Znowu razem
Po raz pierwszy Opole będzie siedzibą tak dużego spotkania
przedstawicieli biznesu, samorządowców i naukowców, parlamentarzystów, organizacji pozarządowych, mediów i instytucji finansowych. Weźmie w nim blisko tysiąc
uczestników z całego świata. Mowa
o Międzynarodowym Forum Gospodarczym – Śląsk 2010, które trwać
będzie od 25 do 27 lutego.
Na takiej imprezie nie mogo zabraknąć naszej reprezentacji. Powiat
Strzelecki wraz z 7 gminami: Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie szykuje się do Forum Gospodarczego i wspólnej organizacji
stoiska wystawienniczego z ofertami inwestycyjnymi. Ostatnia wspólna ekspozycja wszystkich wspomnianych podmiotów pod szyldem
Powiatu Strzeleckiego miała miejsce w 2003 r. na Europromocji Regionu w Opolu i zakończyła się sukcesem. Otrzymaliśmy wówczas trzy
nagrody, m.in. za najlepszą ekspozycję i wizerunek współpracy międzynarodowej oraz nagrodę publiczności, a nawiązane wówczas kontakty
biznesowe owocują do dziś.

Podobnych efektów
spodziewamy się po Forum Gospodarczym. Prezentacje wszystkich naszych samorządów, pokazanie ich atutów inwestycyjnych, dyskusje
panelowe, ale także, a właściwie przede wszystkim
– liczy się sposobność nawiązania bezpośrednich
rozmów, zarówno z potencjalnymi inwestorami,
jak i przedstawicielami
innych samorządów, które mogą stać się zaczątkiem efektywnej współpracy przy późniejszych
wspólnych projektach gospodarczych.
Istotna jest także możliwość zapoznania się
z rozwiązaniami stosowanymi w innych państwach
czy regionach oraz porównanie ich z tymi stoswanymi na własnycm
podwórku.
Nieobecność na takim
spotkaniu byłaby po prostu grzechem zaniechania.

U nas – praktycznie bez kolejek
POWIAT STRZELECKI

Warto zatrzymać się
na dłużej
Przyjazne otoczenie
Korzystna lokalizacja

Potencjał

Gościnni mieszkańcy
Dobry klimat dla inwestycji

Od kilku dni media szokują nas
informacjami na temat wieloletnich (idących nawet w dziesiątki
lat!) kolejek do specjalistów. Postanowiłam więc sprawdzić, jak
sytuacja wygląda u nas w szpitalu
i w funkcjonujących przy nim poradniach specjalistycznych.
- Nie mamy czym epatować –
ocenia Beata Czempiel, dyrektor
strzeleckiego ZOZ – nie mam żadnych zaskakujących wiadomości.
Nie zdarzyło się, by pacjent nie został przyjęty na oddział lub odesłany z powodu braku miejsc do innego
szpitala. Bywa jednak, że powodem
odesłania pacjenta jest np. brak zaszczepienia przeciw WZW (wirusowemu zapaleniu wątroby) przed zaplanowaną operacją lub konieczność
uzupełnienia badań, jeśli ma być hospitalizowany na oddziale wewnętrznym. Jak widać – są to powody medyczne, a nie organizacyjne.

- Na większość naszych oddziałów pacjenci trafiają w stanach nagłych (jednym z wyjątków jest oddział wewnętrzny), wymagających
natychmiastowej hospitalizacji, na
pozostałych przyjęcia i zabiegi odbywają się zgodnie z planem. Ale
jesteśmy placówką przyjazną dla
pacjentów i jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych - dostosowujemy się do ich życzeń. Ktoś woli planowany zabieg mieć w lipcu, a nie w maju? Proszę bardzo
– spełniamy to życzenie. Kto inny
wybierze zimę na planowaną operację? Jesteśmy do dyspozycji. Takie wybory podyktowane są zazwyczaj dość istotnymi względami osobistymi, a nie bliżej nieokreślonymi
zachciankami, więc staramy się dostosować do tych próśb – mówi dyrektor Czempiel.
Więcej czytaj na str. 4

„Rachunek sumienia” strażaków
www.powiatstrzelecki.pl
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Pomimo licznych apeli nadal wpuszczamy
obcych do naszych mieszkań
W niedzielę 31 stycznia na terenie gminy Strzelce Opolskie 2 kobiety narodowości romskiej pod pretekstem sprzedaży
koca zostały wpuszczone do mieszkania i skradły ponad 70-letniej kobiecie oszczędności.
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lutego w Barucie mężczyźni
przedstawiając się jako pracownicy Caritasu wprowadzili w błąd
kobietę wyłudzając datki na kościół w zamian za 2 koce, za które
kobieta zapłaciła 600 złotych.
Co zrobić żeby nie zostać ofiarą złodzieja czy też oszusta?
- nie wpuszczajmy pod żadnym
pozorem
nieznanych
osób do mieszkań czy domów,
- bądźmy ostrożni przy nawiązywaniu kontaktu z nieznajomymi przychodzącymi do naszego domu,

- gdy przedstawiają się jako reprezentanci jakichś firm czy też
organizacji zażądajmy, aby pokazali np. legitymację,
- nie udzielajmy informacji o naszych zwyczajach czy też wiadomości o sąsiadach, informacje te mogą być im pomocne do
dokonania kradzieży,
- nie wdawajmy się w dyskusje
z nieznajomymi podczas zakupów czy odwiedzającymi nasze
domy, gdyż oni tego właśnie
oczekują, a rozmowa jest sposobem na wzbudzenie zaufania.

Pamiętajmy, że jeżeli organizacje organizują jakieś akcje i wysyłają swoich przedstawicieli w teren
zbierając np. datki na kościół to
podają te informacje do publicznej
wiadomości.
Jeżeli uważają Państwo, że osoby, których wcześniej nie widzieliście, poruszają się samochodami np. na tablicach rejestracyjnych
z innego powiatu czy też województwa, obserwują Wasze domy,
niezwłocznie zwróćcie się o pomoc
do najbliższych lub sąsiadów i powiadomcie Policję – tel. 997 lub
112 z telefonu komórkowego.

tyczeń to miesiąc sprawozdań
i podsumowań. Również Państwowa Straż Pożarna dokonała
„rachunku sumienia”. Konferencja
dotycząca bezpieczeństwa na terenie województwa opolskiego odbyła się 29 stycznia 2010 r., na której
przedstawiono informację o realizacji zadań PSP w 2009 roku oraz
plany na najbliższy czas. Spotka-

nie uświetniła prezentacja sił. Otóż
na taras pałacu w Izbicku zajechały najnowsze „konie mechaniczne”,
jakie opolska Państwowa Straż Pożarna pozyskała w 2009 roku. Aż
serce się raduje! W gronie znalazł
się również podnośnik z naszej Komendy.
Więcej czytaj na str. 6
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Sesja Rady Powiatu
Tematem przewodnim sesji Rady
Powiatu zwołanej na 27 stycznia
2010 r. było Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009. Do jej zadań należą m.in. ocena zagrożeń porządku
publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu, opiniowanie pracy
policji i innych powiatowych służb,
inspekcji i straży, przygotowywanie
projektu powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Po jednogłośnym przyjęciu tego
sprawozdania radni przystąpili do głosowania nad blokiem uchwał. Podjęli
uchwały w sprawie:
• zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2010 (w tym numerze naszego dwutygodnika zaczynamy ich publikację)
• nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego” (przypomnijmy, że uchwałę w sprawie
nadawania tego tytułu Rada Powiatu przyjęła w marcu 2009, tak więc
na Gali Lauri 2010 po raz pierwszy
w historii naszego powiatu tym zaszczytnym tytułem uhonorowany
zostanie wieloletni Eugeniusz Szymaniec, dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych nr 1 – ta decyzja na
sesji zapadła jednomyślnie)
• rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Strzeleckiego w 2010 roku (publikujemy tę informację na str. 7)
• wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach
• wykonywania niektórych zadań
z zakresu administracji rządowej
związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej w 2010 roku
• określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz
warunków i sposobu ich przyznawania
• zmiany budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Strzeleckiego na rok 2010
• zmiany uchwały Nr XXVIII/256/09
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
25 marca 2009 roku w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowy
Obywatel Powiatu Strzeleckiego”

Następnie radni przeszli do interpelacji i zapytań.
Jako pierwszy zabrał głos radny
Jan Bogusz, który miał poważne zastrzeżenia do stanu utrzymania dróg
powiatowych w okresie zimy. – Jest on
daleki od jakichkolwiek standardów,
a wszystkiego na złe warunki atmosferyczne nie można zwalić – stwierdził,
po czym zacytował fragment pisma
skierowanego do starosty przez jednego z sołtysów: „przejazd przez drogę jest uciążliwy, niebezpieczny. Nie
ma dnia, by ktoś nie wylądował w rowie. Prawdziwym dramatem jest kwestia wymijania się samochodów, a już
wyminięcie się z autobusem PKS lub
z samochodem ciężarowym jest wyczynem. Jakie zamierza starosta podjąć działania, by poprawić stan jakości
utrzymania tych dróg? Tak jak początkowy stan można było mieszkańcom
wytłumaczyć kolejnością odśnieżania
dróg, tak po pewnym czasie nie ma argumentów, które by w logiczny sposób
tłumaczyły taki stan rzeczy”.
Andrzej Ful, Naczelnik Wydziału
Dróg Powiatowych odpowiedział, że
zimowym utrzymaniem objętych jest
300 km dróg, a prawie 13 km jest całkowicie wyłączonych z utrzymania.
Na początku okresu zimowego na etapie udzielania zamówienia publicznego zostały ustalone standardy, w których wskazano częstotliwość odśnieżania, sposób ich utrzymania i określono
pożądany stan po wykonanym zadaniu. Drogi powiatowe są przypisane
dwóm standardom – trzeciemu i piątemu. . Standard piąty przewiduje nawet możliwość czasowego zamknięcia
drogi, oczywiście, ale z zapewnieniem
dojazdu do każdej miejscowości. Generalnie drogi są posypywane w miejscach niebezpiecznych: na skrzyżowaniach, łukach, przystankach, podjazdach i tylko w takim zakresie odbywa
się likwidacja śliskości. W przypadku wystąpienia gołoledzi standardy
przewidują posypywanie drogi na całej długości - taka sytuacja miała miejsce dwukrotnie. W okresie ostatniego
miesiąca nie było okresu odwilży, rzeczywiście występują istotne utrudnienia w postaci naboju drogowego. Staramy się robić wszystko, by stan się
polepszył. Lokalnie jest wywożony
śnieg, usuwany jest nabój w miejscach
gdzie stwarza to niebezpieczeństwo.
Reagujemy na wszystkie interwencje,
w granicach możliwości finansowych.
Od 15 listopada 2009 r. do 25 stycznia br. koszty utrzymania zimowego

