
Informujemy, że w sobotę 22 sierpnia Wydział Komunikacji i Transportu naszego starostwa na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów 
oraz kasa czynne są w godzinach od 9:00 do 13:00. 

Sobota pracująca

W niedzielę, 9 sierpnia,o godz. 13:49 dyżurna stanowiska kierowania otrzymała 
zgłoszenie o pożarze lasu w Boryczy w kierunku na Krzyżową Dolinę. Natychmiast do 
zdarzenia zadysponowała zastęp naszej JRG oraz zastępy OSP Krośnica i Izbicko. Po do-
jeździe na miejsce pożaru kierujący działaniem ratowniczym poprosił o zadysponowanie 
dodatkowych sił i środków. Do pożaru zostały skierowane dwa zastępy OSP Kadłub oraz 
OSP Grodzisko. Działania strażaków z powietrza wspierał samolot gaśniczy.

Samolot gasił pożar 

To nie jest pogoda do pracy. 
No nie jest. Zwłaszcza tam, gdzie 
nie ma klimatyzacji. A o tę trudno 
wszędzie tam, gdzie akurat teraz 
bardzo by się przydała. Wszyscy źle 
znosimy tropikalne temperatury, 
tym bardziej, że trwają one – jak 
na nasze przyzwyczajenia – zbyt 
długo. I w dodatku nie ma wiatru. 
Nawet wieczorem czy nocą trudno 
się ochłodzić w domach. Jak więc 
sobie radzimy? 

W ostatnim czasie nastąpił co 
prawda wzrost wyjazdów karetek 
do osób, które zasłabły z powodu 
upałów, ale nie jest on duży: około 
20-procentowy – podsumowuje sy-
tuację ordynator Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego w Strzelcach 
Opolskich lek. med. Ryszard Wi-

Żar leje się z nieba

leński. - Obserwujemy też przypad-
ki zaostrzenia chorób przewlekłych 
układu krążenia i układu oddechowe-
go.

Tylko 12 naszych pojazdów ma 

Pożegnanie, powitanie

Pierwsza powiatowa 
droga z betonu

Inwestycja pn. „Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi po-
wiatowej 1809 O Izbicko – Ligota Dolna na odcinku Izbicko – Otmice”. Dofinansowana 
jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeń-
stwo – Dostępność – Rozwój, a jej całkowity koszt brutto wynosi 3.436.032,13 zł.

dok. na str. 2

klimatyzację, czyli ok. jedna czwarta 
całego taboru – stwierdza kierownik 
przewozów i zaplecza technicznego 
w strzeleckim PKS-ie Piotr Hajduk. 

31 lipca br. wieloletni Komendant Powiatowy Straży Pożarnej Stefan Szłapa odszedł na emeryturę. W tym samym dniu 
nowym komendantem został st. bryg. mgr inż. Wojciech Lisowski.
Uroczystość odbyła się na terenie Komendy Powiatowej, a kilka zdjęć można obejrzeć na str. 5. Tam również więcej o 
nowym Komendancie Powiatowym Straży Pożarnej.

dok. na str. 4
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Ostatnia przed wakacyjną prze-
rwą sesja zwołana została na 29 lipca 
br. Jednym z tematów, któremu radni 
poświęcili sporo uwagi, był strzelecki 
szpital. Dokładniej: prowadzenie po-
lityki informacyjnej, obsługa pacjenta 
oraz zakupy aparatury i sprzętu me-
dycznego i inwestycji. 

Uwagi wzbudził zwłaszcza fakt 
ubiegłorocznego ujemnego wyniku 
finansowego. Po raz pierwszy od 10 
lat szpital odnotował stratę: wyniosła 
nieco ponad 99,9 tys. zł. Spadła rów-
nież w ub. roku liczba pacjentów: o 
15% z gminy Ujazd, o 12% z gminy 
Kolonowskie i o 10% z gminy Za-
wadzkie. Za to wzrosła liczba tych 
spoza powiatu strzeleckiego, lecz nie 
na tyle, by zniwelować ten nieko-
rzystny trend. To jednak już zaszłości: 
przypomnijmy, że mowa była o roku 
2014. Zaczęła się już druga połowa 
roku 2015 i Szpital Powiatowy im. 
Prałata j. Glowatzkiego przygoto-
wuje się do wymogów, które będzie 
musiał zrealizować do roku 2016, 
zgodnie z wytycznymi rozporządze-
nia Ministerstwa Zdrowia. Pierwsze z 
zadań to lądowisko dla śmigłowców 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Zaplanowany teren to ul. Zakładowa 
w Strzelcach Opolskich. Prawdopo-
dobnie uda się na tę inwestycję zdo-

być wsparcie z funduszy unijnych. 
Szpital czeka także spełnienie innych 
wymogów, związanych m.in. z zaku-
pem aparatury i sprzętu medycznego, 
w tym: tomografu komputerowego, 
artroskopu, laparoskopu i histerosko-
pu, sprzętu na oddział noworodkowy 
i dziecięcy, a także modernizacja 
oddziałów: wewnętrznego, gineko-
logicznego czy chirurgii. Prócz tego, 
że szpital będzie się starał o pozy-
skanie pieniędzy w UE, to analizuje 
również wspólne ubieganie się o to ze 
szpitalami z powiatu kędzierzyńsko-
-kozielskiego.

Temat „szpital” pojawia się na 
łamach naszego dwutygodnika dość 
często i na pewno pojawi się w jed-
nym z najbliższych numerów. A na 
sesji kolejnym tematem związanym z 
szeroko pojętą problematyką zdrowia 
była również informacja Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego dotycząca 
stanu sanitarnego powiatu w roku 
2014.

Ostateczna konkluzja z przedsta-
wionego radnym raportu jest istotna 
dla nas wszystkich: stan sanitarny po-
wiatu strzeleckiego nie uległ pogor-
szeniu i należy ocenić go pozytywnie. 
Pi pierwsze dlatego, że sytuacja epi-
demiologiczna powiatu jest stabilna, 
co oznacza, iż liczba zachorowań na 

choroby zakaźne ukształtowała się w 
roku 2014 podobnie do poziomu roku 
2013. 

Po drugie – stan uodpornienia 
dzieci utrzymuje się na przestrzeni 
wielu lat na wysokim poziomie. Acz-
kolwiek w tym miejscu warto wspo-
mnieć, że podobnie jak w całym kraju 
i w naszym powiecie niektórzy rodzi-
ce uchylają się od szczepień swoich 
dzieci ze względu na strach wystąpie-
nia groźnych dla zdrowia objawów 
poszczepiennych, ale w ubiegłym 
roku na terenie naszego powiatu wy-
stąpiły tylko 2 odczyny poszczepien-
ne – w dodatku zaklasyfikowane jako 
łagodne, charakteryzujące się wystą-
pieniem miejscowego odczynu i pod-
wyższonej temperatury. 

Trzeci wreszcie aspekt, na który 
warto zwrócić uwagę przy omawia-
niu stanu sanitarnego naszego po-
wiatu to poprawa stanu technicznego 
obiektów oświatowych, wodociągo-
wych i związanych z wprowadzaniem 
do obrotu żywności. To także efekt 
prowadzonych akcji profilaktycznych 
wśród społeczności naszego powiatu.

Do tematów poruszanych na 
ostatniej sesji wrócimy w kolejnych 
numerach naszego dwutygodnika 

(mg)

Ta droga to prawdziwa chluba: 
pierwsza powiatowa droga o takiej 
nawierzchni. „Takiej” - czyli betono-
wej.

Ma sztywną nawierzchnię, na 
którą składają się trzy warstwy kon-
strukcyjne: podłoże stabilizowane 
cementem o grubości 25 cm, war-
stwa chudego betonu o grubości 15 
cm oraz płyta betonowa zbrojona 
dyblami i kotwami o grubości 22 cm 
- mówi Andrzej Ful, naczelnik Wy-
działu Dróg w strzeleckim starostwie.

