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Dać drugie życie

mfiteatr na Górze św. Anny był kiedyś jednym z największych na świecie. Do dziś jest jednym
z największych w Europie. Na temat Projektu Pomnika Czynu Powstańczego jego autor, Xawery Dunikowski, wymieniał uwagi z Pablem Picassem. Ale ostateczne wykonanie Pomnika odbiega
od pierwotnej wersji. Te dwa zabytki, o fascynującej i rzadko w szczegółach znanej historii, powinny odzyskać świetność. I odzyskają!
„Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny” to nazwa projektu, który
znalazł się ma liście projektów zatwierdzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w październiku ub.r. do dofinansowania w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014
2020. To projekt ogromny. Zarówno pod względem kosztów, jak i zakresu. Całkowita wartość projektu, realizowanego przez Powiat Strzelecki w partnerstwie z Gminą Leśnica to ponad 12,3 miliona
złotych, w tym wartość dofinansowania to ponad 8,5 miliona.
Więcej czytaj na str. 3

Największa inwestycja drogowa –
w Dolnej
U

Fot. Błażej Duk

Spotkanie samorządowców z biskupem

mowa dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga
na terenie gminy Strzelce Opolskie”, została
uroczyście podpisana w dniu 6 lutego b.r.
Inwestora, czyli Powiat Strzelecki reprezentują Starosta Pan Józef Swaczyna oraz Wicestarosta Pan Janusz Żyłka, natomiast Wykonawcę, czyli OLS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z
Lublińca, reprezentuje właściciel Adam Benski.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa
drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 1 droga na terenie
gminy Strzelce Opolskie, o długości 3456 m.
Zaprojektowano wykonanie nowej podbudowy
w miejscach poszerzenia istniejącej nawierzchni do szerokości 6,0 m oraz wzmocnienie konstrukcji jezdni do parametrów dla kategorii ruchu KR3. Przewiduje się wykonanie chodnika w
miejscowości Strzelce Opolskie ul. Dolińska na
odcinku o łącznej długości 272 m, w tym 235 m
chodnika po stronie lewej oraz 37 m po stronie
prawej. W związku z projektowanym wykonaniem chodnika po lewej stronie drogi , koniecznym jest zarurowanie odcinka rowu oraz wykonanie wpustów ulicznych. W ramach zadania

przewidziano także uporządkowanie (wyrównanie i wyplantowanie) poboczy, wyprofilowanie i oczyszczenie rowów, utwardzenie zjazdów.
Przed wjazdem do Strzelec Opolskich, od strony miejscowości Dolna, zaprojektowano wyspę
uspokajającą ruch.
Termin realizacji zadania w podpisanej umowie wyznaczono na okres od 3 kwietnia do 17
lipca 2018 r., a wartość wynagrodzenia wykonawcy według umowy wynosi 2.640.000 zł.
Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach „Programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019”, w wysokości 50 % kosztów. Projekt Powiatu Strzeleckiego uplasował się na pierwszym
miejscu ostatecznej listy rankingowej na 2018
r. dla dróg powiatowych w województwie opolskim.
Podpisanie umowy w dniu 6 lutego br. jest
konsekwencją tego, że postępowanie przetargowe zostało ogłoszone jeszcze w roku ubiegłym,
tj. w dniu 4 grudnia 2017 r. Pozwoliło to na odpowiednie przygotowanie się do wykonania tak
dużej inwestycji drogowej oraz uzyskanie korzystnej oferty cenowej. Wykonawcą zadania
będzie Spółka OLS z Lublińca, czyli ten wykonawca, który w ubiegłym roku zrealizował inną
inwestycję Powiatu Strzeleckiego - przebudowę
ulicy Zakładowej w Strzelcach Opolskich.
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Poznaj Moją Nową Firmę
C

złonkowie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego tradycyjnie na początku nowego roku
spotykają się z ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają Biskupem Opolskim w Ośrodku FormacyjnoWypoczynkowym Kurii w Głębinowie.
Po ustaleniu spraw bieżących, omówieniu tematyki spotkań w bieżącym roku i ustaleniu zagadnień, które dominować będą w pierwszym półroczu, członkowie Stowarzyszenia dyskutowali o nowym Kodeksie
wyborczym, wprowadzonym ustawą z 5 lutego 2018 r.
Tematem tegorocznej prelekcji ks. bp Andrzeja Czai było pojmowanie patriotyzmu w świetle nauki Kościoła. Mowa była również o pojawiających się coraz częściej w życiu publicznym wypowiedziach o charakterze antysemickim i ksenofobicznym.
Wśród samorządowców obecnych na spotkaniu z biskupem Andrzejem Czają byli obecni Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Waldemar Gaida członek Zarządu Powiatu.

Wybierz! Wygraj!
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wany jest przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego konkurs „Poznaj Moją Nową Firmę”. To wsparcie dla młodych firm, lokalnych przedsiębiorców, dopiero stawiających pierwsze kroki w biznesie.
Im bardzo przyda się promocja produktów i usług, najpierw w lokalnym środowisku, potem – na szeFirma zajmuje się organizowarokich wodach.
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Wszystkie szczegóły – na str. 4 i 5.
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Firma została założona 4 w
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Sesja Rady Powiatu

anim przystąpiono do porządku
obrad sesji zwołanej na 31 stycznia br., Przewodniczący Rady Stanisław Krawiec i Starosta Strzelecki Józef Swaczyna przekazali serdeczne
gratulacje mieszkańcom naszego powiatu uhonorowanym wyróżnieniami
podczas styczniowej Gali Opolskiej
Izby Gospodarczej Laurami Umiejętności i Kompetencji. Te zaszczytne wyróżnienia otrzymali: ks. Józef
Krawiec Srebrny Laur Umiejętności
i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono, Waldemar Gaida – Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy, Karol
Cebula – Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji oraz Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji: Wiktor Nowakowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśnicy oraz Ernest
Jelito, Prezes Górażdże Cement S.A.
Nie wszyscy laureaci mogli być obecni na sesji.
Ksiądz Józef Krawiec, dziękując z gratulacje, powiedział: – Często powtarzam: łatwiej się denerwować i nie bać, niż rozwiązywać trudne sytuacje. W moim życiu było parę
trudnych sytuacji, natomiast miałem
to szczęście, że nigdy nie zostałem
z nimi sam. Otrzymałem Łaskę Bożą,
zawsze mogłem liczyć na pomoc najbliższej rodziny.
Z kolei Waldemar Gaida podzielił się refleksją na temat samorządności: – Idea tkwi we współpracy. Mimo
animozji, różnic poglądów, jesteśmy
w stanie na rzecz drugiego człowieka
czynić lepiej, więcej i doskonalej. Po
raz kolejny zacytuję słowa Matki Teresy z Kalkuty „Ty możesz zrobić to,
czego ja nie potrafię, ja mogę robić to
co się tobie nie udaje. Wspólnie możemy dla Pana Boga dokonać czegoś
zupełnie wspaniałego”. Tego życzę
Państwu i sobie na przyszłość.
Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad, do którego wprowadzono projekt uchwały w sprawie
nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą: „Szpital
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich”.
Na wstępie starosta Józef Swaczyna przestawił informację z prac Zarządu Powiatu Strzeleckiego w okresie między sesyjnym. W nawiązaniu do niej radny Andrzej Wróbel poprosił starostę o wyjaśnienie czterech
punktów: wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu na zbycie zestawu Fango Heuser na rzecz Sosnowieckiego
Hospicjum im. Św. Tomasza Apostoła
w Sosnowcu; nieprzychylenia się do
wniosku Projektanta Szymona Kita
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PRIMTECH o wydłużenie terminu realizacji umowy z 16
listopada 2017 r.; zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku budżetowym 2017 Szpitalowi Powiatowemu w Strzelcach
Opolskich na dofinansowanie kosztów realizacji w 2017 r. zadania pn.
Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich; nieprzychylenia się
przez Zarząd do przystąpienia do rządowego programu rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA).
W odpowiedzi starosta J. Swaczyna: – Punkt 1: zbycie dotyczy nieczynnego od wielu lat pieca do wypalania borowiny. Dodać należy, że
z wnioskiem o nabycie sprzętu zwróciło się do Szpitala Powiatowego
w Strzelcach Opolskich Stowarzyszenie Sosnowieckie Hospicjum im. św.
Tomasza Apostoła. Najpierw pozytywną opinię wydała Rada Społecz-

na Szpitala, po czym Zarząd przychylił się do wniosku. Wartość pieca po
amortyzacji jest minimalna.
Odnośnie punktu 2. Wniosek dotyczył opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym
oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień dla inwestycji pn.
„Przebudowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich”. Zarząd
uznał wniosek za bezzasadny. Odnośnie punktu 3. sprawozdanie dotyczyło
rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2017
z przeznaczeniem na budowę miejsc
parkingowych na terenie szpitala.
Na ostatni punkt zapytania odpowiedzi udzielił wicestarosta Janusz
Żyłka: – Program rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności dotyczy siłowni na wolnym powietrzu. Zarząd wyszedł z założenia, że siłownie w większości realizowane są z budżetu gmin.
Ponadto zakres zaawansowania finansowego budżetu Powiatu Strzeleckiego jest dość wysoki, dlatego też Zarząd postanowił nie wprowadzać nowych inwestycji.
Kolejny punkt obrad to Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 r.
Radny Ryszard Nocoń: – Na posiedzeniu Komisji dzięki obecności
Starosty, Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz
członka tej komisji Stefana Szłapy
mieliśmy możliwość bieżącego uzyskania odpowiedzi na zadane pytania.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez
Komisję bez uwag, z jednym wypracowanym wnioskiem. Radny Jan Bogusz zaproponował zracjonalizowanie
zakupów, w tym materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji, sprzętu
oraz wyposażenia do usuwania zdarzeń w ramach sytuacji kryzysowych,
w poszczególnych gminach.
Wszyscy radni przyjęli Sprawozdanie Komisji jednogłośnie.
Jednogłośni byli również przy
podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady
Powiatu na rok 2018, a także w przyjęciu kolejnych uchwał w sprawach:
– trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu
strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego
na lata 2018 – 2021;
– zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok
2018;
– nadania statutu samodzielnemu
publicznemu zakładowi opieki
zdrowotnej działającemu pod firmą: „Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich”.
W punkcie interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radny Joachim Szostok przypominał: – 22
grudnia 2017 roku złożyłem wniosek o dokonanie kontroli drzewostanu wzdłuż rzeki Mała Panew na trasie
spływu kajakowego pomiędzy Kolonowskim i Krasiejowem. W odpowiedzi otrzymałem pismo Pani Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Jolanty Kusińskiej informujące
o tym, iż wniosek został skierowany
do właściwego organu. Czy do Starostwa wpłynęła odpowiedź z Zarządu
Zlewni w Opolu w tej sprawie?

