Czy kto deszcz taki widział
Noe z arką by mi się przydał
czyli

Święto Chleba 2017
Po siedmiu edycjach Święta Chleba, kiedy pogoda była świetna, przy ósmej edycji dostaliśmy
naprawdę w kość. Deszcz mżył. Padał. Wreszcie – lunęło na dobre. Lało i lało. Z godziny na godzinę mocniej. Ludzi w Parku Miejskim jednak nie brakowało, wręcz przybywało z każdym występem. Ulewa nie ustawała. Margaret, gwiazda wieczoru, śpiewała już zza gęstej kurtyny deszczu. To wcale nie przeszkadzało jej fanom, którzy powitali jej pojawienie się nad wyraz gorąco.

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

Ś

roda, 20 września. Dochodzi
ósma. Przed salą narad w strzeleckim starostwie już ustawiła się kolejka mieszkańców powiatu strzeleckiego, którzy chcą dostać się do lekarza. Jednego z kilku wybitnych
specjalistów, których do współpracy
przy organizacji kolejnej Białej Soboty zaprosił Powiat Strzelecki.
Rozmawiam z kilkorgiem z nich.
O tej prozdrowotnej akcji przeczytali w naszej gazecie i w „Strzelcu
Opolskim”, część dowiedziała się
o niej z radia. Niektórzy dowiedzieli
się o niej od znajomych, którzy podczas poprzednich Białych Sobót wybrali się do lekarzy i byli bardzo zadowoleni, że nie czekali na specjalistów, a wręcz przeciwnie – to specjaliści czekali na nich o wyznaczonej
godzinie. I z tego, że do gabinetów
wchodzili już z kompletem zleconych przez nich badań. A to wszystko bezpłatnie!
Pani Irena ze Strzelec Opolskich
wybiera się do kardiologa. – Dostać
się do lekarza tej specjalizacji normalną drogą i szybko - jest prawie
niemożliwością. Mam wprawdzie
wyznaczony termin, ale tak odległy,

Ekologiczne autobusy wkrótce

że wolałam tu przyjść.
To okazja, którą trudno
przepuścić.
Pan
Willibald
z Otmic chce dostać
się do dermatologa.
Kilka minut po ósmej. Nie ma już jednej kolejki pod
– Wie pani, jak to jest
drzwiami. Każdy ustawia się przed stanowiskiem do
ze skórnymi chorobawybranego lekarza-specjalisty.
mi – łatwo się ich nie
Pan Mirek z Góry Świętej Anmożna pozbyć i na jednej wizycie się
nie kończy. Nadal potrzebuję porady ny przyznaje, że do ustawienia się
specjalisty. Natomiast córkę Danutę w kolejce skłoniły go ostatnie badai wnuka Mateusza zamierzam zapi- nia krwi. – Przy cholesterolu na poziomie 270 trzeba poradzić się karsać do endokrynologa.
Pan Alojzy z Błotnicy musi do- diologa. A gdyby to było możliwe,
stać się do urologa. – Podczas ostat- to chciałbym jeszcze wybrać się do
nich badań okazało się, że mam pod- urologa (gdy słyszy wyjaśnienie, że
wyższone PSA. Muszę więc skorzy- to niemożliwe, bo podczas tej Biastać z pomocy specjalisty, by ocenił, łej Soboty obowiązuje zasada: jeden
mieszkaniec do jednego specjalisty,
co dalej.
Inna mieszkanka Strzelec mamę nieco rzednie mu mina).
Białą Sobotę Powiat Strzelecki
zapisuje do endokrynologa. – Tego
specjalisty u nas brakuje, więc korzy- organizuje po raz czwarty. Dotychczasowe efekty – a przebadano do tej
stam z okazji.
Pan Ludwik ze Strzelec czeka, by pory 970 mieszkańców naszego pozapisać się do urologa, a jego żona – wiatu! – wskazują, że tego typu akdo ortopedy. – Byłem już u lekarza cji prozdrowotnych nigdy za wiepodczas Białej Soboty dwa lata te- le. Zwłaszcza, że kolejki do specjamu. Organizacja była świetna, mam listów – wg informacji NFZ – liczą
setki dni!
nadzieję, że i tym razem tak będzie.

Procedury nadawania tytułu

W

„Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego”

niosek o nadanie tytułu mają
prawo składać:
1. 50
mieszkańców
powiatu
strzeleckiego,
2. organizacje pozarządowe,
3. Komisje stałe Rady Powiatu
Strzeleckiego,
4. Rady Gmin z terenu powiatu
strzeleckiego.
Wniosek o nadanie tytułu winien zawierać dane dotyczące podmiotu zgłaszanego do wyróżnienia,
w szczególności:
1. imię i nazwisko,
2. datę i miejsce urodzenia,
3. miejsce zamieszkania,
4. liczbę lat zamieszkania w powiecie strzeleckim,
5. szczegółowe uzasadnienie ze
wskazaniem szczególnych zasług
na rzecz powiatu strzeleckiego.
6. pisemną zgodę osoby na wszczęcie procedury nadania tytułu oraz

zgodę na przetwarzanie w tym celu jej danych osobowych,
7. oznaczenie wnioskodawcy i podpis.
Do wniosku należy dołączyć zdjęcia, artykuły prasowe, dyplomy, certyfikaty, itp. potwierdzające osiągnięcia kandydata, które w istotny
sposób pracą społeczną przyczyniły
się do rozwoju powiatu, gminy lub
jednostki w której działa, wzbogacając dorobek Powiatu Strzeleckiego w następujących kategoriach: życie społeczne, gospodarka, kultura,
samorządność.
W przypadku, gdy wnioskodawcami będzie: 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego, podpisy należy
złożyć na zbiorczej karcie podając
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wskazać pełnomocnika do
ich reprezentowania w postępowaniu
o nadanie tytułu.

Wnioski o nadanie tytułu zgłasza się do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. (na adres Starostwo Powiatowe, 47-100 Strzelce Op. ul. Jordanowska 2) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki
podawczej Starostwa Powiatowego
(www.bip.powiatstrzelecki.pl)
w terminie do dnia 30 września danego roku.
Wnioski o nadanie tytułu rozpatrywane są do 30 listopada przez Kapitułę tytułu „Zasłużony dla Powiatu
Strzeleckiego”.
Osoby uhonorowane wyżej wymienionym tytułem otrzymują pamiątkowe dyplomy podczas corocznej Gali Noworocznej.
Szczegółowe informacje oraz
wzór wniosku dostępne są na stronie
internetowej www.powiatstrzelecki.pl
w zakładce Starostwo.

Już od 22 września 2017 r. w CKZiU w Strzelcach Opolskich:
Bezpłatny kurs nadający kwalifikacje dla dorosłych:
Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E04) w zawodzie: monter mechatronik.
Czas trwania: 488 godzin w systemie zaocznym – 14 miesięcy; w tym
do 20 % godzin z zastosowaniem
kształcenia na odległość.
Absolwent kursu jest przygotowany do dobierania i montaż podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych w urządzeniach i systemach

K

mechatronicznych. Zajęcia będą odbywać się w nowoczesnej pracowni mechatronicznej i elektronicznej.
Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Uczestnikami kursu mogą być osoby pełnoletnie o dowolnym poziomie
wykształcenia, zarówno czynne zawodowo jak i pozostające bez pracy.