Na pewno jej żywotność będzie 
dłuższa niż dróg o wierzchni asfalto-
wej – dodaje. 

- Te nazywane są nawierzchniami 
podatnymi i obliczeniowy okres trwa-
łości takich konstrukcji wynosi 20 lat. 
Natomiast nawierzchnia betonowa to 
konstrukcja, dla której trwałość obli-
czana jest na 30 lat. W dodatku dłuż-
szy jest też czas gwarancji. Wybudo-
wana nawierzchnia betonowa (jak i 
cały obiekt), została zabezpieczona 
okresem gwarancji jakości  wyno-
szącym 10 lat, natomiast konstrukcje 
asfaltowe posiadają gwarancje prze-
ważnie 5-letnie.

Korzyści z zastosowania betonu 
cementowego powinny się zwrócić 
niższymi kosztami eksploatacji w 
okresie użytkowania drogi oraz dłuż-

Sesja Rady Powiatu

szą trwałością.
Dlaczego akurat na tej drodze po-

łożona została nawierzchnia betono-
wa?  Uzasadnienie to natężenie ruchu 
na drodze oraz planowana rozbudowa 
terenów górniczych na terenie gminy 
Izbicko. 

Taka nawierzchnia – betonowa 
– położona została na drodze powia-
towej po raz pierwszy. Natomiast 
nie pierwszy raz w województwie 
opolskim, bo maja taką drogi gminne 
(Ujazd, Dobrzeń Wielki) oraz odcinki 
na terenie miasta Opola – mówi An-
drzej Ful. 

Koszt inwestycji 3,436 mln zł. 
obejmuje przebudowę drogi na od-
cinku 1,5 km w zakresie:
-  wykonania nowej konstrukcji na-

wierzchni jezdni z poszerzeniem 
do 6,0 m,

-  budowy ścieżki rowerowej dwu-
kierunkowej,

-  budowy chodników,
-  budowy odwodnienia drogi, w 

tym odcinków kanalizacji desz-
czowej,

-  budowy miejsca do ważenia po-
jazdów.

Techniczny odbiór inwestycji za-
planowano na poniedziałek, 17 sierp-
nia.

Pierwsza powiatowa 
droga z betonu

W dniu 29 lipca 2015 roku Rada Powiatu Strzeleckiego 
podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji z budżetu Powiatu 
Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków dla:
1. Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w 

Kopcu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac 
obejmujących: rozbiórkę rynien obiektu, wy-
mianę okien dachowych i na elewacji, wymia-
nę pokrycia dachu na dachówkę karpiówkę, wy-
mianę uszkodzonych elementów konstrukcji 
dachu i impregnację drewnianej konstrukcji dachu  

Fala upałów przechodząca przez 
Polskę sprawiła, że na terenach leś-
nych ściółka jest bardzo sucha oraz 
utrzymuje się duże zagrożenie poża-
rowe.

W lasach w całym kraju ogłoszo-
no stan zagrożenia pożarowego, w 
połowie województw jest to najwyż-
szy stopień. To konsekwencja wyso-
kiej temperatury, ale przede wszyst-
kim braku opadów. Są nadleśnictwa, 
które ogłosiły zakaz wstępu do lasów. 
W weekend z powodu pożarów lasów 
i pól uprawnych strażacy interwenio-
wali setki razy.

Straż pożarna apeluje o rozwagę 
podczas spacerów lub wypoczynku 
na łonie natury. Obecnie nawet naj-
mniejsze źródło ognia może spowo-
dować duży pożar lasu stwarzający 
zagrożenie dla ludzi oraz środowiska 
naturalnego.

Pożary lasów rozwijają się bardzo 
szybko powodując zagrożenie dla lu-
dzi przebywających w lesie oraz bu-
dynków sąsiadujących z terenami 
leśnymi. Ponadto pożary w lasach 
powodują bardzo duże zadymienie, 
niebezpieczne dla ruchu drogowego.

Mapę zagrożenia pożarowego w 
lasach możesz sprawdzić na stronie 
Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

Najczęstszymi przyczynami po-
żarów w lasach są:
• palone w pobliżu lasu ogniska, 
• niedopałki papierosów porzucone 

w lesie lub w pobliżu, 
• nie dogaszone zapałki wyrzucane 

Zagrożenie pożarowe w lasach
z przejeżdżających pojazdów, 

• przerzuty ognia z palących się 
traw (w wyniku wypalania), 

• iskry z pojazdów szynowych i 
innych, 

• umyślne podpalenia.
Aby uniknąć pożarów w lasach 

apelujemy do wszystkich przebywa-
jących na tych terenach o przestrze-
gania podstawowych zasad:

W lasach i na terenach śródleś-
nych, na obszarze łąk, torfowisk i 
wrzosowisk, jak również w odległo-
ści do 100 m od granicy lasu zabro-
nione jest:
• rozniecanie ognia poza miejscami 

wyznaczonymi,
• wypalanie wierzchniej warstwy 

gleby i pozostałości roślinnych,
• palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg 

utwardzonych i miejsc wyzna-
czonych do pobytu ludzi.
W parkach narodowych poru-

szajmy się tylko po wyznaczonych 
szlakach. Wcześniej jednak należy 
dowiedzieć się o stopniu zagrożenia 
pożarowego lasu, jaki obowiązuje w 
danym dniu i dostosować się do niego 
- być może ogłoszono zakaz wstępu 
do lasu.

Nie wchodźmy na uprawy leśne i 
do młodników o wysokości do 3 m.

Poruszajmy się samochodami 
tylko drogami oznakowanymi drogo-
wskazami.

O sytuacji w naszych lasach czy-
taj na str. 8

Powiat ratuje zabytki

w obiekcie Pałacyk Myśliwski w Zawadzkiem w wyso-
kości 30.000,00 zł.

2.  Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w 
Jemielnicy na prace konserwatorskie i restauratorskie 
przy zabytku - zespole malowideł ściennych aut. J.G. 
Wolffa (ok. połowy XVIII w.) w arkadzie wejściowej 
Kaplicy Św. Józefa w kościele parafialnym pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Jemielnicy w wysokości 18.000,00 zł.

Oficjalne podpisanie umów nastąpiło w dniu 31 lipca 2015 
roku w obecności pana Józefa Swaczyny Starosty Strzele-
ckiego oraz pana Kazimierza Kubala Członka Zarząd Powia-
tu Strzeleckiego.
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STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a

tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl

www.pup-strzelce.pl

dok. na str. 7

OGŁOSZENIE!!!
w dniu 06.08.2015 roku o godz. 9.00

 
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 22 - I piętro

spotkanie rekrutacyjne z firmą:
DSO Sp. z o.o. i Kronospan OSB Sp. z o.o.

na stanowiska: 
  - pomocnik operatora 
  - mechanik utrzymania ruchu
   - elektryk utrzymania ruchu
  - operator wózka widłowego 

miejsce pracy:
Strzelce Opolskie

Proszę zabrać ze sobą: świadectwa pracy oraz ostatnie świadectwo szkolne
(do wglądu przez pracodawcę; mile widziane CV)

PIELĘGNIARKA ZAWADZKIE -  wykształcenie średnie lub wyższe,
  -  odporność na stres i dyspozycyjność,
  -  prawo wykonywania zawodu, - praktyka
SAMODZIELNY KSIĘGOWY ZAWADZKIE -  wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  -  umiejętność pracy w zespole,
  -  co najmniej 2 letnie doświadczenie
SAMODZIELNY KSIĘGOWY STRZELCE OPOLSKIE- -  wykszt. wyższe (ekonomia, finanse i rachunkowość);
  -  umiejętność analitycznego myślenia, znajomość programu 