Gratulacje dla uhonorowanych Laurami Umiejętności i Kompetencji - ks. Józefa Krawca i Waldemara Gaidy

Wicestarosta J. Żyłka: – Gdyby
pismo zostało nadesłane, z pewnością
trafiłoby również na Pana ręce. Odpowiedź może się opóźniać ze względu zmian organizacyjnych organu. Po
zakończeniu obrad sesji Pani Naczelnik zostanie zobowiązana do wysłania monitu w tej sprawie.
Z koeli w punkcie sprawy bieżące głos zabrała Gizela Szendzielorz,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Radna G. Szendzielorz: – Tematem Komisji Rewizyjnej było funkcjonowanie spółki PKS S.A w świetle
realizacji umowy ze Związkiem Powiatowo-Gminnym „JEDŹ Z NAMI”
w ramach realizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Temat styczniowego spotkania komisji w ostatnim czasie jest bardzo powszechny, często
na zebraniach sołeckich poszczególnych gmin pada pytanie: kiedy zostanie zwiększona liczna kursów? W odpowiedzi otrzymaliśmy deklarację iż
zmiany nastąpią w drugim półroczu
bieżącego roku. Zostanie zakupionych 15 autobusów niskoemisyjnych,
cena biletów, według zapewnień Prezesa PKS SA, prawdopodobnie nie
ulegnie zmianie.
Starosta J. Swaczyna: – Na dzień
dzisiejszy siatka rozkładu jazdy autobusów ustalana jest zgodnie z poleceniem burmistrzów i wójtów. W rozkładzie zostało wiele nierentownych
kursów, dzięki Związkowi Powiatowo-Gminnemu obowiązek dowozu
pasażerów do mniej obleganych miejscowości spoczywa po stronie gmin.
Finansowe zobowiązania Powiatu Strzeleckiego związane ze Związkiem JEDŹ Z NAMI wynoszą ok.
250 000 zł.
Przewodniczący Rady S. Krawiec: – Starosta nie podkreślił, iż jesteśmy pierwszym powiatem w Polsce, który taki program wprowadził.
Radny Stefan Szłapa: – Dzisiaj
w ramach uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie został
przyjęty wniosek na dofinansowanie
kosztów zakupu nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy na
kwotę 15.000 zł. Chciałbym serdecznie podziękować za przychylność
i przyjęcie tej uchwały. W związku z tym, iż uchwała została podjęta
w styczniu, rozstrzygnięcia przetargowe będą w lutym. Jak powszechnie wiadomo, owe rozstrzygnięcia

często bywają niekorzystne w obszarze pożarnictwa. Do końca sierpnia
samochód musi być już w OSP Krośnica, aby terminowo rozliczyć projekt. Dodam, iż OSP Krośnica jest
bezpośrednim beneficjentem projektu. Związane jest to z założeniem

BIP dla danej jednostki, aby ogłosić
przetarg na zamówienie publiczne.
Jednostka i jej ochotnicy wspomagają się różnymi sposobami na pozyskanie funduszy, m.in. zbiera kalendarze i złom, sprzedaje kufle na
Oktoberfest.

Jeszcze o budżecie
na rok 2018
Wystąpienie radnego Andrzeja Wróbla
na sesji Rady Powiatu 28 grudnia 2017 r.

J

ak co roku o tej porze opiniujemy i głosujemy Budżet Powiatu Strzeleckiego na następny rok. Zawsze w tym momencie słyszymy, że jest to budżet niespotykany, trudny do zrealizowania itp. Jednak podsumowując rok,
wychodzi na to, że został w dużej mierze zrealizowany, mimo piętrzących
się po drodze trudności prawnych, organizacyjnych i technicznych, tych
związanych z wykonawcą. W zasadzie jego brakiem. Ale przede wszystkim
wysoką ceną, znacznie przekraczającą zakładane środki ujęte w budżecie.
Muszę jednak stwierdzić, że budżet na 2018 r. jest wyjątkowy. Po pierwsze, kwota po stronie dochodów i wydatków jest niespotykana. Żeby zrównoważyć bilans zdecydowano się zaciągnąć kredyt. Ale i też zadania, które
stawiamy przed sobą, tego wymagają.
Jako radnego wybranego z okręgu7 leśnicko-ujazdowskiego cieszy mnie
ujęcie w planie trzech dużych inwestycji w tym regionie. Są to: remont,
a w zasadzie nowa droga z Dolnej do Strzelec Opolskich (2 etap), kompleksowa modernizacja drogi z Cisowej przez Zalesie Śląskie, jak również
rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny”.
Z dużym uznaniem należy podejść do współfinansowania z gminami powiatu, szczególnie inwestycji drogowych.
W pełni podpisuję się również pod innymi zadaniami w naszym regionie ujętymi w budżecie 2018 r. Przede wszystkim modernizacją oddziałów
w Szpitalu powiatowym im. Prałata Glowatzkiego, termoizolacją i remontem budynku Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie, czy zakupem nowoczesnych, ekologicznych autobusów dla PKS SA. Przedsięwzięcia te na
pewno w znaczny sposób poprawią jakość usług świadczonych dla naszych
mieszkańców.
Zdaję sobie sprawę z obecnej sytuacji na rynku wykonawców i w pełni
będę kibicował Zarządowi Powiatu, aby mógł zrealizować te ambitne plany na 2018 rok.
Cieszę się z planów, jakie zakłada sobie na 2018 rok Starosta i Zarząd
oraz Rada Powiatu.
Są jednak obiekty zadania, których nie ujęto w planie budżetu na 2018
rok, chociażby środki na projekt modernizacji budynku PCPR. Nie ma pomysłu na obniżenie kosztów eksploatacji budynków MOW-u w Leśnicy,
czy sprzedaży bądź zagospodarowania budynku w Zawadzkiem. Uważam
również, że znacznie można obniżyć koszty przeznaczone na promocję powiatu.
Reasumując, w pełni popieram przedstawiony projekt budżetu i będę
głosował za jego przyjęciem. Dziękując Pani Skarbnik za techniczne przygotowanie budżetu na 2018 r. szczerze życzę Zarządowi dużo zdrowia i wytrwałości w realizacji zakładanych ambitnych zadań w przyszłym roku dla
dobra mieszkańców naszego strzeleckiego powiatu.
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ealizacja inwestycji pn. „Przebudowa mostu JNI 30004469
w ciągu drogi powiatowej 1401
O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie
Śląskie w miejscowości Lichynia ul.
Daszyńskiego”, wymaga całkowitego wyłączenia z ruchu odcinka drogi,
na którym zlokalizowany jest obiekt.
Rozpoczęcie prac oraz zamknięcie

drogi nastąpi w dniu 19 lutego 2018
r. Umowa z wykonawcą przewiduje wykonanie robót do dnia 9 czerwca 2018 r.
W związku z koniecznością wyłączenia z ruchu odcinka ul. Daszyńskiego w Lichyni, został zaprojektowany objazd, którego trasa została
przedstawiona na powyższym schemacie. Objazd z Zalesie Śląskiego prowadzi drogą wojewódzką 426
przez Olszową do Strzelec Opolskich,
a następnie drogą powiatową 1805
O ze Strzelec Opolskich przez Dolną
i Porębę do Leśnicy.
Na obszarze objętym zmianą organizacji ruchu, dla dróg powiatowych
1412 O Dolna – Olszowa oraz 1439
Zalesie Śląskie – Olszowa (przez
Czarnocin), na istniejących ograniczeniach tonażowych zostaną wpro-

wadzone wyłączenia: „nie dotyczy
autobusów komunikacji publicznej”.
W celu umożliwienia pieszym i rowerzystom ominięcia placu budowy,
w okolicy mostu w Lichyni zostanie
wyznaczony i oznakowany ciąg komunikacyjny drogami wewnętrznymi
Gminy Leśnica.
O wszelkich ewentualnych zmianach w organizacji ruchu drogowego, związanych z przebudową mostu
w Lichyni, Zarząd Powiatu Strzeleckiego będzie na bieżąco informował
użytkowników dróg oraz mieszkańców
powiatu. Być może dojdzie jeszcze do
zmian w związku z przebudową drogi
powiatowej Strzelce Opolskie – Dolna.
Przepraszamy za utrudnienia w ruchu i wszelkie niedogodności. O ewentualnych zmianach będziemy, jak wspomniano, informować na bieżąco.