Zajęcia w systemie zaocznym:
piątek 15.00-20.00
oraz sobota 8.00-17.00.
Zapisy w sekretariacie szkoły
ul. Powstańców Śl.3, tel.77 461 27 01,
mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
Szczegóły oraz wniosek o przyjęcie
na stronie www.ckziu-strzelce.pl

Nauczyciele uczyli się w Londynie

olejni nauczyciele z CKZiU skorzystali z możliwości projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Celami nadrzędnymi projektu jest podniesienie poziomu jakości
pracy szkoły, podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły, realizacja mobilności oraz wdrożenie i wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie mobilności zagranicznej.

Uwaga: droga zamknięta!
GDDKiA w Opolu informuje, że
z dniem 21.09.2017 r. nastąpi całkowite zamknięcie węzła Kędzierzyn-Koźle w związku z rozbudową DW
nr 426.
Planowany czas zamknięcia węzła to około 6 tygodni (koniec października). Na okres zamknięcia węzła Kędzierzyn-Koźle wyznaczony
będzie objazd (mapka).

W tym celu Aleksandra Taskin
i Joanna Góra-Olszewska wyjechały
do londyńskiej szkoły Regent Language Training.

Uczestnictwo w projekcie dało im
możliwość odświeżenia znajomości
języka, poznania nowoczesnych metod uczenia i innowacyjnych form
doskonalenia. Niewątpliwą wartością
dodaną wyjazdu jest praca w grupie
międzykulturowej oraz możliwość
podziwiania tak kosmopolitycznego
miasta jak Londyn. Życzymy sobie
więcej takich doświadczeń.

Z

arząd Województwa Opolskiego ogłosił II nabór wniosków
o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata
2014-2020.
Ogólna pula środków na dofinansowanie projektów w ramach tego projektu wynosi 8.900 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom
dofinansowania to 85%. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów
będzie prowadzony w terminie od 20
do 27 września 2017 r. Zatem pojawiła się szansa na to, że już wkrótce
na naszych drogach pojawią się nowoczesne ekologiczne autobusy i że
będziemy nimi jeździć już od 2018
roku, zgodnie z założeniami. Liderem projektu jest Gmina Kędzierzyn-Koźle, która wybrała jako partnera
strzelecki PKS.

U nas zdało najwięcej
maturzystów

M

atury były w czerwcu, ale dopiero 13 września Okręgowa
Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu opublikowała oficjalne wyniki
w makroregionie. I mamy się czym
pochwalić!
Powiat Strzelecki uzyskał I miejsce wśród powiatów województwa
opolskiego pod względem zdawalności matury w 2017 roku. Średnia
to 90,0%! Naszym maturzystom poszło lepiej nie tylko niż tym zdającym w Opolu (tu średnia wyniosła
89,1%), ale i we Wrocławiu (średnia
87,9%).
Średnia średnią, a jak zdawalność matur wypadła w liceach i technikach? W naszych liceach zdało 92,3% tych, którzy w czerwcu br.

przystąpili do egzaminu po raz pierwszy, a w technikach - 87,6%. Tak więc
w kategorii liceów również mamy najwyższą zdawalność w województwie
opolskim, wśród techników jesteśmy
na drugim miejscu, po powiecie oleskim, który wyprzedził nas dosłownie
o włos, czyli o 0,2 proc.!
Dla porównania – w liceach
w Opolu zdawalność wyniosła
91,1%, a w technikach 86,9%, natomiast we Wrocławiu – w liceach tyle samo, co w Opolu, a w technikach
77,2 proc.
To ważne informacje dla przyszłorocznych maturzystów i tych,
którzy kończą w tym roku gimnazja. Jeśli chcesz zdać maturę, ucz się
w szkołach w powiecie strzeleckim!

Powiat Strzelecki przekaże
więcej na pomoc!
W

poprzednim numerze naszego dwutygodnika pisaliśmy
o wsparciu, jakiego Powiat Strzelecki zamierza udzielić mocno poszkodowanej w sierpniowych nawałnicach gminie Sulęczyno na Kartuzach. Nie będzie to jednak jedyna
gmina, którą wspomoże nasz samorząd powiatowy.
- Doskonale wiemy, co to znaczy, gdy w jednej chwili wali się
świat, bo wszyscy pamiętamy zniszczenia spowodowane sierpniowym
tornadem w 2008 roku – mówi starosta Józef Swaczyna. - Ucierpieli
wówczas mieszkańcy wielu naszych
miejscowości, którzy w jednej chwili stracili dachy nad głową. Pamiętamy też, że wówczas z pomocą rzeczową i wsparciem finansowym dla
poszkodowanych ruszyły i samorządy, i firmy, i osoby prywatne. Staramy się odwdzięczyć, zgodnie z maksymą: „Kiedy pomagamy innym,

pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło
i wraca do nas”.
Deklarowaliśmy dla gminy Sulęczyno pomoc, i tę deklarację podtrzymujemy, ale nie zostawimy bez
pomocy również gminy Cisek, przez
którą w lipcu przeszła trąba powietrzna, a straty powiększyły idące w ślad za nią ulewy. Najbardziej
poszkodowani zostali mieszkańcy
miejscowości Landzmierz, w której
aż 49 budynków zostało uszkodzonych. Wniosek gminy Cisek z prośbą o wsparcie finansowe dotarł do
nas na początku września. Tak więc
na najbliższej sesji radnym zostaną
przedstawione dwa projekty uchwał
o dotacje celowe na usuwanie skutków nawałnic – dla gminy Sulęczyno w wysokości 30 tysięcy złotych
i dla gminy Cisek w wysokości 15 tysięcy. Wierzę, że radni przychylą się
do wniosku Zarządu Powiatu.

Pani Iwonie Pietrzyk,
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
Uwaga! Studenci
niepełnosprawni
Informujemy, iż przyjmujemy już
wnioski na dofinansowanie do nauki
na poziomie wyższym.
Ostateczny termin składania
wniosków upływa z dniem
10.10.2017 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, ul. B. Chrobrego 5, 47-100
Strzelce Op., w p. 6 lub pod numerem
telefonu 77-461-33-81 oraz na stronie
internetowej: www.pcpr.strzelceop.pl
oraz na stronie bip.pcpr.strzelceop.pl
(Menu Główne, zakładka Aktywny
Samorząd).

Idziesz na grzyby?
Pamiętaj o kilku
rzeczach

C

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH
KRAJOWEGO FUNDUSZU
SZKOLENIOWEGO
ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO
FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność
gospodarczą na terenie Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Pracodawca ubiegający się o środki z rezerwy KFS musi spełniać łącznie
przynajmniej dwa priorytety: jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy, które zostały przyjęte na 2017r.
Priorytety Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2017 r.:
1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sektor ustalany według PKD),
2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych
w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury
pomostowej,