Starostowie wrócą
W

łaściwie lepiej byłoby powiedzieć: zawisną, ale brzmi to
dwuznacznie, choć dokładniej oddaje sedno rzeczy. Chodzi oczywiście
o tablice wiszące przed remontem
starostwa w holu na pierwszym piętrze, których po remoncie nie udało
się odnaleźć. Upamiętniono na nich
wszystkich dotychczasowych starostów powiatu strzeleckiego. I oczywiście nie chodzi tu tylko o ostatnie
dziesięciolecie.
Reformę administracji, zwaną
„reformą Steina-Hardenberga”, zaczęto wprowadzać w Prusach jeszcze w pierwszej dekadzie XIX wieku. Zapoczątkowało ją wprowadzenie edyktem królewskim, z 19 listopada 1808 roku, nowego jednolitego
ustroju miast. W 1815 r. ostatecznie
ujednolicono system administracji
terytorialnej, dzieląc państwo na 10,
a następnie na 14 prowincji, z nadprezydentem na czele. Prowincja
śląska podzielona została na cztery
rejencje: wrocławską, opolską, le-

gnicką i dzierżoniowską, ta ostania
jednak wkrótce została zlikwidowana. Rejencjami rządzili prezydenci,
a na czele powiatów stali landraci –
starostowie.
W roku 1945 pierwszym starostą
powiatu strzeleckiego został Zygmunt Nowak. Urząd starosty, podobnie jak wojewody i wójta został
zniesiony w 1950 r., kiedy zniesiono dualizm administracji państwowej. Kompetencje zlikwidowanych
organów przejęły prezydia rad narodowych. Powiaty istniały wprawdzie
do 1975 roku; kiedy wprowadzono
administracyjny podział Polski na 49
małych województw, ale – jak wspomniano – już bez urzędu starosty.
Podział na powiaty przywróciła reforma administracyjna, która weszła
w życie 1 stycznia 1999. Przywrócono wówczas również urząd starosty.
Nazwiska i zdjęcia wszystkich starostów już niedługo znów pojawią
na ścianach starostwa – to przecież
jest nasza historia.

dróg wyniosły ponad 340 tysięcy złotych. Okres od 16 grudnia 2009 r. do
25 stycznia obciąża tegoroczny budżet
– i jest to kwota przekraczająca 318
tysięcy zł. W budżecie przewidziano
kwotę 300 000 zł oraz ponad 140 tysięcy zł z rezerwy ubiegłorocznej. Tak
więc na dzień 25 stycznia do dyspozycji zostaje kwota 122.754,27 zł. Jednokrotny wyjazd na wszystkie drogi powiatowe, w celu likwidacji śliskości,
w zakresie standardów to koszt 14.000
zł, a jednokrotny wyjazd na wszystkie
drogi powiatowe w celu posypania ciągłego to kwota 19.000 zł. Kwota, która
pozostała w puli, wystarczy na osiem
wyjazdów. Czarna nawierzchnia dróg
to zadanie, za którym idą koszty, a stan
techniczny dróg powiatowych nie pozwala na ich posypywanie solą w dużym stężeniu, bo uszkadza ona dywaniki asfaltowe. Drogi krajowe i wojewódzkie są ciągle posypywane solą,
drogi powiatowe posiadają inne standardy - w pierwszej kolejności czekamy na wyjazd pługów, a te wyjeżdżają dopiero gdy warstwa śniegu osiągnie odpowiednią grubość. Niezależnie od tego czy dalej pada śnieg, czy
nie -wyjeżdżają pługi. W międzyczasie na tych drogach odbywa się ruch
i powstaje nabój lodowy.
Jan Bogusz stwierdził, że nie
otrzymał odpowiedzi na pytanie, i zauważył, że przejazdy pługów wymagają kontroli. - Trzeba zwrócić uwagę, że
by pług spełniał swoje zadanie, a nie
tylko przejeżdżał trasę. Nikt nie oczekuje, że drogi będą czarne, ale niech
nie będzie tych wielkich kolein.
Również radny Stanisław Krawiec zapytał o poziom zadowolenia
z usług przedsiębiorstw, które wygrały
przetargi na odśnieżanie dróg.
Andrzej Ful odpowiedział, że każdy wyjazd sprzętu jest odnotowywany
i są sporządzane protokoły kontroli:
można ustalić, ile razy sprzęt wyjechał
na daną drogę. Co do usług odśnieżania - nie ma uwag do żadnego z trzech
wykonawców. Zdarzają się przypadki, kiedy wykonawca musi daną usługę poprawić. W przypadku, gdy wykonawca uchyla się od wykonania, bądź
notorycznie wykonuje usługi źle, Zarząd Powiatu może wyciągnąć konsekwencje względem wykonawców
Stanisław Krawiec zauważył, że
w sondzie „Strzelca Opolskiego” we
wszystkich gminach najgorzej oceniono drogi powiatowe. W Kolonowskiem utrzymanie dróg powiatowych
przekazano gminie i tam są dobrze
utrzymane. Czym to da się wytłumaczyć? Jadąc dziś na sesję przez ulicę
Piłsudskiego miałem problemy, niech
pan powie dlaczego ten nabój lodowy
tam powstał? Jeśli byłoby odśnieżane,
niekoniecznie do czarnego asfaltu, to
ten nabój nie powinien był powstać.

Andrzej Ful: - Zgadzam się ze
stwierdzeniem, że spomiędzy dróg
krajowych, wojewódzkich i powiatowych te ostatnie utrzymane są najgorzej. Są to drogi o najniższym standardzie utrzymania - taka jest idea dróg
głównych i lokalnych. Nie podzielam
opinii, że drogi gminne są lepiej utrzymane od dróg powiatowych.
Radny Jan Bogusz zapytał jeszcze
o kwestie odpowiedzialności za szkody i odszkodowania - kto odpowiada
np. za złamanie na drodze nogi?
Naczelnik Ful odpowiedział, że takie sprawy są każdorazowo rozpatrywane i ocenia się w jakim zakresie zarządca drogi jest odpowiedzialny za tą
szkodę.
Po zakończonej dyskusji radnych
o głos poprosił jeden z gości – radny
Gminy Jemielnica Józef Cwielong,
który zapytał o przydział samochodu
służbowego dla starosty strzeleckiego.
Jak sprawdził – takiego nie ma starosta
krapkowicki. Chciałbym tutaj przytoczyć porównanie: ktoś zarabia tysiąc
złotych i musi z tego pokryć koszty
dojazdu do pracy i utrzymania, a ktoś
inny ma dwanaście tysięcy i chce korzystać z gratisowych dojazdów. Uważam, że domaganie się samochodu służbowego, nawet wiem, że są 2
w dyspozycji, jest lekceważeniem społeczeństwa. Według mnie władza wymaga pokory, służebności wobec obywateli, nie powinna zapewniać sobie
przywilejów. Zwracam się do radnych,
jako reprezentantów swojego elektoratu, chcecie być blisko swoich obywateli czy chcecie być maszynką do głosowania i pionkiem w grze? Ja jako radny jestem za ograniczeniem przywilejów na wszystkich stopniach. Pieniądze
gminy czy powiatu trzeba bardzo szanować. Wiem, że budżet powiatu jest
bardzo napięty. Pan Starosta w swoim dwutygodniku mówi: „liczę każdą
złotówkę”. Nie ma nawet na odśnieżanie dróg powiatowych, jak o tym przed
chwilą przekonaliśmy się. Druga kwestia, którą chciałbym poruszyć, to pytanie, z czyjej inicjatywy zostały usunięte portrety starostów przedwojennych
ze ścian starostwa. Miałem nadzieję, że
pan starosta będzie na całej sesji: drugi
raz tu jestem i zawsze stosuje uniki.
Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Bartoszek sprostował, że starosta nie stosuje uników: już wcześniej
zapowiedział, że będzie mieć ważne spotkanie i poprosił Radę o punktualne rozpoczęcie obrad. Jeśli chodzi
o samochodu służbowy, to po długich
dyskusjach Rada doszła do wniosku,
że jest w starostwie potrzebny. Starosta nie korzysta z niego prywatnie.
Wicestarosta Waldemar Gaida zauważył natomiast, że wszyscy
urzędnicy publiczni, w tym starosta
krapkowicki i wójt gminy Jemielni-