Grypa już jest, ale zachorowań będzie więcej
W
Czechach ogłoszono epidemię.
W Polsce od początku roku na
grypę zachorowało ponad pół miliona osób, tylko w ostatnim tygodniu
stycznia – ponad 250 tysięcy. W tym
samym okresie największy wzrost zachorowań odnotowano w woj. małopolskim – 39.125 i mazowieckim –
37.083, natomiast najmniej w woj.
opolskim – 2.182 (to dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –
Państwowego Zakładu Higieny).
– A jak jest w naszym powiecie?
– Na razie całkiem nieźle – odpowiada Katarzyna Kanoza, dyrektor PSSE w Strzelcach Opolskich. –

W pierwszym tygodniu stycznia odnotowanych zostało 300 zachorowań
na grypę lub choroby grypopodobne, a ostatnim 630. W sumie w całym
styczniu – 1.801, a w roku 2017 około 4.800, a więc zdecydowanie więcej. Spodziewamy się, że zdecydowany wzrost nastąpi na przełomie lutego i marca, to w tym okresie zazwyczaj mamy do czynienia z apogeum
zachorowań.
– Skąd wiadomo, że chorujemy
na grypę, czy też mamy z inną chorobą?
– Początek grypy jest zazwyczaj
gwałtowny, połączony z osłabieniem,
bólem mięśni, kości lub stawów i wy-

soką gorączką. Katar może być nieznaczny, ale może go też w ogóle nie
być. Natomiast przeziębienie rozwija się wolno, zazwyczaj zaczyna się
od kataru i bólu gardła, brak wysokiej
gorączki. Jednak w stwierdzeniu, czy
to grypa, najistotniejsze jest potwierdzenie badaniem na obecność wirusa grypy. Na terenie powiatu strzeleckiego trzy przychodnie prowadzą tego typu badania – dwie w systemie
Sentinel, jedna w systemie Imove.
Na 8 pobranych od pacjentów próbek
w dwóch przypadkach potwierdzono
obecność wirusa grypy typu B.
Dok. na str. 6

Mieszkania chronione w Strzelcach Opolskich
P

iątego lutego br. oficjalnie otwarte zostały w Strzelcach Opolskich
mieszkania chronione i wspomagane
dla osób niepełnosprawnych - w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Uroczyste przecięcie wstęgi przez burmistrza Tadeusza Goca
i wojewodę Adriana Czubaka oznacza oddanie do użytku 12 mieszkań
chronionych o łącznej powierzchni
ponad 500 m kw. z przeznaczeniem
dla 36 osób.
W gronie gości zaproszonych na tę
uroczystość był również wicestarosta
Janusz Żyłka.
Dok. ze str. 1
Zadanie związane z przywróceniem blasku, a właściwie: życia, przestrzeni na Górze św. Anny, jest nie
tylko ogromne, ale i bardzo trudne.
Obejmuje bowiem prace przy dwóch
odrębnych i niezależnych funkcjonalnie obiektach zabytkowych (koszty
infrastruktury zabytkowej to niemal
84 proc. kosztów całkowitych projektu). Uznano jednak, że jedynie realizacja projektu zintegrowanego będzie
w stanie wywołać oczekiwane rezultaty. Jakie? To przede wszystkim rozwój gospodarczo-społeczny naszego regionu, poprzez rozwój usług turystycznych i działalności kulturalnej, tworzenie nowych miejsc pracy,
poprawę dostępu do kultury dzięki
znacznie efektywniejszemu wykorzystaniu amfiteatru.

Dać drugie życie
Obydwa zabytkowe obiekty miały
w przeszłości znaczną rangę, ale ich
historyczne znaczenie wraz z upływem czasu oraz brakiem kompleksowych działań remontowych zostało utracone. Obecny ich stan powoduje, że są one nie tylko nieatrakcyjne
wizualnie, ale mają również ograniczoną dostępność dla osób niepełnosprawnych, z ograniczeniami ruchowymi lub dla rodzin z wózkiem dziecięcym. Tym samym odwiedzane są
przez mniejszą liczbę osób niż wynika to z ich potencjału. Potencjału,
który zostanie odtworzony na nowo
wraz z realizacją projektu.
Zakres prac objętych projektem
inwestycyjnym obejmuje remont py-

lonu masztowego, remont i przebudowę dolnego kręgu amfiteatru wraz
ze sceną z zachowaniem górnego kręgu amfiteatru i zabezpieczeniem skały, remont schodów terenowych, remont i przebudowę nawierzchni pieszych, budowę małej architektury.
Ponadto planuje się remont Pomnika Czynu Powstańczego, przebudowę nawierzchni pieszych i jezdnych,
remont i przebudowę murów oporowych i schodów, budowę balustrad,
małej architektury, a także remont
i przebudowę sieci wodociągowej
i kanalizacji deszczowej, przebudowę
i budowę sieci elektroenergetycznej
niskiego napięcia, remont oraz budowę sieci oświetlenia i iluminacji.

GODZINY PRACY URZĘDU:
Poniedziałek - 07:30 - 17:00 • Wtorek - Czwartek - 07:30 - 15:30 • Piątek - 07:30 - 14:00
Wydział Komunikacji i Transportu na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów oraz kasa:
Poniedziałek - Czwartek - 7:30 - 18:00 • Piątek - 7:30 - 15:00 • W sobotę roboczą (raz w miesiącu) - 9:00 - 13:00.
W tym miesiącu sobota robocza to 17 lutego.

W poprzednim numerze naszego dwutygodnika pisaliśmy (w art. pt. „Walimy
głową o mur”) o Konwencie Powiatów Województwa Opolskiego, jaki miał miejsce w siedzibie naszego starostwa, zwołanym w sprawie pogarszającej się sytuacji w służbie zdrowia na Opolszczyźnie. Sytuacji nie tylko pogarszającej się pod
względem finansowym, ale także coraz bardziej odczuwalnych brakach w kadrze
medycznej.
Ten problem dotyczy nas wszystkich! Z tego powodu publikujemy obydwa
przyjęte podczas tego Konwentu Stanowiska, które zostały skierowane zarówno
do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Zdrowia Łukasza Szymowskiego, władz NFZ, Sejmowej Komisji Zdrowia, posłów i senatorów RP, a także
Wojewody Opolskiego.

STANOWISKO Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

Strzelce Opolskie, 25 stycznia 2018 r.
w sprawie: sytuacji w ochronie zdrowia w województwie opolskiem (kadra medyczna)
Starostowie Powiatów Województwa Opolskiego zebrani na Konwencie w dniu
25 stycznia 2018 r. w Strzelcach Opolskich podjęli następujące stanowisko:
W związku z aktualną, trudną sytuacją panującą w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju, Konwent Powiatów Województwa Opolskiego oczekuje podjęcia przez Ministra Zdrowia natychmiastowych, rzeczowych działań, które pozwolą na wyeliminowanie
problemu spowodowanego niedoborem kadry medycznej zarówno w Polsce, jak i w województwie opolskim.
Wg danych Eurostatu z roku 2015, Polska z wynikiem 233 praktykujących lekarzy,
w rankingu ilości lekarzy przypadających na 100 tysięcy mieszkańców plasuje się na
ostatnim miejscu w Unii Europejskiej, w której średnia wynosi 356 lekarzy. Ewidentny
brak lekarzy w Polsce widoczny jest także w innych zestawieniach. Powołując się na kolejne dane Eurostatu, w roku 2015 potrzeby aż 4,2 procent pacjentów w Polsce nie zostały zaspokojone z uwagi na długi czas oczekiwania w kolejce. W tym zestawieniu gorszy
wynik w Unii Europejskiej odnotowała jedynie Estonia.
Brak kadry lekarskiej w skali całego kraju najbardziej dotkliwie widoczny jest w województwie opolskim. Wg danych GUS w 2015 r., na Opolszczyźnie na 1 lekarza przypadało 269 pacjentów, natomiast średnia w kraju wynosiła 187 pacjentów/lekarza, natomiast liczba deficytowych ze względu na specjalizację lekarzy internistów w województwie opolskim nie zwiększyła się i w 2015 i 2016 roku wynosiła 146 lekarzy.
Mając na uwadze powyższe, jak i zdrowie mieszkańców Opolszczyzny, które jest ich
najwyższym dobrem, Konwent Powiatów Województwa Opolskiego apeluje do Ministra
Zdrowia o niezwłoczne podjęcie systemowych rozwiązań przyczyniających się do:
1. Zwiększenia limitów przyjęć na wydziałach lekarskich.
Na podstawie danych Eurostatu, okazje się, iż w Polsce występuje zbyt mała liczba absolwentów studiów medycznych opuszczających mury polskich uczelni. W Polsce co roku egzaminy zdaje około 3,8 tys. nowych lekarzy, czyli niecałe 10
w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Mniej lekarzy w całej Unii Europejskiej od
nas kształcą jedynie Bułgaria, Grecja, Cypr i Luksemburg.
2. Zacieśnienia współpracy pomiędzy przychodniami i szpitalami.
Rozwiązanie dotyczy zintensyfikowania działań mających na celu wykorzystanie potencjału podstawowej opieki zdrowotnej w procesie leczenia pacjentów. Konwent Powiatów Województwa Opolskiego zwraca uwagę, iż w obecnie funkcjonującym systemie finansowania POZ-ty stanowią konkurencję dla szpitali w zakresie zapewniania lekarzom
lepszych warunków zarówno pracy jak i płacy.
3. Otwarcia naszego rynku na lekarzy z krajów spoza Unii Europejskiej z jednoczesnym złagodzeniem procedury nostryfikacji dyplomu.
Niniejsze rozwiązanie głównie dotyczy osób zza wschodniej granicy. Z uwagi na
mniejsze, niż w przypadku osób pochodzących z innych krajów, bariery językowe, przy
jednoczesnym braku rodzimej kadry medycznej, wnosi się o dokonanie analizy przyczyn
faktu, iż niewielki odsetek osób, które zdobyły wykształcenie i już wykonywały zawód
medyczny na Ukrainie czy Białorusi, w obecnym czasie posiada prawo do wykonywania
zawodu w Polsce. Zasadnym jest przyspieszenie wraz z złagodzeniem procedury nostryfikacji dyplomu.