MS Excel, SAP;
  -  dośw. w obszarze  AP lub AR (co najmniej 5 lat);
  -  bardzo dobra znajomość j.niemieckiego/angielskiego
KASJER/SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej,
  -  doświadczenie mile widziane
BARMAN-KELNER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe/średnie,
  -  zorganizowanie, komunikatywność,
  -  doświadczenie mile widziane,
  -  znajomość j.angielskiego lub niemieckiego
KUCHARZ/POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. min. zawodowe, książeczka senpidowska,
  -  mile widziane doświadczenie w gastronomii (pizzerii, re-

stauracji lub piekarni)
POMOC KUCHENNA LEŚNICA -  wykształcenie zawodowe – gastronomiczne,
  -  książeczka sanepidowska
KELNER/KA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe,
pełny lub ½ etatu  -  książeczka sanepidowska
CIEŚLA JEMIELNICA – WG ZLECEŃ -  wykształcenie zawodowe,
  -  mile widziane upr. i doświadczenie
OPERATOR CNC JEMIELNICA – WG ZLECEŃ -  wykształcenie średnie zawodowe, 
  -  doświadczenie mile widziane, - obsługa komputera,
  -  obsługa maszyny CNC, obsługa wózka widłowego
DEKARZ JEMIELNICA – WG ZLECEŃ -  wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie i upr. mile widziane
PRACOWNIK BUDOWLANY WG ZLECEŃ -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  umiejętność dociepleń i wykańczania wnętrz,
  -  doświadczenie mile widziane
PIŁOWY ZAWADZKIE
KOWAL ZAWADZKIE
PIECOWY ZAWADZKIE
TOKARZ-ŚLUSARZ STRZELCE OP. -  wykształcenie zawodowe lub średnie
ŚLUSARZ IZBICKO -  umiejętność spawania obróbki stali szlachetnych,
  -  upr. spawacza TIG, - doświadczenie mile widziane
MISTRZ KONSTRUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie techniczne,
STALOWYCH  -  znajomość rysunków tech. i procesów spawania,
  -  umiejętność kierowania ludźmi,
  -  dobra znajomość j. angielskiego
KIEROWCA CIĄGNIKA TRASY MIĘDZYN. -  słaba znajomość j.niemieckiego, 
SIODŁOWEGO  -  prawo jazdy kat. CE, - świadectwo kwalifikacji
KIEROWCA SAMOCHODU ŻĘDOWICE -  wykształcenie zawodowe, 
DOSTAWCZEGO – WOJ.OPOLSKIE -  praktyka na samochodach dostawczych
KIEROWCA AUTOBUSU JEMIELNICA -  wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. D, 
  -  kurs na przewóz osób
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, - upr. na wózki widłowe
MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe,
  -  doświadczenie mile widziane,
  -  upr. do kierowania wózkami widłowymi, dyspozycyjność 

w systemie czterobrygadowym,
  -  zaangażowanie i chęć do pracy
PRAC. KOMPLETACJI DOSTAW KOLONOWSKIE -  wykształcenie zawodowe, 
  -  obsługa wózka widłowego,
  - doświadczenie mile widziane
PAKOWANIE TOWARU OLSZOWA -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  pracowitość, zaangażowanie, dyspozycyjność,
  -  doświadczenie w pracy fizycznej
TRAINEE NA DZIALE PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
  -  mile widzane doświadczenie w firmie produkcyjnej, 
PAKOWACZ STRZELCE OPOLSKIE -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym
MECH. UTRZYMANIA RUCHU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe, gotowość do pracy w ru-

chu ciągłym,
  -  mile widziane doświad. w dziale utrzymania ruchu
INŻYNIER JAKOŚCI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe,
  -  znajomość i posługiwanie się narzędziami jakości, rozwią-

zywanie problemów jakościowych,
  -  dobra znajomość j.niemieckiego
INŻYNIER PROCESU STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe techniczne i inżynier automatyk, 

mechanik,
  -  znajomość procesu i technologii maszyn, elektromech.,
  -  umiejętność czytania rysunku technicznego,
  -  znajomość j.niemieckiego lub angielskiego
USTAWIACZ MASZYN STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  znajomość budowy maszyn
OPERATOR KOPARKI ½ etatu OTMICE -  wykształcenie zawodowe, średnie,
  - Upr. operatora koparki, kl. II,
  -  doświadczenie mile widziane
POMOCNIK OPERATORA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie mile widziane techniczne, elek-

tryczne, mechaniczne, - obsługa komputera,
  -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym
OPERATOR RĘBAKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie min. zawodowe,
  -  gotowość do pracy w ruchu ciągłym
OPERATOR WTRYSKARKI STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe, 
  -  rzetelność i dokładność, umiejętności manualne, umiejęt-

ność pracy w zespole
OPER. MASZYN  STRZELCE OP.  - wykszt. min. średnie tech. (elektronik, elektromechanik),
(EKSTRUDA)   -  znajomość oprogramowania numerycznego firmy SI-

MENS, - dobra znajomość j. niem., angielskiego
WYBIJACZ ODLEWÓW  ZAWADZKIE -  upr.do obsługi suwnicy z poziomu roboczego, hakowy,
   -  obsługa wózka jezdniowego

Przedsiębiorstwo PKS w Strzelcach  Opolskich  SA  informuje, że uru-
chamia w dniu 16 sierpnia 2015 r.  (niedziela) przewóz  osób na  uroczystości 
odpustowe ku czci św. Jacka  w Kamieniu Śląskim.

Odjazd autobusu :  Strzelce Op. Dworzec Autobusowy godz. 9.00
                               Strzelce Op. przystanek Agromet godz. 9.10
                               Rożniątów I  godz. 9.14
                               Rożniątów II godz. 9.15
                               Kalinów  godz. 9.19
                               Kalinowice  II (skrz.) godz. 9.22
                               Kalinowice Wieś  godz. 9.24
                               Kalinowice Sława godz. 9.25
                               Poznowice godz. 9.28
                               Siedlec godz. 9.32
                               Otmice szkoła  godz. 9.40       
                                          
Powrót:  wyjazd z Kamienia Śląskiego godz. 14.00

ZAPRASZAMY

PKS-em na odpust 
do Św. Jacka

UWAGA !!!

ZAPISY NA SZKOLENIE: MAGAZYNIER
(z uprawnieniami Kierowcy wózków jezdniowych napędzanych z napędem 
silnikowym podnośnikowych kat. II WJO i uprawnieniami suwnic hako-
wych ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bez-
przewodowo IIS)

Szkolenie finansowane w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych , w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sy-
tuacji na rynku pracy w powiecie strzeleckim (I) współfinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy Działa-
nie 7.1  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana 
przez PUP.
Szkolenie kierowane jest w szczególności dla osób powyżej 30 roku życia

NABÓR TRWA DO 30.08.2015r.

Kontakt i szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy 

ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie,
Tel. 77 462 18 14 lub pokój nr 7

Zapraszamy na III Cross Doliny Małej Panwi 
- „W Pogoni za Bobrem” w dniu 26 września 2015 roku. 

Bieg odbędzie się na dystansie ok. 12,5 km oraz ok. 7 km. 

Więcej informacji oraz zapisy na stronie: 
http://www.biegzawadzkie.blogspot.com/

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

W Pogoni za Bobrem

Zarząd Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów  w Strzelcach Opolskich 
zaprasza członków z całego powiatu na „ MAŁĄ  OLIMPIADĘ SENIORÓW” 
w dniu 21 sierpnia, której głównym elementem będzie kolejny SPŁYW KAJA-
KOWY doliną Małej Panwi w dniu 21 sierpnia 2015. 

Zapisy w biurze STOWARZYSZENIA - ul. Krakowska 16/25  w środy 9.00 
-10.00. Opłata 20 zł od uczestnika. Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu – parasole 
przy ul.  Parkowej . Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na spływ kajakowy 
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Żar leje się z nieba
Ten brak klimatyzacji na pewno 

odczuwają na własnej skórze pasaże-
rowie, ale trudno mi sobie wyobrazić, 
jak muszą się czuć kierowcy.