ca korzystają z samochodów prywatnych dla celów służbowych, rozliczanych na zasadzie ryczałtu, delegacji,
bądź innych przyjętych i stosowanych
w danym urzędzie rozwiązań. Starosta nie posiada samochodu służbowego. Jest to samochód służbowy starostwa powiatowego. Korzystają z niego
również pracownicy, którzy jeżdżą na
szkolenia, delegacje, konsultacje. Natomiast można zadać pytanie, co jest
tańsze? W starostwie został zmniejszony limit przeliczeniowy wartości
„za kilometr” trasy przebytej w celu realizacji zadania służbowego. Nie
jest to stawka maksymalna wedle rozporządzenia, przyjęta, jak przypuszczam, w gminie Jemielnica i w powiecie krapkowickim. W naszym starostwie od dwóch bądź trzech lat żadne
ryczałty za korzystanie z samochodu nie są wypłacane. Jest tylko zwrot
kosztów. Nie można mówić, że starosta posiada samochód tylko do swoich
celów. Rada uznała, że taki samochód
jest niezbędny. Udało się jeszcze wyremontować stary samochód opel Vectra. Obydwa służą pracownikom starostwa w miarę potrzeb. Przykro słuchać, że tylko starosta jeździ nowym
autem i wykorzystuje go do celów prywatnych.
Józef Cwielong zaznaczył, że jest
za ogólnym ograniczeniem przywilejów. Wicestarosta Gaida z kolei zwrócił się do niego z pytaniem, czy pobiera dietę radnego? Twierdzącą odpowiedź skwitował słowami: - Pan nie
może nie przyjąć diety, ale może ją darować na inny cel.
Po uwadze „to przywilej”, radny
Cwielong wrócił do kwestii poruszonej na początku: kto był inicjatorem
zdjęcia portretów przedwojennych starostów?
Odpowiedzi udzielił mu również
wicestarosta Waldemar Gaida – nie
było żadnego inicjatora. Wszyscy pamiętają atmosferę związaną z godłem
państwowym, potem pojawiły się doniesienia, m.in. dzisiejszego europosła, że wiszą tutaj faszyści. By uspokoić sytuację, wszystkie portrety zostały
zdjęte - w związku z całą atmosferą.
Po remoncie korytarza chcieliśmy powiesić te portrety ponownie - okazało się, że zostały skradzione, i to skradzione raczej ramki niż portrety.
Kolejna Sesja Rady Powiatu odbędzie się 24 lutego o godzinie 13.00.
Tematem przewodnim będzie:
• Informacja Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów za 2009 r.
• Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z działalności PCPR w 2009 r.
Adam Kraka
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Szanowni
Przedsiębiorcy,
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich wraz z firmą
CTC Polska Sp. z o.o. zamierza
przystąpić do realizacji projektu
współfinansowanego ze środków
UE w ramach Poddziałania 8.1.1
POKL – „Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”,
który przyczyni się do podniesienia i dostosowania kwalifikacji
i umiejętności osób pracujących
do potrzeb lokalnej gospodarki.
W ramach przedmiotowego
projektu wsparciem zostaną objęte przedsiębiorstwa planujące w najbliższym czasie szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników. Wstępnie planowane są ogólne i specjalistyczne
szkolenia w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb
w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form
pracy, wdrażania technologii
produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
W związku z powyższym,
serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne, które
odbędzie się dnia 11.02.2010,
tj. czwartek, o godzinie 14:00
w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Op. przy ul. Gogolińskiej 2a. Celem spotkania będzie omówienie zasad uczestnictwa w projekcie oraz określenie
potrzeb szkoleniowych w Państwa firmie. W przypadku zainteresowania Przedsiębiorców niniejszą inicjatywą czekamy również na propozycję potrzeb szkoleniowych kadry zarządzającej
oraz pracowników i zgłaszanie
propozycji w formie pisemnej na
adres PUP oraz na adresy meilowe: d.kozolup@pup-strzelce.pl
lub r.kus@pup-strzelce.pl. Termin zgłaszania propozycji upływa 19 lutego.
Projekt ten ma stać się kontynuacją realizowanego projektu
„Partnerstwo na rzecz zatrudnienia. Portal strzeleckiego przedsiębiorcy”, który zapoczątkował
wspólne działania dla rozwoju
naszego lokalnego biznesu.
Serdecznie zapraszam do
udziału w tym nowym przedsięwzięciu. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod
numerem telefonu: 077 462 18
05 lub 603 316 214.
Z poważaniem,
Dyrektor
Norbert Jaskóła

Ogłoszenie !!!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje do 24
lutego 2010 r. wnioski bezrobotnych ubiegających się o przyznanie jednorazowych środków na
podjęcie działalności gospodarczej, jak i wnioski pracodawców
ubiegających się o przyznanie refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego.
Dodatkowe informacje
można uzyskać
w pokoju nr 6 Powiatowego
Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621817

OFERTY PRACY

Terminy i tematy sesji Rady Powiatu
Strzeleckiego w roku 2010
Data sesji
styczeń
luty
marzec

POWIATOWY URZĄD PRACY

Tematyka
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za
2009 r.
Przyjęcie planów pracy komisji problemowych na rok 2010.
Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2009 r.
Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z działalności PCPR w 2009 r.
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy;
migracje zarobkowe – ich wpływ na lokalny rynek pracy.

Ocena realizacji budżetu za 2009 r. Podjęcie uchwały o absolutorium.
kwiecień
Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa
w powiecie
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotymaj
cząca stanu sanitarnego powiatu
Ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem
czerwiec
Debata drogowa i środki lokalnego transportu zbiorowego
Sytuacja w służbie zdrowia.
Przedstawienie informacji wynikających z analizy oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
lipiec
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w powiecie oraz
o zagrożeniach pożarowych powiatu.
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2010 r.
wrzesień
Debata oświatowa - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
Powiatu Strzeleckiego za rok szkolny 2009/2010”
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na obszarze województwa
październik
Ocena realizacji Strategii Powiatu Strzeleckiego
Sprawozdanie z działalności komisji problemowych za 2010 rok
Dlaczego nie ma zaplanowanych żadnych tematów na listopad i grudzień 2010?
Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym kadencja Rady Powiatu trwa 4 lata
licząc od daty wyborów, a ponieważ te odbyły się 12 listopada 2006 roku, obecna
kadencja upływa z dniem 12 listopada 2010.
Kiedy poznamy datę tegorocznych wyborów? Wybory zarządza Prezes Rady
Ministrów nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji, czyli poznamy ją nie
później niż w środę 13 października 2010 r. A kiedy pójdziemy do urn? Zgodnie
z opublikowaną w listopadzie ub. r. informacją Państwowej Komisji Wyborczej
Wybory – powinno to nastąpić w którąś niedzielę w terminie pomiędzy 14 listopada 2010 r., a 9 stycznia 2011 r., zgodnie z ordynacją wyborczą.

INFORMACJA
dot. „Programu wyrównywania różnic
między regionami II”
Decyzje o wyborze jednostek samorządu terytorialnego realizujących program, obszarów realizacji programu oraz o wysokości środków przekazanych do dyspozycji realizatorów programu podejmuje Zarząd PFRON,
zgodnie z procedurami realizacji programu. Dlatego też w oparciu
o Uchwałę nr 455/2009 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia
Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2010 roku oraz wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2010 roku,
informuję iż w 2010 r. nie będą realizowane projekty beneficjentów z terenu powiatu strzeleckiego.
Szczegółowe informacje nt. „Programu wyrównywania różnic między
regionami II” dostępne są na stronie internetowej PFRON
www.pfron.org.pl

O B W I E S Z C Z E N I E S TAR O S TY
STRZELECKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej
Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 193, poz.1194 z późn. zm.) oraz
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art.
72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28
stycznia 2010r. została wydana na rzecz Gminy Ujazd decyzja administracyjna Nr 1/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej
na budowie drogi gminnej nr 105784 O wraz z kanalizacją deszczową na
osiedlu Piaski w Ujeździe na działkach nr : 2373, 2367, 2374/1, 2217/1,
2223/1, 2371/2, 2224/4, 2222, 2221/2, 2220/2, 2218/17 i 2271, obręb ewidencyjny Ujazd.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres od 01 lutego 2010r. do 28 lutego 2010r. W tym terminie zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Strzelcach
Opolskich - Wydział Architektoniczno–Budowlany ul. Jordanowska 2, II
piętro, pokój nr 211 (w godzinach pn. 800÷1600, wt.-pt. 730÷1530).
STAROSTA
JÓZEF SWACZYNA

ul. Gogolińska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10
STANOWISKO
DIAGNOSTA LABORATORYJNY
PRACOWNIK BIUROWO MAGAZYNOWY
KONSULTANT
DS. OBSŁUGI KLIENTA
7/8 ETATU
KSIĘGOWA ½ ETATU

PRACOWNIK BIUROWY

PRACOWNIK BIUROWY
KIEROWNIK ZAKŁADU
PRODUKCJI BETONU
SPECJALISTA DS. SIECI
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
SPRZEDAWCA - BUKIECIARZ
SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA
RZEŹNIK
PRACOWNIK MAŁEJ
GASTRONOMII
BARMAN/ BARMANKA
MASARZ
(PRACOWNIK MASARNI)