STANOWISKO Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

Strzelce Opolskie, 25 stycznia 2018 r.
w sprawie: sytuacji w ochronie zdrowia w województwie opolskiem
Starostowie Powiatów Województwa Opolskiego zebrani na Konwencie w dniu
25 stycznia 2018 r. w Strzelcach Opolskich podjęli następujące stanowisko:
W związku z aktualną, trudną sytuacją panującą w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju, Konwent Powiatów Województwa Opolskiego oczekuje podjęcia przez Ministra Zdrowia natychmiastowych, rzeczowych działań, które pozwolą na wyeliminowanie
problemu spowodowanego niewystarczającymi publicznymi nakładami na ochronę zdrowia zarówno w Polsce, jak i w województwie opolskim.
Wg zapisów zawartych w Strategii zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 2016 – 2018 opracowanej przez Ministerstwo Zdrowia: „Publiczne wydatki na służbę
zdrowia w Polsce oscylują wokół 4,6% – 4,8% PKB Polski, podczas gdy średnia państw
OECD to 6,7% PKB. Nasz kraj jest pod tym względem nie tylko w ogonie Unii Europejskiej (przedostatnie miejsce), ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszej części kontynentu mniej od Polski na zdrowie w przeliczeniu na głowę obywatela wydaje
tylko Estonia.”
Dodatkowo bazując na Raporcie Najwyższej Izby Kontroli nt. realizacji świadczeń
przez NFZ za 2016 rok, postulat zwiększenia nakładów na system ochrony zdrowia jest
absolutnie słuszny. Wg ww. raportu wynika, iż mimo zwiększenia wartości umów zawartych ze świadczeniodawcami, dostęp pacjentów do świadczeń nie poprawił się, gdyż prawie połowę z tych środków przeznaczono na podwyżki wynagrodzeń personelu medycznego. Ponadto NFZ nie przeznaczył w roku 2016 ponad 700 mln zł, z niewykorzystanych
środków na deficytowe świadczenia opieki zdrowotnej. W ocenie NIK, Fundusz mógł
zwiększyć finansowanie w newralgicznych obszarach świadczeń, lub sfinansować nierozliczone świadczenia wykonane ponad limit określony w umowach.
W raporcie NIK dostrzega się także ogromne dysproporcje w dostępie do świadczeń,
pomiędzy poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi NFZ, mierzone zarówno ich liczbą
i wartością przypadającą na 10 tys. uprawnionych, jak i czasem oczekiwania na ich udzielenie. W tym zestawieniu najgorzej wypada województwo opolskie, które plasuje się na
ostatnim miejscu i to zarówno w przypadku otrzymanych wartości świadczeń opieki zdrowotnej w przeliczeniu na 10 tys. uprawnionych w 2016 r., jak i w porównaniu do 2015 r.
W pierwszym zestawieniu województwo opolskie otrzymało 17 077 377 zł/10 tys. mieszkańców, przy średniej kraju na poziomie 18 309 316 zł. Dodatkowo województwo opolskie otrzymało w roku 2016 względem 2015 roku najmniejszy, wynoszący zaledwie 2,5%
wzrost świadczeń, przy średniej kraju na poziomie 4,6%.
Konwent Powiatów Województwa Opolskiego zwraca szczególną uwagę na fakt, że
ryczałt ustalony na podstawie finansowania za 2015 rok, w żaden sposób nie spełnia potrzeb finansowych szpitali znajdujących się w sieci szpitali publicznych.
Ich działalność, bez jednoczesnego zadłużania się, finansowanych w roku 2018 kwotą
z roku 2015, przy jednoczesnym zrealizowaniu takiej samej ilości procedur medycznych,
nie jest możliwa, głównie z uwagi na fakt, iż między rokiem 2015, a 2018 nastąpił istotny wzrost cen zakupów i usług.
Województwo opolskie wg cytowanego wyżej raportu w roku 2016 otrzymało około
1,7 mld zł na świadczenie opieki zdrowotnej w województwie, co stanowi ok 2,4% całego
budżetu kraju na ochronę zdrowia. Z informacji NIK wynika także, iż uprawnionych do
świadczeń z NFZ w tym okresie w województwie opolskim było 2,6% osób z całej populacji osób ubezpieczonych w Polsce. Niniejsze dysproporcje w ocenie Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego są nieakceptowalne. Owa różnica stanowi brakującą w budżecie Opolskiego Oddziału NFZ kwotę (około 140 mln zł), która w pełni zaspokoi potrzeby finansowe szpitali zlokalizowanych na terenie Opolszczyzny.
W związku z powyższym Konwent Powiatów Województwa Opolskiego wnosi do
Ministra Zdrowia o zminimalizowanie dysproporcji w podziale środków finansowych dla
poszczególnych Oddziałów NFZ z jednoczesnym zwiększeniem o 0,2% (z poziomu 2,4
do 2,6%) nakładów finansowych na ochronę zdrowia dla województwa opolskiego.
Przewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Opolskiego

Józef Swaczyna
Starosta Strzelecki
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W tegorocznej edycji o tytuł Laureata Konkursu rywalizuje 12 firm powstałych w latach 2016 i
2017. Wszystkie mają swoje siedziby na terenie powiatu strzeleckiego, a do konkursu zostały nominowane przez samorządy gminne, które uznały ich zakres działalności za nowatorski i interesujący.
Mieszkańcy naszego powiatu spośród nich wybiorą jedną. Ta firma, która otrzyma najwięcej
głosów – zdobędzie tytuł Laureata Konkursu. To niejedna nagroda – kolejną będzie reklama outdoorowa (baner), spot reklamowy oraz trzykrotna reklama w trzech dowolnie wybranych wydaniach
naszego dwutygodnika w roku 2018.
Może głosować każdy pełnoletni mieszkaniec naszego powiatu, który na Karcie do głosowania
wskaże jedną firmę. Kartę do głosowania można wyciąć z naszego dwutygodnika i wrzucić do urny
stojącej w holu starostwa. Można ją ściągnąć również ze strony internetowej Powiatu Strzeleckiego
www.powiatstrzelecki.pl lub, podczas pobytu w starostwie – wypełnić jedną z tych, które dostępne
będą przy ustawionej urnie. Można ją wysłać także pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie.

Załącznik do Regulaminu Konkursu

POZNAJ MOJĄ NOWĄ FIRMĘ
- karta do głosowania

Jedna osoba może złożyć TYLKO JEDNĄ kartę do głosowania,
w której odda głos tylko na JEDNĄ firmę, zaznaczając X przy wybranej!
SZKOLENIE DZIECI
I MŁODZIEŻY GRY
W PIŁKĘ NOŻNĄ
ADAM JAREMKO
ze Strzelec Opolskich
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
DAWID PYKA z Jemielnicy
DREAM TEAM
MARCIN DRAMSKI
ze Strzelec Opolskich
WYROBY Z TRADYCJĄ
U HIRSZA
PIOTR HIRSZ z Jemielnicy
GABINET DIETETYCZNY
RÓWNO-WAGA
MARIA CHMIEL z Otmic
SALON DEKORACJI OKIENNYCH
JÓZEF MAZIARZ z Jemielnicy

ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY
„KRASNOLUDEK”
MAŁGORZATA MORAWSKA
ze Strzelec Opolskich
FIZJOTERAPIA RODZINNA
EWELINA PIECHACZEK
z Boryczy
„MOJE ALPAKI”
KAROLINA
GERKE-SZYNDZIELORZ
z Raszowej
FABRYKA PIĘKNA
KOSMETOLOGIA
PROFESJONALNA
HONORATA WYSOCKA
z Ujazdu

Poznaj Moją Nową Firmę
AS PARUS - WIDEOFILMOWANIE I FOTOGRAFIA Z DRONA
ADAM SIKORA z Zawadzkiego
Firma zajmuje się
wykorzystaniem dronów
(bezzałogowych statków
powietrznych) głównie
do tworzenia filmowych
materiałów promocyjnych, szacowania szkód,
mapowania terenu, tworzenia modeli przestrzennych 3D, panoram 3600,
fotografii lotniczej.
Firma została założona 11 maja 2016 r.

PRACOWNIA
ARCHITEKTURY
DAWID PYKA z Jemielnicy

Pracownia architektoniczna, zajmująca
się nie tylko szeroko pojętą architekturą, ale
również projektowaniem z zakresu wzornictwa, grafiki, identyfikacji wizualnej.
Wszystkie projekty można znaleźć na
stronie http://ddp-architekci.pl/
Jednoosobowa firma została założona w
10 marca 2016 r.

DS - SPŁYWY KAJAKOWE
DAWID SPAŁEK
ze Staniszcz Małych

AS PARUS - WIDEOFILMOWANIE
I FOTOGRAFIA Z DRONA
ADAM SIKORA z Zawadzkiego

Należy odpowiedzieć na następujące PYTANIE KONKURSOWE,
zaznaczając X prawidłową odpowiedź:
Która to edycja konkursu „Poznaj Moją Nową Firmę”?
A) pierwsza
B) druga

SALON DEKORACJI OKIENNYCH
JÓZEF MAZIARZ z Jemielnicy
Firma zajmuje się szyciem firan, zasłon, dekoracji tekstylnych (obrusy, poduszki, bieżniki).
Firma założona została 1 czerwca 2016 r.

IMIĘ I NAZWISKO: ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................
MIEJSCOWOŚĆ: ...............................................................................................................
ULICA i NR DOMU: ...........................................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY: ...........................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu
pn. „Poznaj Moją Nową Firmę”
(zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

PODPIS: ..........................................................
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Udział w głosowaniu może wziąć wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Powiatu Strzeleckiego.
Jedna osoba składa TYLKO JEDNĄ kartę z zaznaczoną JEDNĄ firmą – „X” wpisujemy w kratce przy
nazwie firmy.
Jednej osobie wyłonionej spośród wszystkich głosujących, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytanie i
oddadzą ważny głos , przyznana zostanie nagroda (przy jej odbiorze konieczny jest dowód tożsamości).
Warunkiem odbioru nagrody jest przedłożenie dowodu osobistego lub innego dokumentu jednoznacznie identyfikującego (np. paszport, dowód osobisty, legitymacja uczniowska) oraz uregulowanie formalności związanych z obowiązkiem podatkowym wynikającym z przepisów.
Karty do głosowania powtarzające się, wypełnione niezgodnie z Regulaminem czy nieczytelne nie wezmą udziału w głosowaniu.
W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Strzeleckiego Starostwa.
Głosowanie trwa od dnia 5 do 28 lutego 2018 r.
Karty do głosowania można wrzucać do urny ustawionej w holu Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich, ul. Jordanowska 2 lub wysłać pocztą na w/w adres. Decyduje data wpływu.

