
3P O W I A T   S T R Z E L E C K I

O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZ¥D PRACY

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10
STANOWISKO MIEJSCEPRACY

WYMAGANIAOCZEKIWANIAPRACODAWCY:
PALACZ C.O STRZELCE OP. - uprawnienia powy¿ej 50kV
PIELÊGNIARKA STRZELCE OP. - kierunkowe
SZWACZKA STRZELCE OP. - zaw. lub umiejêtno�æ szycia
KOLPORTER STRZELCE OP - Min. Zawodowe
- ROZNOSICIEL - prawo jazdy kat. B
NAUCZYCIEL JEMIELNICA - wy¿sze z przygotowaniem
PRZEDSZKOLA   pedagogicznym
KSIÊGOWA STRZELCE OP. - �rednie kierunkowe

KIEROWCA C+E TRASY
MIÊDZYNAROD. - wyn. 4000-6000 z³ netto

PRACOWNIK D/S STRZELCE OP. - min. �rednie techniczne
KONTAKTÓW - sta¿ pracy na podobnym
Z KONTRAHENTAMI   stanowisku
ZAGRANICZNYMI - biegle j. niem., j. angielski

- prawo jazdy kat.B
OPERAT, URZ¥DZEÑ STRZELCE OP. - uregulowany stosunek
GALWANICZNYCH   do s³u¿by wojskowej
PSYCHOLOG STRZELCE OP. - Wy¿sze z przygotowaniem

  pedagogicznym
BUFETOWA BEZ STRZELCE OP. - �rednie ogólnokszta³c¹ce
PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO
DO PRZYUCZENIA
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - handlowe - do�wiadczenie
�LUSARZ - TOKARZ STRZELCE OP. - mile widziane uprawnienia

  spawacza
- mo¿liwo�æ przyuczenia

KIEROWCA C+E STRZELCE OP. - wynagrodzenie
  ok. 2000 � 2300 netto
- KRAJ

SPAWACZ MIG- MAG STRZELCE OP. - min. zawodowe
- do�wiadczenie

OPERATOR STRZELCE OP. - min. zawodowe
PRZECINARKI - sta¿ pracy mile widziany
TA�MOWEJ - umiejêtno�æ pos³ugiwania siê

  rys. technicznym

ARiMR przygotowana do kampanii
dop³at bezpo�rednich

Oferta badañ mowy adresowana jest do dzieci z wadami wymowy,
j¹kaniem, opó�nionym rozwojem mowy lub innymi zaburzeniami
mowy.
Rodziców prosimy o wcze�niejsz¹ rejestracjê:

* telefonicznie � 077 461 � 30 � 26,
* osobi�cie: Strzelce Opolskie, ul. Chrobrego 5

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich

zaprasza
 dn. 18 � 11 � 2006 (sobota)

do udzia³u w akcji:

Ogólnopolski Dzieñ Bezp³atnych
Diagnoz Logopedycznych

Do 1,472 mln Polskich rolnikóww terminie od 1 grudnia 2006 r. do
30 czerwca 2007 r. trafi ponad 7,8mld z³ tylko z tytu³u dop³at bezpo-�rednich.W pierwszej kolejno�ci decyzje wsprawie przyzna p³atno�ci OB otrzy-maj¹ rolnicy, których gospodarstwaznajduj¹ siê w powiatach objêtychklêsk¹ suszy. W kraju na 315 powia-tów, 273 zosta³y dotkniête susz¹, wtym tak¿e powiat strzelecki.Stawki p³atno�ci bezpo�rednichgo gruntów rolnych za 2006 r. s¹ nali-czane wg kursu Euro 3,9713 z³  i wy-nosz¹:
- Jednolita p³atno�æ obszarowa �
276,28 z³/ha
- Uzupe³niaj¹ca p³atno�æ obsza-
rowa � 313,45 z³/haDop³aty do gruntów rolnych po-³o¿onych na obszarach o niekorzyst-nych warunkach gospodarowania (wpow. strzeleckim dotyczy to gospo-darstw rolnych po³o¿onych w gmi-nie; Kolonowskie, Zawadzkie /bez