Jeśli pojazd stoi w nieosłoniętym 
od słońca miejscu, na pewno tempe-
ratura sięga we wnętrzu pojazdu ok. 
50 stopni, w czasie jazdy trochę spa-
da – dodaje P. Hajduk. - Na szczęście 
nasi kierowcy nie jeżdżą w dalekie 
trasy, takie trzy- lub czterogodzinne. 
Po półgodzinie czy 40 minutach (jeśli 
to trasa do Opola) mają przerwy.

Klimatyzujemy się jak możemy 
– śmieje się Joanna Gągalska, kie-
rownik Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Leśnicy. - To 
bardzo trudne warunki dla wycho-
wanek i opiekunów, dlatego robimy 
wszystko, by się choć trochę ochło-
dzić. Jednak z uwagi na specyfikę 
ośrodka nasze możliwości są ogra-
niczone w tym względzie. Przede 
wszystkim stale wietrzymy pomiesz-
czenia, choć to niewiele pomaga. 
Dziewczyny wychodzą do parku z 
samego rana, bo potem upał jest nie 
do zniesienia, a ponieważ jedna z 
naszych podopiecznych jest w ciąży, 
tym większą wagę przykładamy do 
chronienia ich przed upałem. Tego na 
pewno nie da się uniknąć w kuchni, 
która normalnie pracuje. Jedno mogę 
powiedzieć z całą pewnością: na 

pewno mocno wzrosło u nas zużycie 
wody!

Tak długo utrzymującą się wyso-
ką temperaturę trudno znieść wszyst-
kim, ale jeszcze trudniej tym, którzy 
leżą – ocenia Jolanta Osuch, dyrek-
tor DPS, ale natychmiast uzupełnia 
z dumą, że odkąd trwają te upały nie 
odnotowano żadnego zasłabnięcia! W 
żadnym z trzech obiektów, a przecież 
na dobrą sprawę najbardziej komfor-
towe warunki mają mieszkańcy filii 
DPS w Szymiszowie. - Dawniej wie-
dziano, jak budować. Mury są grube, 

dom otoczony pięknym parkiem – 
jest gdzie wyjść i schronić się cieniu.  
Leśnicy jest wiata, a najtrudniej uciec 
przed słońcem mieszkańcom domu w 
Strzelcach Opolskich. I w tym domu 
i w Leśnicy prawie w każdym pokoju 
są „wiatraki”.Zdecydowanie więcej 
mieszkańcy piją napojów, leżącym 
często zmienia się kompresy, by choć 
trochę im ulżyć. Wszyscy, którzy 
mogą chodzić – unikają wyjść w go-
dzinach największego upału.

(mg)
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Policjanci Komendy Powiatowej 
Policji w Strzelcach Opolskich pro-
wadzą postępowanie w sprawie po-
trącenia pieszego. Do zdarzenia do-
szło na ulicy Strzelców Bytomskich 
w Strzelcach Opolskich. Kierujący 
passatem potracił pieszego. Śledczy 
poszukują świadków tego zdarzenia.

Jak wynika z ustaleń pracujących 
nad sprawą policjantów nn kierowca 

To będzie już trzecia edycja tej 
akcji. Dzięki dwóm poprzednim bli-
sko 800 mieszkańców naszego po-
wiatu skorzystało z BEZPŁATNYCH 
badań lekarskich. W dodatku – BEZ 
KOLEJEK. Tych wielomiesięcznych 
czy ponad rocznych, bo jednak usta-
wiało się po kilka – kilkanaście osób, 
rejestrując się do wybranego specja-
listy. Konsultacje lekarskie funduje 
Zarząd Powiatu Strzeleckiego. 

Specjaliści, zaproszeni do akcji 
to: dermatolodzy, urolodzy, kardio-
lodzy, endokrynolodzy oraz fizjote-
rapeuta.

Data: 17 października 2015 
roku.

Miejsce:  Szpital Powiatowy w 
Strzelcach Opolskich. 

Szczegółowe informacje, w tym 
data zapisów, zostaną podane w póź-
niejszym terminie.  Oczywiście wi-
zyta u wybranego specjalisty będzie 
poprzedzona – już tradycyjnie – bez-
płatnymi wskazanymi przez niego 
wcześniej badaniami.

Ale już dziś, Drodzy Czytelnicy, 
zastanówcie się, czy nie warto sko-
rzystać z takiej okazji. Jak wskazują 
doświadczenia poprzednich akcji – 
podczas Białej Soboty wielu pacjen-
tów skierowanych zostało przez leka-
rzy do pogłębionej diagnostyki, czy 
to podczas dalszych, bardziej szcze-
gółowych badań laboratoryjnych, czy 
podczas badań w szpitalu. 

Zróbcie coś dla siebie: zadbajcie 
o własne zdrowie, tym bardziej, że 
akurat w tym przypadku właściwie 

Zaplanuj sobie wolny czas w to niedzielne popołudnie. Bo właśnie 27 
września ruszamy z naszym szóstym POWIATOWYM  ŚWIĘTEM  CHLEBA. 
Szczegółów jeszcze nie zdradzamy, ale można rzec jedno – będzie się działo. 
W tym roku przygotowaliśmy wyjątkowe koncerty, bo każdy z pewnością znaj-
dzie coś dla siebie. Dla młodych i młodszych oraz tych, którzy wolą słuchać 
na siedząco bujając się w rytm muzyki. Dla najmłodszych mamy w zanadrzu 
specjalne niespodzianki. Będzie dobra muzyka, dobre jedzenie i dobra zabawa. 

Zapraszamy w ostatnią niedzielę września do strzeleckiego Parku Miejskie-
go na Powiatowe Święto Chleba.     

27 września 
Święto Chleba

Szykuj się na Białą Sobotę!
wszystko macie podane „pod nos”. 
Już bliżej się nie da.

Uwaga przyszłe Mamy i młodzi 
Rodzice! 

W jednym miejscu i czasie do-
stępne będą dla Was wspaniałe 
położne, fizjoterapeutki i lekarki! 
Zapraszamy do „Małej Akademii Ro-
dziców i Brzuszków”, która odbędzie 
się  16 października, także w ramach 
„Białej Soboty”. 

Jest to popołudniowe spotkanie 
(w formie warsztatów i pogadanki) 
dla przyszłych mam i młodych ro-
dziców z położnymi, rehabilitantką 
pracującą z niemowlętami oraz le-
karzami ginekologami-położnikami. 
Tym razem będzie można dowiedzieć 
się, jak w niefarmakologiczny sposób 
ulżyć sobie podczas porodu, czy mle-
ko matki jest najlepszym pokarmem 
dla niemowląt, jak rehabilitować nie-
mowlęta oraz jaką ofertę dla rodzą-
cych kobiet proponuje nasz strzelecki 
szpital. 

W poprzednim spotkaniu uczest-
niczyło ponad 50 osób. Z później-
szych rozmów z nimi wynikało, że 
choć wiele wiedzieli o swoich przy-
szłych obowiązkach rodzicielskich, 
to nie spodziewali się, że tak łatwo 
mogą się jeszcze sporo nauczyć.

W dodatku na każdego uczestnika 
czekać będzie miły upominek i wiele 
niespodzianek. Zapraszamy serdecz-
nie! 

Godzinę spotkania i szczegółowy 
program podamy już wkrótce!

Mieszkańcy DPS w Szymiszowie w cieniu parkowych drzew

Policjanci ze Strzelec Opolskich 
zatrzymali do kontroli drogowej kie-
rowcę Nissana. Powodem kontroli 
była stwierdzona nadmierna pręd-
kość. Mężczyzna kierując samocho-
dem przekroczył w terenie zabudo-
wanym dozwoloną prędkość jadąc 
103 km/h. Teraz zgodnie z nowymi 
przepisami 38-latkowi zatrzymane 
zostały prawo jazdy. 

