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POWIAT STR Z E LE C K I

www.powroty.gov.pl
Z okazji Dnia Górnika
Rada oraz Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego sk³ada
najserdeczniejsze ¿yczenia
dla ca³ej Braci Górniczej,
aby w trakcie wykonywania codziennych obowi¹zków
towarzyszy³o Wam zawsze poczucie bezpieczeñstwa
w³asnego ¿ycia i zdrowia.
Niechaj ta trudna i odpowiedzialna praca daje Wam
satysfakcjê i poczucie spe³nienia.
¯yczymy wszelkiej pomylnoci, powodzenia,
spe³nienia zamierzeñ i oczekiwañ, zarówno
tych zawodowych jak i osobistych.
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

ZAPR O S Z E N I E

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Strzelcach Opolskich
zaprasza przedsiêbiorców z terenu Powiatu Strzeleckiego
na spotkanie dyskusyjne nt. praw konsumentów.
Spotkanie odbêdzie siê dnia
11.12.2008 r. o godz. 14.00
w Sali Narad Starostwa Strzeleckiego.
Podczas spotkania omawiane bêd¹ kwestie dotycz¹ce:
praw konsumentów, obowi¹zków sprzedawców, reklamacji etc.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

1 grudnia 2008  Obchody wiatowego Dnia AIDS

Profilaktyka HIV/AIDS
w powiecie strzeleckim
W lipcu br. Krajowe Centrum ds.
AIDS zainicjowa³o kolejn¹ ogólnopolsk¹ kampaniê spo³eczn¹ dotycz¹c¹
profilaktyki HIV/AIDS. Celem kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS oraz zmniejszenie liczby nowych zaka¿eñ HIV
drog¹ kontaktów seksualnych. Z danych epidemiologicznych wynika, ¿e
w Polsce obecnie g³ówn¹ drogê zaka¿eñ HIV stanowi¹ ryzykowne zachowania seksualne. Najczêciej zaka¿aj¹
siê osoby bêd¹ce w grupach wiekowych od 18 do 29 lat oraz od 29 do 39
lat. Dlatego te¿ dzia³ania edukacyjne
kierowane s¹ przede wszystkim do
osób m³odych i aktywnych seksualnie  ¿yj¹cych w zwi¹zkach formalnych, nieformalnych i nieposiadaj¹cych sta³ego partnera.
W ramach profilaktyki HIV/AIDS, w
tym uzale¿nieñ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelcach
Op. wspólnie ze Starostwem Powiatowym równie¿ zainicjowa³a wród
m³odzie¿y i nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu strzeleckiego pewne dzia³ania edukacyjne:
- w dniach 2 grudnia i 4 grudnia br.
wród m³odzie¿y czterech szkó³ ponadgimnazjalnych przeprowadzono
warsztaty z udzia³em specjalisty z
Poradni Przedma³¿eñskiej i Rodzinnej
Towarzystwa Rozwoju Rodzin z
Opola  edukacj¹ objêto 80 uczniów,
- w dniu 2 grudnia br. dla zainteresowanych pedagogów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przepro-

wadzono warsztaty z udzia³em specjalisty z Poradni Przedma³¿eñskiej i
Rodzinnej Towarzystwa Rozwoju
Rodzin z Opola,
- w dniu 1 grudnia br. m³odzie¿ czterech szkó³ ponadgimnazjalnych
uczestniczy³a w spektaklu profilaktycznym pt. Szczêcie za rogatk¹ z
udzia³em aktorów z Teatru Ma³go z
Czêstochowy  edukacj¹ objêto 400
uczniów.
Dane epidemiologiczne, z których
wynika, ¿e liczba osób ¿yj¹cych z HIV
w Polsce wynosi ponad 30 ty. i ¿e
liczba ta stale ronie, stanowi wystarczaj¹cy powód, aby wród m³odych
ludzi podejmowaæ ró¿norodne dzia³ania profilaktyczne. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jedynie wystarczaj¹ca wiedza
mo¿e uchroniæ przed zaka¿eniem wirusem HIV. Dlatego niezbêdna jest
systematyczna edukacja naszej m³odzie¿y do prowadzenia której zachêcam nauczycieli szkó³ powiatu strzeleckiego.
Jeli chcesz siê dowiedzieæ wiêcej
na temat HIV i AIDS wejd na stronê
internetow¹ www.aids.gov.pl oraz
zapoznaj siê z ulotkami, broszurami i
innymi materia³ami na ten temat. S¹
one bezp³atnie dostêpne w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Strzelcach Op. przy ul. Pi³sudskiego 20, nr tel. 077 44-00-313.
Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Op.

Wyjanienie
Uzupe³nienie do artyku³u pt. Tradycje nie znaj¹ granic  nasz piêkny wielokulturowy powiat zamieszczonego na ³amach gazety Powiat Strzelecki nr
22, 16-30 listopada 2008 r.
Niniejszym pragnê uzupe³niæ dane dotycz¹ce sk³adu Zespo³u Wokalnego SEN
o nastêpuj¹ce, pominiête w informacji o aktualnej liczbie cz³onków, osoby:
£ucja Olbrych, S³awomira Gerlich, Agnieszka Dyszczyk
Nadmieniam, ¿e Zespó³ w roku 2008 wystêpowa³ na ró¿nych uroczystociach,
przegl¹dach i konkursach 22 razy.
Emilia Kowalczyk  kierownik Zespo³u