MIEJSCE WYKONYWANIA
WYMAGANIA OCZEKIWANIA PRACODAWCY:
PRACY
ZAWADZKIE
- wykształcenie wyższe kierunkowe
- wykształcenie średnie
KSIĘŻY LAS
- prawo jazdy kat. B
- obsługa komputera
- wykształcenie min. średnie,
STRZELCE OPOLSKIE
- znajomość obsługi komputera;
- kreatywność
- wykształcenie średnie;
STRZELCE OPOLSKIE
- obsługa komputera mile widziana
- wykształcenie min. średnie, wyższe;
- biegła obsługa komputera;
- język obcy – angielski, niemiecki;
STRZELCE OPOLSKIE
-dyspozycyjność;
-umiejętność rozmowy z klientem;
-sumienność
- wykształcenie min. średnie
ZAWADZKIE
- obsługa komputera
- komunikatywność
- wykształcenie średnie lub wyższe
- doświadczenie
STRZELCE OPOLSKIE
- prawo jazdy kat. B
- obsługa komputera
- wykształcenie średnie lub wyższe
STRZELCE OPOLSKIE
kierunkowe
- wykształcenie min. średnie
- mile widziane doświadczenie
CAŁY KRAJ
- biegła znajomość j. niemieckiego
- prawo jazdy kat. B
ZAWADZKIE LUB
- wykształcenie kierunkowe
KRAPKOWICE
- doświadczenie
- wykształcenie zawodowe/ średnie handlowe;
IZBICKO
- obsługa kas fiskalnych i komputera
STANISZCZE WIELKIE
- aktualna ks. zdrowia
- wykształcenie średnie;
STRZELCE OPOLSKIE;
- doświadczenie w handlu;
ZDZIESZOWICE
- obsługa komputera;
- prawo jazdy kat. B
PIOTRÓWKA
- wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie;
GÓRA ŚW.ANNY;
- aktualna ks. zdrowia
WYSOKA
LEŚNICA
- aktualna ks. zdrowia
STANISZCZE WIELKIE

- doświadczenie;

KIEROWCA MIKROBUSA

TRASY
MIĘDZYNARODOWE

ELEKTRYK SAMOCHODOWY

STRZELCE OPOLSKIE

LAKIERNIK SAMOCHODOWY
BLACHARZ SAMOCHODOWY –
MECHANIK SAMOCHODOWY

BORYCZ

- prawo jazdy kat. B
- świadectwo kwalifikacji na przewóz osób
- doświadczenie
- znajomość j. niemieckiego lub angielskiego
- wykształcenie zawodowe kierunkowe
- mile widziane doświadczenie
- doświadczenie

KROŚNICA

- doświadczenie;

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY

DYLAKI

SPAWACZ GAZOWY

ZAWADZKIE

TAPICER

OLSZOWA

- wykształcenie min. zawodowe;
- doświadczenie
- uprawnienia MIG, MAG
w osłonie CO 2
- wykształcenie zawodowe;
- doświadczenie

MAGAZYNIER
½ ETATU

JEMIELNICA

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

- wykształcenie min. średnie techniczne;
- 2 lata doświadczenia w dziale utrzymania
ruchu w branży produkcyjnej;
SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH OLSZOWA
- znajomość pakietu MS Office;
- praktyczna znajomość problematyki
związanej z naprawami i konserwacją maszyn
i urządzeń produkcyjnych
OPERATOR MASZYN
DYLAKI
- wykształcenie min. zawodowe
- wykształcenie min. zawodowe;
ELEKTROMECHANIK
DYLAKI
- min. 5 lat doświadczenia;
MONTER WIĄZEK
DYLAKI lub KRAPKOWICE - wykształcenie min. zawodowe
DYLAKI lub
OPERATOR MASZYN
- wykształcenie min. zawodowe
KRAPKOWICE
- wykształcenie min. zawodowe;
OPERATOR WÓZKA TRANSPORTU
KRAPKOWICE
- doświadczenie;
WEWNĘTRZNEGO
- uprawnienia
PRACOWNIK PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
-----------PRACOWNIK OBSŁUGI SOLARIUM STRZELCE OPOLSKIE
- student/studentka
- mile widziane wykształcenie kierunkowe lub
SZEWC
ZAWADZKIE
doświadczenie
MONTER RUSZTOWAŃ
WG.ZLECEŃ
- uprawnienia
POMOCNIK MONTERA
WG.ZLECEŃ
- doświadczenie
RUSZTOWAŃ
- wykształcenie średnie;
RZEMIEŚLNIK – ELEKTRYK
STRZELCE OPOLSKIE
- upr. SEP do 1 Kv
LEŚNICA, ZDZIESZOWICE,
PILARZ – DRWAL
- mile widziane uprawnienia pilarza
ŁĄKI KOZIELSKIE
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Cztery lata mijają...
czyli oceniamy kadencję
samorządu powiatowego
Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa

Zgodnie z zapowiedziami z poprzedniego numeru naszego dwutygodnika – rozpoczynamy publikację wypowiedzi radnych Rady Powiatu, podsumowujących mijającą kadencję.
Jan Cieślik: – To dla mnie trzecia kadencja w Radzie Powiatu.
Z tych prawie 12 lat najgorzej wspominam pierwszą kadencję: nieprzyjemna atmosfera i częste kłótnie
nie sprzyjały konstruktywnej pracy.
Dziś jest zupełnie inaczej – wszyscy radni są zaprzyjaźnieni, a dzięki dobrej atmosferze dobrze się pracuje. To, co udało się nam zrobić do
tej pory, a było tego niemało, zależy od realizacji strategii przyjętej
w 2004 roku (wszyscy pilnujemy,
by powiat jak najbardziej zbliżał się
do tych zapisów) i od umiejętności
pozyskiwania unijnych środków.
Duża zasługa wicestarosty Gaidy
w tym, ze powiat strzelecki znajduje się w czołówce samorządów powiatowych pod względem wielkości unijnego wsparcia. Moją domeną jest edukacja, zróbmy więc szybki przegląd tego, co udało się nam
zrobić w dziedzinie edukacji, kultury, kultury fizycznej i opieki społecznej, czyli obszarach, którymi
zajmuje się moja komisja. Diametralnie poprawiło się funkcjonowanie naszych szkół. Mają świetne warunki: nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową, zdecydowanie lepsze
wyposażenie. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich wraz z „Orlikiem” to dziś zupełnie inna szkoła, niż w pierwszej
kadencji. Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem, przy którym również jest „Orlik”, ze zmienionym
dachem, to jeden z naszych najładniejszych obiektów. Czeka tę szkołę jeszcze termomodernizacja i odnowienie elewacji – nie wyobrażam
sobie, że ktoś mógłby chcieć się jej
pozbyć. Podobne korzystne zmiany nastąpiły we wszystkich placówkach oświatowych. I gdyby dziś zapytać ich dyrektorów, jak wypada
porównanie stanu obecnego z czasami, gdy podlegały kuratorium usły-

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
informuje o zmianie w zasadach udzielania dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 20072013 w ramach Osi I Podniesienie atrakcyjności gospodarczej regionu.
Z powodu analizy dotychczas przeprowadzonych naborów, która
wykazała słabe zainteresowanie beneficjentów dotacjami o niskiej
wartości zmieniono minimalną kwotę wsparcia przysługującego
beneficjentom w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje
w mikroprzedsiębiorstwach.
Obecnie minimalna kwota dofinansowania to 70 tys. złotych
a nie 20 tys. zł. Maksymalna wartość dofinansowania
się nie zmienia i jest to 800 tys. złotych.
szelibyśmy jedną odpowiedź: nie
ma porównania! Świetna baza materialna szkół przekłada się na efekty
nauczania – zdawalność tego egzaminu zewnętrznego, jakim jest matura, plasuje nas w czołówce województwa.
Jeszcze na jedną kwestię chciałbym zwrócić uwagę: jesteśmy wyjątkowym powiatem pod względem
dodatkowych środków przeznaczanych na organizację zajęć pozalekcyjnych, dzięki tzw. grantom edukacyjnym. W ubiegłym roku na ten cel
przeznaczyliśmy 150 tysięcy, w roku 2010 – 200 tysięcy złotych. Trzeba przyznać, że wnioski nauczycieli są coraz ciekawsze, w dodatku
wpływa ich coraz więcej – w tym
roku około 50, przy czym oczywiście wybierane są najbardziej interesujące propozycje, bo przecież ideą
grantów nie jest zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, a uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.
Na wniosek mojej komisji udało
się też zorganizować w konkurs na
Najlepszego Ucznia Powiatu Strzeleckiego, którego wyniki ogłaszane
są podczas Gali Lauri, wraz z rozstrzygnięciem konkursu na Najlepszy Produkt Powiatu. Bardzo przychylnie została ta inicjatywa przyjęta przez całe społeczeństwo – bo to
konkurs dla wszystkich szkół funkcjonujących na terenie powiatu, nie
tylko tych prowadzonych przez samorząd powiatowy i premiujący
osiągnięcia uczniów na każdym eta-

pie edukacji. Tak więc tytuł najlepszego przyznawany jest od 2009 roku w kilku kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych
– bez barier. W ubiegłym roku także z inicjatywy Komisji Edukacji – ogłoszony po raz pierwszy został konkurs pt. Opis doświadczeń
w zakresie pracy wychowawczej.
Spośród 9 nadesłanych prac, opatrzonych godłem, wyróżnione zostały trzy. Uznaliśmy za pożądane
upowszechnienie tych cennych doświadczeń, które mogą się stać inspiracją dla nauczycieli całego województwa, dlatego też wydział
EKT przygotowuje do druku publikację z tymi pracami.
Zanotowała /mg/
**
Również wszystkich Państwa zapraszamy do dzielenia się swoimi
opiniami na temat mijającej kadencji Rady Powiatu, przypominając, że
zawsze autorzy listów mogą zastrzec
swoje nazwisko i imię do wiadomości redakcji, i nie można tych danych
ujawnić nikomu, nie łamiąc prawa.
Czekamy na Państwa wypowiedzi
pod adresem:
Redakcja dwutygodnika
„Powiat Strzelecki”
ul. Jordanowska 2;
47-100 Strzelce Opolskie
lub e-mail:
redakcja@powiatstrzelecki.pl

Dok. ze str. 1

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
Tel: 077 4401705, Tel/ fax: 077 4402442
pcieg@powiatstrzelecki.pl

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM
W STRZELCACH OPOLSKICH
serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.:
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
2007 – 2013, poddziałanie 1.1.2
Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach
– szkolenie dla przedsiębiorców i osób fizycznych
chcących założyć działalność gospodarczą”,
które odbędzie się w dniu 19.02.2010 roku o godzinie 13.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ulicy Jordanowskiej 2
Szkolenie zostanie zorganizowane w kontekście najbliższych
naborów w marcu i maju w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje
w mikroprzedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego. Na szkoleniu zostaną przedstawione
najważniejsze tematy, takie jak: rodzaje projektów kwalifikujących
się do wsparcia, kryteria wyboru projektów, wydatki kwalifikowane
i niekwalifikowane, podstawowe dokumenty i wytyczne niezbędne
do opracowania projektu, procedura oceny wniosków aplikacyjnych,
zasady wypełniania wniosku i przygotowania niezbędnych załączników,
najczęściej popełniane błędy.
Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia udzielają pracownicy
LPI Karina Altman i Monika Sętkiewicz-Dusza pod numerem telefonu
077 44 01 705
Informujemy, że udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnikom
zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy!!!
Uwaga przedsiębiorcy!

