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POWIAT STR Z E LE C K I
Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 4612329, 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4623845
z fili¹ w Lenicy
tel. 4639840, 4639830
Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, fax 4636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225
e-mail: lo_strzelce_op@o2.pl
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl
Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsz_zawadzkie@interia.pl
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: liceumza@edu.apple.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl
Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Opolskich
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl
Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Orodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Lenicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze w. Anny
tel. 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl
Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

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

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej
Dzia³aj¹c 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 pón. zm.) oraz art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postêpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z
2000r., Nr 98, poz.1071 z pón. zm.), oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na rodowisko
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pón. zm.),
podajê do publicznej wiadomoci,
¿e w dniu 14 wrzenia 2009r. zosta³a wydana na rzecz Gminy Ujazd
decyzja administracyjna Nr 3/09 o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
drogowej polegaj¹cej na budowie ul. Bursztynowej na osiedlu Piaski w
Ujedzie, etap I, wraz z infrastruktur¹ techniczn¹: kanalizacja deszczowa, separator, owietlenie, na dzia³kach nr: 2250, 2246/3, 2241/6,
2367, 2373, 2371/2, 2271, 2355, 2241/4, 2354 i 2270, obrêb ewidencyjny
Ujazd.
W terminie 28 dni od daty ukazania siê niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mog¹ zapoznaæ siê z treci¹ decyzji w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydzia³ Architektoniczno  Budowlany ul. Jordanowska 2, II
piêtro, pokój nr 211 (w godzinach pn.800÷1600, wt.-pt.730÷1530).
Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomoci na okres od 16 wrzenia
2009r. do 13 padziernika 2009r.

Co roku w Polsce na grypê tzw. sezonow¹ choruje od pól miliona do kilku
milionów osób. Do zachorowañ dochodzi najczêciej w sezonie jesienno-zimowym
i wczesn¹ wiosn¹. Szczyt przewa¿nie ma miejsce od stycznia do marca. wiatowa
Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, ¿e co roku ha wiecie choruje od 330 do 900
milionów ludzi, a umiera w jej nastêpstwie od pól miliona do miliona osób.
Sama grypa, choæ bardzo zaraliwa, jest chorob¹ ³agodn¹, ale tylko wtedy gdy
nie wywo³a ¿adnych powik³añ. Na powik³ania nara¿onych jest wiele osób zaliczonych do grup wysokiego ryzyka: ma³e dzieci i osoby w wieku powy¿ej 60 lat,
doroli i dzieci chorzy na przewlek³e choroby uk³adu sercowo-naczyniowego, chorzy na astmê i inne choroby uk³adu oddechowego, cukrzycy, kobiety, które w czasie
najbli¿szego sezonu grypowego bêd¹ w II lub III trymestrze ci¹¿y. Tak¿e ludzie z
chorobami nerek i w¹troby. Do powik³añ nale¿¹ zapalenia p³uc i oskrzeli, zapalenia
ucha i zatok, zapalenie miênia sercowego, mózgu i opon mózgowych. Mog¹ pojawiæ siê te¿ powik³ania neurologiczne i psychiczne. Ju¿ od lat wiadomo, ¿e liczba
zgonów z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia wzrasta w czasie i po fali zachorowañ na
grypê. Szczyt wystêpowania zawa³ów serca i udarów mózgu pokrywa siê z wiêksz¹
liczb¹ infekcji uk³adu oddechowego. Stwierdzono tak¿e, ¿e przynajmniej co czwarty zawa³ serca jest bezporednio poprzedzony ostr¹ infekcj¹ uk³adu oddechowego.
W sezonie grypowym wzrasta te¿ liczba pacjentów na oddzia³ach dzieciêcych.
Jako ochrona przed zachorowaniem na grypê najbardziej skuteczne s¹ szczepienia. W chwili obecnej dostêpnych jest kilka szczepionek przeciwko grypie
sezonowej, jednakowo skutecznych. Zaszczepiæ siê z pewnoci¹ powinny osoby z
wymienionych grup ryzyka, a tak¿e te, które w czasie wykonywania swojej pracy
maj¹ kontakt z wieloma osobami, czyli personel medyczny, lekarze, pielêgniarki,
nauczyciele, policjanci, kasjerzy, pracownicy handlu. Najlepiej zaszczepiæ siê we
wrzeniu lub w padzierniku, czyli przed wyst¹pieniem wysokiej fali zachorowañ, a
mo¿na a¿ do koñca okresu epidemicznego, czyli do koñca marca. Przyjmuje siê, ¿e
organizm zdrowego cz³owieka nabiera odpornoæ po 14 dniach. Szczepienia przeciwko grypie s¹ skuteczne: zmniejszaj¹ prawdopodobieñstwo zachorowania i ciê¿koæ choroby. Szczepienia przeciw grypie sezonowej nale¿y powtarzaæ co roku,
gdy¿ ka¿dego roku sk³ad szczepionki modyfikowany jest tak, by móg³ chroniæ
przed zachorowaniami wywo³ywanymi dominuj¹cym aktualnie szczepem wirusa.
W tym sezonie oprócz grypy sezonowej bêdziemy te¿ mieæ do czynienia z wirusem
nowej grypy AH5N1 (wiñskiej). Szczepionka przeciwko temu wirusowi jest jeszcze
trakcie badañ i w najlepszym wypadku bêdzie dostêpna dopiero w czasie sezonu
grypowego. Najlepiej wiêc skorzystaæ z dostêpnoci i chocia¿ zabezpieczyæ siê
przed gryp¹ sezonow¹.
Katarzyna Kanoza
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich

Konkurs literacki

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

O B W I E S Z C Z E N I E S TAR O S TY S T R Z E LE C K I E G O

Zaszczep siê przeciw grypie

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

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 4400313

Strzelce Opolskie dn. 16.09.2009r.

£ubiañski Orodek Dzia³alnoci Kulturalnej zaprasza do wziêcia udzia³u w XVI
Regionalnym Konkursie Literackim Ze
l¹skiem na ty.Skierowany jest on dla
spo³ecznoci l¹skiej, zarówno m³odzie¿y szkolnej, jaki i osób doros³ych, ale
tak¿e do osób mieszkaj¹cych poza granicami l¹ska oraz Polski. Form¹ s¹
prace pisemne  je¿eli to mo¿liwe zapisane w gwarze l¹skiej, czy dialekcie rodowiska, sk¹d wywodzi siê autor. G³ównym celem jest kszta³towanie i popularyzowanie wiedzy o historii, szczególnie o kulturze Górnego laska.
Wszelkie informacje na temat
konkursu na stronie internetowej
www.lodzk.opole.pl
oraz pod nr tel. 077/421 50 96.

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

Przy³¹cz siê

Make a Connection - Przy³¹cz siê!
Program skierowany jest do m³odzie¿y
w wieku 16  22 lat z terenu ca³ej Polski
i ma na celu wsparcie m³odzie¿owych
projektów lokalnych. Grupy m³odzie¿owe, których pomys³y zostan¹ zaakceptowane, otrzymaj¹ dotacje w wysokoci od 2000 do 4500 z³ na realizacjê
zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz lokalnej spo³ecznoci.
Termin nadsy³ania projektów up³ywa 19
padziernika 2009 roku (decyduje data
stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
na stronie internetowej programu
Make a Connection - Przy³¹cz siê :
_ww.makeaconnection.pl lub kontaktuj¹c siê z Polsk¹ Fundacj¹ Dzieci i M³odzie¿y: Tel. (0 22) 826 10 16, e-mail:
m.szczesniak@pcyf.org.pl.

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.