3
4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r., poz. 978).
Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:
1) uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy,
2) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok,
3) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
4) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z KFS
w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
5) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia
ustawicznego,
6) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
7) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
8) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitu posiadanych środków,
Informacje dotyczące PKD są dostępne na stronie:
http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.htm
Informacje dotyczące zawodów deficytowych są dostępne na stronach:
1) https://barometrzawodow.pl
2) http://wupopole.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy (monitoring
zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie)

hwile niepewności przeżył mężczyzna ze Śląska, gdy podczas
wyprawy na grzyby zgubił się w leNabór wniosków trwa w terminie od 12.09.2017r. do 27.09.2017r.
sie. Tym razem skończyło się na stra- Priorytety Rady Rynku Pracy na 2017 r.:
chu i wydłużonym spacerze po lesie. 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach
Pamiętajmy jednak, aby podczas grzypełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji ( nie mają matury),
Opolskich, w sekretariacie – pok. nr 14, I piętro, w godz. 7.30 – 15.30 (Strzelbobrania nie stracić czujności i potra- 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
ce Opolskie, ul. Gogolińska 2a)
fić bezpiecznie zachować się w lesie 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,
Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Światły, tel. 77 462 18 14
E C K I– tak, aby do domu wrócić nie tylko
3
z pełnym koszem grzybów, ale przede
wszystkim cało i zdrowo. Na szczęście
MIEJSCE
WYMAGANIA OCZEKIWANIA PRACODAWCY:
wszystko zakończyło się szczęśliwie.
STANOWISKO
WYKONYWANIA
wykształcenie,staż pracy,umiejętności
NIE!!!Policjanci apelują o rozwagę.
PRACY
- specjalności; inne;
POWIATOWY URZĄD PRACY
W minioną niedzielę, około 15:30
- wykształcenie min. zawodowe – kierunkowe
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
ELEKTROMECHANIK
- mile widziane doświadczenie w naprawie sprzętu
15 roku dyżurny strzeleckiej komendy otrzySTRZELCE
OPOLSKIE
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
SAMOCHODOWY
ciężkiego(szczególnie w zakresie elektryki samochodowej)
mał
zgłoszenie
o
zagubieniu
się
grzye-mail:
opst@praca.gov.pl
00
- prawo jazdy kat. B
biarza. Dzielnicowy, który przyjechał
www.pup-strzelce.pl
- wykształcenie zawodowe samochodowe
na miejsce ustalił, że czworo miesz- praktyczna i teoretyczna znajomość mechaniki i elektroniki
MIEJSCE
WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
Opolskich; kańców Śląska zdecydowało STANOWISKO
MECHANIK
POJAZDÓW
MIEJSCE
WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
się na
STRZELCE OPOLSKIE pojazdów sam.
PRACY
PRACODAWCY:
SAMOCHODOWYCH
STANOWISKO
WYKONYWANIA
wykształcenie,staż
pracy,umiejętności
ętro
- prawo jazdy kat. B
wycieczkę do lasu w gminie ZawadzPRACY
KSIĘGOWA
STRZELCE OPOLSKIE
-- specjalności;
wykształcenieinne;
średnie ogólnokształcące,
- min. dwa lata doświadczenia
kie. Jak to zwykle bywa SAMODZIELNA
o tej porze rowykształcenie
średnie
lub
wyższe
min. 2 letnie dośw., - znajomość przepisów podatkowych i ZUS,
- wykształcenie zasadnicze zawodowe (mechanik,
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO STRZELCE OPOLSKIE -- znajomość
ku,: celem wyprawy było grzybobranie.
Agencją Pracy
zasad
wystawiania
,
dobra
znajomość
- dyspozycyjność,
dokładność,faktur
rzetelność,
zaangażowanie,
elektromechanik)
- BIUROWY
umiejętność
pracy
pod
presją
czasu
MECHANIK
SAMOCHODÓW
programu
Symfonia
FiK
W rozmowie ze zgłaszającym ustaOLSKA
STRZELCE OPOLSKIE - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
POMOCNIK KSIĘGOWEJ
STRZELCE OPOLSKIE
-- wykształcenie
biegła obsługa
komputera,
urządzeń
biurowych,
CIĘŻAROWYCH
wyższe
lił, że 61-latek po godzinie wspólne- mile widziane doświadczenie w naprawie sprzętu ciężkiego
pakietu MS Office bądź pokrewnego,
KSIĘGOWY / ASYSTENT DZIAŁU
- min,
3 lata doświadczenia w księgowości
- dyspozycyjność
go zbierania oddalił się od grupy. Nie
- mile widziani studenci studiów niestacjonarnych,
ZAWADZKIE
y:
KSIĘGOWEGO
- dobra
znajomość
wysoka
kultura j.niemieckiego
osobista, punktualność
- prawo jazdy kat. C+E
odpowiadał na wołanie. Dodatkowo
KIEROWCA C+E
KRAJOWY
przepisów
podatkowych
KSIĘGOWA
ZAWADZKIE
-- znajomość
wykształcenie
min. średnie,
preferowane wyższe ekonomiczne,
A
- uprawnienia do przewozu rzeczy
mężczyzna nie miał przy sobie telefowyższe licencjat
lub wyższe magisterskie
-- wykształcenie
obsługa programów
pakietu Office,
TRANSPORT
w Czechach
- –znajomość
zasad rachunkowości, - doświadczenie
nu- Žebrak)
komórkowego. Dzielnicowy o ustaKIEROWCA C+E
przedszkolne
MIEDZYNARODOWY - prawo jazdy C+E
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
wykształcenie
wyższe, do nauki j.mniejszości
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA KOLONOWSKIE
STANISZCZE WIELKIE -- mile
widziane kwalifikacje
leniach poinformował dyżurnego,
któ- wykształcenie zawodowe lub średnie
I TEREN CAŁEGO KRAJU
- niemieckiej
łatwość w nawiązywaniu kontaktów, - prawo jazdy kat. B,
o:
ry na miejsce zdarzenia wysłał policyj- obsługa programów komputerowych, - 3 letnie doświadczenie,
- prawo jazdy kat. B
-- niemieckiego
MAGAZYNIER
STRZELCE
OPOLSKIE
znajomość j. angielskiego, niemieckiego
- rzetelność, pracowitość
odukcji ne patrole oraz przewodnika z psem
wykształcenie
techniczne
KELNER-BARMAN
STRZELCE
OPOLSKIE
wykształcenie
średnie,
- mile widziane wózki widłowy
SPECJALISTA DS. EKSPORTU
ZAWADZKIE
służbowym.
znajomośćzawodowe
j.niemieckiego
KUCHARZ
STRZELCE OPOSLKIE
-- biegła
wykształcenie
– średnie kierunkowe,
- wykształcenie zawodowe
Na
szczęście
–
w
trakcie
oczekiwadoświadczenie
mile
widziane
wykształcenie
min.
średnie
bą: CV
- doświadczenie
HANDLOWIEC
STRZELCE OPOLSKIE -- znajomość
SPAWACZ TIG
SZYMISZÓW
wykształcenie
- upr. TIG,
MAGAZYNIER
ZIMNA WÓDKA
branżyzawodowe,
inst. sanitarnych
i grzewczych
nia na dyspozycje - zagubiony
grzy- uprawnienia operatora wózków widłowych
- prawo jazdy kat. B, - doświadczenie
wykształcenie
wyższe,
preferowane
pedagogiczne
biarz dotarł do leśnej drogi,
któraBUDOWLANY
do- mile widziane doświadczenie w pracy z SAP
POMOCNIK
KOLONOWSKIE
- mile widziane doświadczenie i prawo jazdy kat. B
prowadzenie
animacji
kulturalnych,
praca
z
dziećmi
PRACOWNIK BUDOWLANY
SUCHA – WG ZLECEŃ
- wykształcenie min. zawodowe,
prowadziła go do zaparkowanego
sa- wykształcenie zasadnicze zawodowe
MAGAZYNIER
KOLONOWSKIE
ANIMATOR KULTURY
STRZELCE OPOLSKIE -- prawo
jazdy
kat.
B
umiejętność: docieplenia, sucha zabudowa, wykończenia wnętrz,
- uprawnienia na kierowanie wózkami do załadunku
mochodu. Mężczyźnie nic się nie sta-- min.
2
lata
doświadczenia
na
podobnym
stanowisku
mile widziane prawo jazdy kat.B, - doświadczenie
- wykształcenie zawodowe
ło i skończyło się na kilku
godzinach
znajomość
j.angielskiego
PŁYTKARZ,
OCIEPLENIOWIEC
WG ZLECEŃ
-- komunikatywna
wykształcenie min.
zawodowe
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
KIEROWCA KAT.C+E
STRZELCE OPOLSKIE
-- wykształcenie
wykształcenieśrednie
zawodowe,
- prawo
jazdy kat.C+E,
niepewności oraz dodatkowych
kilolub wyższe
– kierunek
ekonomiczny
MAGAZYNIER – LOGISTIK
STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia na wózek widłowy
+ WG ZLECEŃ
-- znajomość
karta kierowcy,
-w
kurs
na przewóz
rzeczy - doświadczenie
i
widza
zakresie
księgowości,
metrach marszu.
- obsługa komputera
KSIEGOWY/A STRZELCE
STRZELCE
OPOLSKIE -- rzetelność
OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGO
OPOLSKIE
wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
Grzybobranie to dobry sposób na
+ WG ZLECEŃ
- UPR. operatora do produkcji mieszanek betonowych
- mile widziana znajomość j.niemieckiego lub j.angielskiego
- mile
widziane doświadczenie
i znajomość j.obcych
MECHANIK
SAMOCHODOWY
STRZELCE
OPOLSKIE
wykształcenie
zawodowe,
spędzanie wolnego czasu i odpoczy- wykształcenie zawodowe
ĄD PRACY
wyższe
-- wykształcenie
doświadczenie
na podobnym stanowisku,
- mile widziane umiejętności spawalnicze, obsługa palnika
nek na łonie natury. Aby z wyprawy do
MONTER KONSTRUKCJI
znajomość
-- praktyczna
umiejętność