„CZYSTA INWESTYCJA” TYLKO ZA 3,5%
Bezpieczna pożyczka
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu

U nas – praktycznie bez kolejek
- To jak w szpitalu marzeń! – myślę sobie i mówię to samo. Ale w odpowiedzi słyszę tylko skromne: staramy się działać jak najlepiej. U nas
najdłużej czeka się na artroskopię –
półtora miesiąca.
A jak długo trzeba czekać w kolejce do specjalisty w poradni?
Otóż tu sprawa wygląda nieco
inaczej: kolejki są, ale nie wszędzie
i nie są jednakowo długie.
Na początku wszak trzeba poczynić pewne zastrzeżenie: pacjenci
stali przyjmowani są w poradniach
zgodnie z terminami wyznaczonymi

przez lekarzy prowadzących, natomiast dla pacjentów nowych termin
wizyty ustala się zgodnie – niestety – z przypadającą na nich kolejnością. Ale, jak już wcześniej powiedziano, to nie są kolejki bez końca.
W Poradni Patologii Noworodka, Preluksacyjnej i Ginekologiczno-Położniczej nie ma ich wcale –
wszyscy pacjenci przyjmowani są
na bieżąco, w miarę zgłoszeń.
W pozostałych terminy oczekiwania są zróżnicowane – od miesiąca do pięciu. A w szczegółach wygląda to tak: gdybyśmy chcieli zarejestrować się dziś, tzn. 9 lutego,

do jednej z przyszpitalnych poradni, to: w kolejce do gastroenterologicznej czekalibyśmy do marca, podobnie jak w urazowo-ortopedycznej i urologicznej. Czas naszego statusu kolejkowicza byłby o miesiąc
dłuższy w poradni endokrynologicznej – zostalibyśmy w niej przyjęci w kwietniu, do czerwca musielibyśmy czekać na przyjęcie do kardiologa. Najdłużej jednak przyszłoby nam czekać w kolejce do poradni
diabetologicznej – aż do lipca. Na
szczęście – tego roku. Nie jest więc
tak źle, jak gdzie indziej.
/mg/

• dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP
• dla przedsiębiorców prowadzących działalność lub realizujących
inwestycję na terenie województwa opolskiego
• pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne
bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem
działalności gospodarczej przez wnioskodawcę
• pożyczka może być wykorzystana na każde zadanie spełniające „Kryteria
wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”
• niskie oprocentowanie od 7% - 9% w skali roku w przypadku, gdy
wykorzystano pomoc publiczną
• maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 500 000 PLN
• maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy
• minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto
Oprocentowanie już od 3,5%
w przypadku udzielenia pomocy publicznej
Fundusz nie pobiera prowizji i dodatkowych opłat
od udzielanych pożyczek
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać w siedzibie WFOŚiGW w Opolu w terminie od 1 stycznia 2010 r. do 30 listopada
2010 r. w godzinach od 7:15 do 15:15
Punkt informacyjny:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu, ul. Krakowska 53
Zespół Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej (ZW)
tel. 45 45 891 wew.113; e-mail: m.malek@wfosigw.opole.pl
www.wfosigw.opole.pl
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Konkurs
„Równać Szanse”

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Co zrobić, gdy cena towaru
na półce i przy kasie jest inna
Z

akupy są dla nas codziennością.
Lubimy kupować. Lubimy znaleźć ciekawą promocję, znaleźć okazję cenową. Ale też nie lubimy podczas zakupów niepotrzebnie się denerwować. Nie lubimy bałaganu na
półkach sklepowych, niejasności cenowych i wprowadzania nas w błąd.
Chcemy mieć jasność co do jakości towaru i ceny. Prowadząc budżet
domowy liczymy każdy grosz i staramy się kupować tam, gdzie najtaniej. Zdarza się jednak niestety, że
tanio jest tylko „na półce”, a przy
kasie okazuje się, że sprzedawca żąda od nas wyższej kwoty.
Co wówczas? Czy możemy domagać się towaru w cenie, która widniała na półce, czy musimy
zgodzić się z tłumaczeniem sprzedawcy, że nie zdążył zmienić ceny
lub, że to pomyłka, lub, że promocja już nie obowiązuje? Czy jest różnica, gdy zdarzy nam się taka sytuacja w małym sklepie i supermarkecie? Czy tu i tu mamy równe prawa?
Czy jest minimalna kwota, od której
możemy domagać się swych praw?
Jak walczyć o wyegzekwowanie
tych praw?

Takie pytania nurtują często konsumentów. Pamiętajmy zatem, że
nasze prawa są wszędzie jednakowe, niezależnie od tego czy kupujemy w sklepie osiedlowym czy w hipermarkecie. Wszędzie obowiązuje nas cena, która widnieje na półce. Jest to oferta skierowana do nas
– konsumentów. Jeśli np. na półce mamy za jakiś produkt 1,99 zł,

to w żadnym wypadku przy kasie sprzedawca nie może żądać od
nas ceny wyższej. Mimo że czasem
trzeba będzie przeżyć trochę stresu
i uzbroić się w cierpliwość - warto
domagać się swoich praw.
Po pierwsze będziemy dumni ze
swojej asertywności i kupimy to, co
chcieliśmy i za tę cenę, jaką planowaliśmy zapłacić, zgodnie z tym, co
przeczytaliśmy na półce (przecież
tylko dlatego zdecydowaliśmy się
na włożenie danego produktu do koszyka).
Po drugie sprzedawca będzie
bardziej czujny na przyszłość i po-

P

ozostalo niewiele czasu, trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim
Konkursie Grantowym, ogłoszonym
w ramach dziesiątej edycji Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności „Równać Szanse”. Wnioski w pierwszym etapie konkursu
można składać do 22 lutego.
W Ogólnopolskim Konkursie
Grantowym o dotacje do 50 000 zł
na projekty trwające 18 miesięcy
mogą się ubiegać organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie

może to innym konsumentom. Jeśli
sprzedawca nie chce uznać swojego błędu, zabezpieczmy się i zróbmy zdjęcie cen widniejących na półce swoim telefonem komórkowym,
jeszcze lepiej, gdy będzie widniała
na zdjęciu data.
O interwencję możemy poprosić także Inspekcję Handlową lub
Rzecznika Konsumentów. Mamy
prawo oczekiwać, że kierowane do
nas oferty są rzetelne i przestrzegane przez sprzedawców. Czasem są to
małe kwoty, jednak grosik do grosika… W końcu musimy dbać o swoje
oszczędności. Pamiętajmy również,
by po zakupie spojrzeć na paragon,
gdyż sugerując się tylko ceną na półce, nie sprawdzając, ile faktycznie
za co zapłaciliśmy, możemy nawet
nie zauważyć różnic, którymi sprzedawcy czasem świadomie wprowadzają nas w błąd.
Małgorzata Płaszczyk

Z psem asystującym
wejść można wszędzie
S

tarosta Strzelecki zwraca się
z prośbą o skierowanie szczególnej uwagi na przestrzeganie
przysługującego, osobom niepełnosprawnym korzystających z pomocy
psa asystującego, prawa wstępu do
obiektów użyteczności publicznej
zgodnie z art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92
z późn. zm.), który stanowi:
Osoba niepełnosprawna wraz
z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki
społecznej i socjalnej, obsługi ban-

kowej, handlu, gastronomii, usług,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych
funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również
w środkach transportu kolejowego,
drogowego, lotniczego i wodnego
oraz w innych środkach komunikacji publicznej.
Uprawnienie, o którym mowa
w ust. 1 i 2, nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa
asystującego.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2,
jest wyposażenie psa asystującego
w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu
wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Z uprawnienia, o którym mowa
w ust. 1 i 2, może korzystać trener
psa szkolonego na psa asystującego na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący
szkolenie psów asystujących. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.
Osoba niepełnosprawna nie jest
zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

stowarzyszeń i fundacji. Działania
realizowane w ramach projektu powinny być adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimanzjalnej (13-19 lat) ze wsi i miast do 20
tysięcy mieszkańców.
Na stronie www.rownacszanse.
pl znajdują się wszystkie informacje o konkursie, dostęp do generatora wniosków. Informacje udzielane są również telefonicznie (22) 826
10 16

WYRÓŻNIENIA DLA NAJLEPSZYCH
– OGLOSZENIE KONKURSU

„LAUR ZIEMI
STRZELCEKIEJ”
P

o raz dwunasty Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka ogłasza
konkurs „Laur Ziemi Strzeleckiej”.
Nagrody – „Laury …” są wyrazem
uznania dla kompetencji, zaangażowania, służby dla Ziemi Strzeleckiej
jej najwybitniejszych mieszkańców.
Przyznanie nagrody „Laur Ziemi
Strzeleckiej” jest także istotnym elementem budowania samorządności,
lokalnej aktywności oraz identyfikacji mieszkańców z regionem.
Dotychczasowe zainteresowanie
i sympatia okazywane przez mieszkańców Ziemi Strzeleckiej poprzednim edycjom, są dowodem, że nagroda oraz uroczysty charakter jej
wręczenia, zdobyły stałe miejsce w
życiu lokalnej społeczności.