Media a przemoc
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. oraz Komenda Powiatowa Policji w
Strzelcach Op. 21-22 padziernika 2009 roku wzorem lat ubieg³ych zamierza zorganizowaæ miêdzynarodow¹ konferencjê na temat MEDIA A PRZEMOC.
Konferencja bêdzie organizowana g³ównie dla pedagogów szkó³ ponadgimnazjalnych województwa opolskiego jak równie¿ funkcjonariuszy komend powiatowych
garnizonu opolskiego zajmuj¹cych siê problematyk¹ nieletnich. Planujemy równie¿ zaprosiæ przedstawicieli z Niemiec i Czech wspó³pracuj¹cych ze Starostwem
Powiatowym jak równie¿ z Komend¹ Wojewódzk¹ Policji w Opolu. Przewidywana
iloæ uczestników to 200 osób.
Spotkanie to bêdzie miêdzy innymi okazj¹ do poruszenia tematyki przemocy w
mediach w szerokim tego s³owa znaczeniu. Dzi media sta³y siê nieod³¹czn¹ czêci¹
rzeczywistoci. S¹ wa¿nym i nieustannie rozwijaj¹cym siê sektorem ¿ycia zbiorowego, rodzajem dzia³alnoci gospodarczej, dostarczaj¹ pracy ludziom ró¿nych zawodów, wytyczaj¹ poszukiwane produkty kulturowe. Media to instrument w³adzy
spo³ecznej, narzêdzie kontroli, zarz¹dzania spo³ecznego i mobilizacji. Ogromn¹
role media odgrywaj¹ we wspó³czesnej edukacji. Nowoczesne mass media pozwalaj¹
zdobyæ wiedze o wiecie, promuj¹ nowe tendencje i pomagaj¹ tworzyæ w³asne systemy wartoci oraz kszta³cenie postaw i umiejêtnoæ. S¹ oknem na wiat dla tych,
którzy umiejêtnie z niego korzystaj¹. Dlatego tez role mediów we wspó³czesnej
edukacji trzeba widzieæ nie tylko w aspekcie niesamowitych mo¿liwoci i stworzenia ogromnych szans, ale równie¿ w aspekcie niebezpieczeñstw, zw³aszcza wychowawczych i spo³ecznych. Szczególnie my, musimy nauczyæ m³odych ludzi w³aciwego i krytycznego odbioru komunikatów medialnych. Czêsto dla ludzi m³odych
Internet sta³ siê miejscem rozrywki, a nawet hazardu, np. m³odzie¿ potrafi siedzieæ
ca³¹ noc na czacie lub graæ w gry, zarabiaj¹c lub trac¹c przy tym pieni¹dze.

Karta do g³osowania
Najlepszy dzielnicowy powiatu strzeleckiego 2009
Gmina Strzelce Opolskie i Izbicko
sier¿ant sztabowy Stanis³aw Rak ....................................................
aspirant Grzegorz Czaus .................................................................
m³odszy aspirant Grzegorz P³atek ..................................................
sier¿ant Piotr Klimek .......................................................................
aspirant Andrzej Bogusz .................................................................
m³odszy aspirant Ireneusz Nem ....................................................
aspirant Dariusz Marsza³ek ............................................................
m³odszy aspirant Dariusz Popanda ................................................
Gmina Izbicko
aspirant Marek Muc ........................................................................
m³odszy aspirant Krzysztof Lakwa ...............................................
Gmina Zawadzkie
starszy sier¿ant Mariusz £otocki ...................................................
m³odszy aspirant Grzegorz Nem ...................................................
aspirant Tomasz Goc .......................................................................
Gmina Jemielnica
aspirant Roman Gadomski ..............................................................
Gmina Kolonowskie
aspirant Przemys³aw Bariasz ..........................................................
m³odszy aspirant Witold Galeja ......................................................
Gmina Lenica
aspirant Adam Lamla .......................................................................
aspirant Przemys³aw Kubisz ..........................................................
sier¿ant Zbigniew Cha³at .................................................................
Gmina Ujazd
aspirant Roman G³owacki ...............................................................
m³odszy aspirant Andrzej Du³awa ..................................................
m³odszy aspirant Roman Szabat .....................................................
Prosimy o oddanie g³osu na jednego dzielnicowego.
Wród g³osuj¹cych metod¹ tradycyjn¹ zostanie rozlosowany upominek
ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich oraz
tygodnik Strzelec Opolski.
............................................................
Imiê i nazwisko
.........................................................................................................................
dane teleadresowe: nr telefonu i/lub adres
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora na potrzeby
konkursu "Najlepszy dzielnicowy powiatu strzeleckiego 2009 " (zgodnie z ustaw¹ z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami)

Link na komendê policji

http://www.opolska.policja.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=109&Itemid=94

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