DREAM TEAM
MARCIN DRAMSKI
ze Strzelec Opolskich
Firma zajmuje się animacją czasu wolnego dla dzieci podczas różnych uroczystości
(mikołajki, urodziny, bale karnawałowe itp.)
Firma założona została 1 kwietnia 2017 r.
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Poznaj Moją Nową Firmę
DS – SPŁYWY KAJAKOWE
DAWID SPAŁEK
ze Staniszcz Małych
Firma zajmuje się organizowaniem spływów kajakowych na rzece
Mała Panew, prowadzi dodatkowo
zajęcia fakultatywne związane z
przyrodą opolską prowadzone przez
pana dr Krzysztofa Spałka, odkrywcy
dinozaurów w Krasiejowie oraz laureata Nagrody im. Karola Miarki.
Firma założona została 26 maja
2016 r.

„MOJE ALPAKI”
KAROLINA GERKE-SZYNDZIELORZ
z Raszowej
Główną działalnością firmy jest alpakoterapia –
wspierająca forma terapii z udziałem zwierząt – alpak, m.in. w zaburzeniach nerwicowych, lękowych,
związanych z niepełnosprawnością. Alpakoterapia
daje znakomite efekty w terapii kontaktowej, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Istnieje możliwość
zorganizowania warsztatów, urodzin, sesji zdjęciowych z udziałem alpak.
Firma została założona 4 września 2017 r.

FABRYKA PIĘKNA KOSMETOLOGIA PROFESJONALNA
HONORATA WYSOCKA z Ujazdu

FIZJOTERAPIA
RODZINNA
EWELINA PIECHACZEK
z Boryczy

Gabinet kosmetologii profesjonalnej prowadzony jest przez magistra kosmetologii i oferuje następujące zabiegi: manicure (hybrydowy i żelowy),
pedicure, przedłużanie i zagęszczanie rzęs, laminowanie, lifting i botox rzęs, zabiegi na twarz i ciało
(w tym peeling kawitacyjny, fale radiowe, dermomasażer, mezoterapia mikroigłowa, liposukcja ultradźwiękowa i in.).
Firma została założona 23 sierpnia 2016 r.

WYROBY Z TRADYCJĄ U HIRSZA
PIOTR HIRSZ z Jemielnicy
Firma produkuje wędliny zgodnie ze starymi recepturami, przekazywanymi już przez trzy
pokolenia masarzy w rodzinie. Tradycyjnym
smakiem słyną tradycyjne szynki, a w szerokim
asortymencie kiełbas zwłaszcza śląska, surowa,
swojska i szynkowa. Klienci mogą je kupić nie
tylko w wybranych sklepach, ale i z autosklepu.
Firma założona została 1 lutego 2016 r.

GABINET
DIETETYCZNY
RÓWNO-WAGA
MARIA CHMIEL z Otmic
Firma prowadzi: konsultacje
dietetyczne, analizę składu ciała,
dietoterapię chorób, odchudzanie
dorosłych i dzieci, zajęcia edukacyjne dla różnych grup, np. dzieci i
młodzieży w szkole podstawowej,
przedszkolu, dla rodziców, kobiet
w okresie menopauzy, seniorów
oraz wykłady o tematyce żywieniowej dla firm.
Firma założona została 1 kwietnia 2017 r.

Firma oferuje usługi fizjoterapeutyczne, prowadzenie zajęć grupowych, szkolenia edukacyjne.
Firma założona została 12 października 2017 r.

SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
ADAM JAREMKO ze Strzelec Opolskich
Firma zajmuje się prowadzeniem pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz
zajęć sportowych i rekreacyjnych.
Firma została założona 1 września
2017 r.

ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY
„KRASNOLUDEK”
MAŁGORZATA MORAWSKA
ze Strzelec Opolskich
Żłobek zajmuje się opieką nad
dziećmi do lat 3. Jest małą placówką,
co zapewnia indywidualne podejście
do każdego dziecka. Zajęcia, w których
uczestniczą dzieci, zapewniają ich rozwój fizyczny, intelektualny, społeczny i
emocjonalny, uczą też komunikacji.
Firma została założona 2 stycznia
2017 r.
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Grypa już jest, ale
zachorowań
OGŁOSZENIE!!!
będzie więcej

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD
PRACY
POWIATOWY
URZĄD
PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
ul. 18
Gogolińska
2a18 01
tel. 77 462
00, fax 77 462
47-100
Strzelce Op.
e-mail:
opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl
e-mail:
opst@praca.gov.pl

w dniu 24.04.2015 roku
o godz. 10.00

– Podobno zagraża nam jeszcze
inny wirus – grypy australijskiej,
bardzo groźny.
– To wirus grypy A H3N2. Takiego szczepu w przeprowadzonych
u nas badaniach nie wykryto. Co
nie oznacza, że nie może się pojawić. W każdym przypadku grypa jest
groźną chorobą, mogącą wywołać
bardzo poważne powikłania lub nawet do prowadzić do śmierci. Wśród
możliwych powikłań wymienić należy zapalenie płuc, oskrzeli, ucha
środkowego, zapalenie opon mózgowych czy mięśnia sercowego. Uważa się, że notowany pod koniec zi-

3

my wzrost liczby zawałów
serca
mo- Opolskich;
zauważa prof. Lidia Brydak z Zakła- STANOWISKO
w PUP
w Strzelcach
że być spowodowany właśniesala
grypą.
du Badania Wirusów Grypy Krajonr 22 – I piętro
STANOWISKO
SAMODZIELNA KSIĘGOWA
Ta choroba, jak powiedziałam, groźwego Ośrodka ds. Grypy , niekwena jest dla wszystkich,
ale
szczególstionowany
autorytet,
warto
szczepić
spotkanie rekrutacyjne z Agencją Pracy :
nie dla ludzi w starszymRANDSTAD
wieku (po- POLSKA
się mądrze i po szczepionce unikać
wyżej 65 roku życia) i małych dziedużych skupisk ludzi. I jeszczePOMOCNIK
jed- KSIĘGOWEJ
KSIĘGOWA
ci (poniżej 5 lat). Z tego powodu
tak
no: przy grypie należy leżeć! „Przemiejsce pracy:
ważne jest zadbanie o ochronęOLSZOWA
włachodzenie” choroby to prostyKSIĘGOWA
krok
snej i ich odporności (m.in. wzbodo powikłań i narażenie innych na
(zatrudnienie przez pierwszy okres w Czechach - Žebrak)
gacenie diety o duże ilości warzyw
zachorowanie, bo wirus grypy PRZEDSTAWICIEL
przeHANDLOWY
GŁÓWNY
i owoców, przyjmowanie witaminy
nosi się drogą kropelkową, i niekona stanowisko:
KSIĘGOWY
C i preparatów zawierających rutyniecznie trzeba kichać, by zarazić
- pracownik
nę, picie dużej ilości płynów).
Waż- produkcji
innych. Dodam także, że grypę
leKELNER-BARMAN
KUCHARZ
ne są też szczepienia przeciw grypie.
czy się objawowo – lekami przeciwProszę zabrać ze sobą: CV
Nawet teraz, kiedy już widać
wyraźgorączkowymi i przeciwbólowymi.
SPAWACZ TIG
BIBLIOTEKARZ
ny wzrost zachorowań. Z tym, że jak
Antybiotyki nie zwalczą wirusa.
POMOCNIK BUDOWLANY
PRACOWNIK BUDOWLANY

ASYSTENT DZIAŁU
KSIĘGOWOŚCI

PŁYTKARZ, OCIEPLENIOWIEC
KIEROWCA KAT.C+E

tel.
77 462 18 64
MIEJSCE
WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACY
PRACODAWCY:
MIEJSCE
WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie
średnie
ogólnokształcące, KONTAKT:
WYKONYWANIA
PRACY
- min. 2 letnie dośw., - znajomość przepisów podatkowych i ZUS,
- dyspozycyjność,
dokładność, rzetelność, zaangażowanie,
- wykształcenie
min. średnie kierunkowe
- umiejętność pracy pod presją czasu
- znajomość
podstaw
rachunkowości,
STRZELCE OPOLSKIE
- biegła
obsługa
komputera, urządzeń biurowych,
ZAWADZKIE
- obsługa urządzeń
PUP
pakietubiurowych
MS Office bądź pokrewnego,
- mile
studenci studiów niestacjonarnych,
- prawo jazdy
kat.widziani
B,
wysoka kultura osobista, punktualność
zawodowemin.
min.średnie,
6 miesięcy
ZAWADZKIE - doświadczenie
- wykształcenie
preferowane wyższe ekonomiczne,
- obsługa
programów
pakietu
Office,
- wykształcenie
średnie
ekonomiczne
(min.
6 lat do- znajomość zasad rachunkowości, - doświadczenie
na stanowisku wyższe,
Gł. Księgowego),
KOLONOWSKIEświadczenia
- wykształcenie
I TEREN
CAŁEGO KRAJU
- łatwość
w nawiązywaniu
STRZELCE
OPOLSKIE
- wykształcenie
wyższe
ekonomiczne:kontaktów,
rachunko- - prawo jazdy
PUP kat. B,
- obsługa
komputerowych,
wość i finanse
(min. 3programów
lata na stanowisku
Gł. Księ- - 3 letnie doświadczenie,
- znajomość j. angielskiego, niemieckiego
gowego) - wykształcenie średnie,
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOSLKIE
- wykształcenie zawodowe – średnie kierunkowe,
- wykształcenie
wyższe,
- doświadczenie mile widziane
kat. B,
SZYMISZÓW - prawo jazdy
- wykształcenie
zawodowe, - upr. TIG,
- prawo jazdy
kat. B, - współpracy,
doświadczenie
STRZELCE OPOLSKIE
- komunikatywność,
umiejętność
suPUP
KOLONOWSKIE
- mile widziane doświadczenie i prawo jazdy kat. B
mienność - wykształcenie min. zawodowe,
SUCHA – WG ZLECEŃ
- doświadczenie
zawodowe
min. 2 latasucha zabudowa, wykończenia wnętrz,
- umiejętność:
docieplenia,
- mile widziane prawo jazdy kat.B, - doświadczenie