Wa¿ne dla rolników powiatu strzeleckiego

miasta Kolonowskie i Zawadzkie/,gminy Jemielnica oraz czê�æ obsza-rów rolnych gminy Ujazd i Izbicko).Stawki P³atno�ci z tytu³u ONWwynosz¹:- I strefa nizinna � 179,00 z³/ha- II strefa nizinna � 264,00 z³/haBiuro Powiatowe ARiMR wStrzelcach Opolskich rozpoczê³o 27pa�dziernika 2006 r. wydawanie i wy-sy³anie decyzji do rolników. Do 10listopada 2006 r. zostanie wys³anych1585 decyzji o p³atno�ciach obszaro-wych oraz 646 decyzji o przyznaniup³atno�ci dla gospodarstw po³o¿o-nych na obszarach o niekorzystnychwarunkach gospodarowania. Stanowito 73,3 % wszystkich wniosków ob-szarowych z³o¿onych w bie¿¹cymroku oraz 79,55 % wniosków ONW.Tak wysoki wska�nik naliczeñ w Iturze oznacza, ¿e w br. prawie dwu-krotnie wiêcej rolników z³o¿y³o wnio-ski poprawnie wype³nione, dla przy-pomnienia podam, i¿ w roku ubie-g³ym poprawnie wype³nionych wnio-

sków z³o¿ono powiecie strzeleckim811, tj. 36,59 %.Niezwykle wa¿n¹ informacj¹ jestfakt uruchomienia w najbli¿szym cza-sie przyjmowania wniosków na dzia-³anie PROW 2, tj. wspieranie gospo-
darstw niskotowarowych. Urucho-mienie tego dzia³ania � jak podaje ko-munikat MRiRW- by³o mo¿liwe poanalizie wydatkowania �rodków orazpowsta³ymi oszczêdno�ciami.Wnioski mo¿na sk³adaæ osobi�ciew Biurze Powiatowym ARiMR wStrzelcach Opolskich w godz. 8.15-16.15. Wzór wniosku pozostaje bezzmian natomiast zmianie uleg³ �Planrozwoju gospodarstwa niskotowaro-wego� w zakresie warto�ci SNB s³u-¿¹cych do wyliczania ¿ywotno�ciekonomicznej gospodarstwa. Wnioskii plan oraz instrukcje wype³nianiamo¿na pobraæ w BP ARiMR lub zestrony internetowej www.arimr.gov.pl.

Roman Maj
Kierownik Biura Powiatowego
ARiMR w Strzelcach Opolskich
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czym w Le�nicyCelem zadania jest  obni¿eniekosztów wytwarzania ciep³a na po-trzeby grzewcze oraz ciep³ej wodyu¿ytkowej jak równie¿ ograniczenieemisji szkodliwych substancji do at-mosfery.Zostanie to osi¹gniête poprzez:- zamianê starych kot³ów wêglo-wych nowoczesnymi kot³ami wêglo-wymi z palnikami retortowymi z au-tomatycznymi podajnikami,- likwidacjê przestarza³ej kot³owniparowej wytwarzaj¹cej ciep³o na po-trzeby kot³ów warzelnych w kuchnioraz maglownicy w pralni i zast¹pie-nie tych urz¹dzeñ elektrycznymi do-stosowanymi do aktualnych potrzeb,- zast¹pienie trzech kot³owni dwo-ma-  w budynku internatu oraz w bu-dynku szko³y- likwidacja kot³owni wbudynku pralni, co ograniczy równie¿koszty obs³ugi,- zast¹pienie przestarza³ej siecidystrybucji ciep³a i ciep³ej wody u¿yt-

