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LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY PRZY STAROSTWIE
POWIATOWYM W STRZELCACH OPOLSKICH

Przypomina, i¿ w miesi¹cu pa�dzierniku ruszaj¹ nabory wniosków w
ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego w obsza-
rze dzia³añ:

2.2 Modu³y informacyjne, platformy e-us³ugi i bazy danych.
Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od 01-10-15.10 2009 r.
Beneficjentami mog¹ byæ m.in. jednostki samorz¹du terytorialnego,
jednostki organizacyjne posiadaj¹ce osobowo�æ prawn¹, zak³ady opie-
ki zdrowotnej, jednostki sektora finansów publicznych, organizacje
pozarz¹dowe.

6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od 15.09-30.09.2009 r.
Beneficjentami mog¹ byæ min. jednostki samorz¹du terytorialnego (LPR),
zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia, organizacje pozarz¹dowe, spó³-
dzielnie.

Wszystkich zainteresowanych beneficjentów zapraszamy do Lokalnego
Punktu Informacyjnego dzia³aj¹cego w Starostwie Powiatowym w Strzel-
cach Opolskich przy ulicy Jordanowskiej 2 w pokoju nr 7 na parterze
Starostwa.
Udzielamy nieodp³atnych porad zwi¹zanych z mo¿liwo�ci¹ pozyskania
dofinansowania z Funduszy Europejskich.
Zapytania mo¿na kierowaæ tak¿e:
- drog¹ elektroniczn¹: pcieg@powiatstrzelecki.pl
- korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatu Strzeleckiego
- telefonicznie (077) 44 01 705

Projekt finansowany przez Uniê Europejsk¹
ze �rodków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Bud¿etu Pañstwa

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY PRZY STAROSTWIE
POWIATOWYM W STRZELCACH OPOLSKICH

Informuje, ¿e w dniach od 24.08. do 28.08.2009 bêd¹ odbywa³y siê konsul-
tacjê dla beneficjentów chc¹cych ubiegaæ siê o �rodki z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013  w obszarze dzia-
³ania 4.4 Ochrona bioró¿norodno�ci Opolszczyzny.

Konsultacje zwi¹zane bêd¹ g³ównie z aspektami technicznymi proponowa-
nymi do z³o¿enia wniosku o dofinansowanie. Spotkania przeprowadzane
bêd¹ przez pracowników Referatu Przyjmowania Projektów Inwestycyj-
nych Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 10.00 do 14.00.
Konsultacje bêd¹ odbywaæ siê po wcze�niejszym telefonicznym zg³osze-
niu i uzgodnieniu godziny wizyty pod numerem (077) 54 16 208

Miejsce konsultacji Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego De-
partament Koordynacji Programów Operacyjnych ul. Ostrówek 5-7,
45-082 OPOLE

Projekt finansowany przez Uniê Europejsk¹
ze �rodków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Bud¿etu Pañstwa

Rak szyjki macicy to nowotwór
o stosunkowo wolnym rozwoju, po-
wstaje w wieloetapowym procesie,
trwaj¹cym nawet kilkana�cie lat. Z
jednej strony jest to �czynnik usy-
piaj¹cy� czujno�æ i dzia³anie a z dru-
giej dobry czynnik rokowniczy, gdy¿
do�æ powolny proces nowotworowy
zwiêksza szansê na wczesne wykry-
cie zmian przednowotworowych i
wczesnonowotworowych w czasie
wizyty u ginekologa, które to wizy-
ty powinny odbywaæ siê co najmniej
raz w roku, a najlepiej co 6-mcy.Jed-
nak dlaczego rak szyjki macicy, któ-
ry teoretycznie powinien mieæ mar-
ginalne znaczenie, wci¹¿ stanowi
ogromne zagro¿enie dla wielu kobiet?
Przecie¿ zmiany na szyjce s¹ ³atwo
wykrywalne: zmiany wizualne i ba-
danie cytologiczne s¹ dla ginekologa
codzienn¹ rutyn¹, dlatego wczesne
wykrycie jakichkolwiek zmian jest
bardzo proste. Pozostaje jedynie pro-
blem �odwagi� i chêci zg³oszenia siê
do ginekologa.
Wed³ug danych Krajowego Rejestru
Nowotworów Centrum Onkologii w
Warszawie tylko w 1995 roku ponad
4 tysi¹ce kobiet w Polsce zachoro-
wa³o na raka szyjki macicy, a 2 tysi¹-
ce zmar³o z tego powodu. Prawid³o-
wa diagnostyka mog³aby zmniejszyæ
zapadalno�æ nawet o 80%. Bardzo
wa¿ne s¹ rzetelnie przeprowadzone
badania profilaktyczne w dobrze wy-
posa¿onych gabinetach ginekologicz-
nych. Metody, które umo¿liwiaj¹
ocenê zmian wykrytych na szyjce
macicy: Badanie cytologiczne �

polega na mikroskopowej ocenie po-
branych z szyjki macicy komórek i
okre�leniu zagro¿enia przej�ciem ich
w komórki nowotworowe. Badanie
to trwa kilka minut i jest bezbolesne.
Badanie kolposkopowe � polega na
ogl¹daniu szyjki macicy w odpo-
wiednim powiêkszeniu i okre�leniu
charakteru zmian widocznych na
szyjce. To co dawniej by³o okre�lane
jako �nad¿erka� jest obecnie identy-
fikowane i oceniane w sposób pre-
cyzyjny jako zmiany wymagaj¹ce lub
niewymagaj¹ce interwencji lekarskiej.
Równie¿ to badanie jest bezbolesne.
Badanie histopatologiczne � pole-
ga na pobraniu z podejrzanych zmian
drobnego skrawka tkanki z szyjki
macicy i kana³u szyjki oraz zbadaniu
go odpowiednimi metodami w wy-
specjalizowanych pracowniach hi-
stopatologicznych.
Kobiety, które w wieku od 25 do 59
lat i w ostatnich 3 latach nie wyko-
nywa³y wymazów cytologicznych w
ramach ubezpieczenia w NFZ, po-
winny zg³osiæ siê na badanie cytolo-
giczne do wybranego przez siebie le-
karza, który ma podpisany kontrakt

z Narodowym Funduszem Zdrowia
na realizacjê Populacyjnego Programu
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywa-
nia Raka Szyjki Macicy. Program jest
wieloletni i po 3 latach ponownie
mo¿na skorzystaæ z badania.
Wykaz placówek, w których mo¿na
wykonaæ bezp³atne badanie cytolo-
giczne w ramach Populacyjnego Pro-
gramu Profilaktyki i Wczesnego Wy-
krywania Raka Szyjki Macicy na te-
renie województwa opolskiego znaj-
duje siê na stronie internetowej
www.wok.opole.pl w zak³adce Infor-
macje dla pacjentek i aktualno�ci. In-
formacjê o adresach placówek mo¿na
równie¿ uzyskaæ dzwoni¹c pod nr
WOK: 077 454 35 60 w godz. od 7.25
do 15.00.
Wojewódzki O�rodek Koordynuj¹cy
Populacyjny Program Profilaktyki i
Wczesnego Wykrywania Raka Szyj-
ki Macicy zaprasza i zachêca � jest
program profilaktyczny � skorzystaj-
cie Panie i upewnijcie siê ¿e jeste�cie
zdrowe.

dr n. med. Wojciech Guzikowski
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie

Ginekologii i Po³o¿nictwa.

WYBIERZ
¯YCIE

Spotkanie odbêdzie siê dnia 22 wrze�nia 2009 r. o godz. 15:00
w sali narad Starostwa Powiatowego

w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2 (II piêtro).

 KAMPANIA SPO£ECZNA WYBIERZ ¯YCIE ORGANIZATORZY
KAMPANII: MINISTERSTWO ZDROWIA, NARODOWY FUNDUSZ

ZDROWIA, POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGICZNE
- KOORDYNATOR KRAJOWY PROGRAMU:

prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyñski

PKP Energetyka S.A. wykona³a
prace modernizacyjne pomiesz-
czeñ pracowni RTG w Szpitalu
Powiatowym w Strzelcach Opol-
skich.

PKP Energetyka S.A.- Zak³ad
�l¹ski przetarg na prace moderniza-
cyjne pomieszczeñ pracowni RTG w
Szpitalu Powiatowym w Strzelcach
Opolskich wygra³ w styczniu br.
Zakres prac obejmowa³ dostosowa-
nie pomieszczeñ pracowni RTG pla-
cówki do monta¿u nowej aparatury
rentgenowskiej. Pracownicy PKP
Energetyka wykonali kompleksow¹
modernizacjê instalacji zasilania elek-
trycznego pomieszczeñ i urz¹dzeñ,

Dobra energia dla Szpitala
Powiatowego

w Strzelcach Opolskich
w tym m.in. wykonanie tablic roz-
dzielczych, instalacji oraz monta¿
opraw o�wietleniowych.

�Dziêki sprawnemu wykonaniu
prac mieszkañcy Strzelc Opolskich
mog¹ korzystaæ ju¿ z najnowocze-
�niejszych urz¹dzeñ rentgenowskich�
� powiedzia³ Krzysztof £obodziec,
dyrektor PKP Energetyka S.A.- Za-
k³ad �l¹ski � �Jeste�my dumni, ¿e
mamy wk³ad w poprawê ochrony
zdrowia w naszym rejonie�.