pracy wAutoCad
zespole,
OPOLSKICH
KOLONOWSKIE
- mile widziane uprawnienia do obsługi np. zwyżek,
KONSTRUKTOR
ZAWADZKIE
lasu
przywieźć
(poza
pełnym
koszem
- dobra
samodzielność
w
wykonywaniu
zadań, - 3 letni staż
STALOWYCH
znajomość
rysunku
technicznego
JE,
ładowarek teleskopowych
SAMODZIELNY
BRUKARZ
STRZELCE OPOLSKIE
-- biegła
wykształcenie
- doświadczenie,
znajomośćzawodowe,
j.angielskeigo
grzybów) tylko pozytywne
wspomnie- min. 2 lata doświadczenia na w/w stanowisku
- samodzielność w wykonywaniu prac, - prawo jazdy kat.B,
PRZYJMOWANE
PROGRAMISTA PROGRAMÓW + WG ZLECEŃ
wykształcenie
wyższe
nia, warto pamiętać o kilku prostych,
- doświadczenie w zawodzie
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE - podstawowa znajomość obsługi komputera
ZAWADZKIE
CNC
zawodowe
SKI PRACODAWCÓW
SAMODZIELNY MURARZ
WOJ. OPOLSKIE
-- umiejętności
wykształcenie
zawodowe,
ale istotnych zasadach bezpieczeństwa:
OPERATOR MASZYNY
KOLONOWSKIE
wykształcenie
wyższe
techniczne
doświadczenie
w
pracy
na
podobnym
stanowisku,
NIE STAŻU
PRODUKCYJNEJ
HANDLOWIEC
ZAWADZKIE
- przed wyjściem do lasu warto poznajomośćwj. wykonywaniu
francuskiego i niemieckiego
-- biegła
samodzielność
prac,
- wykształcenie mile widziane wykształcenie techniczne
wiadomić bliskich o wyprawie
E BEZROBOTNYCH
doświadczenie
w zawodzie
KASJER / SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE -- książeczka
sanepidowska
OPERATOR MASZYN
STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane uprawnienia na wózek widłowy, suwnice i
POMOC okolicę,
DEKARZA
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe, - umiejętności budowlane, dekarskie,
oraz wskazać im najbliższą
YCIA!
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE - prawo jazdy kat.B,
doświadczenie
w której będziemy przebywać, a takśredniewysokościowe pow.3m,
-- wykształcenie
mile widzianemin.
badania
- wykształcenie średnie techniczne
kultura osobista
że kiedy zamierzamy wrócić z po-- wysoka
doświadczenie
mile widziane
- obsługa komputera
uropejskiego Funduszu SpoSTRZELCE
OPOLSKIE -- komunikatywność
KIEROWCA KAT. C+E + HDS SPRZEDAWCA STRZELCE
OPOLSKIE
wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,
wrotem do domu;
- znajomość rysunku technicznego
– WG ZLECEŃ
- mile
prawo
jazdy kat.
C+E,
- karta
kierowcy,
OPERATOR MASZYNY CNC
KOLONOWSKIE
a Edukacja- Rozwój
Oś
priowidziane
prawo
jazdy
kat
B
oraz
doświadczenie
w
- CAD
do lasu najlepiej wybierać się w to- handlu
kurs na przewóz rzeczy, - uprawnienia HDS
cy Działanie warzystwie
1.1 - Wsparcie
- obsługa wózka widłowego, żurawia stacjonarnego
KIEROWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe,
- im więcej
osób, KAT.T
tym (traktorzysta)
wykształcenie
zawodowe
- min. 1 rok doświadczenia
na regionalnym
rynku pracy
+ WG ZLECEŃ
- prawo jazdy kat.T, - doświadczenie
SPRZEDAWCA
ZAWADZKIE
lepiej;
mile
widziana
umiejętność
kasy
fiskalnej
KOSZTORYSANT
ZDZIESZOWICE
- wykształcenie min. średnie,
skaner do czytania kodów na paletach
ane do realizacji
będą wnio- o zabraniu
STRZELCE OPOLSKIE -- obsługa
- nie zapominajmy
min.
zawodowe
– BRANŻAlatarek
BUDOWLANA/
-- wykształcenie
doświadczenie
w branży
mechanicznej/budowlanej, remontów OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
uprawnienia operatora wózków widłowych
POMOC KUCHENNA / POKOJOWA
JEMIELNICA
rudnienie osoby
bezrobotnej
- mile
widziane
doświadczenie
MECHANICZNA
instalacji
technolog.
przemysłu koksowniczego i hutniczego,
i elementów
odblaskowych,
dzięki
- uprawnienia do obsługi suwnicy SI specjalnego
POKOJOWA
STRZELCE OPOLSKIE -- preferowana znajomość j. angielskiego,
którym w czasie zapadającego zmroOPERATOR SUWNICY
ZAWADZKIE
przeznaczenia z trawersą obrotową
- upr. odpowiednie do branży,
- wykształcenie min. zawodowe
- doświadczenie na podobnym stanowisku
ku będziemy bardziej widoczni;
- umiejętność odczytywania dokumentacji projektowej,
KELNER/KA
STRZELCE OPOLSKIE - mile
widziane
doświadczenie kalkulacji robót
- min. wykształcenie zawodowe elektryczne
tworzenie
harmonogramów,
- nieodzowny będzie telefon komórSPÓŁPRACY!
j.niemieckiego
BIUROWY
ZDZIESZOWICE
-- znajomość
wykształcenie
min. średnie techniczne,
- umiejętność czytania schematów eklektycznych
kowy z naładowaną PRACOWNIK
baterią, który
ELEKTRYK
STRZELCE
OPOLSKIE
zawodowe
-- wykształcenie
samodzielność
i dobra organizacja w pracy,
- uprawnienia SEP do 1 kV bez ograniczenia napięcia
żna uzyskaćmoże
w PUP
okazać się bardzo przydatny
odczytywanie
dokumentacji projektowej,
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE - książeczka
zdrowia
- mile widziane doświadczenie w dziale utrzymania ruchu
obsługa
pakietu
MS
Office
(głownie
Word,
Excel,
Offcie)
olskich, w sytuacjach kryzysowych;
- doświadczenie
- wykształcenie mile widziane wykształcenie techniczne
- preferowana znajomość j. angielskiego
PRACOWNIK
UTRZYMANIA
- wykształcenie zawodowe
naj-BRANŻA
STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane uprawnienia na wózek widłowy, suwnice i
pokoju nr- 7pojazd, którym przyjechaliśmy,
KOSZTORYSANT
ZDZIESZOWICE
- wykształcenie min. średnie techniczne,
ROZMIERKA
/
WG
RUCHU
MURARZ / OCIEPLENIOWIEC
murarskie
doświadczenie
ELEKTRYCZNA
-- umiejętności
doświadczenie
w branży elektrycznej remontów instalacji
leśnym.
ZLECEŃ
77 4621863lepiej zostawić na parkingu
- doświadczenie
w pracy
na budowie
technologicznych
przemysłu
koksowniczego i hutniczego,
LAKIERNIK WYROBÓW
wykształcenie zasadnicze zawodowe
Upewnijmy się, że dobrze zamknęliOLSZOWA
-- wykształcenie
preferowana zawodowe
znajomość j. angielskiego,
DRZEWNYCH
- doświadczenie lakierowaniu mebli
SPÓROK / WG
śmy drzwi i okna naszego samocho- mile
upr.widziane
odpowiednie
do branży,
POMOCNIK BUDOWLANY
umiejętności
murarskie
lub
brukarskie
HYDRAULIK, MONTER,
KROŚNICA / WG
- prawo jazdy kat. B
ZLECEŃ
-- mile
umiejętność
du i nie pozostawiajmy wartościowidziane odczytywania
doświadczenie dokumentacji
w murowaniu projektowej,
INSTALACJI SANITARNYCH I C.O.
ZLECEŃ
- mile widziane doświadczenie
tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót
ZIMNA
WÓDKA
/
WG
wych przedmiotów naMAGAZYNIER
wierzchu; PLACU DREWNA
PRACOWNIK OBSŁUGI MYJNI
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie, zawodowe, mile widziane leśne,
ROBOTNIK BUDOWLANY
ZLECEŃ
!!!
- warto być przygotowanym na zmia- umiejętność pakietu Office, - doświadczenie mile widziane
- wykształcenie zawodowe
POMOCNIK KAMIENIARZA
JEMIELNICA
SZYMISZÓW / WG -- prawo
jazdy kat.
B
KIELCZA
możliwość
przyuczenia,
OPERATOR
MASZYN CNC
- mile widziane prawo jazdy kat. B
leśnych
PRACOWNIK
BUDOWLANY
KOLENIE:nę pogody, dlatego podczas
PRACOWNIK PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
-- mile
wykształcenie
gimnazjalne, - zdolności manualne,
ZLECEŃ
widziane doświadczenie
- wykształcenie średnie zawodowe
spacerów nieodzowna będzie kurt-- obsługa
dyspozycyjność
do
pracy
w
systemie
czterobrygadowym,
pionowego centrum obróbczego CNC
- mechaniczne
RZ
OPERATOR OBRABIAREK CNC
POZNOWICE
-- mile
zaangażowanie
i
chęć
do
pracy
ka przeciwdeszczowa i odpowiednie
OBUWNIK
MONTAŻYSTA
STRZELCE
OPOLSKIE
widziane doświadczenie
- samodzielność
PRACOWNIK
BIUROWY-TECHNOLOG
ZAWADZKIE
wykształcenie
średnie,
wyższe;
ora zagęszczarek
obuwie.
TOKARZ
ZAWADZKIE
- dokładność, precyzja
- dobra znajomość obsługi komputera,
Gdyby okazało się, że zgubiliśmy
zawodowe
eratora przecinarek
-- wykształcenie
znajomość j. zasadnicze
niemieckiego
lub j. francuskiego
SZLIFIERZ
ZAWADZKIE
podstaw
rysunku technicznego
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
-- znajomość
wykształcenie
zawodowe-średnie,
- obsługa kasy fiskalnej,
spędzić
óg kl. III)drogę do domu i noc musimy
-- wykształcenie
prawo jazdy kat.B,
min. zawodowe
w lesie, znajdźmy bezpieczne miejsce,
-- uprawnienia
mile widziane
doświadczenie
SPAWACZ METODĄ MAG
ZAWADZKIE
metodą
MAG 135 (mięso - wędliny)
którym
będziemy mogli
przeczekać
uzyskaniemwprzez
uczestników
SPRZEDAWCA
½ etatu
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe-średnie,
- znajomość
rysunku
technicznego
obsługa
kasy
fiskalnej,
- prawo jazdy kat.B,
u oraz świadectwa
do rana.i książeczki
Jeśli podejrzewamy, że ktoś
frezarki CNC,
-- obsługa
mile widziane
doświadczenie (mięso - wędliny)
zacji Budownictwa
i Górnictwa
z naszych
bliskich zgubił
się
w
lesie,
FREZER CNC STRZELCE OPOLSKIE
ZAWADZKIE
suwnicyśrednie,
z poziomu roboczego
PRZEDSTAWICIEL
-- obsługa
wykształcenie
natychmiast zaalarmujmyHANDLOWY-HANDLOWIEC
policjantów.
– OKOLICE DO 30 KM
-- obsługa
umiejętności:
handlowe, negocjacyjne,
wózka widłowego