9 sierpnia, tuż po godzinie 7:00, 
w miejscowości Jemielnica, policjan-
ci ze strzeleckiej drogówki zatrzymali 
do kontroli 38-latka, który swoim nis-
sanem przekroczył dozwoloną pręd-
kość w terenie zabudowanym o 53 
km/h. Urządzenie pomiarowe poka-
zało, że kierowca pędził z prędkością 
103 km/h.

Policjanci  w związku z rażącym 
naruszeniem przepisów ruchu dro-
gowego i stworzeniem realnego nie-
bezpieczeństwa dla innych użytkow-
ników dróg, zatrzymali mu prawo 
jazdy. Kierowca za swoje czyny zo-
stanie pociągnięty do odpowiedzial-
ności. Teraz sąd zdecyduje o jego 
dalszym losie.

Przypominamy:

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym
1. Zatrzymanie prawa jazdy
W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administra-

cyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia 
prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz 
przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu bę-
dzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej 
kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając 
decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym 
razem na 3 miesiące.

Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, 
czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z no-
wymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego infor-
mują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się 
jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje 
decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wyko-
nalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument 
ten nie został wcześniej zatrzymany.

Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jaz-
dy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli 
czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego 
organu (starosty).

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-mie-
sięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym 
etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywró-
cenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań sta-
wianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania 
pojazdami.

Przekroczył dozwoloną prędkość
- stracił prawo jazdy

Policjanci poszukują świadków wypadku
samochodu vw passat (koloru niebie-
skiego), jadąc ulicą Strzelców By-
tomskich w kierunku Szymiszowa, 
wykonując manewr omijania naje-
chał na 52-letniego mężczyznę, który 
stał na jezdni przed swoją posesją. W 
wyniku tego zdarzenia pieszy doznał 
obrażeń ciała. Kierujący samocho-
dem odjechał z miejsca zdarzenia nie 

udzielając pomocy poszkodowane-
mu. 

Osoby posiadające jakiekolwiek 
informację na temat zdarzenia pro-
szone są o kontakt z Komendą Powia-
tową Policji w Strzelcach Opolskich 
przy ulicy Piłsudskiego 3, pod nume-
rem 77 462 19 50 lub pod numerem 
alarmowym 997 i 112.

Działania straży polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia, podawaniu 
środków gaśniczych w natarciu i obro-
nie, dowożeniu wody na miejsce pożaru. 
Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji 
gaśniczej pożar szybko został opanowa-
ny.

W wyniku pożaru spaleniu uległ 
młodnik, który był w bliskiej odległości 
kilkudziesięcioletniego drzewostanu. W 
działaniach strażaków wspierali nadleś-
niczy i leśniczy Nadleśnictwa Strzelce 
Opolskie.

Tekst: mł. bryg. Piotr Zdziechowski , 

Samolot gasił pożar 

foto: Joanna i Rafał Hendel

dok. ze str. 1
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Pożegnanie, powitanie
31 lipca br. st. bryg. mgr inż. 

Wojciech Lisowski oficjalnie został 
nowym Komendantem Powiato-
wym PSP w Strzelcach Opolskich.

Służbę pożarniczą rozpoczął w 
Szkole Chorążych Pożarnictwa w Po-
znaniu (obecnie Szkoła Aspirantów 
PSP w Poznaniu) 1 września 1987 
r., którą ukończył w czerwcu 1989 
r. uzyskując tytuł zawodowy tech-
nika pożarnictwa i stopień młodsze-
go aspiranta. Z dniem 1 lipca 1989 
r. został przyjęty do służby stałej w 
Komendzie Rejonowej Straży Pożar-
nych w Strzelcach Opolskich  na sta-
nowisko technika.

Z dniem 1 lipca 1992 r. Komen-
dant Rejonowy PSP Józef Manderla 
mianował kpt. inż. Wojciecha Lisow-
skiego na stanowisko zastępcy do-
wódcy JRG PSP w Strzelcach Opol-
skich. Niespełna dwa lata później, tj. 
1 czerwca 1994 r. na mocy decyzji 
Opolskiego Komendanta Wojewódz-
kiego PSP w Opolu został powołany 
na stanowisko z-cy Komendanta Re-
jonowego PSP w Strzelcach Opol-
skich, a od 1 stycznia 1999 r. (zmiana 
podziału administracyjnego kraju) - 
z-cy Komendanta Powiatowego PSP 
w Strzelcach Opolskich. Funkcję tę 
pełnił do dnia 31 lipca 2015 r. Z dniem 

Nowy komendant KP PSP
1 sierpnia 
2015 r. na 
mocy de-
cyzji Opol-
skiego Ko-
m e n d a n t a 
Wojewódz-
kiego PSP 
w Opolu 
nadbryga -
diera Karo-
la Stępnia 

st. bryg. Wojciech Lisowski został 
powołany na stanowisko Komendan-
ta Powiatowego PSP w Strzelcach 
Opolskich.

W trakcie pełnienia służby po-
czątkowo w Komendzie Rejonowej 
Staży Pożarnych, w późniejszym 
czasie Komendzie Rejonowej/Po-
wiatowej PSP obecny Komendant 
sukcesywnie uzupełniał kwalifikacje 
zawodowe. W latach 1990 - 1994 od-
był studia pierwszego stopnia na wy-
dziale inżynierii bezpieczeństwa po-
żarowego w Szkole Głównej Służby 
Pożarniczej w Warszawie, uzyskując 
tytuł inżyniera pożarnictwa. Następ-
nie, w 2002 r. zakończył kształcenie 
na Uniwersytecie Opolskim ze stop-
niem naukowym magistra o specjali-
zacji ochrona środowiska. 

Nadkom. Pa-
weł Kolczyk został 
powołany na stano-
wisko Komendanta 
Powiatowego Policji 
w Strzelcach Opol-
skich. Wprowadze-
nie odbyło się w 
obecności I Zastępcy 
Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w 
Opolu insp. Jana La-
cha. W uroczystości 
wzięli udział przed-
stawiciele władz sa-
morządowych oraz 
kadra kierownicza 
strzeleckiej Policji.

W środę 22 lipca br. w  imieniu 
Opolskiego Komendanta Wojewódz-
kiego Policji, insp. Jan Lach powołał 
na stanowisko Komendanta Powia-
towego Policji w Strzelcach Opol-
skich nadkom. Pawła Kolczyka. Na 
uroczystości, oprócz przedstawicieli 
władz samorządowych, obecna była 
również kadra kierownicza strzele-
ckiej Policji. 

Nadkom. Paweł Kolczyk służ-
bę w Policji rozpoczął w 1999 roku 
w Komendzie Powiatowej Policji w 
Kluczborku. Był referentem w pionie 
kryminalnym, później detektywem. 
W 2006 roku objął stanowisko kie-

Nowy Komendant Policji

rownika Referatu Dochodzeniowo-
-Śledczego Wydziału Kryminalnego 
w Komendzie Powiatowej Policji w 
Kluczborku. W marcu 2013 roku ob-
jął stanowisko Naczelnika Prewencji i 
Ruchu Drogowego w Kluczborku. W 
maju tego samego roku powierzono 
mu obowiązki Zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji w Kluczborku. 
Ostatnie jego stanowisko to Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji w 
Brzegu.

Nadkom. Paweł Kolczyk  w tym 
roku skończy 41 lat, jest żonaty i ma 
córkę. Interesuje się muzyką, sportem 
i historią.

W Komendzie Powiatowej Po-
licji w Strzelcach Opolskich odbyło 
się uroczyste wprowadzenie Za-
stępcy Komendanta Powiatowego 
Policji w Strzelcach Opolskich pod-
insp. Bogusława Chrzęstek. 

Dotychczas był on Zastępcą Ko-
mendanta Powiatowego Policji w 
Oleśnie. 