Ziemi Strzeleckiej” przyznawany
jest w pięciu kategoriach:
• działalność społeczna,
• działalność gospodarcza,
• działalność wychowawcza,
• działalność kulturalna,
• działalność społeczna.
Wniosek powinien zawierać informację o wnioskodawcy i kandydacie wraz z uzasadnieniem kandydatury (zwięzła nota o osiągnięciach i działalności kandydata) oraz
jasno określoną dziedzinę działalności (spośród a-e) zgłaszanej osoby/firmy/instytucji. Zgłoszenia należy przekazać do 5 marca 2010 roku, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Laur Ziemi Strzeleckiej”
na adres:

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia
Strzelecka zwraca się z prośbą do
mieszkańców powiatu strzeleckiego, do władz samorządowych, do
organizacji społecznych o zgłaszanie kandydatur do tej nagrody. „Laur

STOWARZYSZENIE ZIEMIA
STRZELECKA
ul. Wałowa 5
47-100 Strzelce
Zarząd
Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka
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Dok. ze str. 1

„Rachunek sumienia”
strażaków
Niestety, w większości sprzęt
w naszym województwie jest nieco starszy: na 61 samochodów gaśniczych aż 33(!) jeździ powyżej
10 lat; na 126 specjalnych (ratownictwo chemiczne, techniczne, itp)
72 pojazdy również już skończyły
10 lat. Jednostka w Strzelcach dysponuje dosyć wiekowym taborem
transportowym: najważniejszy ciężki samochód gaśniczy liczy sobie 16
wiosenek, a specjalistyczny ratownictwa technicznego i chemicznego służy już od 17 lat. Takim właśnie sprzętem interweniowaliśmy
na terenie całego województwa 11
208 razy, z czego strażacy powiatu strzeleckiego przeprowadzili 853
akcji ratowniczych, lokując się na 5
miejscu tuż za Kędzierzynem-Koźlem (870). Najwięcej zdarzeń, bo 2
472 było w powiecie opolskim, następnie nyskim – 1817 i brzeskim –
1263. Z roku na rok rośnie ilość interwencji związanych z zagrożeniami innymi niż pożar, tych w województwie było 4 108. W większości
powiatów pożary stanowią ok. 30%
interwencji. W powiecie strzeleckim paliło się 276 razy, a usuwaliśmy 512 innych miejscowych zagrożeń. Jednym z ważniejszych (czytaj:
trudniejszych) akcji ratowniczych
był wypadek 4 czerwca, gdzie samochód osobowy wjechał w tył ciężarowego samochodu uszkadzając
cysternę przewożącą 26 tys. cykloheksanonu. Pech chciał, że kierowców „słabości” ogarniały na odcinku autostrady A-4 chronionej przez
strzeleckich strażaków.
W ogóle miesiące: VI-VII jakoś
obfitowały w ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Między innymi
20 czerwca w Nysie na łuku drogi przewróciła się cysterna przewożąca gaz skroplony propan-butan.
Żeby było groźniej - teren zdarzenia bezpośrednio przylegał do stacji

paliw. Szczęściem strażaków z Nysy nie stwierdzono rozszczelnienia
płaszcza cysterny. Natomiast 15 lipca ok. godz. 4.56 na 217 km autostrady A-4 w kier. Wrocławia, cysterna przewożąca 20 tys. kg ciekłego azotu wraz z ciągnikiem znalazła się w rowie melioracyjnym.
Ze względu na uszkodzenie agregatu chłodniczego w cysternie, wystąpiło niebezpieczeństwo uwolnienia się większej ilości azotu. Dwa
dni później ok. godz. 00.57 w Opolu cysterna kolejowa z 36% kwasem
solnym wskutek pęknięcia zaworu
uległa rozszczelnieniu, co spowodowało wyciek kwasu na zewnątrz
i ulotnienie się niewielkiego obłoku
w stronę budynków mieszkalnych.
Ciężkie chwile również przeżyli niektórzy w naszym powiecie, w okresie 23.06-10.07.2009 r.
jednostki ochrony ppoż woj. opolskiego prowadziły działania ratownicze (ok. 920 interwencji)
związane z nadmiarem wody występującym w skutek burz i dużych opadów deszczu. Akcję „powódź” prowadzono niemalże na
połowie terenu województwa. Najtrudniejsza sytuacja była w powiatach: brzeskim, nyskim, głubczyckim, namysłowskim, prudnickim
i krapkowickim.
Zawsze ciekawym, acz konfliktowym tematem są finanse. Z jednej strony poważne cięcia budżetu
(któż tego nie odczuł!?), a z drugiej
inwestycje. Tak! Tak! Inwestycje,
bo zakup samochodów gaśniczych
i specjalnych oraz sprzętu i urządzeń ratowniczych to nic innego jak
inwestycja dla bezpieczeństwa społecznego. Dla przybliżenia jakimi
kwotami obracała PSP w 2009 roku
warto zaznaczyć, że 262 126, 64 zł
pochodziło z darowizn finansowych
i rzeczowych samorządów, fundacji
i osób fizycznych, natomiast kwo-

Kwalifikacja zamiast poboru
Poboru do wojska już nie ma, został zastąpiony tzw. kwalifikacją wojskową,
której terminy w poszczególnych gminach podajemy niżej. Kto ma się stawić? Mężczyźni urodzeni w 1991 roku oraz w latach 1986-90, którzy w poprzednich latach nie stawiali się do poboru, a także mężczyźni, których komisje uznały za czasowo niezdolnych do służby wojskowej oraz którzy wystąpili o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej - o ile nie zostali wcześniej przeniesieni do rezerwy. Również kobiety urodzone w latach
1986-91, które kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz
na kierunkach psychologicznych. Wreszcie ci, którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby.
INFORMACJA DOTYCZĄCA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
W 2010 ROKU NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu strzeleckiego odbędzie się w dniach od 15 marca do 27 kwietnia 2010 roku. Terminy stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela:
Gmina
Terminy
Jemielnica
15.03. - 17.03.
Ujazd
18.03.
Kolonowskie
19.03. – 23.03.
Izbicko
24.03.
Leśnica
25.03. – 29.03.
Zawadzkie
30.03. – 1.04.
Strzelce Op.
7.04. – 20.04.
Kobiety
21.04.
Dni dodatkowe
26.04. 27.04.
Razem
15.03 – 27.04.
Powiatowa Komisja Lekarska w Strzelcach Opolskich działać będzie od
godz. 900 w terminach ujętych w powyższej tabeli.
Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie Biurowiec Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S. A. mieszczący się w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 59.

ta 9.687.345,63 zł. pochodziła z dotacji firm funkcjonujących zarówno
na terenie województwa jak i całego kraju. Właśnie z tych pieniędzy
zakupiono podnośnik dla jednostki
w Strzelcach Op.
Również pewne środki przeznaczono na działalność jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
funkcjonujących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym na terenie województwa opolskiego.
W 2009 roku z budżetu państwa zostały przekazane środki w wysokości 1 0567 35 zł.
Co przyniesie 2010 rok, nie wiadomo. Ale zdaje się, że dobrze już
było. Na ironię znajdują się duże
pieniądze na duże zakupy, a przyznany limit wydatków budżetowych
spowoduje, że zabraknie na realizację podstawowych potrzeb, jak zakup ubrań specjalnych i ochronnych,
uzbrojenia osobistego strażaków,
czy materiałów eksploatacyjnych
do samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Trzeba pamiętać, że straż pożarna to nie tylko sprzęt, ale przede
wszystkim ludzie. Odważni, silni, zdeterminowani, zawsze gotowi nieść pomoc, którzy muszą mieć
przyzwoite warunki socjalno bytowe
oraz warunki do szkoleń i ćwiczeń.
Jakoś tak przyjęto, że prace remontowe i modernizacyjne w większości wykonują sami strażacy. Ogółem
w województwie na realizację tych
zadań, przeznaczono 753 123,62
zł, z czego 200 653,81 zł. wypracowali strażacy. Oczywiście strzeleccy strażacy, jak każdego roku również przyczynili się do wykazanych
oszczędności.
Ktoś pomyśli: „strażak nic nie
robi, tylko czeka na alarm”. To nieprawda! Jeżeli nie przekonały poprzednie argumenty, to dodam, że
227 funkcjonariuszy poszczególnych jednostek PSP z terenu województwa ukończyło różnego rodzaju szkolenia specjalistyczne. Wśród
nich było 19 strażaków z KP PSP
w Strzelcach Opolskich, dodatkowo
10 uzyskało kwalifikacje ratownika
medycznego (spośród 70 w woejwództwie). Wszyscy strażacy w ciągu roku muszą przechodzić wiele innych szkoleń i kursów. Ponadto 129
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komend PSP w województwie przeszło tematyczne szkolenia
doskonalące. W międzyczasie funkcjonariuszy deleguje się na zjazdy do
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