Strona www.powroty.gov.pl pomaga Polakom planuj¹cym powrót do
kraju.
Radzi, jak przejæ przez wszelkie
praktyczne i formalne trudnoci, które mog¹ napotkaæ przy przenosinach
do Polski, a tak¿e - jak znaleæ pracê
lub za³o¿yæ dzia³alnoæ gospodarcz¹
w kraju.
W serwisie powroty.gov.pl
znajdziesz:
Powrotnik
Miejsce, w którym zgromadzone
s¹ praktyczne porady odnonie przepisów i procedur, z którymi mo¿esz
siê zetkn¹æ zamykaj¹c sprawy za granic¹ i po powrocie do Polski.
Pomoc ekspertów
Je¿eli lektura powrotnika nie rozwieje wszystkich Twoich w¹tpliwoci odnonie procedur i formalnoci,
jakie nale¿y za³atwiæ wracaj¹c do Polski, zadaj pytanie o powrót. Czeka na
nie specjalnie utworzony w tym celu
zespó³ ekspertów. Odpowiedzi na najczêciej powtarzaj¹ce siê pytania s¹
zamieszczane w dziale pytania i odpowiedzi.
Czat
Portal powroty.gov.pl daje te¿
mo¿liwoæ bezporedniej konsultacji
z ekspertami i praktykami. Pozwala
na spotkania na czacie z cz³onkami
Rz¹du, przedstawicielami w³adz samorz¹dowych i reprezentantami pracodawców. Ponadto w czatach bêd¹
brali udzia³ eksperci w dziedzinie podatków, ubezpieczeñ zdrowotnych
i spo³ecznych, edukacji, a tak¿e doradcy zawodowi.
Wydarzenia
Znajdziesz tu bie¿¹ce informacje
z Polski i z pañstw, w których przebywaj¹ Polacy, przydatne dla osób
rozwa¿aj¹cych lub planuj¹cych powrót do kraju.
Regiony
Powracaj¹cy do kraju Polacy mog¹
tu dowiedzieæ siê o lokalnych i regionalnych inicjatywach skierowanych
do osób wracaj¹cych z emigracji, nowych inwestycjach oraz mo¿liwociach rozwoju kariery zawodowej
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STANOWISKO
KONSULTANT
DS. OBS£UGI KLIENTA
SEKRETARKA

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY
STRZELCE OP.

RUDZINIEC

KSIÊGOWA
1/2 ETATU
PRACOWNIK
ADMINISTRACYJNY

STRZELCE OP.

MAGAZYNIER
- SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA
PIEKARZ

STRZELCE OP.

OLSZOWA

KOLONOWSKIE
ZAWADZKIE

- wykszt. min. rednie
(mile widziani studenci);
- obs³uga komputera;
- poprawna dykcja
- wykszta³cenie minimum
rednie
- obs³uga biura;
- podstawy znajomoci
j. niemieckiego lub
j. angielskiego
- dowiadczenie;
- komunikacyjna
znajomoæ j. niem.
w mowie i pimie,
podstawy znajomoci
pakietu Office
- obs³uga komputera
-

mo¿liwoæ przyuczenia
wykszt. kierunkowe;
dowiadczenie
KUCHARZ-PIEKARZ
STRZELCE OP.
wykszt. kierunkowe;
dowiad. mile widziane
KIEROWCA SAMOCHODU
TRASY
wymagane prawo jazdy
CIÊ¯AROWEGO
MIÊDZYN.
kat. C+E
KIEROWCA AUTOBUSU
UJAZD
- wymagane prawo jazdy
- KAMIEÑ L¥SKI; kat. D
STRZELCE OP.
- wiadectwo kwalifikacji
- ZAWADZKIE
na przewóz osób
PRACOWNIK BUD.
WG. ZLECEÑ
_
TOKARZ;
FREZER
ZDZIESZOWICE - dowiadczenie
LUSARZ  SPAWACZ
STRZELCE OP.
- uprawnienia
MIG-MAG
FRYZJERKA
STRZELCE OP.
- wykszt. kierunkowe,
-KOSMETYCZKA
dowiad. mile widziane
FRYZJERKA
UJAZD
FRYZJERKA
STRZELCE OP.
- wykszt. kierunkowe
FRYZJERKA
ZAWADZKIE
DIAGNOSTA
LABORATORYJNY
ZAWADZKIE
- wykszta³cenie rednie,
wy¿sze;
- mile widziane dowiad.
STOLARZ
GRODZISKO
- wykszta³cenie zawodowe;
- dowiadczenie
MAGAZYNIER
ZAWADZKIE
- wykszta³cenie rednie;
- wymagane dowiad.;
- obs³uga komputera;
- upr. na wózek wid³owy
MECHANIK SAM.
STRZELCE OP.
- wykszt. mechaniczne;
OSOBOWYCH
- dowiadczenie;
- mile widziane przyg.
pedagogiczne
MECHANIK SAM.
STRZELCE OP.
- wykszta³cenie zawodowe
CIÊ¯AROWYCH
lub rednie techniczne;
- min. 2 letni staz pracy
UBOJOWY
ROZMIERKA
- wykszt. kierunkowe;
dowiadczenie
LAKIERNIK - POMOCNIK
STRZELCE OP.
- wykszt. kierunkowe;
LAKIERNIKA
- dowiadczenie;
- mo¿liwoæ douczenia

Zostañ rodzicem zastêpczym
Poszukujemy kandydatów
do pe³nienia funkcji
rodziny
zastêpczej
lub
rodziny pe³ni¹cej zadania
pogotowia rodzinnego
***
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie,
ul. B. Chrobrego 5,
47-100 Strzelce Opolskie,
pokój nr 7
Tel. 077-461-33-81
e-mail pcprstrzelceop.@op.pl

... dziecko dla pe³nego i harmonijnego rozwoju swojej osobowoci
powinno wychowywaæ siê w rodowisku rodzinnym w atmosferze szczêcia, mi³oci i zrozumienia ...
(Konwencja Praw Dziecka)