Nowy Zastępca Komendanta PP
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31 lipca br. - pamiątkowe zdjęcie z uroczystości pożegnania dawnego komendanta i powita-
nia nowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich

Tableau komendantów powiatowych straży pożar-
nej w województwie opolskim - wśród nich żegna-
jący się z mundurem Stefan Szłapa

Przekazanie buławy Dziekana Komendantów Straży 
Opolszczyzny przez dzierżącego ją przez trzynaście lat 
Stefana Szłapę

Mam już dość, trzeci raz skła-
dam reklamację obuwia z powodu 
rozklejania. Ciągle naprawiają i 
naprawiają, a efektów nie widać. 
Obuwie było drogie, a jednocześ-
nie ponoszę ciągle koszty dojazdu 
do sklepu związane z reklamacja-
mi. Teraz nawet stwierdzili, że to 
moja wina i mogą naprawić jedynie 
grzecznościowo i stracę już prawo 
do reklamacji. Nie mogę się z tym 
zgodzić. Co mogę zrobić, gdzie 
mogę sprawdzić co faktycznie z 
tymi burtami?

W takim przypadku najlepiej 
skonsultować sprawę z rzeczoznaw-
cą obuwia. W inspekcji Handlowej 
w Opolu jest możliwość skonsul-
towania i zlecenia oględzin obuwia 
niezależnemu rzeczoznawcy z listy 
rzeczoznawców Wojewódzkiego In-
spektora Inspekcji Handlowej. Opi-
nie są bezpłatne więc warto skorzy-
stać. W przypadku pozytywnej dla 
konsumenta opinii przedsiębiorcy 
najczęściej uznają reklamację zgod-
nie  z żądaniem konsumenta. Pamię-
tajmy, że top my konsumenci mamy 
prawo wyboru żądania – możemy 
żądać wymiany na nowy towar, a nie 

naprawy. Jednocześnie możemy żą-
dać kosztów związanych z dostarcze-
niem towaru do reklamacji. Zawsze 
też można skonsultować sprawę z 
Rzecznikiem Konsumentów. 

Kiedy wybiera się Pani na ur-
lop? Czekam na pilne pismo z sądu i 
w zależności od jego treści być może 
będę potrzebował porady. Gdzie moż-
na ewentualnie uzyskać pilnej porady 
w czasie Pani urlopu?

Uprzejmie informuję, iż w dniach 
17-31.08.2015 przebywać będę na 
urlopie. 

W sprawach pilnych moż-
na uzyskać poradę na bezpłatnej                                            
INFOLINII KONSUMENCKIEJ – 
800 889 866
• w Wojewódzkim Inspektoracie 

Inspekcji Handlowej w Opolu – 
tel. 77 454 50 88 

• w Urzędzie Komunikacji Elek-
tronicznej w Opolu - tel. 077 453 
69 81 - w sprawach telekomuni-
kacyjnych
Pamiętajmy, nie lekceważmy 

terminów sądowych do udzielenia 
odpowiedzi, nie liczmy, że problem 
sam zniknie i szukajmy pomocy. Ko-
rzystajmy ze swoich praw konsumen-
ckich.

Masz problem i nie wiesz, gdzie 
szukać porady? Nie wiesz jak sku-
tecznie złożyć reklamację w sklepie? 
Chcesz zwrócić towar, rozwiązać 
umowę z usługodawcą lub dowie-
dzieć się jak skutecznie dochodzić 
swoich praw? Pierwszą pomoc uzy-
skasz na Infolinii Konsumenckiej.

Stowarzyszenie Konsumentów 
Polskich oraz Fundacja Konsumen-
tów prowadzą Infolinię Konsumen-
cką, która jest dostępna od ponie-
działku do piątku w godzinach od 
8.00 do 17.00. Każdy konsument, 
mający problem z przedsiębiorcą, 
może zwrócić się po darmową poradę 
prawną, dzwoniąc pod bezpłatny nu-
mer 800 889 866. Możliwy jest także 
kontakt e-mailowy na adres infoli-
nia@konsumenci.org. Porady nie są 
udzielane przedsiębiorcom.

Za obsługę infolinii działającej od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 - 17.00 odpowiedzialne jest Sto-
warzyszenie Konsumentów Polskich 
i Fundacja Konsumentów, natomiast 
centrum porad pod adresem porady@
dlakonsumentow.pl prowadzi Fede-
racja Konsumentów. Projekt finanso-
wany jest ze środków UOKiK.

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Gdzie udać się po pomoc
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Lipiec w Powiatowym Centrum Kultury 
Co nas czeka w sierpniu

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu 
strzeleckiego, którzy wrócili już z urlopów bądź jeszcze się na niego nie 
wybrali, do odwiedzenia naszego Centrum. 

Zbliża się wakacyjny tydzień pełen atrakcji w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej. W dniach od 18 do 
21 sierpnia w godzinach od 10-
13 odbędą się warsztaty, podczas 
których uczestnicy będą mogli 
stworzyć latawce, zmierzyć się 
z produkcją megakomiksu czy 
też zażyć trochę ruchu i zagrać w 
klasy i  inne gry ruchowe. Infor-
macji na temat zajęć oraz zapisów 
zaczerpnąć można w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej pod nume-
rem telefonu 77 418 00 52. Wstęp 
wolny. 

Mamy również miłą informa-
cję dla wszystkich czytelników. 
Już od wtorku 18 sierpnia otwie-
ramy Powiatową Bibliotekę po 
wakacyjnej przerwie. Zapraszamy 
do wypożyczania

 Młodzież oraz dorosłych zapraszamy nato-
miast 28 sierpnia (piątek) na godzinę 21.00 
do ogrodu PCK. W tym dniu bowiem odbę-
dzie się projekcja filmowa pod gołym niebem. 
Zainteresowani będą mogli zobaczyć film: 
„Jobs”, będący biografią człowieka- legendy 
i wizjonera wszech czasów, założyciela firmy 
Apple. Film opowiada o wczesnych latach życia 
Steve’a Jobsa, od momentu gdy stał się hippi-
sem, aż do czasów, gdy zapracował na miano 
najbardziej szanowanego pioniera technicznego 
i biznesmena. 

Wstęp na pokaz filmowy jest wolny.

Wakacje zakończymy natomiast muzycznym 
akcentem. Już 30 sierpnia o godzinie 18.00 na 
deskach naszej sceny plenerowej wystąpi Pani 
Sabina Olbrich- Szafraniec z programem „W 
Krainie Operetki i Musicalu”. Bilety w cenie 
10 zł do nabycia w Dziale Promocji Powiatowego 
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Dodaj-
my, iż koncert odbędzie się w naszym ogrodzie. W 
razie niepogody zapraszamy do sali widowiskowej. 
Informacje oraz rezerwacje biletów pod numerem 
telefonu 77 412 30 13. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Powiatowego Centrum Kultury. Szczegóły dotyczący wszystkich wydarzeń można znaleźć 
na stronie internetowej www.centrum-kultury.eu!

W śląskim familoku – taki  tytuł nosi projekt kulturalny, który będzie realizowany od 
sierpnia do grudnia w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w ramach 
Programu Kultura Dostępna finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego. 

Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy 
4-6), gimnazjalnych i licealnych z Gminy Strzelce Opolskie i  Jemielnica. Na projekt składa  
się cyklu wyjazdów i warsztatów tematycznych do Muzeum Historii w Katowicach, Mu-
zeum Wsi Opolskiej w Opolu na warsztaty Tańca Górnośląskiego, Kopalni Guido i Szybu 
Maciej w Zabrzu, do teatru Nowego w Zabrzu oraz do Chaty Kawuloka w Istebnej. Zarówno 
wycieczki, jak i warsztaty będą miały na celu poznanie współczesnych zjawisk i przemian 
zachodzących w kulturze Śląska Opolskiego, Górnego oraz Cieszyńskiego. Dzieci będą 
zwiedzać, przeprowadzać wywiady, oglądać spektakle, poznawać twórców, aktorów, pisa-
rzy związanych ze Śląskiem. Na zajęciach odbywających się w PCK uczestnicy zapoznają  
się z wpływem kultury śląskiej na język, literaturę, muzykę, teatr i architekturę. 