- wykształcenie
wyższe min. zawodowe
- wykształcenie
PUP
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie
- prawo jazdy kat.C+E,
- mile widziana
znajomość j.zawodowe,
niemieckiego

WG ZLECEŃ
ZAWADZKIE

Starosta Strzelecki oraz
+ WG ZLECEŃ
- karta kierowcy, - kurs na przewóz rzeczy - doświadczenie
- wykształcenie
wyższe magisterskie
– -fizjoterapia,
OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGO
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie
zawodowe,
doświadczenie,
Dyrektor Powiatowego Urzędu
+ WG ZLECEŃ - przygotowanie
- UPR.pedagogiczne,
operatora do produkcji mieszanek betonowych
Pracy
w
Strzelcach
Opolskich
STRZELCE
OPOLSKIE
PUP
MECHANIK
SAMOCHODOWY
STRZELCE
OPOLSKIE
wykształcenie
zawodowe,
FIZJOTERAPEUTA
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH POWIATOWY URZĄD PRACY
- doświadczenie
i zainteresowanie
w pracystanowisku,
z dzieć- doświadczenie
na podobnym
mają zaszczyt zaprosić
KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
mi
- umiejętność pracy w zespole,
W STRZELCACH OPOLSKICH
wszystkich Przedsiębiorców
- samodzielność w wykonywaniu zadań, - 3 letni staż
INFORMUJE,
wykształcenie
wyższe techniczne,
SAMODZIELNY
BRUKARZ
STRZELCE
OPOLSKIE
- wykształcenie
zawodowe, - doświadczenie,
i Pracodawców
ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA
TECHNOLOG
+ WG ZLECEŃ - doświadczenie
- samodzielność
wykonywaniu
prac, - prawo jazdy kat.B,
zawodowe w2 lata
na podobnym
IŻ W CHWILI OBECNEJ PRZYJMOWANE
KOLONOWSKIE
PUP
w zawodzie
WNIOSKÓW O PRZYZNANIEIŚRODKÓW
stanowisku,-- doświadczenie
PRODUKCJI
RALIZOWANE BĘDĄ WNIOSKI PRACODAWCÓW
SAMODZIELNY
MURARZ
WOJ.
OPOLSKIE
wykształcenie
zawodowe,
na Konferencję dotyczącą
KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
znajomość
technologii
produkcji
tektury
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
O ZORGANIZOWANIE
STAŻU
form
pomocy i aktywizacji osób
- samodzielność w wykonywaniu prac,
- wykształcenie
wyższe techniczne,
DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH
- doświadczenie w zawodzie
bezrobotnych oraz szkoleń
Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność
w firmie produkcyjnej,
POMOC DEKARZAZAKUPOWIEC
WG ZLECEŃ - doświadczenie
- wykształcenie
zawodowe, -doświadczeumiejętności budowlane, dekarskie,
DO 30 ROKU ŻYCIA!
pracowników i pracodawcy
- prawostanowisku
jazdy kat.B,
nie na podobnym
gospodarczą na terenie Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków o przyPUP
STRZELCE
OPOLSKIE
OPERACYJNY
DS.
mile
widziane
badania
wysokościowe
w ramach Krajowego Funduszu
- komunikatywna
znajomość języka niemieckiego pow.3m,
znanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- doświadczenie mile widziane
ZAKUPÓW
Staże finansowane będą ze środków EuropejskiegoSzkoleniowego,
Funduszu Spolub
angielskiego,
KIEROWCA KAT. C+E + HDS
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie,

łecznego Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś prioPrzyjmowanie wniosków będzie prowadzone
w terminie
rytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie
1.1 - Wsparcie
która odbędzie
się 22.02.2018
r.
KIEROWCA
KAT.T (traktorzysta)
KASJER
od 26.02.2018r. do 09.03.2018
r.
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku10:00
pracy
o godz.
Limit środków z KFS wynosi 145
600,00 zł
SPRZEDAWCA
KOSZTORYSANT
– projekty pozakonkursowe. Preferowane do realizacji
będą wniow Powiatowym
Centrum
– BRANŻA BUDOWLANA/
KASJER ski Pracodawców, którzy zapewnią zatrudnienie
bezrobotnejOpolskich,
MECHANICZNA
Kulturyosoby
w Strzelcach
Pracodawca ubiegający się o środki z KFS musi
spełniać
co
najmniej
jeSPRZEDAWCA
po zakończeniu stażu!
przy
ul.
Dworcowej
23.
den z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zoKUCHARZ
stały przyjęte na 2018r.:
PROGRAM KONFERENCJI:
ZAPRASZAMY
PRACOWNIK BIUROWY
1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych
w danym po-DO WSPÓŁPRACY!
10:00
– Otwarcie
– przywitanie
Dodatkowe
informacje można
uzyskać
w PUP
PRACOWNIK
wiecie lub województwie zawodach deficytowych,
*
2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem
w fir- Opolskich, gości przez Starostę
BUDOWLANY
w Strzelcach
Strzeleckiego.
mach nowych technologii i narzędzi pracy, **
ul. Gogolińska 2a w pokoju
nr 7
KOSZTORYSANT BRANŻA
POMOCNIK
10:10 – Informacja o sytuacji na
ELEKTRYCZNA
3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować
lub pod nr telefonu 77 4621863
DEKARZA
lokalnym rynku pracy.
wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach
10:30 – Formy wsparcia
PRACOWNIK
lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emezatrudnienia w 2018 roku.
rytury pomostowej.
BUDOWLANY
10:45 – Krajowy Fundusz
MAGAZYNIER PLACU DREWNA
* Przy ocenie wniosków, uwzględnia się zawody deficytowe zidentyfikowane UWAGA
w po!!!
Szkoleniowy wiecie strzeleckim, określone w „ Barometrze zawodów 2018” (powiat strzelecki)
MASZYN CNC
finansowanie szkoleń OPERATOR
ZAPISY
NA SZKOLENIE:
lub zawody deficytowe zidentyfikowane w województwie opolskim, określone
w „BaNARZĘDZIOWIEC
PRACOWNIK PRODUKCJI
pracowników
rometrze zawodów 2018” ( województwo opolskie)
BRUKARZ
i pracodawców.
** Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2 powinien udowodPRACOWNIK BIUROWY-TECHNOLOG
(z uprawnieniami
zagęszczarek
nić ( np. poprzez dołączenie do wniosku kopii dokumentu zakupu),
że w ciągu jedne-operatora
11:00
– Możliwości zatrudniania
i
ubijaków
wibracyjnych,
operatora
przecinarek
go roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/
osób pozbawionych SPRZEDAWCA
ELEKTRYK
dotechnologie
nawierzchni dróg kl. III)wolności.
zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe
i systemy, a pracownicy objęci kształceniem będą wykonywać nowe zadania związa11:30
–
Warunki
zatrudnienia
Szkolenie
będzie
przez uczestników
SPRZEDAWCA ½ etatu
ne z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia
zmianami
. kończyć się egzaminem i uzyskaniem
cudzoziemców.
szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz świadectwa
i książeczki
12:00
– Dyskusja
i poczęstunek.
KIEROWCA C+E
operatora wydanych przez Instytut Mechanizacji
Budownictwa
i Górnictwa
PRZEDSTAWICIEL
Skalnego w Warszawie.
HANDLOWY-HANDLOWIEC
Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:
Szkolenie będzie obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne
wymiarze
Prosimy owpotwierdzenie
SPAWACZ –
1) uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego,
przy uwzględco najmniej 180 godzin przypadających na jedną osobę
szkoloną.
przybycia
do 16.02.2018 r.
ŚLUSARZ (GAZOWY
nieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy,
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych posiadających
SAMOCHODOWY
pod numerem tel. 77 462 18 65 LAKIERNIK
lub
2) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi
wydatELEKTRYCZNY)
ukończonepriorytetami
18 lat, zdolność
do wykonywania zawodu potwierdzona
KIEROWCA SAM.I DOSTAWCZEGO
e-mail: p.gazda@pup-strzelce.pl
KIEROWCA KAT. B
kowania KFS na dany rok,
przez lekarza.
SPRZĄTACZKA
Celem szkolenia
jest przygotowanie
3) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników
kształcenia
usta- uczestników kursu do wykonywaOPERATOR KOPARKO
- ŁADOWARKI
OBIEKTU
nia zawodu
brukarza.
ROBOTNIK WYSYPISKA/WAGOWY
wicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego
rynku
pracy,
4) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania
OPERATOR CNC
NABÓR TRWA DO 30.04.2015r.
z KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynW dniu 13.02.2018 OPERATOR DRUKARKI
ku,
o godz. 10.00 w sali nr 5
Kontakt i szczegółowe informacje:
OPERATOR
5) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowaPowiatowy Urząd Pracy odbędzie się spotkanie DRUKARZ CYFROWYMASZYN
nej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych
kształcenia
rekrutacyjne z firmą:
ul.usług
Gogolińska
2a, 47-100 Strzelce Opolskie,
ustawicznego,
Coroplast
Tel. 77 462 18 14 lub pokój
nr 7 Polska Sp. z o.o. Sp. k.
6) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia
na stanowiska:
PRACOWNIK
ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkol• operator ekstrudera
ZAŁADUNKU
ne formy kształcenia ustawicznego,
• operator maszyn
7) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształce• narzędziowiec
niem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
• kontroler jakości
KROJCZY
8) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we
• specjalista ds. obsługi jakości
wniosku z uwzględnieniem limitu posiadanych środków,
• zakupowiec operacyjny ds.
BRUKARZ
zakupów technicznych

UWAGA!
W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów
przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami
podyplomowymi lub egzaminem.
Termin realizacji kształcenia ustawicznego powinien być planowany nie wcześniej niż 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w urzędzie pracy.
Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, w sekretariacie – pok. nr 14, I piętro, w godz. 7.30 – 15.30
(Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a)
Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Światły, tel. 77 462 18 14