czy szkoły aspirantów w Częstochowie. Fakt, że na 1011 funkcjonariuszy prawie 50% zdobyło wykształcenie wyższe też świadczy o tym, że
strażak ma wiele obowiązków.
W ciągu roku muszą być organizowane ćwiczenia zarówno dla zawodowych jak i ochotniczych strażaków. Przecież działania ratownicze prowadzą wspólnie. W całym województwie zorganizowano
836 ćwiczeń na obiekcie, w tym 42
w powiecie strzeleckim.
Oprócz treningów kunsztu ratowniczego wielu poświęca swój czas
(zwykle wolny od służby) na treningi sportowe, które przynoszą sukcesy na szczeblu krajowym, jak i arenie międzynarodowej. Nasi strażacy zajęli:
I miejsce drużynowo przez Tomasza Wdowika /KP PSP Strzelce Op./ z reprezentacją Polski w tenisie stołowym podczas Mistrzostw
Europy Strażaków, które odbyły się
w dniach 10 - 13 września 2009 r.
w CS PSP w Częstochowie.
V miejsce w XXVI Drużynowych Mistrzostwach Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym, które odbyły się w dniach 16-19 lutego
2009r. w Rzeszowie.
V i VI miejsce przez Grzegorza
Dudę i Tomasza Wdowika z KP PSP
Strzelce Op. w XXVI Indywidualnych Mistrzostwach Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym, które odbyły się w dniach 16-19 lutego
2009r. w Rzeszowie.
V miejsce w klasyfikacji generalnej podczas XXVI Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym, które
odbyły się w dniach 24-25 czerwca
2009r. w CS PSP Częstochowa.
V miejsce w klasyfikacji drużynowej żeńskiej drużyny OSP Raszowa podczas XIV Międzynarodowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych w/g regulaminu CTIF, które odbyły się w dniach 19-26 lipca
2009r. w Ostrawie / Czechy /.
V miejsce przez Tobiasza Klamę z KP PSP Olesno w XV Międzynarodowym Turnieju we Wspinaniu
przy Użyciu Drabiny Hakowej, który odbył się w dniu 11 grudnia 2009
r. w Chorzowie.
W 2009 r. zorganizowano zawody wojewódzkie o Puchar Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP w następujących dyscyplinach
sportowych:
• halowa piłka nożna
- zwycięstwo KP PSP Brzeg - 10 kwietnia w Opolu

• sport pożarniczy - zwycięstwo KP
PSP Olesno - 13 maja w Brzegu
• piłka siatkowa - zwycięstwo KP
PSP Nysa - 23 grudnia w Paczkowie
• tenis stołowy - zwycięstwo
KP PSP Strzelce Op. - 8 grudnia
w Zawadzkiem.
W roku 2009 r. zorganizowano
zgrupowania przed zawodami krajowymi dla reprezentacji PSP województwa opolskiego m.in. w: piłce siatkowej, tenisie stołowym, sporcie pożarniczym oraz halowej piłce nożnej. Reprezentacje strażaków
PSP uczestniczyły w Mistrzostwach
Polski zajmując kolejno:
III miejsce w turnieju eliminacyjnym Mistrzostw Polski Strażaków
PSP w Piłce Siatkowej organizowanym przez SA PSP Kraków, który odbył się w dniach 19-21 lutego
2009r. Zajęte miejsce nie dało prawa udziału drużyny KW PSP Opole
w turnieju finałowym.
VII miejsce drużynowo dwóch
strażaków z KP PSP KędzierzynKoźle / Kolotylo Dariusz i Nossek
Jarosław / podczas Mistrzostw Polski w Tenisie Ziemnym, które odbyły się w dniach 8-9 czerwca 2009r.
w Złotoryi /woj. dolnośląskie/.
dyskwalifikacja drużynowa zespołu KM PSP Opole podczas VI
Międzynarodowych
Mistrzostw
Polski Grup Ratownictwa Wysokościowego, które odbyły się w dniu
27 czerwca 2009r. w Łodzi.
XIII miejsce w klasyfikacji drużynowej męskiej drużyny OSP Raszowa podczas XIV Międzynarodowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych w/g regulaminu CTIF, które odbyły się w dniach 19-26 lipca
2009r. w Ostrawie / Czechy /.
VII miejsce drużynowo reprezentacji KW PSP Opole powołanej z KM PSP Opole podczas XV
Ogólnopolskich Zawodów w Ratownictwie Górskim, które odbyły
się w dniach 4 - 6 września 2009r.
w Karłowie.
XV miejsce w XV Mistrzostwach
Polski Strażaków w Halowej Piłce
Nożnej, które odbyły się w dniach
12-14 listopada 2009r. w SA PSP
Kraków.
udział 6 reprezentantów KW PSP
Opole w XV Międzynarodowym
Turnieju we Wspinaniu przy Użyciu Drabiny Hakowej, który odbył
się w dniu 11 grudnia 2009r. w Chorzowie / V miejsce Tobiasza Klamy
z JRG PSP Olesno /.
Joanna Badowska-Ghanem
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ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
NA TERENIE POWIATU STRZELECKIEGO NA 2010 ROK

Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 4639840, 4639830

CZYNNA
ADRES APTEKI

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl
Zespół Szkół Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl
Liceum Ogólnokształcące
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613381, 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Sobota

Niedziela i święta

„Vademecum”

8.00-18.00

--------

--------

47-133 Jemielnica, Nowa Kolonia 14

„Ewa”

8.00-18.00

8.00-13.00

----------

47-110 Kolonowskie, Leśna 6 a

„Farma-Medyka”

8.00-18.00

8.00-14.00

----------

47-110 Kolonowskie, Leśna 6

„W Ośrodku Zdrowia”

8.00-18.00

8.00-14.00

----------

47-150 Leśnica, Plac Narutowicza 2

„Pod lipami”

8.00-17.00

9.00-13.00

Pełni pogotowie pracy

47-100 Strzelce Op., ul. Ks. Wajdy 6

„Flos”

8.00-18.00

8.00-13.00

Zgodnie z harmonogramem dyżurów opracowanym przez apteki

47-100 Strzelce Op., Rynek 1

„Malwa”

9.00-17.00

9.00-13.00

Zgodnie z harmonogramem dyżurów opracowanym przez apteki

47-100 Strzelce Op., Rynek 2

„Pod Ratuszem”

8.00-19.00

8.00-13.00

Zgodnie z harmonogramem dyżurów opracowanym przez apteki

47-100 Strzelce Op., Żeromskiego 9

„Pod Słońcem”

8.00-19.00

8.00-14.00

Zgodnie z harmonogramem dyżurów opracowanym przez apteki

47-100 Strzelce Op., Jordanowska 1a

„Vita”

8.00-19.00

9.00-13.00

Zgodnie z harmonogramem dyżurów opracowanym przez apteki

47-100 Strzelce Op., Osiedle Piastów Śl.

Mgr W. Urbanowicz

8.30-18.30

9.00-13.00

Zgodnie z harmonogramem dyżurów opracowanym przez apteki

47-100 Strzelce Op., Marka Prawego 7

„Centrum”

9.00-21.00

9.00-14.00

Zgodnie z harmonogramem dyżurów opracowanym przez apteki

47-100 Strzelce Op., ul. Marka Prawego 9

„Alga”

8.00-19.00

8.00-13.00

Zgodnie z harmonogramem dyżurów opracowanym przez apteki

47-143 Ujazd, Plac 1-go Maja

„Pod Witrażem”

8.30-17.30

9.00-12.00

Pełni pogotowie pracy

47-120 Zawadzkie, Opolska 70

„Nowa”

8.30-20.00

8.00-14.00

16.00-17.00 (zamiennie z Apteką przy ul. Dworcowej, i „Awos” )

47-120 Zawadzkie, Dworcowa 6

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
Farmaceutycznego
CEFARM-WARSZAWA S.A.
Apteka 01-301

8.00-20.00

8.00-14.00

16.00-17.00 (zamiennie z Apteką „Nowa” i „Awos”)

47-120 Zawadzkie, ul. Opolska 34

„Awos”

8.00-20.00

8.00-14.00

16.00-17.00 (zamiennie z Apteką przy ul. Dworcowej i Apteką „Nowa”)

47-134 Błotnica Strzelecka, Centawska 2

Punkt Apteczny „PRO-VITA”

8.30-16.30

8.00-12.00

---------

47-175 Kadłub, Młyńska 2

Punkt Apteczny „Berni”

8.00-16.00

---------

---------

47-126 Kielcza, Opolska 3

Punkt Apteczny „AWOS”

8.30-18.00

8.30-12.30

----------

47-100 Rozmierz, Kościelna 1

Punkt Apteczny „Berni”

Poniedziałek, Środa, Piątek
8.00-16.00
Wtorek,Czwartek
12.00-18.00

----------

----------

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Górze Św. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Poniedziałek-piątek
47-180 Izbicko, Powstańców Śl.

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

Zespół Szkół Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

NAZWA APTEKI

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
Miesiąc

Jednostka kontrolowana

Tematyka

Styczeń

DPS w Strzelcach Op.
z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy

Luty

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Ocena funkcjonowania „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” realizowanego przez ZSS w Strzelcach Op.
oraz Zespół Szkół Specjalnych w Strzelcach Op.

Marzec

Zarząd Powiatu

Wykonanie budżetu za rok 2009. Opracowanie wniosku do RIO o udzielenie absolutorium.

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Kwiecień

Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Op.

Zapoznanie się z wynikami kontroli wewnętrznych Starostwa Powiatowego i wydanymi zaleceniami. Analiza wyników kontroli
zewnętrznych Starostwa Powiatowego.
Kontrola prowadzenia rejestru skarg i wniosków.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Maj

Wydział Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu

Kontrola prawidłowości organizowania przetargów publicznych na zadania związane z drogami powiatowymi za okres: 20082010.

Czerwiec

Wydział Dróg Powiatowych

Kontrola stanu utrzymania dróg powiatowych
w gminie Kolonowskie

Lipiec

Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami

Ocena stopnia realizacji projektów zgłoszonych do realizacji przez Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami

Wrzesień

Zarząd Powiatu

Realizacja budżetu za I półrocze 2010 r.

