym do nawigacji osób niewidomych. Taki pasek przekazuje
dane dotyczące kierunków i ułatwia nawigację
osobom niewidomym i słabowidzącym.
Tekst: Jörn Peters
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Zgłoszenie udziału w konkursie

„MÓJ PRZEPIS NA DOMOWY CHLEB”
Nazwa produktu
Imię i nazwisko
osoby zgłaszającej
Miejscowość
Numer tel. kont.
Adres e-mail
Przepis
(składniki + szczegółowy sposób wykonania)

Oświadczam, że:

• zapoznałem/ -am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego
postanowienia,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) oraz ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z
2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), dla potrzeb realizacji Konkursu, włącznie z ujawnieniem ich w mediach,
• wyrażam zgodę na rozpowszechnienie moich danych osobowych oraz prac nadesłanych na powyższy Konkurs, na potrzeby
reklamy Konkursu.

………………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
www.powiatstrzelecki.pl, tel. 77 440 17 13
Informacje Organizatora niezbędne do zapewnienia rzetelności
i przejrzystości przetwarzania danych osobowych Uczestników:

Źródło pochodzenia przepisu

Informacje dodatkowe, np. historia związana
z przepisem, opis walorów zdrowotnych chleba
i inne ciekawe informacje związane z przepisem

1. Administratorem danych jest Organizator mający siedzibę w
Strzelcach Opolskich 47-100 przy ul. Jordanowskiej 2.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, poprzez email iod@
powiatstrzelecki.pl lub tel. 77 440 17 82.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania
konkursu, a po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującą u
Organizatora Instrukcją Kancelaryjną.
4. Uczestnik ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika niezbędne jest
do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.
7. Począwszy od dnia 25 maja 2018 roku Uczestnikowi przysługuje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania
Organizatora w zakresie przetwarzania danych osobowych.

………………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

Jak zadbać
o wzrok dziecka?

dok. ze str. 5

jest też mruganie oczami, które powoduje lepsze ich nawilżenie. Jak najczęściej
odrywajmy wzrok od komputera i patrzmy w dal na kojącą zieleń. Zadbajmy też
o prawidłową dietę, dostarczającą składników odżywczych i witamin.
Co potrzebują Twoje oczy? Prawidłowego oświetlenia, snu, przerw podczas
pisania, czytania pracy przed komputerem, przebywania na otwartej przestrzeni,
ćwiczeń relaksacyjnych oraz częstego mrugania. Co jest niekorzystne dla Twoich
oczu? – nieprawidłowe oświetlenie w pomieszczeniach, oglądanie TV w ciemnym
pomieszczeniu i zbyt blisko odbiornika. Wielogodzinne korzystanie z komputera,
toaleta, smartfona! Długie przebywanie w pomieszczeniach o znacznym natężeniu
zanieczyszczenia czy zadymienia. Suche powietrze w przegrzanym lub klimatyzowanym pomieszczeniu.
Od tego jak zadbamy o wzrok zależy nasz komfort widzenia i jakość codziennego funkcjonowania.
Dzisiaj propozycje ćwiczeń doskonalących widzenie i percepcję wzrokową. A.
Małasiewicz „Trenuj wzrok - Ćwiczenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjalistów i licealistów z zaburzoną percepcją wzrokową”. A. Mazurek
„Ćwiczenia wzrokowe – uczenie metodą kopiowania wzoru”. B. Pakuła „Ćwiczę
oko” zestaw zadań rozwijających widzenie obuoczne, wspomagających terapię
widzenia, dostosowanych do wieku dziecka. Zapraszamy do lektury i ćwiczenia.
Ewa Zaremba - pedagog

UWAGA
STUDENCI!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich

przypomina,
iż termin zakończenia drugiego cyklu naboru wniosków
o dofinansowanie/refundacja kosztów opłaty za czesne
oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd"

upływa w dniu 10 października 2021 r.
(dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022)

Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum
pod nr telefonu (77) 461 33 81

Skeleton Barbara Koprek - kompleksowa obsługa imprez

K

ompleksowa obsługa imprez rozrywkowych, ze szczególnym uwzględnieniem animacji dla dzieci, nagłośnienie, muzyka na żywo, fotolustro wraz z akcesoriami,
zabawy z chodzącymi maskotkami. Zabawy edukacyjne,
prace kreatywne. Imprezy szkolne i przedszkolne.
Obsługujemy eventy firmowe, jubileusze, wesela, komunie, urodziny dziecka, dożynki, festyny, bale karnawałowe,
imprezy tematyczne. Muzyka na żywo + DJ, tzw. ciężki dym.
Indywidualne podejście do klienta!
ul. ks. Czerwionki, Kolonowskie, Tel: 662 035 799

Reklama jest nagrodą za zwycięstwo w konkursie Powiatu Strzeleckiego „Poznaj Moją Nową Firmę edycja 2018/2019"
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZELECKIEGO

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

L

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
Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com

ista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek
niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym
powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek,
zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności
oraz kryteriach dostępu do usługi.
Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej
(patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o
centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

UWAGA !!!
W związku z obecną sytuację epidemiologiczną poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny
z poszczególnymi podmiotami w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów.
CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:
ZAKRES
PORADNICTWA

NAZWA JEDNOSTKI

29.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

30.