W dniu 15.02.2018
o godz. 10:00 w sali nr 5
w PUP w Strzelcach Opolskich
odbędzie się
spotkanie informacyjne
z Komendą Powiatową Policji
w Strzelcach Opolskich
w związku z rozpoczęciem
procedury doboru do służby
w Policji na rok 2018

– WG ZLECEŃ - bardzo dobra
- prawo
jazdy kat.
C+E,komputera
- karta kierowcy,
znajomość
obsługi
- kurs na przewóz rzeczy, - uprawnienia HDS
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe,
STRZELCE+OPOLSKIE
PUP
WG ZLECEŃ - prawo jazdy kat.T, - doświadczenie
ZDZIESZOWICE
- wykształcenie min. średnie,
- doświadczenie w branży mechanicznej/budowlanej, remontów
instalacji
technolog.epidemiologicznych
przemysłu koksowniczegoPUP
i hutniczego,
ZAWADZKIE
- książeczka do
celów sanitarno
- preferowana znajomość j. angielskiego,
- upr. odpowiednie do branży,
-wykształcenie
zasadniczeodczytywania
zawodowe dokumentacji projektowej,
- umiejętność
STRZELCE OPOLSKIE
PUP
tworzenie
harmonogramów,
- doświadczenie
zawodowe
wymagane kalkulacji robót
ZDZIESZOWICE
- wykształcenie min. średnie techniczne,
- wykształcenie
zasadnicze zawodowe,
- samodzielność
i dobra organizacja w pracy,
WG ZLECEŃ
- umiejętnośćodczytywanie
malowania i dokumentacji
ocieplania, projektowej,
PUP
- obsługa pakietu MS Office (głownie Word, Excel, Offcie)
- doświadczenie
zawodowe
mile widziane
- preferowana
znajomość
j. angielskiego
ZDZIESZOWICE
- wykształcenie min. średnie techniczne,
- doświadczenie w branży elektrycznej remontów
instalacji
WG ZLECEŃ
PUP
technologicznych przemysłu koksowniczego i hutniczego,
- preferowana znajomość j. angielskiego,
- upr. odpowiednie do branży,
LEŚNICA
PUP
- umiejętność odczytywania dokumentacji projektowej,
tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie
zawodowe,
mile widziane leśne,
- wykształcenie
zawodowe średnie,
lub średnie
techniczne
- umiejętność pakietu Office, - doświadczenie mile widziane
- znajomość
budowy narzędzi do procesu wytłaczaKIELCZA
- możliwość przyuczenia,
STRZELCE
OPOLSKIE
nia kabli i przewodów
PUP
STRZELCE
OPOLSKIE
- wykształcenie gimnazjalne, - zdolności manualne,
- dyspozycyjność
do pracy w systemie czterobrygadowym,
- znajomość
rysunku technicznego
- zaangażowanie i chęć do pracy
motywacja
do pracy
ZAWADZKIE - zaangażowanie,
- wykształcenie
średnie,
wyższe;
- dobra
znajomość
obsługi komputera,
- wykształcenie
zasadnicze
zawodowe
- znajomość j. niemieckiego lub j. francuskiego
- uprawnienia
SEP 1 k
STRZELCE
OPOLSKIE
- wykształcenie
zawodowe-średnie, - obsługa kasy
STRZELCE
OPOLSKIE
PUPfiskalnej,
- prawo
jazdy
kat.B,
- mile widziane
prawo
jazdy
kat. B,
mile
widziane
doświadczenie
(mięso
wędliny)
- doświadczenie zawodowe mile widziane
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe-średnie,
- obsługa
kasy fiskalnej,
- prawo jazdy kat.B,
- wykształcenie
zasadnicze
zawodowe,
- mile widziane doświadczenie (mięso - wędliny)
STRZELCE
OPOLSKIE
- prawo jazdy
C+E,
PUP
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie,
- dyspozycyjność
– OKOLICE DO 30 KM
- umiejętności: handlowe, negocjacyjne,
- otwartość na ludzi, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
- prawo jazdy kat.B,
- doświadczenie
w branży budowlanej będzie atutem
ZAWADZKIE
- wykształcenie
zasadnicze zawodowe
PUP
NOGOWCZYCE
- wykształcenie min. zawodowe,
LEŚNICA
- prawo jazdy kat. C, karta kierowcy
WOJ. OPOLSKIE,
- wykształcenie min. zawodowe,
ŚLĄSKIE
- prawo jazdy kat.B, - znajomość j. angielskiego
OLSZOWA
PUP
WG ZLECEŃ
- upr. na koparko – ładowarkę, - prawo jazdy kat. B
SZYMISZÓW
- wykształcenie średnie ogólnokształcące,
- obsługa
komputera
stopniu dobrym,
- wymagane
doświadczenie
przywobsłudze
maZAWADZKIE
PUP
szyn CNC - uprzejmość, komunikatywność
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie techniczne,
- znajomość
zagadnień grafiki komputerowej,
- wykształcenie
średnie zawodowe
- znajomość programu Photoshop, - doświadczenie mile widziane,
- mile widziane
doświadczenie na podobnym sta- znajomość j. angielskiego lub niemieckiego PUP
STRZELCE OPOLSKIE
nowisku - wykształcenie średnie techniczne,
STRZELCE OPOLSKIE
- znajomość
grafiki komputerowej,
- umiejętność
w pracy wzagadnień
zespole, zaangażowanie
- znajomość programu Photoshop, - doświadczenie mile widziane,
- uprawnienia
do obsługij. suwnicy
z poziomu
ro- znajomość
angielskiego
lub niemieckiego

ZAWADZKIE

OLSZOWA
WG ZLECEŃ

LISTONOSZ

STRZELCE OPOLSKIE

RECEPCJONISTKA/
RECEPCJONISTA

STRZELCE OPOLSKIE

boczego,
- mile widziane uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
-2 lata doświadczenia zawodowego
- zdolności manualne
- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie w zawodzie brukarz
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta,
- własny rower do wykorzystania w celach służbowych
- wykształcenie średnie kierunkowe lub wyższe,- obsługa kasy fiskalnej,- obsługa urządzeń biurowych,doświadczenie zawodowe mile widziane, - j. ang.
lub j. niemiecki w stopniu komunikatywnym

PUP

PUP
PUP

PUP

PUP

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

Zbliża
się sezon
grzewczy!
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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,
Dom
Pomocy Społecznej
faxStrzelcach
774636744
w
Opolskie
tel.
77 4612329,
77 4613480
e-mail:
dpskadlub2@go2.pl
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
zDom
filią w
Szymiszowie
Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4623845
tel. 77 4622011
z filią w Leśnicy
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
tel. 77 4639840, 77 4639830
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
Dom
Pomocy
Społecznej
w Kadłubie
i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich
tel.
774636337, 774636422,
fax
774636744
tel.77
4612701,
e-mail:
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

w Zawadzkiem

tel. 77 4616430,
Centrum
Kształcenia Zawodowego
lozawadzkie@wodip.opole.pl
ie-mail:
Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich
tel.77
4612701,
zspzawadzkie@gmail.com
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
tel. 77 4613381, 77 4613901
w Zawadzkiem
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
zspzawadzkie@gmail.com

w Strzelcach Opolskich

Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
tel. 77 4613026
w
Strzelcach
Opolskie
e-mail:
pppstrzelce@poczta.onet.pl
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tel.Strzelcach
77 4620049
w
Opolskich
e-mail:
zss_zawadzkie@interia.pl
tel.
77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Powiatowe Centrum Kultury

Zespół
Szkół Specjalnych
w Strzelcach
Opolskich przy DPS
w
tel.Zawadzkiem
77 412 30 13
tel. 77 4620049
e-mail:
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

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

SzkolnePlacówek
Schronisko
Młodzieżowe
Zespół
Oświatowych
w Leśnicy
w Górze
Św. Anny
tel.
77 4615216
e-mail:
zpolesnica@gmail.com
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
Szpital Powiatowy
tel. 77 4615473
im. Prałata J. Glowatzkiego
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl

w Strzelcach Opolskich

tel. 77 4613291-95
Szpital
Powiatowy
e-mail:
szpital@szpital.strzelce-op.pl
im.
Prałata
J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
tel.
77 4613291-95
Komenda
Powiatowa Państwowej Straży
e-mail:
szpital@szpital.strzelce-op.pl
Pożarnej
w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
Komenda
tel.
4049903Powiatowa Policji

w Strzelcach Opolskich

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

Powiatowy Inspektor Weterynarii
tel. 77 4614528
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego
w Strzelcach
Opolskich
Powiatowy
Inspektorat
Nadzoru
tel. 77 4639099w Strzelcach Opolskich
Budowlanego
tel. 77 4639099
Powiatowa Stacja Sanitarno -

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

PowiatowyUrząd
UrządPracy
Pracy
Powiatowy
w Strzelcach
StrzelcachOpolskich
Opolskich
w
tel. 77
77 4621800
4621800
tel.
e-mail:
e-mail: opst@praca.gov.pl
opst@praca.gov.pl
Polskie Stowarzyszenie
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Diabetyków
Koło Powiatowe
Koło
Powiatowe
47-100
Strzelce
Opolskie,
47-100
Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska
16
ul. Krakowska
16 23 20;
tel. 77/461
27 54; 77/ 461
tel kom.
540461
40223 20;
tel. 77/461
27 604
54; 77/

tel kom.Powiat
604 540
402
Wydawca:
Strzelecki
Redaktor
Naczelny:
Górka
Wydawca:
PowiatMarta
Strzelecki
Zastrzegamy sobie prawo
Redaktor Naczelny: Marta Górka
skracania tekstów. Materiałów
Zastrzegamy sobie prawo
niezamówionych nie zwracamy.
skracania
tekstów.
Materiałów
DRUK:
Agora
Poligrafia
Sp. z o.o.
niezamówionych
zwracamy.
ul.
Towarowa 4, nie
43-100
Tychy
DRUK: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
ul. Towarowa 4, 43-100 Tychy

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.
rzypominamy
Kontrolę
taką,wszystkim
może przeprowadzićwłaścicielom
kominiarz albodomów
osoba posiadajednorodzinnych
o obowiązjąca uprawnienia
budowlane odku kontroli stanu technicznego przepowiedniej specjalności. Po każdym
wodów kominowych (dymowych,
skontrolowaniu
przewodów komispalinowych
i wentylacyjnych).
Najnowych powinniśmy
dolepszym
momentem, otrzymać
aby sprawkument
potwierdzający
dzić
i wyczyścić
przewodywykonanie
jest okres
tych prac.
Kontrolujący
sporządza
przed
sezonem
grzewczym.

