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P O W I A T

S T R Z E L E C K I

Sesja Rady Powiatu

¯egnaj!
Wiadomoæ o mierci Dietera Kiszki by³a dla nas zaskoczeniem, choæ
przecie¿ od d³u¿szego czasu wiedzielimy o Jego chorobie.
Nie poddawa³ siê jej nawet w najtrudniejszych chwilach, a my z podziwem patrzylimy na Jego pogodê ducha, ba, na jego humor.
To On drobn¹ uwag¹ czy ¿artem potrafi³ roz³adowaæ najbardziej nawet
napiêt¹ atmosferê na posiedzeniu
Zarz¹du Powiatu. To On by³ jednym
z najbardziej wnikliwych obserwatorów i s³uchaczy.
Lekki dystans do siebie i wiata
wp³ywa³y na sposób podejmowania
przez Niego pewnych problemów 
to by³o inspiruj¹ce dla nas, Jego kolegów i kole¿anek z Zarz¹du i Rady Powiatu.
Mimo postêpuj¹cej choroby  stara³ siê pracowaæ jak zwykle: co tydzieñ
stara³ siê bywaæ na posiedzeniach Zarz¹du Powiatu, co miesi¹c  na
sesjach i spotkaniach Komisji Gospodarczej, której cz³onkiem by³ od
pocz¹tku wybrania Go w sk³ad Rady Powiatu II kadencji.
By³ wspania³ym, ciep³ym cz³owiekiem. Takim pozostanie w naszej pamiêci.
Bêdzie nam Ciebie, bardzo brakowa³o, Kolego Dieterze.
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roku 2005 i du¿o lepszy ni¿ na po-
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w sprawie zmiany bud¿etu po-
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noci PCPR w 2005 r.

W koñcowej czêci obrad radni

poruszyli temat zimowego utrzyma-
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W imieniu Zarz¹du Powiatu

Józef Swaczyna - Starosta Strzelecki

Znowu zasypa³o...

5 lutego 2006 roku wieku 65 lat zmar³

p. Dieter Kiszka
radny Rady Powiatu Strzeleckiego,
cz³onek Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego
wieloletni radny Rady Miasta i Gminy Lenica

Z g³êbokim smutkiem i szczerym ¿alem

przyjêlimy wiadomoæ

o Jego nag³ym odejciu

Wyrazy serdecznego wspó³czucia

¯onie i Synom

sk³adaj¹
radni Rady Powiatu Strzeleckiego

i to nie koniec, bo prognozy zapowiadaj¹, po chwi-

oraz

lowym ociepleniu i odwil¿y, ponowne ataki zimy i

cz³onkowie Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego

Wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia
Rodzinie
tragicznie zmar³ego w katastrofie na terenie MTK w Chorzowie

p. Manfreda Ko³odzieja
sk³ada
Zarz¹d i Rada Powiatu Strzeleckiego

Zapraszamy na bezp³atne szkolenie dotycz¹ce:

PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY
W MA£YCH ZAK£ADACH
Szkolenie odbêdzie siê
8 marca 2006 o godz. 12.00
w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
(ul. Jordanowska 2, II piêtro)

nie¿yce

L¥SKI TALENT
Edycja 2006
l¹ski Talent to jedna z inicjatyw Towarzystwa im. Karola Goduli, które powsta³o w czerwcu 2001

roku. Jego cele to: promocja osób i

Przyst¹pienie zak³adu do procedur programu pozwoli w ramach samokontroli

Zwieñczeniem programu szkoleniowego jest przyznanie przez Okrêgowego

Inspektora Pracy Dyplomów Pañstwowej Inspekcji Pracy tym pracodawcom,

którzy pomylnie zrealizuj¹ okrelone zadania i uzyskaj¹ pozytywny wynik
audytu koñcowego, dokonanego przez inspektora pracy.

Tematyka spotkania bêdzie obejmowa³a:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Wybrane zagadnienia prawa pracy.

Problematyka kontroli maszyn i urz¹dzeñ oraz rodków ochrony indywi-

dualnej realizowan¹ w ramach nadzoru rynku.

Metodyka przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego w zak³adach pra-

cy.

Nowe wymogi dot. zakupu i u¿ytkowania maszyn i urz¹dzeñ technicz-

nych w zak³adach pracy.

Omówienie nowych przepisów w aspekcie zró¿nicowanej sk³adki ubez-

pieczeniowej.

Szkolenia z zakresu BHP i funkcjonowanie s³u¿b BHP po zmianach prze-

pisów.

Dzieñ póniej dosz³o do spotka-

nia starosty z przedstawicielami Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz

moci regionalnej z kultur¹ europejsk¹

w sprawie omówienia aktualnego za-

czoci na l¹sku.

