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To była już 10 z kolei sesja w tej 
kadencji. Zwołana została na 

31 lipca, po niej – sierpniowa przerwa.
Na wniosek wicestarosty Walde-

mara Gaidy pierwotnie planowany 
porządek obrad został poszerzony o 
podjęcie uchwał w sprawach: zmian w 
zapisach uchwały z czerwca tego roku 
w sprawie przyjęcia Statutu Powia-
tu Strzeleckiego; zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu Strzele-
ckiego na lata 2019-2024 oraz zmiany 
budżetu i zmian w budżecie Powiatu 
Strzeleckiego na rok 2019.

Kolejny punkt obrad to Informa-
cja o pracy Zarządu powiatu w okresie 
międzysesyjnym, którą również przed-
stawił wicestarosta W. Gaida, a przez 
radnych została przyjęta bez uwag. 

Jednogłośnie radni przyjęli także 
Informację o aktualnym stanie inwe-
stycji i związanych z nimi zakupów 
aparatury i sprzętu oraz planowanych 
w najbliższych latach zadaniach inwe-
stycyjnych w Szpitalu Powiatowym 
im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzel-
cach Opolskich.

Materiał omawiany był szczegó-
łowo na posiedzeniach wszystkich ko-
misji problemowych Rady, a ich prze-
wodniczący poinformowali podczas 
sesji, że komisje pozytywnie oceniły 
materiał.

O wszystkich inwestycjach w na-
szym szpitalu informowaliśmy szcze-
gółowo na naszych łamach na bieżąco. 
Duże kwoty zostały przeznaczone na 
modernizację nie których oddziałów 
w ostatnich latach: SOR, Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii, Oddziału 
Położniczego i Noworodków, Pracow-
nię Endoskopii, a  środki na nie udało 
się pozyskać z różnych źródeł, m.in. 
z funduszy unijnych, Budżetu Powia-
tu Strzeleckiego, Budżetu Państwa, 
WOŚP, Gminy Strzelce Opolskie i 
oczywiście ze środków własnych Szpi-
tala. Mniejsze kwoty zostały wydatko-
wane na adaptację niektórych pomiesz-
czeń i zmianę ich roli. 

Tu ważna uwaga: to nie koniec 
planowanych szpitalnych inwestycji. 
Jeszcze w tym roku planowane jest roz-
poczęcie II etapu inwestycji związanej 
z budową całodobowego lądowiska dla 
śmigłowców LPR przy ul. Zakładowej 
w Strzelcach Opolskich. To zadanie ma 
kosztować 1,4 mln zł, a dofinansowa-
nie ze środków UE wyniesie 1 mln zł. 
W roku 2020 planowane są dwie duże 
inwestycje: modernizacja Oddziału 
Wewnętrznego i Oddziału Gineko-
logicznego. Pierwsze zadanie będzie 
realizowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego, a umowa z Marszałkiem 
Województwa została podpisana już w  
2018 r. Koszt tej inwestycji wyniesie 
ponad 4,1 mln zł, w tym wartość unij-
nego dofinansowania – 3,5 mln zł. Mo-
dernizacja Oddziału Ginekologicznego 
kosztować będzie 2,6 mln zł, a tym do-
finansowanie ze środków UE – 1 mln. 

Temat szpitala podczas tej sesji 
jeszcze powrócił dwukrotnie: w kon-
tekście obecnej sytuacji szpitali powia-
towych i kondycji finansowej naszego 
szpitala. O tym jednak nieco później.

Kolejnym punktem obrad była In-
formacja Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego dotycząca sta-
nu sanitarnego powiatu za rok 2018.

Bardzo obszerny materiał przygo-
towany przez Powiatową Stację Sani-
tarno-Epidemiologiczną w Strzelcach 
Opolskich był omawiany na posiedze-

niach komisji problemowych Rady 
i wszystkie przyjęły go pozytywnie. 
Także na sesji wszyscy radni byli w tej 
sprawie jednomyślni.