yczne i praktyczne w wymiarze
edną osobę szkoloną.
bezrobotnych posiadających

OFERTY PRACY

Więcej informacji i ofert pracy
dostępnych na naszej stronie internetowej
www.pup-strzelce.pl

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

NOGOWCZYCE

-

otwartość na ludzi, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
prawo jazdy kat.B,
doświadczenie w branży budowlanej będzie atutem
wykształcenie min. zawodowe,

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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W wielkim mieście nie wie nikt / Ile czasu może mżyć / Taki deszcz

Święto Chleba 2017

Wszystkie gminy pochwaliły się swoimi koronami dożynkowymi

Delegacja Centawy w śląskich strojach

Gorąco
dziękujemy!

Mobilne warsztaty pieczenia chleba

Brat Salezy z Góry św. Anny częstował wodzionką

W każdym momencie namioty były pełne

Delegacjom z gmin wraz z koronami dożynkowymi;
Wszystkim reprezentacjom jednostek organizacyjnych Powiatu
Strzeleckiego za tak kolorowy udział
w korowodzie;
Gościom i mieszkańcom naszego
powiatu za tak liczny udział;
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich, zwłaszcza uczniom klasy
4 TG i klasy 2 TG;
DPS w Strzelcach Opolskich
za tak ogromne zaangażowanie
i pomoc;
Właścicielom Gospodarstwa Koszyce i Stadninie Koni za upiększenie
korowodu oraz przejażdżki konne;
Orkiestrze Dętej Górażdże Cement S.A. za koncert;
Mażoretkom La Bella z Leśnicy
za piękny pokaz;
Gminie Strzelce Opolskie - za
użyczenie terenu;
Powiatowemu Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich za przygotowanie części artystycznej;
Wszystkim służbom, które czuwały nad bezpieczeństwem uczestników i gości podczas Święta Chleba: Policji, Straży Pożarnej i druhom
z OSP, ratownikom medycznym;
Pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy z tak dużym zaangażowaniem oddali się przygotowaniom
i organizacji tegorocznego Święta
Chleba.
To dzięki Wam wszystkim impreza – mimo deszczu! – udała się tak
dobrze!
Organizatorzy

Władze Powiatu Strzeleckiego dziękowały za to upominkami

Orkiestra Górażdże S.A. w korowodzie

Wśród widzów nie brakowało najmłodszych

Fani starych motocykli zjechali się z całego regionu

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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Koła aut się ślizgają / Wycieraczki smutno w deszczu łkają

Święto Chleba 2017
„Powrót do lat 70. i 80.” – hasło przewodnie naszego święta. Te lata były słodkie? Na pewno barwne i do tego nawiązało wielu uczestników
korowodu i gości. Zwłaszcza młodzież. Ale były też kolejki… Były kartki… Podczas Święta Chleba 2017 – na bigos. Rozdawano też mydełka
i wiatraczki, ufundowane przez Powiat Strzelecki. Muzycznie też zanurzyliśmy się w tamten okres, nawet podczas pokazu ogni sztucznych.