Październik

Komisja

Podsumowanie kadencji 2006-2010

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903
Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313
Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Ko³o Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 16
tel. 077/461 27 54; 077/ 461 23 20;
tel kom. 0604 540 402
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Redaguje Zespó³.
Druk: Drukarnia PRO MEDIA
45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,
tel. 077/4428008,
fax 077/4428009

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (³¹czy wszystkie dzia³y)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarz¹du Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydzia³ Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozosta³e numery 720
Wydzia³ Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

Ocena bezpieczeństwa mieszkańców DPS

Wydzia³ Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydzia³ Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomociami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 749.
Wydzia³ Architektoniczno  Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydzia³ Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 764
Zespó³ Kontroli
Tel. wew.: 705.

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystki i Promocji
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespó³ ds. Promocji Powiatu 713
Wydzia³ Ochrony rodowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydzia³ Gospodarki Mieniem Powiatu
Tel. wew.:783, 784.
Wydzia³ Inwestycji i Zarz¹dzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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27 stycznia w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich odbył się
I Festiwal Nauki w ramach projektu „Partnerzy w nauce”.

I Festiwal Nauki w ZSO
T

ematem przewodnim festiwalu była „Symetria w przyrodzie”. Uczestnicy projektu
poszukiwali jej już od października
ubiegłego roku. Efektem ich obserwacji były wspaniałe zdjęcia przedstawiające wszechobecną wokół nas
symetrię, choć zdarzyły się też takie, na których królowała artystyczna asymetria. Galeria prac fotograficznych stanowiła dekorację festiwalu. Impreza przebiegała w trzech
etapach:
I – prezentacje uczniów z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Rafał Hirsz przedstawił swój autorski program „Dziwne atraktory”,
a Krzysztof Wróbel opowiedział
o fraktalach.
II – „Symetryczny Konkurs”.
Uczniowie klas pierwszych rywalizowali ze sobą, z symetrią i czasem.
Najlepszym w tych zmaganiach
okazał się Iwo Paprota, zdobywając
tym samym nagrodę główną w postaci premii punktowej z matematyki, informatyki i podstaw przedsiębiorczości.
III – gry z „sensem”. W tym etapie można się było zmierzyć z różnego typu układankami, tangramami, pętlami, zagadkami lub zagrać
z ekspertami w gry logiczne. Eksperci podpowiadali jak stworzyć
strategię wygrywania.
Ciekawe było również rysowanie z użyciem lustra. Konkurencja ta cieszyła się największym zainteresowaniem i wywoływała salwy śmiechu. Rysowanie wzdłuż linii i łuków, obserwując swoją pracę
jedynie w lustrze, okazało się zadaniem wcale niełatwym. Rysunki często przypominały prace trzylatka.
Pomysł i organizacja festiwalu
była dziełem uczestników projektu „Partnerzy w nauce”, który prowadzą: Ilona Hajduk – nauczycielka matematyki, Dariusz Szczypura –
nauczyciel historii i podstaw przedsiębiorczości oraz Paweł Pagacz
– nauczyciel informatyki.
Projekt został przygotowany
przez Uniwersytet Śląski i Wszechnicę Śląską, a finansowany ze środków unijnych i ministerialnych.
Działania z nim związane prowadzimy w naszej szkole od października
2009 w ramach dwóch programów:
„Wsparcie i Pomoc” – program
przeznaczony dla uczniów, którzy
chcą uzupełnić, utrwalić i pogłębić wiadomości z matematyki, fizy-

ŚWIĘTO NAUKI
W SZKOLE

J

akie są rodzaje szkła? Kiedy zaczęto produkować papier? Czy wszystkie papierowe odpady można wrzucać do niebieskiego pojemnika? Czy konserwanty są bezpieczne? Odpowiedzi
na te i inne pytania mogli usłyszeć
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Zawadzkiem od swoich koleżanek i kolegów w ramach organizowanego
przez szkołę Festiwalu Nauki.

ki oraz biologii oraz Filia Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego
podzielona na sekcje: matematyczno–naukowo–techniczną, informatyczną i przedsiębiorczości. Uczniowie w ramach sekcji prowadzą ba-

dania naukowe, rozwijają swoje
umiejętności matematyczne i informatyczne oraz uczestniczą w innych
formach aktywności przewidzianej
w działaniach projektowych.
Ilona Hajduk

Dla uważnych Czytelników
dwutygodnika „Powiat Strzelecki” mamy do zdobycia
12 podwójnych zaproszeń na ceremonię „Gali Lauri”

J

eśli chcecie Państwo spędzić
przyjemnie niedzielne popołudnie 21 lutego br. należy koniecznie
przyjść z imiennym zaproszeniem na
uroczystość „Gali Lauri 2010”, któ-

ra odbędzie się na sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury przy pl. Żeromskiego 7 w Strzelcach Op.
Będziecie Państwo uczestnikami
nadania tytułów Honorowego Obywatela, Najlepszego Ucznia
i Najlepszego Produktu Powiatu Strzeleckiego 2009, a tym samym wręczenia nagród
i wyróżnień dla najlepszych. Zwieńczeniem
uroczystości
będzie
wieczorny koncert filharmoników z Nyskiej

Orkiestry Kameralnej. Zaplanowano również dodatkową niespodziankę muzyczną.
A jak zdobyć owo imienne zaproszenie…?
Droga jest bardzo prosta – pierwszych 12 Czytelników „Powiatu
Strzeleckiego”, którzy zawitają z tym
egzemplarzem naszego dwutygodnika w dłoni do Zespołu ds. Promocji Powiatu (pok. 310) w Starostwie
Strzeleckim, przy ul. Jordanowskiej
2, otrzyma imienne zaproszenie – dla
siebie i osoby towarzyszącej - na niezapomnianą uroczystość.
Zapraszamy!

29 stycznia 2010 cała społeczność szkolna zgromadziła się, aby
wysłuchać przygotowanych przez
uczniów (pod kierunkiem nauczycieli) prezentacji, których zakres tematyczny związany był z ideą konieczności ochrony zasobów przyrody i podejmowania działań proekologicznych. Od połowy października
2009 w szkole prowadzone są zajęcia w ramach projektu „Partnerzy
w nauce”. Projekt ten to przedsięwzięcie przygotowane przez Uniwersytet Śląski, uczestniczy w nim
80 szkół ponadgimnazjalnych z czterech województw (śląskiego, opolskiego, łódzkiego i małopolskiego). Założeniem projektu jest przeprowadzanie zajęć, warsztatów, festiwali nauki, wycieczek i obozów,
które mają zainteresować młodzież
nauką. W zajęciach na terenie liceum uczestniczy grupa 38 uczniów
klas pierwszych i drugich oraz kilku
sympatyków projektu. Styczniowy
Festiwal Nauki, odbywający się pod
hasłem „Ziemia nie może być śmietniskiem” skierowany był do wszystkich uczniów, podsumowywał pracę
w pierwszym semestrze. Przygotowane przez uczniów prezentacje dotyczyły rodzajów odpadów „produkowanych” przez człowieka, zwracały uwagę na długi czas ich rozkładu w środowisku naturalnym,
pokazywały jak prawidłowo segregować śmieci i jakie można z tego
osiągnąć korzyści. Młodzi naukowcy przedstawili również społeczności szkolnej efekty swoich poszukiwań dotyczących konserwantów.
Uczniowie mogli się dowiedzieć,
że są one niestety obecne w prawie
każdym produkcie spożywczym czy

też kosmetycznym, a na wiele z nich
szczególnie trzeba uważać, ponieważ częste ich spożywanie może powodować różne choroby. Słuchacze
poznali również sposób funkcjonowania miejskiej oczyszczalni ścieków, technologie oczyszczania ścieków i końcowy produkt tego procesu. Niektóre prezentacje zostały
wzbogacone pokazami, które wzbudziły zdziwienie, a nawet rozbawienie uczniów. Majonez wykonany w trakcie jednej z prezentacji nie
przypominał konsystencją tego, który kupujemy w sklepie, choć w smaku wcale nie był najgorszy. Uczniowie mogli też zobaczyć jak zachowuje się szyba samochodowa w czasie wypadku, czy też zmiany jakie
zachodzą po polaniu papieru kwasem solnym i siarkowym. Największe emocje wzbudził jednak krótki
film (nakręcony wcześniej na szkolnym dziedzińcu) pokazujący reakcję, która zachodzi po wrzuceniu
jednej drażetki mentosa do popularnego wśród młodzieży napoju gazowanego. Ze zdziwieniem uczniowie
zaobserwowali, że po kilkunastu sekundach z litrowej butelki pozostało
zaledwie... pół szklanki. Na zakończenie wyniki swoich poszukiwań
przedstawili uczniowie klas maturalnych, którzy uświadomili wszystkim, że obszar Doliny Małej Panwi
należy do bardzo cennych przyrodniczo, choć rzadko to dostrzegamy.
Dzięki ich prezentacjom niejeden
uczeń po raz pierwszy mógł zobaczyć zdjęcia takich gatunków chronionych jak rosiczka okrągłolistna, ciemiężyca zielona czy też grążel żółty.
Styczniowy Festiwal Nauki był
bardzo udanym przedsięwzięciem.
Dzięki niemu część uczniów bardzo
aktywnie zaangażowała się w badania i poszukiwanie informacji na
wybrane tematy. Uczniowie nie biorący bezpośrednio udziału w zajęciach w ramach projektu „Partnerzy w nauce” mieli zaś możliwość
poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia, które nie zawsze są poruszane na lekcjach ze względu na małą
ilość czasu.
Beata Gratzke