Kolejny obszerny materiał zapre-
zentowany na posiedzeniach komisji, 
a następnie na sesji to Sprawozdania 
za rok 2018 z działań podejmowanych 
na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice, 
Krapkowice, Kędzierzyn–Koźle, opra-
cowany przez Wody Polskie, reprezen-
towanych na sesji przez Abdullaha Al-
-Selwi z-cę Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Opolu oraz Henryka Palucha kierow-
nika Nadzoru Wodnego w Strzelcach 
Opolskich

Jako pierwszy głos w tej sprawie 
zabrał radny Kazimierz Kubal: - W 
jednym ze sprawozdań jest informacja 
dotycząca rzeki Kieleczki, z przedsta-
wionych materiałów wynika, iż ciek 
rzeki został oczyszczony, wynika z 
tego, iż jest to woda płynąca, która za-
sila Kanał Hutniczy. Wobec tego, jaka 
jest obecnie sytuacja dotycząca kanału?

Abdullaha Al-Selwi: - Burmistrz 
Zawadzkiego wystąpił do ministra o 
zajęcie stanowiska w tej sprawie i wy-
danie decyzji.

Członek Zarządu Powiatu Ja-
nusz Żyłka: – Sprawa stanu prawne-
go ma być podjęta do końca września, 
wtedy dostaniemy ostateczną decyzję 
dotyczącą stanu prawnego Kanału Hut-
niczego.

Radny Jan Zubek: – Obserwuję 
z niepokojem wyrobisko po kopalni 
w Rozmierce, powstało tam zjawisko 
długiego leja. Obniża się poziom wód 
gruntowych, wysychają studnie, obniża 
się poziom w stawach.

Henryk  Paluch: - Postępowanie 
dotyczące byłego kamieniołomu w 
Rozmierce jest obecnie prowadzone 
przez RZGW w Gliwicach. Przygo-
towywana jest ekspertyza dotycząca 
wpływu wypompowywania wody 
przez Górażdże na stan wód. Czekamy 
na orzeczenie dotyczące zmian w po-
zwoleniu wodno-prawnym, jakie mają 
Górażdże.

Przewodniczący Rady Stefan 
Szłapa zapytał o odpowiedzialność za 
cieki wodne: - Problem dotyczy za-
rastających rzek. Brak jest  na danym 
terenie gospodarza odpowiedzialnego 
między innymi za śluzy na rzekach. 
Obecnie na rzece Jemielnica w miej-
scowości Borycz została wyrwana ślu-
za, są skargi od rolników oraz właści-
cieli stawów.

H. Paluch: - Śluza została znisz-
czona, obecnie została wymontowana i 
zdeponowana przez Nadzór Wód Pol-
skich, na dzień dzisiejszy nie ma niko-
go, kto wziąłby na siebie obowiązek 
nadzoru nad śluzą poprzez uzyskanie 
pozwolenia wodno-prawnego. Mogła-
by to zrobić Państwowa Straż Pożarna, 
gdyż jest tam punkt poboru wody.

Przewodniczący S. Szłapa: - To 
nie jest zadanie straży. Właścicielem 
cieków wodnych są Wody Polskie, do 
nich należy utrzymanie zbiorników.

A. Al-Selwi: - Służby w terenie nie 
są w stanie na bieżąco kontrolować ca-
łego terenu, jeżeli otrzymujemy sygnał 
o nieprawidłowościach lub konkretną 
skargę, reagujemy. Naprawy staramy 
się robić na bieżąco i w miarę możliwo-
ści. Rozpoczęliśmy konserwację rzeki 
Sucha na odcinku 11 km oraz rzeki Je-
mielnica na 16 km.