Uwaga!
Zbliża
się sezon
grzewczy!

P

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),
77
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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.
protokół z okresowej kontroli przeW domach, które ogrzewa elekwodów kominowych.
trociepłownia
kotłownia
zlokaW domach lub
opalanych
węglem,
lizowana lub
w innym
nie ma
drewnem
innym budynku,
paliwem stałym
potrzeby sięczyścić
tak
powinno
czyścić przewodów
przewody cztery
razy w roku, rzadziej, bo dwa raczęsto.

Kontrolę taką, może przeprowa- zy w roku czyści się przewody w dodzić kominiarz albo osoba posiada- mach opalanych gazem, olejem lub
jąca uprawnienia budowlane od- innym paliwem ciekłym.
powiedniej specjalności. Po każdym
W domach, które ogrzewa elekBiuro Rzeczyprzewodów
Znalezionych
od dwóch lat
skontrolowaniu
komi-funkcjonuje
trociepłownia lub kotłownia zlokanowych
powinniśmy
otrzymać
dolizowana w innym
budynku, nie ma
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach
Opolskich.
kument potwierdzający wykonanie potrzeby czyścić przewodów tak
Na stanie
przedmiotów
jest sporo,
ale… chętnych do
tych
prac. Kontrolujący
sporządza
często.

odbioru brak! Teraz zwracamy się do Czytelników z prośbą
o niezwłoczne odebranie swoich zgub. To ostatnia szansa!

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 U
RZECZY

Opolskie, dnia 19.09.2017 r.
z a w i a d aStrzelce
m i a m,
że dnia 31 lipca 2017r., na wniosek Burmistrza Ujazdu – 47-143 Ujazd, SłaO B Wpostępowanie
I E S Z C Z EwNsprawie
IE
więcicka 19, zostało wszczęte
wydania decyzji o zeST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej - ul.
Zapłotnejnaobręb
ewidencyjny
Olszowa,
jedn.
Ujazd
-obszar
wiejski, na
Działając
podstawie
art. 11d ust.
5 ustawy
z 10ewid.
kwietnia
2003r.
o szczególnych
działkachprzygotowania
ewid. ark.m.1,i realizacji
o nr.:
zasadach
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.
1) w liniach
rozgraniczających
teren
stanowiących
drogowy:
Dz.U.
z 2017 poz.
1496) oraz art. 49
i art.inwestycji
10 § 1 ustawy
z 14 czerwcapas
1960r.
- Kodeks
- postępowania
219 - działkaadministracyjnego
gminna drogowa,(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257),
- 216/1 (działka nr 216/1 o pow. 0,0025 ha – do zajęcia pod drogę, poz a wnr
i a216
d a na
m idziałki
a m, o nr. 216/1 i 216/2; działwstała po podziale działki
że dnia
wniosek
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i mieszkańzji
o zezwoleniu
na realizację
inwestycji
drogowej, nie
mogą być
7.30÷17.00,
wt.-czw.
7.30÷15.30,
pt. 7.30÷14.00),
zapoznać
się zprzedmiozamierzecy DPS w Kadłubie oraz zaproszeni
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Centrala Starostwa Powiatowego
Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Tel. +48 77 Zarządu
4401700 Powiatu
Sekretariat
Sekretariat
ZarząduFaks
Powiatu
Tel.
+48 77 4401703,
+48 77 4401701
Tel. +48 77Rzecznik
4401703,Konsumentów
Faks +48 77 4401701
Powiatowy
Tel.
+48 77 4401756
Powiatowy
Rzecznik Konsumentów
Wydział
Tel. +48 Komunikacji
77 4401756 i Transportu:
Rejestracja
pojazdów 707,
708, 709, 710, 711, 712
Wydział Komunikacji
i Transportu:
Prawo jazdy 706
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Pozostałe numery 720
Prawo jazdy 706
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Wydział Finansowy
Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
Geodezji,
Kartografii, Katastru
i Wydział
Gospodarki
Nieruchomościami
i Gospodarki
Tel.
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738,
739, 740, 741, 742, 743,
744,
746,
747,
749.
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Tel.
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760, 761, 763.
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– Budowlany
Wydział
Organizacyjny
Tel. wew.:
760, 761, 763.
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
Wydział Organizacyjny
756, 757, 758, 764
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
Zespół Kontroli

756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli

Tel. wew.: 705.
Tel. wew.: 705.
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Tel. wew.:
766, 767.Kultury,
Wydział
Edukacji,
WydziałFizycznej
Edukacji,i Turystki
Kultury,
Kultury
Kultury
Turystki
Tel.
wew.:Fizycznej
770, 771, i772,
773.
Zespół
ds. Promocji
Tel. wew.:
770, 771, Powiatu
772, 773.713
Wydział
Ochrony
Środowiska
Zespół ds.
Promocji
Powiatu 713
Tel.
wew.:780,
781, 782,
785, 786.
Wydział
Ochrony
Środowiska
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Funduszami
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Tel. wew. 790, 791

Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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Zagraniczna praktyka drogą do kariery

oo projekt realizowany w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Jest on współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER) w ra-

mach projektu „Staże zagraniczne dla
uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, a koordynatorami tego projektu są Aleksandra WnukCejzik oraz Marta Kurowska.
Dwudziestu uczestników projek-

Dzieje się w Powiatowym
Centrum Kultury

tu, uczniów klas II i III kształcących
się w CKZiU w Strzelcach Opolskich w zawodach: technik żywienia i
usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej wyjechało na praktyki zawodowe do Wiednia. Atrakcyjnym punktem pobytu uczniów Wiednia, oprócz
praktyki zawodowej były wycieczki kulturowe po mieście - zwiedzanie Katedry Świętego Stefana, pałacu Schönbrunn, pałacu Hofburg oraz
wizyta w Muzeum Sztuk Pięknych
i operze wiedeńskiej.
Szkolenie zawodowe to jeden
aspekt takiego wyjazdu, a druga może
i ważniejsza rzecz, to szkoła życia dla
młodych ludzi, gdzie uczą się języka, nawiązują nowe znajomości, poznają nową kulturę, muszą sami poruszać się po mieście różnymi środkami transportu, porozumiewać w kilku
językach.
Dzięki takim projektom osoby uczące się zawodu mogą zdobyć
praktyczne doświadczenie zawodowe
za granicą i przeżyć niezapomnianą
przygodę.
Oprócz wspaniałych wrażeń
uczniom zostało coś jeszcze bardzo
ważnego, coś co mogą sobie wpisać do CV i coś co liczy się u pracodawców, a mianowicie certyfikaty
potwierdzające udział w praktykach
zagranicznych. Niektórzy z uczestników projektu już otrzymali od pracodawców propozycję pracy w hotelach po zakończeniu szkoły.

Z

Bezpłatna pomoc prawna w starostwie

jakimi problemami do prawnika przychodzą mieszkańcy naszego powiatu? Z takim pytaniem
zwróciłam się do adwokat Magdaleny Wąchały, której dyżur wypadł
w poniedziałek, 5 lutego br.

- Jeśli ktoś sądzi, że załatwimy
wszystko, myli się. Nie taką rolę przypisał nam ustawodawca. Udzielamy
porad na etapie przesądowym – to
ważne zastrzeżenia. I nie wszyscy mogą z nieodpłatnej pomocy skorzystać,
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zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r.
W ramach naszej działalności udzielamy informacji, porad, możemy wskazywać rozwiązania prawne, służymy
też pomocą w sporządzaniu pism. Jeśli ktoś ma złą sytuację finansową, możemy napisać wniosek o wyznaczenie
obrońcy z urzędu w sprawach karnych
lub wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych. Jednak nie możemy iść do sądu
i reprezentować przed nim osoby, która się do nas zwraca.
Najczęściej pytania dotyczą problemów związanych z prawem pracy i prawem rodzinnym – odpowiada. – Wśród tych pierwszych gros zapytań wiąże się z wypowiedzeniami
umów o pracę, wśród drugich – rozwodów i alimentów. Panie zastanawiają się, jak doprowadzić do tego, by alimenty były wyższe, panowie – co zrobić, by je obniżyć. Czasem przychodzi ktoś i mówi: „źle się
dzieje w moim małżeństwie, myślę
o rozwodzie”. Pyta o to, jakie różnice wynikają z orzeczenia o rozwodzie
z obopólnej winy, bez orzekania o winie i z orzeczeniem rozwodu z wyłącznej winy jednej ze stron. To istotne, bo w tym ostatnim przypadku żona może liczyć nie tylko na alimenty
na dziecko czy dzieci, ale i dla siebie.
Padają też pytania o zasady ustalania
opieki prawnej na dziećmi. Jeśli problemy w domu wiążą się ze stosowaniem przemocy fizycznej i psychicznej, wskazujemy, gdzie można zwrócić o pomoc psychologa (w gabinecie
przy ul. Habryki w czwartki porady
są bezpłatne). Informujemy również
o możliwościach innych niż rozwód
– np. o separacji. Wskazywanie różnych możliwości rozwiązywania problemów to jedno z naszych zadań.
Sporo osób zwraca się do nas również z problemami dotyczącymi ubezpieczeń – z zakresu odpowiedzialności cywilnej, opieki zdrowotnej, komunikacyjnych. Dość dużo mamy
pytań o sprawy spadkowe – mówi
mecenas Wąchała.