1.

oraz promocja i rozwój przedsiêbiorTytu³y przyznawane s¹ corocznie

2.

uzdolnionym dzieciom i m³odzie¿y po-

3.

przyjmowane s¹ z województw: dol-

5.

chodz¹cym ze l¹ska (zg³oszenia

nol¹skiego, opolskiego i l¹skiego)

mo¿e otrzymaæ ka¿dy kto do koñca

wyeliminowaæ zagro¿enia wypadkowe i zawodowe we w³asnym zak³adzie.

mieszkañców powiatu przyst¹pi³y

do doranych kontroli stanu dachów.

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

nianie wiadomoci regionalnej miesz-

w czterech kategoriach.

wych szkolenia inspektorzy pracy bêd¹ s³u¿yæ pracodawcom doradztwem.

powiedzialne za bezpieczeñstwo

kañców l¹ska, wzmacnianie to¿sa-

dów mechanicznych i budowlanych. Akcja szkoleniowa organizowana jest przez

Okrêgowy Inspektorat Pracy w Opolu. W czasie realizacji za³o¿eñ programo-

W dzieñ po tragicznej katastrofie
w l¹sku, tj. 29 stycznia, s³u¿by od-

wartoci kulturalnych l¹ska, umac-

Propozycja szkolenia jest skierowana do pracodawców z zak³adów produkcyjnych i us³ugowych zatrudniaj¹cych do 10 pracowników, zw³aszcza zak³a-

Wielkie odnie¿anie
dok. ze str. 1

4.

6.

gro¿enia zwi¹zanego z zalegaj¹cym
niegiem i lodem na dachach wielko-

powierzchniowych budynków. Po-

wo³ano równie¿ dwie komisje kon-

trolne, które natychmiast mia³y przy-

st¹piæ do sprawdzania gruboci po-

krywy nie¿nej zalegaj¹cych na tych

dachach. Tego samego dnia komisje

skontrolowa³y stan dachów na nastêpuj¹cych obiektach:

Pawilon handlowy Lewiatan w Strzelcach Op. na Os. Piastów l.
Pawilon handlowy Biedronka w Strzelcach Op. na Placu Targowym i

Pawilon handlowy EKO na tym samym placu

Stacja PKN Orlen nr 451 przy ul. Toszeckej w Strzelcach Op.
Sala Gimnastyczna Szko³y Podstawowej w Jemielnicy, ul. Szkolna

Hala Sportowa wraz z obiektami towarzysz¹cymi

w Zawadzkiem  MOKSiR.

TA L E N T

7.

Pawilon Handlowy Spo³em  Sklep nr 21 przy ul. Opolskej w Zawadzkiem

2005 roku nie przekroczy³ 19 lat i

9.

Hala Sportowa przy budynku Gimnazjum w Ujedzie

Nagrodê

L¥SKI

osi¹gn¹³ nieprzeciêtne wyniki w jednej z nastêpuj¹cych dziedzin:
a.

kultura,

b.

nauka,

c.

d.

sport.

Nagroda jest przyznawana indywidualnie przez Kapitu³ê konkursu. W

mo¿e

zostaæ przyznana zespo³owo.

Wnioski o przyznanie nagrody

L¥SKI TALENT za osi¹gniêcia w
roku 2005 mo¿na sk³adaæ do 15 marca 2006 r.

Wzór wniosku do pobrania
na stronie Towarzystwa:
http://free.ngo.pl/godula

Hala Sportowa Gimnazjum przy ul. Kozielskiej - Strzelce Op.

10. Hala Sportowa w Jaryszowie

11. Hala Sportowa Gimnazjum w Lenicy
Ponadto z ramienia Inspektoratu

zakresie stanu konstrukcji dachu

dzono 29 stycznia kontrolê w zakre-

ny Zarz¹d Owiaty i Wychowania w

Nadzoru Budowlanego przeprowa-

przedsiêbiorczoæ,

wyj¹tkowych przypadkach

8.

sie zalegania niegu na dachu obiektu

przez komisjê powo³an¹ przez Gmin-

Strzelcach Opolskich w obecnoci

Kaufland w Strzelcach Opolskich.

konstruktora hali. W wyniku kontro-

wiêksz¹ gruboæ zalegaj¹cego niegu

dalszym ci¹gu jest usuwany z dachu.

W przypadkach, gdzie stwierdzono

li stwierdzono, ¿e zalegaj¹cy nieg w

i lodu polecono natychmiastowe usu-

Pozosta³a jego czêæ nie zagra¿a bez-

W dniu 1 lutego br. zosta³a prze-

a stan konstrukcji elementów no-

niêcie niegu.

pieczeñstwu u¿ytkowników hali,

prowadzona przez Powiatowy In-

nych nie budzi zastrze¿eñ.

spektorat Nadzoru Budowlanego po-

W kolejnych dniach dzia³alnoæ

nowna kontrola dachów Hali Sporto-

Powiatowego Inspektora Nadzoru

wej przy Gimnazjum w Strzelcach

Budowlanego skoncentrowa³a siê na

Opolskich. Równolegle prowadzony

rekontrolach przeprowadzanych

by³ przegl¹d techniczny budynku w

zgodnie z harmonogramem.