31.

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

32.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

34.

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych przy
Urzędzie Gminy w
Jemielnicy

35.

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych przy
Urzędzie Gminy w
Izbicku

36.

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Miasta
i Gminy w Ujeździe
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

37.

Powiatowa Stacja
Sanitarno -Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych przy
Urzędzie Miejskim w
Strzelcach Opolskich
Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Miejskim w Leśnicy

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Miasta
i Gminy Kolonowskie

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903
Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Grupa wsparcia AA
dla osób uzależnionych przy Stowarzyszeniu Pomocy
Wzajemnej „Barka
Grupa rodzinna
Al. -Anon „Promyk
nadziei”

33.

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

TELEFON
odpłatność
połączeń

ADRES

Wydawca: Powiat Strzelecki
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WWW
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KRYTERIA
DOSTĘPU

Każdy mieszkaniec
Gminy Strzelce
Opolskie zgodnie
z zakresem poradnictwa
Każdy mieszkaniec
Gminy Strzelce
Opolskie zgodnie
z zakresem poradnictwa
Każdy mieszkaniec
Gminy Strzelce
Opolskie zgodnie
z zakresem poradnictwa

Wsparcie i pomoc osobom
współuzależnionym

ul. Toszecka 23
47-100 Błotnica
Strzelecka

----------------------

Poniedziałek:
od godz. 20

----------------------

Wsparcie i pomoc osobom
współuzależnionym

ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce
Opolskie

----------------------

Poniedziałek
17.00 – 19.00

----------------------

Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce
Opolskie

tel. 77 404 93 36
Telefon informacyjny

Poniedziałek:
7.30 – 17.00
Wtorek-Piątek:
7.30 – 15.30

um@strzelceopolskie.pl
E-mail informacyjny

ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica

tel. 77 461 52 81
Telefon informacyjny

Poniedziałek:
7.30 – 16.30
Wtorek
– Czwartek:
7.30 – 15.30
Piątek:
7.30 – 14.30

um@lesnica.pl
E-mail informacyjny

Każdy mieszkaniec
Gminy Leśnica
zgodnie z zakresem
poradnictwa

tel. 77 461 11 40
wew. 36
Telefon informacyjny

Poniedziałek:
8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek:
7.00 – 15.00

umig@kolonowskie.pl
E-mail informacyjny

Każdy mieszkaniec
Gminy Kolonowskie
zgodnie z zakresem
poradnictwa

tel. 77 462 35 00
Telefon informacyjny

Poniedziałek:
7.30 – 16.30
Wtorek
– Czwartek:
7.30 – 15.30
Piątek:
7.30 – 14.30
Poniedziałek:
7.30 – 17.00
Wtorek
– Czwartek:
7.30 – 15.30
Piątek:
7.30 – 14.00
Poniedziałek
– Piątek:
7.00 – 15.00

ug@jemielnica.pl
E-mail informacyjny

Każdy mieszkaniec
Gminy Jemielnica
zgodnie z zakresem
poradnictwa

ug@izbicko.pl
E-mail informacyjny

Każdy mieszkaniec
Gminy Izbicko
zgodnie
z zakresem
poradnictwa

umig@ujazd.pl
E-mail informacyjny

Poniedziałek:
8.00-17.00
Wtorek
– Czwartek:
7.00 – 15.00
Piątek:
7.00 – 14.00

umig@zawadzkie.pl
E-mail informacyjny

Każdy mieszkaniec Gminy Ujazd
zgodnie
z zakresem
poradnictwa
Każdy mieszkaniec
Gminy Zawadzkie
zgodnie z zakresem
poradnictwa

Profilaktyka alkoholowa,
koordynacja działań profilaktycznych prowadzonych
w świetlicach profilakul. Ks.
tycznych, klubach AA,
Czerwionki 39
punktach konsultacyjnych.
47-110
Podejmowanie czynności
Kolonowskie
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alul. Strzelecka 67
koholu obowiązku podda- 47-133 Jemielnica
nia się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego
Prowadzenie rozmów z
członkami rodzin osoby
uzależnionej od alkoholu,
zmierzających do podejul. Powstańców
mowania przez nich leczeSl. 12
nia współuzależnienia.
47-180 Izbicko

tel. 77 461 72 60
77 461 72 21
77 461 72 66
Telefon informacyjny

ul. Sławęcicka 19
47-143 Ujazd

tel. 77 40 487 50
Telefon informacyjny

ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

tel. 77 46 23 100
Telefon informacyjny

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

R O Z W I Ą Z Y WA N I E P R O B L E M Ó W A L KO H O L O W YC H I I N N YC H U Z A L E Ż N I E Ń

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

(4)

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
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