Uczestnicy podczas wyjazdów zbiorą materiał, który złoży się na krótkie reportaże 
radiowe o współczesnej kulturze Śląska. Fragmenty reportaży pojawią się w „Powiecie 
Strzeleckim”. 

Zachęcamy dzieci i młodzież w wieku 10-17 lat do zapisywania się na cykl warszta-
tów i wyjazdów. Startujemy 10 września! Liczba miejsc ograniczona.

Kultura Dostępna 
w Powiatowym Centrum Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zarząd Strzeleckiego Stowarzyszenia Seniorów 
organizuje w dniu 16 września 

Święto Pieczonego Ziemniaka
 
w Gospodarstwie Agroturystycznym „Na Granicy” w Czarnocinie połączo-
ne z winobraniem i degustacją win oraz biesiadą (kawa, pączki, kiełbasa, 
kaszanka, itp)
w programie także: spacer po rezerwacie Boże Oko, wizyta w kapliczce 
Boże Oko, zapalenie zniczy na grobach powstańców.
Wpisowe: 30 zł  w biurze SSS przy ul. Krakowskiej 16 w środy 9.00-10.00.
Wyjazd o godz. 14.00 z parkingu przy ul. Parkowej  (parasole).

MRiRW przypomina, że produ-
cenci rolni, którzy ponieśli w tym 
roku straty w swoich gospodarstwach 
w wyniku wystąpienia m.in. suszy, 
gradu, deszczu nawalnego, powo-
dzi, huraganu, pioruna lub obsunię-
cia się ziemi powinni zgłosić je jak 
najszybciej do urzędu gminy lub 
urzędu wojewódzkiego. Zgłoszone 
przez rolników szkody zostaną osza-
cowane przez specjalną komisję po-
wołaną przez wojewodę właściwego 
ze względu na miejsce wystąpienia 
tych strat. W przypadku suszy ko-
misja oszacuje szkody w uprawach 
znajdujących się na obszarach gmin 
na których wystąpiła ta klęska, wy-
kazanych w obwieszczeniach Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
sprawie klimatycznego bilansu wod-
nego dla poszczególnych gatunków 
roślin uprawnych i gleb w okresie 
sześciodekadowym, zamieszczanych 
na stronie internetowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz In-
stytutu Uprawy, Nawożenia i Glebo-

znawstwa - Państwowego Instytutu 
Badawczego.

Komisja powinna dokonać osza-
cowania szkód:
• w terminie 2 miesięcy od dnia 

ich zgłoszenia przez producenta 
rolnego, nie później jednak niż do 
czasu zbioru plonu głównego da-
nej uprawy lub jej likwidacji,

• w terminie 3 miesięcy od wystą-
pienia gradu, deszczu nawalnego, 
huraganu, pioruna, obsunięcia 
się ziemi - w przypadku szkód w 
środku trwałym,

• w terminie 12 miesięcy od ustą-
pienia wody umożliwiającego 
komisji rozpoczęcie szacowania 
szkód - w przypadku szacowania 
szkód w budynkach gospodar-
czych lub drzewach owocowych 
spowodowanych przez powódź.

Z oszacowania szkód komisja 
sporządza protokół w dwóch egzem-
plarzach, który podpisuje komisja 

oraz producent rolny. Jeden egzem-
plarz tego protokółu otrzymuje pro-
ducent rolny.

Protokoły komisji powołanych 
przez wojewodów będą stanowiły 
podstawę do udzielenie wsparcia fi-
nansowego przez ARiMR. Jedną z 
formą takiej pomocy są tzw. kredyty 
klęskowe, w których spłacie poma-
ga Agencja, pokrywając za rolników 
znaczną część należnego bankom 
oprocentowania. Inną formę wspar-
cia rolników, którzy ponieśli straty w 
wyniku wystąpienia np. suszy, będzie 
pomoc udzielana w ramach działania 
„Przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku klęsk 
żywiołowych i katastrof oraz wpro-
wadzanie odpowiednich środków za-
pobiegawczych”. Uruchomienie tego 
działania finansowanego z PROW 
2014 - 2020, zapowiedział 27 lipca na 
konferencji we Wrocławiu, minister 
rolnictwa Marek Sawicki.

Tekst: MRiRW i DKS

Pomoc dla rolników

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich informuje, 
że 1 lipca 2015 roku 

w Strzelcach Opolskich przy ulicy Fabrycznej 
znaleziono rower marki McKenzi, koloru czerwonego. 
Właściciel proszony jest o odbiór roweru w tut. KPP, 

po uprzednim kontakcie z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych.
 

Czyj to rower?
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Dom Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422, 
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich 
tel.77 4612701,  
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl  
hkajstura@ckziu-strzelce.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Zawadzkiem
tel. 77  4616430, 
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901 
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Zawadzkiem
tel. 77 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl

Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail: 
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy 
tel. 77 4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS 
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Górze Św. Anny 
tel. 77 4615473
e-mail: szkolneschronisko@wp.pl 

Szpital Powiatowy 
im. Prałata J. Glowatzkiego 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613291-95
e-mail: szpital@szpital.strzelce-op.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4400313

Powiatowy Urząd Pracy 
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Centrala Starostwa Powiatowego 
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703,  Faks +48 77 4401701

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756 
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów  707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy  706
Pozostałe numery  720
Wydział Dróg Powiatowych  714, 715, 716, 717, 718

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

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystki 
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania 
Funduszami
Tel. wew. 790, 791 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Koło Powiatowe
47-100 Strzelce Opolskie, 

ul. Krakowska 16
tel. 77/461 27 54;  77/ 461 23 20;

tel kom. 604 540 402 
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DYŻURY  APTEK w 2015 r.
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
Apteka „Flos”, ul. B. Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
Apteka „Alga”, ul. M. Prawego 9, tel. 77/440-20-06

Apteka „Centrum” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Na Dobre i Złe”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92

Apteka „Multifarm” ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „AWOS”, ul. Opolska 6, tel 77/417-90-03

Apteka „Pro – Pharma”, ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56

Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Jeśli nie są Państwo pewni, która apteka pełni w danym dniu dyżur – można upewnić się, 
dzwoniąc pod numer Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 664 480 500 

Sierpień

1 „Centrum”
2 „Centrum” 
3 „Multifarm’’
4 „Pro – Pharma’’
5 „Awos”
6 „Śląska”
7 „Flos”
8 „Słoneczna”
9 „Vita”
10 „Na Dobre i Złe”
11 „Alga”
12 „Centrum”
13 „Centrum”
14 „Multifarm”
15 „Pro – Pharma’’
16 „Awos”

17 „Śląska”
18 „Flos”
19 „Słoneczna”
20 „Vita”
21 „Na Dobre i Złe”
22 „Alga”
23 „Centrum”
24 „Centrum”
25 „Multifarm’’
26 „Pro – Pharma’’
27 „Awos”
28 „Śląska”
29 „Flos”
30 „Słoneczna”
31 „Vita”

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

O F E R T Y   P R A C Y
dok. ze str. 3

Szanowni  Mieszkańcy miejscowości: 

Wobec wybudowania nowej sieci kanalizacji sanitarnej i tym samym po-
wstania możliwości wykonania przyłącza, uprzejmie  informuję, że zgodnie 
z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz.U z 2013r. poz. 1399 – tekst jednolity ze zmianami) właściciel nierucho-
mości jest zobowiązany do wykonania przyłącza nieruchomości do istnieją-
cej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Wskutek powyższego proszę o niezwłoczne podjęcie działań celem realiza-
cji ustawowego obowiązku.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH
Tadeusz  Goc

Błotnica Strzelecka, Dziewkowice, 
Rozmierka, Rozmierz, Sucha, 

Szymiszów, Kadłub,  Grodzisko.

W dniach od 20 sierpnia do 2 września 2015 r.            

będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia             
w ramach poddziałania 

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej 
na rzecz młodych rolników” 

finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez osobę upoważ-
nioną, listem poleconym lub pocztą kurierską do Kierownika Biura Powiatowego                   
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na 
miejsce położenia gospodarstwa.