Telewizor się
przyda!

Trudne były pytania? – pytam
Ewę Raczyńską, tegoroczną zwyciężczynię konkursu „Znam Powiat
Strzelecki”, nauczycielkę języka angielskiego i informatyki PSP nr 4
w Strzelcach Opolskich.
- Kiedy przeczytałam opublikowane w „Powiecie Strzeleckim” pytania, stwierdziłam, że na mniej więcej 30 na 50 odpowiedziałabym bez
przygotowania – ocenia. Pani Ewa
przyznaje również, że podczas Rajdu Strzelecka Wiosna, którego od lat
jest współorganizatorką, też zawsze
jest konkurs wiedzy historycznej,
a tak poza tym – historia jest jej pasją
i konikiem. Dodaje też, że znacznie
trudniejsze okazały się pytania dodatkowe, w dogrywce, przynajmniej
niektóre, zwłaszcza o ilość kilometrów dróg powiatowych.
- Kiedy okazało się, że to ja konkurs wygrałam, byłam uszczęśliwiona. Telewizor się przyda, zwłaszcza
że dotychczas miałam stary, jeszcze
z kineskopem.
Drugie miejsce w konkursie zdobył pan Ryszard Omielańczuk (nagroda – basen z piłeczkami dla dzieci), a trzecie – pani Maria Bisz (nagroda – namiot „tipi”).
Pozostali uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody pocieszenia, które – podobnie jak główną nagrodę –
ufundował Powiat Strzelecki.

Dziękujemy sponsorom!
Tegoroczne Święto Chleba na pewno nie byłoby tak udane, gdyby nie wsparcie naszych sponsorów – a było ich aż 19! - którzy dołożyli swoje „cegiełki”.

„Sierotka” Paulinka
losowała uczestników

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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Nowe poradnie przy Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
Poradnia Badań
Prenatalnych
Zaprasza Panie w ciąży poniżej 35
roku życia, które mieszkają, uczą się
lub pracują w powiecie strzeleckim
oraz kędzierzyńsko-kozielskim.
Wizyty muszą się odbyć pomiędzy 12-13, a następnie 18-22 tygodniem ciąży.
Dwa tygodnie przed pierwszą wizytą należy wykonać testy biochemiczne w szpitalnym laboratorium.
Poradnia działa w pok. 227, na II
piętrze Szpitala, w godzinach popołudniowych, w piątki.
Badania wykonuje lekarz z certyfikatami PTG (sekcja USG) i FMF.
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod numerem 77
40 70 101 lub osobiście, w rejestracji
w holu Szpitala w godzinach 07.30 14.30, od poniedziałku do piątku.
Laboratorium działa od poniedziałku do czwartku w godz. 07.30
- 09.00.
• Diagnostyką prenatalną nazywamy badania, które przeprowadzamy we wczesnych etapach ciąży
w celu wykrycia wad genetycznych i rozwojowych płodu, oraz
efektywniejszego leczenia płodu i noworodka niezwłocznie po
urodzeniu
• Techniki diagnostyki prenatalnej mogą być inwazyjne lub
nieinwazyjne
• Oferujemy badania nieinwazyjne
dla kobiet w wieku poniżej 35 lat,
to jest dwa badania USG z oceną
wielu markerów wad genetycznych oraz testy biochemiczne podwójne oparte na pomiarach stężenia PAPP-A oraz wolnego beta-hCG we krwi matki
• Pierwsze badanie USG musi się
odbyć pomiędzy 12 – 13 tygodniem ciąży, przy czym testy biochemiczne należy wykonać 2 tygodnie wcześniej w szpitalnym
laboratorium, w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach
07.30 - 09.00. Na wizycie uzyskane dane analizowane będą komputerowo w celu oceny ryzyka
choroby płodu – wykluczenie Zespołu Downa, Edwardsa oraz Patau. Dodatkowo oceniana będzie
budowa płodu
• Drugie badanie USG odbędzie się
pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży. Wtedy ocenione będą wszystkie narządy płodu

Poradnia Pediatryczna

Poradnia Laktacyjna

Szkoła Rodzenia

Zaprasza Mamy, które mieszkają, uczą się, lub pracują w powiecie
strzeleckim oraz kędzierzyńsko - kozielskim. Pacjentki przyjmuje Certyfikowany Doradca Laktacyjny.

Zaprasza Panie w ciąży.
Zajęcia prowadzone są przez położne i lekarzy Szpitala. Dodatkowo
przez fizjoterapeutę i psychologa.

Poradnia działa w pokoju 047,
na parterze Szpitala w godzinach
popołudniowych, w poniedziałki
i czwartki.
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod numerem 77
40 70 101 lub osobiście, w rejestracji
w holu Szpitala w godzinach 07.30 14.30, od poniedziałku do piątku.
W poradni laktacyjnej otrzymasz
pomoc gdy:
• Nie jesteś pewna czy karmisz prawidłowo oraz czy dziecko dobrze
przybiera na wadze
• Masz kłopoty z przystawianiem
dziecka do piersi
• Dziecko nie chce ssać piersi
• Masz bolesne brodawki
• Masz nawał pokarmu i potrzebujesz wskazówek jak postępować
• Masz zastój pokarmu
• Masz zapalenie piersi
• Masz wrażenie, że karmienie trwa
zbyt długo lub karmienia są zbyt
częste
• Wydaje Ci się, że masz za mało
pokarmu
• Dokarmiasz dziecko mlekiem
modyfikowanym i chciałabyś karmić wyłącznie piersią
• Przyjmujesz leki i chcesz skonsultować ich bezpieczeństwo w trakcie laktacji
• Potrzebujesz informacji na temat
właściwego odżywiania w okresie
karmienia piersią
• Chcesz wrócić do pracy i utrzymać laktację
Na wizytę należy zgłosić się
z dzieckiem, o ile to możliwe, w porze karmienia.
Prosimy zabrać ze sobą dwie pieluszki tetrowe. Pierwsze spotkanie
będzie trwało około godziny.