Finisz w SOSW
kowej  miêdzy obiektami nowoczesn¹z rur preizolowanych,- zcentralizowanie wytwarzaniaciep³ej wody u¿ytkowej do jednegokot³a, który pracuje niezale¿nie oduk³adu grzewczego,- monta¿ nowoczesnych pojemno-�ciowych podgrzewaczy ciep³ejwody u¿ytkowej,- wymianê wewnêtrznych instala-cji centralnego ogrzewania w budyn-kach � pe³ny demonta¿ instalacji c.oz rur stalowych z grzejnikami ¿eliw-nymi, stalowymi o¿ebrowanymi i bu-dowa nowej instalacji c.o. z rur stalo-wych, z grzejnikami stalowymi p³y-

towymi z zaworami termostatyczny-mi,- wyposa¿enie uk³adu w  automa-tyczne sterowanie pozwalaj¹ce na do-stosowanie temperatury wody w in-stalacji grzewczej do warunków atmos-ferycznych oraz jej obni¿enie w okre-sie nocnym i w dni wolne.W oparciu o przeprowadzony naetapie opracowania dokumentacji au-dyt energetyczny obni¿enie kosztówwytwarzania ciep³a w ci¹gu roku wy-niesie ok. 100 000 z³otych, a zmniej-szenie zu¿ycia wêgla spadnie z 355ton do ok. 215.
Henryk Budner

Joanna Badowska, rzecznik prasowy
strzeleckiej Komendy Powiatowej Stra-
¿y Po¿arnej w taki sposób podsumo-
wuje ostatnie lata wspó³pracy z samo-
rz¹dem powiatowym:

Na bazie pomieszczeñ KomendyPowiatowej PSP w Strzelcach Op. uru-chomiono Centrum Powiadamiania Ra-tunkowego, które funkcjonuje w opar-ciu o trójstronne porozumienie pomiê-dzy Starost¹ Strzeleckim � ZOZ � KPPSP z dnia 11 czerwca 2003 r. Od 2005roku Centrum obejmuje swym zasiê-giem równie¿ powiat krapkowicki.Ci¹gle udoskonalana organizacja pra-cy CPR-u zapewnia obecnie natych-miastowe uruchomienie stra¿y po¿ar-nej  i pogotowia ratunkowego, co wefekcie skraca czas podjêcia skutecz-

Co zmieni³o siê w stra¿y po¿arnej
nych dzia³añ ratowni-czych.Równie¿ na bazie Po-wiatowego StanowiskaKierowania PañstwowejStra¿y Po¿arnej  w ra-mach porozumienia zeStarost¹ Strzeleckimfunkcjonuje Centrum Za-rz¹dzania Kryzysowegooraz w okresie zimowymuruchamiany jest w ra-mach tzw. �akcji zima�  dyspozytords. zimowego utrzymywania dróg.Rozwi¹zanie takie pozwala na szybk¹reakcjê s³u¿b ratowniczych w przy-padkach lokalnych sytuacji kryzyso-wych.Starostwo Powiatowe wspoma-ga³o finansowo KP PSP w zakresie

wyposa¿enia i modernizacji. Dziêkitemu mo¿liwe by³o docieplenie g³ów-nego budynku (koszt materia³ów), za-kup motopompy (z Gmin¹ Ujazd) isamochodu operacyjnego na ³¹czn¹kwotê 99.579 z³. Dodatkowo przy-dzielone w bie¿¹cym roku  finanse zPFO� pozwol¹ na dobudowê pieca c.o.

SOSW w Le�nicy � dziêki dofinansowaniu otrzymanemu z EFRR (1.084.510 z³) i
bud¿etu pañstwa (144.643 z³) oraz wk³adowi w³asnemu powiatu (441.166 z³) uda-
³o siê zmodernizowaæ sieæ centralnego ogrzewania.
Razem nak³ady inwestycyjne na jednostki edukacyjne w latach 2002-2006 wynio-
s³y 7.327.051 z³, w tym z bud¿etu powiatu pochodzi³o 3.801.799 z³

Centrum Powiadamiania Ratunkowego