Szkolenie z tego zakresu odbędzie się w Urzędzie Miasta                                                          
w Strzelcach Opolskich ul. Plac Myśliwca 1                                 

w dniu 18.08.2015 r. o godz. 10:00.

Strzelce Opolskie, 05.08.2015 r.
ROŚ.6222.3.2015.KŁ

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
/Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm./, art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 
2013 r. poz. 1235 z późn. zm./

STAROSTA STRZELECKI
zawiadamia

o wydanej w dniu 05.08.2015 r. decyzji udzielającej KRONOSPAN OSB Spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 3, 39-300 
Mielec, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji płyt 
drewnopochodnych, płyt o wiórach zorientowanych (OSB) o zdolności produkcyj-
nej ponad 600 m3 na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu w Strzelcach Opol-
skich, przy ulicy 1 Maja 52. Dane o decyzji umieszczone są w publicznie dostęp-
nym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, na stronie internetowej http://www.bip.powiatstrzelecki.pl/?a=1439 .
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska tutejszego 
Starostwa w Strzelcach Opolskich, przy ul. Jordanowskiej 2 /pokój 308, III piętro/ 
w godzinach urzędowania Starostwa.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 
30 dni na:
1.  Tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
2.  Tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Strzelcach Opolskich, 
3.  W Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatstrzelecki.pl/ 
4.  W pobliżu zakładu KRONOSPAN OSB Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 52 w Strzel 

cach Opolskich 
5.  W dwutygodniku „Powiat Strzelecki”

O B W I E S Z C Z E N I E
ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 
687 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

zawiadamiam, 
że dnia 28 lipca 2015r. na wniosek Burmistrza Ujazdu – 47-143 Ujazd, Sławięcicka 19, 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej pn. budowa odcinka drogi gminnej nr 105774 O Księży Las w Olszowej, na 
działkach z obrębu ewidencyjnego Olszowa, jednostka ewidencyjna Ujazd, k.m.4:
- nr 282 - stanowiącej pas drogowy, 
- nr 276/5 - stanowiącej teren niezbędny pod budowę włączenia do drogi gminnej we-

wnętrznej,
 oraz nr 282 - stanowiącej teren niezbędny dla połączenia z istniejącą drogą tłuczniową.

Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorial-
nego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie Powiatowym w 
Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, 
pokój nr 211, (w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), zapoznać 
się z zamierzeniami wnioskodawcy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 14 sierpnia 2015r. do 03 września 2015r.

SERWISANT MASZYN STRZELCE OP. -  wykształcenie średnie - wyższe
I URZĄDZEŃ PAK.
KREŚLARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie …średnie – elektryczne, 
SYSTEMÓW  -  czytanie schematów elektrycznych, 
ELEKTRYCZNYCH  -  znajomość oprogramowania do tworzenia 

dokumentacji elektrycznej,
  -  biegła znajomość j. angielskiego
PRAC. FIZYCZNY ZAWADZKIE 
– PRZYG. BUTLI  
DO NAPEŁNIANIA
OBUWNIK STRZELCE OPOLSKIE  -  wykształcenie średnie zawodowe
MONTAŻYSTA   – techniczne ( preferowane: budowa ma-

szyn, mechanik maszyn, monter układów 
elektronicznych, technik elektronik)

  -  doświadczenie w pracy na produkcji przy 
obsłudze maszyn,

  -  dokładność, precyzja
KOSMETYCZKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie kierunkowe
INSTRUKTOR WG ZLECEŃ - wykształcenie średnie, 
NAUKI JAZDY  -  upr. instruktora nauki jazdy,
  -  doświadczenie mile widziane

Ogłoszenie !!!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje:

wnioski pracodawców ubiegających się o przyznanie refundacji na wyposażenie lub 
doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej z urzędu pracy (pre-
ferowane do realizacji będą wnioski Pracodawców, którzy zapewnią zatrudnienie osobie 
długotrwale bezrobotnej po 30 roku życia)

Wnioski przyjmowane będą do dnia – 14.08.2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich

tel. 77 462 18 10, 77 462 18 00
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Ad multos annos!

Wszystkim Jubilatkom przekazujemy serdeczne życzenia w imieniu redakcji: dużo zdrowia, 
uśmiechu i wielu jeszcze lat - bez trosk,  pełnych słońca.

Z ogromną przyjemnością dziś wraz z Państwem skła-
damy najserdeczniejsze życzenia z okazji okrągłych uro-
dzin trzem mieszkankom naszego powiatu. Gdy patrzy się 
na pamiątkowe zdjęcia z tej okazji, aż trudno uwierzyć, że 
panie skończyły „dziewięćdziesiątki”! 

Pani Marta Cholewa,  mieszkająca w Starym Ujeź-
dzie, jubileusz 90-lecia urodzin obchodziła 29 lipca br.

Pani Maria Brzezina, mieszkająca w Zawadzkiem, 
90 lat skończyła 2 sierpnia.

Mieszkanką Zawadzkiego jest także Pani Helena 
Skoczypiec, która piękny jubileusz 90-lecia świętowała 
5 sierpnia br.

Jubilatki w tak wyjątkowych dla nich dniach odwie-
dzili z gratulacjami i urodzinowym upominkiem: Starosta 
Józef Swaczyna i Sekretarz Powiatu Ewelina Jelito.

Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014

Reklama jest nagrodą w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2014 w kategorii: USŁUGI

USŁUGI  TRANSPORTOWE 
W  TRANSPORCIE  MIĘDZYNARODOWYM

Przedsiębiorstwo „PORJOT”
ul. Gogolińska (dawny urząd celny), 47-100 Strzelce Opolskie

Tel.:  77 461 74 91
e-mail: info@porjot.com

www.porjot.com

O tym, jak nie-
wiele brakuje, by 
las zaczął się palić, 
pisaliśmy na jednej 
z wcześniejszych 
stron. Codziennie 
mierzy się wilgot-
ność ściółki, a o tym, 
czy na danym tere-
nie wprowadzony 
zostanie zakaz wstę-
pu do lasu decyduje 
każdy nadleśniczy 
samodzielnie.

Na terenie Nad-
leśnictwa Zawadz-
kie zresztą już lasy 
się paliły. Na szczęś-
cie były to niegroźne 
zdarzenia - informu-
je Marzena Matysz-
czak, dyspozytor 
Punktu Alarmowo-
-Dyspozycyjnego. 
W pierwszym tygo-
dniu lipca - jeden, 
jeden 10 lipca. - Jak 
na tę pogodę - bez-
deszczową i upalną 
- straty są niewiel-
kie. I oby tak po-
zostało. Lasy cały czas znajdują się 
pod kontrolą - w tym nadleśnictwie 
służą temu trzy wieże. Obserwatorzy 
- zmieniając się - od godziny 10 rano 
do 20.30 wieczorem śledzą, czy nie 
widać gdzieś unoszącego się słupka 
dymu. 

Także na terenie Nadleśnictwa 
Strzelca Opolskie znajdują się po-
dobne wieże obserwacyjne. I także w 

tutejszych lasach nie doszło do groź-
nego w skutkach pożaru, jak mówi 
Zastępca Nadleśniczego Adam Bro-
warski. W ostatnią niedzielę spaliło 
się ok. 10 arów młodnika.

Oby tak zostało do końca niemal 
tropikalnego lata.

Uważaj w lesie

Zdjęcie ze źródła: 
zawadzkie. katowice.lasy.gov.pl

Pani Helena Skoczypiec odbiera urodzinowe życzenia od 
Sekretarz Powiatu

Pani Marta Cholewa,  na pamiątkowym zdjęciu ze 
Starostą Strzeleckim i Burmistrzem Ujazdu

Urodzinowe życzenia Pani Marii Brzezinie składa Starosta 
Strzelecki