Zajęcia odbywają się w Powiatowym Centrum Kultury ul. Dworcowa
23 w Strzelcach Opolskich, od godziny 16.00, w każdy czwartek. Uczestnictwo nie wymaga wcześniejszej
rejestracji.
Tematyka zajęć w Szkole Rodzenia będzie obejmowała następujące
zagadnienia:
1. Ciąża:
• zmiany zachodzące w organizmie
kobiety
• zasady prawidłowego odżywiania
• wpływ środków psychoaktywnych
•
•
•
•

2. Poród:
zwiastuny zbliżającego się porodu
przebieg porodu
czynna postawa podczas porodu
sposoby radzenia sobie z bólem

3. Karmienie piersią:
• zalety, praktyczne aspekty karmienia piersią
• problemy okresu laktacji oraz
sposoby radzenia sobie z nimi
4. Gimnastyka:
• ogólnie usprawniające ćwiczenia
• techniki relaksacyjne
• ćwiczenia przygotowujące do
porodu
5. Wybrane zagadnienia psychologiczne dotyczące okresu ciąży i połogu
6. Pielęgnacja noworodka
7. Problemy zdrowotne w okresie noworodkowym
8. Powrót płodności po porodzie, antykoncepcja w okresie
laktacji

Poradnie działają w ramach projektu “W trosce o zdrowie matki i dziecka”
dofinansowanego z Badań
RPO WO na lata
2014-2020; Działanie 8.1
Poradnia
Prenatalnych
„Dostęp
do wysokiej
jakości usług
i społecznych”
przy
Szpitalu
Powiatowym
im. zdrowotnych
Prałata J. Glowatzkiego

w Strzelcach Opolskich

Zaprasza rodziców z dziećmi
w wieku 6-8 tygodni, którzy mieszkają w powiecie strzeleckim oraz
kędzierzyńsko-kozielskim.
Dzieci przyjmują doświadczeni
lekarze pediatrzy i neonatolodzy
Poradnia działa w pokoju 047, na
parterze Szpitala w godzinach 11.00 14.00, od poniedziałku do piątku.
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod numerem 77
40 70 101 lub osobiście, w rejestracji
w holu Szpitala w godzinach 07.30 14.30, od poniedziałku do piątku.
W poradni pediatrycznej wykonamy u Twojego dziecka:
• ocenę wg skali Brazeltona - dzieci
w wieku 6-8 tydzień życia
• ocenę metodą Prechtla - dzieci
w wieku około 3 miesiąca życia
• ocenę innymi metodami
Główną techniką w proponowanych metodach jest obserwacja. Metody są nieinwazyjne, bezbolesne.
Czemu służyć mają powyższe
oceny?
• obserwacja pozwala stwierdzić
lekkie odchylenia od prawidłowych wzorców ruchowych
• wcześnie będzie można rozpocząć zabiegi stymulujące rozwój
dziecka
• obserwacja pozwala formułować
wnioski dotyczące ewentualnego
stopnia porażenia mózgowego
Co zaproponujemy po pierwszej wizycie?
Kolejne wizyty ustalane będą indywidualnie, w zależności od potrzeb. Lekarz może zalecić Twojemu
dziecku:
• rehabilitację w ramach NFZ
(Szpital może zwrócić część kosztów dojazdu)
• instruktaż rehabilitacji w Gabinecie Rehabilitacyjnym w NZOZ
“Panaceum” w Strzelcach Opolskich, ul. Chrobrego 1/1 (obowiązuje rejestracja jak do poradni)
• wizytę u dietetyka
• wizytę u logopedy
• wizytę u psychologa
Jakie korzyści osiągniesz, zgłaszając się do poradni?
• zrozumiesz emocje i zachowania
swojego dziecka
• zbadasz pozytywne i negatywne
reakcje swojego maluszka
• będziesz umiała rozpoznać, czy
dziecko prawidłowo się rozwija
• wzmocnisz więź pomiędzy Tobą
i Twoim dzieckiem
• otrzymasz fachowe wskazówki
i pomoc, aby Twoje dziecko jak
najlepiej się rozwijało

Rehabilitacja kobiet
po porodzie
Zapraszamy Panie po porodzie,
które mieszkają, uczą się lub pracują
w powiecie strzeleckim oraz kędzierzyńsko – kozielskim.
Zajęcia prowadzi doświadczony
fizjoterapeuta.
Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w:
• Powiatowym Centrum Kultury,
ul. Dworcowa 23, w Strzelcach
Opolskich, co drugi czwartek
• Gabinecie Fizjoterapii Rehabilitacji OLMED, ul. Portowa 70,
w Kędzierzynie – Koźlu, co drugi piątek
Pierwsze zajęcia odbędą się:
• 21.09.2017 r. w Strzelcach
Opolskich
• 22.09.2017 r. w Kędzierzynie
– Koźlu
Udział w zajęciach nie wymaga
wcześniejszej rejestracji
Stosując odpowiednie ćwiczenia
po porodzie unikniesz następujących dolegliwości:
• nietrzymania moczu
• zaparć
• hemoroidów
• bólu podczas współżycia seksualnego
• bólu kręgosłupa
Nie będziesz musiała używać
wkładek higienicznych, np. przy bieganiu, oraz suplementów diety.
Jakie ćwiczenia proponujemy?
• rozluźniające mięśnie, które wpływają na układ moczowy, płciowy,
pokarmowy, na miednicę, głowę,
barki, nogi
• wzmacniające pośladki, brzuch
i rozciągające plecy
Nauczymy Cię prawidłowych
nawyków:
• jak prawidłowo stać, chodzić, siadać, siedzieć i wstawać
Na ćwiczenia możesz przyjść
z dzieckiem. Ćwiczenia trwają około jednej godziny.
Informację o następnych terminach organizowanych zajęć uzyskasz
• w Szpitalu w Strzelcach Opolskich pod numerem 77 40 70 101,
• lub osobiście, w rejestracji w holu Szpitala w godzinach 07.30 –
14.30, od poniedziałku do piątku
• w Powiatowym Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich pod numerem 77 412 30 13, lub osobiście w Dziale Promocji w godzinach 08.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku
• w Gabinecie Fizjoterapii Rehabilitacji OLMED w Kędzierzynie –
Koźlu, pod nr 509-919-296 w godzinach 09:00 - 15:00, od poniedziałku do piątku

Jesień w Powiatowym Centrum Kultury

zaprasza Panie w ciąży poniżej 35 roku życia,
które mieszkają, uczą się lub pracują
w powiecie strzeleckim oraz kędzierzyńsko- kozielskim.
Wizyty muszą się odbyć pomiędzy 12-13, a następnie 18-22 tygodniem ciąży.
2 tygodnie przed pierwszą wizytą należy wykonać testy biochemiczne
w szpitalnym laboratorium.

Poradnia działa w pokoju 227, na II piętrze Szpitala,
w godzinach popołudniowych, w piątki.
Badania wykonuje lekarz z certyfikatami PTG (sekcja USG) i FMF.
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty
pod numerem 77 40 70 101 lub osobiście, w rejestracji w holu Szpitala
w godzinach 07.30 - 14.30, od poniedziałku do piątku.
Laboratorium działa od poniedziałku do czwartku w godz. 07.30 - 09.00.

Poradnia działa w ramach projektu “W trosce o zdrowie matki i dziecka”
dofinansowanego z RPO WO na lata 2014-2020;
Działanie 8.1 “Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”
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Uwaga!
Zbliża
się sezon
grzewczy!

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
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 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.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. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com
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
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
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo
skracania tekstów. Materiałów
niezamówionych nie zwracamy.
DRUK: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
ul. Towarowa 4, 43-100 Tychy
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Strzelce Opolskie, dnia 19.09.2017 r.
OBWIESZCZENIE
ST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.
Dz.U. z 2017 poz. 1496) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257),

P

rzypominamy wszystkim
właścicielom
domów
jednorodzinnych o obowiązku kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych). Najlepszym momentem, aby sprawdzić i wyczyścić przewody jest okres
przed sezonem grzewczym.
Kontrolę taką, może przeprowadzić kominiarz albo osoba posiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Po każdym
skontrolowaniu przewodów kominowych powinniśmy otrzymać dokument potwierdzający wykonanie
tych prac. Kontrolujący sporządza

protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych.
W domach opalanych węglem,
drewnem lub innym paliwem stałym
powinno się czyścić przewody cztery razy w roku, rzadziej, bo dwa razy w roku czyści się przewody w domach opalanych gazem, olejem lub
innym paliwem ciekłym.
W domach, które ogrzewa elektrociepłownia lub kotłownia zlokalizowana w innym budynku, nie ma
potrzeby czyścić przewodów tak
często.