Po wymianie tych uwag Sprawo-
zdanie radni przyjęli przy dwóch gło-

sach wstrzymujących się.
Po przedstawieniu informacji 

wynikających z analizy oświadczeń 
majątkowych radnych i kierowników 
jednostek organizacyjnych Powiatu, 
którą zaprezentowała Sekretarz Powia-
tu Ewelina Jelito, radni przystąpili do 
głosowania nad projektem uchwały w 
sprawie współdziałania pomiędzy Po-
wiatem Strzeleckim a Gminą Gogolin 
w zakresie transportu zbiorowego. Z 
wnioskiem o wykonywanie tych usług 
przez strzelecki PKS zwróciła się Gmi-
na Gogolin. Radni przyjęli uchwałę w 
tej sprawie jednogłośnie.

Jednomyślni byli także w następ-
nym głosowaniu - w sprawie poparcia 
uchwały Rady Powiatu Grójeckiego 
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 
sytuacji szpitali powiatowych. W tej 
uchwale Rada Powiatu Grójeckiego 
apeluje o zwiększenie środków na 
funkcjonowanie szpitali powiatowych: 
na zaspokojenie kosztów pracy i in-
nych kosztów spowodowanych przez 
wprowadzenie przepisów prawa, które 
w zdecydowanym stopniu przyczyniły 
się do dramatycznej sytuacji finanso-
wej szpitali.

Przy podjęciu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Szpital Powiatowy im. Prałata Glowat-
zkiego w Strzelcach Opolskich umowy 
dzierżawy nieruchomości radni byli 
także jednomyślni. W kolejnym głoso-
waniu radni podjęli uchwałę w sprawie 
udzielenia z budżetu Powiatu Strze-
leckiego pomocy finansowej gminie 
Leśnica. Tysiąc złotych przeznaczono 
na dofinansowanie wyjazdu zespołu 
mażoretek La Bella na Mistrzostwa Eu-
ropy na Węgrzech (15-18 sierpnia br.).

Jednomyślnie przyjęty został też 
projekt uchwały w sprawie udziele-
nia dotacji celowej z budżetu Powiatu 
Strzeleckiego na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty budow-
lane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. Dzięki tej uchwale kwotą 40 
tysięcy złotych zostanie dofinansowa-
na termomodernizacja Zameczku w 
Zawadzkiem (elewacja skrzydła pół-
nocnego na parterze), gdzie mieście się 
DPS prowadzony przez Zgromadzenie 
Braci Chrześcijańskich w Kopcu. 

Jednogłośnie przyjęli radni także 
uchwały w sprawach: zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej Powiatu 
Strzeleckiego na lata 2019-2022; zmia-
ny budżetu i zmian w budżecie Powiatu 
Strzeleckiego na rok 2019; nowelizacji 
uchwały w sprawie przyjęcia Statutu 
Powiatu Strzeleckiego; przekształce-
nia Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Strzelcach Opolskich (po likwidacji 
gimnazjum szkoła będzie czteroletnim 
Liceum Ogólnokształcącym z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. Władysława 
Broniewskiego).

Przy uchwale w sprawie dokona-
nia oceny sytuacji ekonomiczno-fi-
nansowej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej, dla które-
go podmiotem jest Powiat Strzelecki 
- Szpitala Powiatowego im. J. Glowat-
zkiego w Strzelcach Opolskich jeden 
radny wstrzymał się od głosu. 

Takim samym stosunkiem głosów 
przyjęto uchwałę w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć oraz przyznawania zwol-
nienia od obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych, dla dyrektorów i wi-
cedyrektorów oraz nauczycieli peł-

niących inne stanowiska kierownicze 
w szkołach i placówkach, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat 
Strzelecki.

Radna Anna Chabraszewska 
przedstawiła swoje wątpliwości doty-
czące możliwości powołania na stano-
wisko dyrektora Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej osoby niebędącej 
nauczycielem oraz do zakresu jego 
obowiązków, jakie miałby taki dyrek-
tor. Zadała również pytania dotyczące 
działań podjętych przez Zarząd doty-
czących pozyskania osoby z wykształ-
ceniem pedagogicznym na to stano-
wisko. Czy zostały przeprowadzone 
rozmowy z pracownikami Poradni?