PKP Energetyka S.A. od 2007
roku jest odpowiedzialna za utrzy-
manie instalacji elektrycznych w
Szpitalu Powiatowym w Strzelcach
Opolskich.

Strzelce Op., dnia  17.08.2009r.

STAROSTA  STRZELECKI

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy
z dnia 3 pa�dziernika 2008r. o udo-
stêpnianiu informacji o �rodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñ-
stwa w ochronie �rodowiska oraz
ocenach oddzia³ywania na �rodowi-
sko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z
2008r.) podaje do publicznej wia-
domo�ci informacjê o wydaniu w
dniu 07 sierpnia 2009r. decyzji nr
294/09 o pozwoleniu na roboty
budowlane:
polegaj¹ce na:
1. remoncie istniej¹cego bu-
dynku stacji redukcyjno-pomia-
rowej gazu wraz z instalacj¹ od-
gromow¹,
2. przebudowie urz¹dzeñ sie-
ci gazowej � kot³owni, nawanial-
ni, aparatury kontrolno-pomia-
rowej i automatyki (AKPiA) wraz
z bateri¹ filtrów wstêpnego
oczyszczania wysokiego ci�nie-
nia i uk³adami upustowymi �red-
niego i niskiego ci�nienia, w ra-
mach �Modernizacji Stacji Re-
dukcyjno-Pomiarowej Gazu I
stopnia o przepustowo�ci Q=3200
m3/h, przewidzianej do realiza-
cji na czê�ci powierzchni dzia-
³ek ewidencyjnych nr: 3869/1,
3870/1, 3871/1 obrêb ewidencyj-
ny Strzelce Opolskie, przy ul.
Fabrycznej w Strzelcach Opol-
skich�.
W Starostwie Powiatowym w
Strzelcach Opolskich � Wydzia³ Ar-
chitektoniczno-Budowlany, ul. Jor-
danowska 2, II piêtro, pokój nr 211,
(w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.
730÷1530) mo¿na zapoznaæ siê z
tre�ci¹ decyzji oraz z dokumentacj¹
sprawy.

STAROSTA STRZELECKI
JÓZEF SWACZYNA

Po dziesiêciu la-
tach do Kolonowskie-
go powróc¹ gminne
do¿ynki! Przez ten
czas poszczególne
miejscowo�ci organi-
zowa³y co prawda
�wiêto plonów, ale
tylko we w³asnym
gronie. W tym roku �
po d³ugiej przerwie -
w organizacjê zaanga-
¿owa³ siê Urz¹d Mia-
sta i Gminy. O to, z
czego wynika³a do-
tychczasowa niechêæ
do przygotowania tej
imprezy, zapyta³am
Magdalenê Stryczek,
kierownika Referatu
Spraw Obywatel-
skich, osobê do nie-
dawna odpowie-
dzialn¹ za dzia³alno�æ
kulturaln¹ w UMiG
Kolonowskie.
- Do roku 1998 do-
¿ynki gminne organi-
zowa³y � dla wszyst-
kich � na zmianê: Ko-
lonowskie, Staniszcze Wielkie, Staniszcze Ma³e i Spórok. Ich rozmach by³
du¿y, a w programie, poza konkursem koron, wykonanych przez mieszkañ-
ców poszczególnych miejscowo�ci, by³o miejsce na korowód przebierañców,
konkursy dla dzieci, wystêpy lokalnych zespo³ów i  bogat¹ loteriê fantow¹.
Impreza odbywa³a siê w namiocie albo pod go³ym niebem, a rozpoczyna³a
msz¹ koncelebrowan¹ przez ksiê¿y z miejscowo�ci wchodz¹cych w sk³ad
gminy. Ca³o�æ koñczy³a zabawa taneczna.
- Dlaczego zatem urz¹d wycofa³ siê ze wspó³organizowania do¿ynek?
- Problem w³a�nie w tym, ¿e to nie by³o wspó³organizowanie. So³ectwa uzna³y
chyba, ¿e to urz¹d jest wy³¹cznie odpowiedzialny za organizacjê imprezy. Nie
mo¿na by³o doprosiæ siê pomocy. Do dzisiaj pamiêtam, ile trudu i nerwów
kosztowa³o mnie i innych pracowników urzêdu zdobycie fantów do loterii.
Czasem by³o wrêcz wstyd o nie prosiæ. A rolnicy � mimo ¿e to w zasadzie ich
�wiêto � nie kwapili siê do pomocy. Znalezienie ofiarodawców p³odów rol-
nych do dekoracji o³tarza graniczy³o niemal¿e z cudem.

DO¯YNKI  OD¯Y£Y!