Biuro Rzeczy Znalezionych funkcjonuje od dwóch lat
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.
Na stanie przedmiotów jest sporo, ale… chętnych do
odbioru brak! Teraz zwracamy się do Czytelników z prośbą
o niezwłoczne odebranie swoich zgub. To ostatnia szansa!

WEZWANIE DO
ODBIORU RZECZY
Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, nr 397), z uwagi na brak możliwości
doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie
osoby uprawnionej, Starosta Strzelecki wzywa wszystkie osoby uprawnione
(właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy
Znalezionych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
Wykaz depozytów znajdujących się na stanie Biura Rzeczy Znalezionych
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich stan na 20.09.2017 r.

z a w i a d a m i a m,
że dnia 31 lipca 2017r., na wniosek Burmistrza Ujazdu – 47-143 Ujazd, Sławięcicka 19, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej - ul.
Zapłotnej obręb ewidencyjny Olszowa, jedn. ewid. Ujazd -obszar wiejski, na
działkach ewid. ark.m.1, o nr.:
1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:
- 219 - działka gminna drogowa,
- 216/1 (działka nr 216/1 o pow. 0,0025 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 216 na działki o nr. 216/1 i 216/2; działka nr 216/2 o pow. 0,2528 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego
właściciela),
- 217/3 (działka nr 217/3 o pow. 0,0138 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 217/2 na działki o nr. 217/3 i 217/4; działka nr 217/4 o pow. 0,2729 ha pozostaje we władaniu dotychczasowych
właścicieli),
- 218/2 działka gminna drogowa,
2) poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny:
- 291 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Szkolnej,
- 213/5 - część działki gminnej pod budowę włączenia do drogi gminnej,
- 160/2 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Wiejskiej,
- 160/4 - część działki gminnej pod budowę włączenia do ul. Wiejskiej,
Z dniem zawiadomienia 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 obwieszczenia można w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach pn.
7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 19 września 2017 r. do 09 października 2017 r.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Rodzaj przedmiotu
• Portfel z pieniędzmi
• Telefon komórkowy marki Nokia
• Rower damski Sprick
• Pieniądze
• Pieniądze
• Torba z przyrządami
• Tablet Apple
mechanicznymi samochodowymi
• Klucz do samochodu Opel
• pieniądze
• Rower Kattler
• Czarna saszetka z pieniędzmi
• Telefon Komórkowy Nokia RM
• Portfel z pieniędzmi
781 300
• Telefon komórkowy marki
• Rower Qusar
Samsung
• Rower ETS City
• Telefon komórkowy marki
• Telefon Komórkowy Nokia G2-05
Samsung
• Portfel czarny z pieniędzmi
• Telefon komórkowy marki Sony
• Wiertarka Pegasus
• Klucze 4 sztuki
• Telefon Komórkowy marki Apple
• 3 sztuki kluczy patentowych
• Telefon Komórkowy Samsung GT
• Telefon komórkowy Alcatel
i 9506
• Rower o ramie czarno-złotej
• Słuchawki nauszne Ozone
• Telefon komórkowy Sony Xperia
• Rower górski Grand Mountain
• Telefon komórkowy Samsung
• Mini konsola psp
• Rower dziecięcy
• Pęk 2 szt. kluczy z zielonym
• Rower marki Kross
brelokiem
• Rower damski Kalin
• Pęk 8 sztuk kluczy z brelokiem
• Rower marki Merida
z znakiem marki samochodu
• Telefon komórkowy NOKIA
• 2 sztuki kluczy z dwoma
• Rower Amazonka
brelokami i maskotką
• Pieniądze
• Telefon komórkowy Samsung GT • Rower męski marki Author
Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli w ciągu dwóch lat od
dnia znalezienia rzeczy nie zostanie ona odebrana przez osobę uprawnioną,
staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.
Jeżeli jednak rzecz została oddana Staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odbierze w wyznaczonym przez Starostę terminie.
2. Warunkiem odebrania przedmiotu z Biura Rzeczy Znalezionych jest
złożenie jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.
Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby uprawnione oraz informacji o terminie odebrania pod numerem telefonu 77 4401759 w godzinach 8.00-16.00
oraz w pokoju 312 Starostwa.

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

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

Pani Marta Maniera 90 urodziny
świętowała 15 września

Pan Franciszek Brzezina jubileusz 95-lecia
obchodził 15 września

Z

Pani Gertruda Kondziela 90 urodziny
obchodziła 12 września

Wszystkim Jubilatom przekazujemy
najserdeczniejsze życzenia w imieniu redakcji:
dużo uśmiechu i jeszcze wielu lat w jak najlepszym
zdrowiu, bez trosk i pełnych słońca!

ogromną przyjemnością informujemy dziś
państwa o tym, że grono Jubilatów - mieszkańców powiatu strzeleckiego, którzy w ostatnim okresie obchodzili swoje okrągłe urodziny - znów się
powiększyło.
Najstarszy z nich - Pan Franciszek Brzezina,
mieszkający w Zawadzkiem – wyjątkowy Jubileusz
95-lecia obchodził 15 września br.
Pani Marta Maniera, mieszkająca w Staniszczach Wielkich, swoje 90 urodziny świętowała
również 15 września br.
Pani Gertruda Kondziela, mieszkanka Spóroka, Jubileusz 90-lecia obchodziła 12 września br.
W tych uroczystych dniach wszystkich Jubilatów odwiedzili nie tylko członkowie rodzin i bliscy, ale i przedstawiciele gmin i władz Powiatu
Strzeleckiego. Nie mogło zabraknąć oficjalnych
gratulacji, urodzinowych upominków i najlepszych
życzeń, które w imieniu całej naszej społeczności przekazał wszystkim Jubilatom starosta Józef
Swaczyna.

Marta ma prezent!

P

odczas Powiatowego Święta
Chleba odbyła się zbiórka charytatywna dla absolwentki CKZiU
Marty Kołodziejczyk. Pogoda niestety nie dopisała, mimo to znaleźli
się dobrzy ludzie i wolontariuszom
udało się zebrać 860 zł. Za wsparcie każdy otrzymał upominek. Marta
bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli jej zbiórkę oraz
Marzannie Burzyk wraz z wolontariuszami. Gdyby pogoda była łaskawsza, z pewnością udałoby się zebrać więcej jednakże na pewne rzeczy nie mamy wpływu.
Starosta Strzelecki wraz z pracownikami postanowili również wesprzeć Martę i wśród pracowników
zebrano kwotę 760 zł na rehabilitację Marty.
25 września Marta będzie miała urodziny i w tym dniu miała skończyć się jej zbiórka na Się pomaga.
Jeszcze rano 20 września rano brakowało niespełna 600 zł. I… okazało
się, że ktoś wpłacił brakującą kwotę!
– Prezent urodzinowy już mam! –
cieszyła się Marta, informując o tym

naszą koordynatorkę akcji Małgorzatę Płaszczyk-Waligórską, serdecznie
dziękując wszystkim.

Reklama jest nagrodą za zwycięstwo w Konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2016