Wicestarosta Waldemar Gaida: - 
Ustawa Prawo Oświatowe przewiduje 
zatrudnienia w placówce pedagogicz-
nej na stanowisku kierowniczym nie 
nauczyciela. Z uwagi na nierozstrzyg-
nięty konkurs na dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, w uz- 
godnieniu z Opolskim Kuratorem 
Oświaty, Zarząd rozważa możliwość 
powierzenia tego stanowiska osobie 
niebędącej nauczycielem. Dlatego 
niezbędne jest podjęcie tej uchwały w 
sprawie zasad obniżenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
oraz przyznawania zwolnienia od obo-
wiązku realizacji zajęć dydaktyczny, 

Ponieważ nasi Czytelnicy zapewne są zainteresowani stanem sanitarnym 
powiatu, przytoczmy tu kilka wybranych informacji. 

Ocena zagrożenia epidemiologicznego. W 2018 roku w porównaniu z 
rokiem wcześniejszym zaobserwowano:

- wzrost zapadalności na grypę i grypopodobne, WZW B, WZW C, 
zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella, wirusowe zaka-
żenia jelitowe dzieci do lat 2, biegunki i zapalenia żołądkowo–jelitowe 
bliżej nieokreślone;

- spadek zapadalności na boreliozę, różę, ospę wietrzną, płonicę, 
krztusiec;

- wzrost zachorowań na kiłę; w ub. roku zarejestrowano 3 przypad-
ki (w poprzednich latach żadnego). Zgłoszenia dotyczyły osób w wieku 
25-33 lat. Wzrost zachorowań jest widoczny nie tylko w Polsce, ale w 
Europie, a także innych krajach na świecie. I jest to rezultat kilku czynni-
ków, takich jak niestosowanie prezerwatyw, posiadanie wielu partnerów 
seksualnych, a także mniejszych obaw przez zakażeniem HIV.

Jakość wody. Na terenie powiatu w 2018 r. nadzorem sanitarnym ob-
jęte były 23 wodociągi:

19 publicznych, 2 zakładowe i 2 lokalne. Wszystkie wykorzystują 
tylko ujęcia podziemne, ujmujące wodę z utworów geologicznych trze-
ciorzędowych i czwartorzędowych. Niemniej zdarzyły się przypadki 
przekroczenie parametrów mikrobiologicznych czy przekroczenie norm 
poziomu żelaza, ołowiu, manganu czy azotanów. Po wdrożeniu zaleco-
nych przez PSSE działań – dla poprawy stanu sanitarno-technicznego 
wydano 6 decyzji nakazowych - woda stała się zdatna do spożycia. W 
materiale Sanepidu podkreślono, że znacznie poważniejszym problemem 
jest twardość naszej wody, spowodowana przez rozpuszczone w niej sole 
wapnia, magnezu i metali wielowartościowych. To zjawisko niepożąda-
ne, zarówno w procesach przemysłowych, jak i dla celów konsumpcyj-
nych. Podczas ogrzewania na ściankach garnków, kotłów itp. powstaje 
kamień kotłowy, który pogarsza przewodnictwo cieplne, co w konse-
kwencji powoduje straty energetyczne, jak również może być przyczyną 
poważnych awarii.

Nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia. 
Nadzór sanitarny nad warunkami higienicznymi w obiektach pro-

dukujących oraz wprowadzających żywność do obrotu. W roku 2018 w 
powiecie strzeleckim pod nadzorem znajdowało się 566 obiektów, w któ-
rych przeprowadzono 388 kontroli sanitarnych, wśród nich 36 kontroli 
w ramach systemu RASFF (Rapid Alert System For Food and Feed) i 
13 związanych z interwencjami konsumentów (2 zasadne i 11 bezzasad-
nych). Wydano 187 decyzji, w tym 54 merytorycznych, 88 płatniczych i 
45 zatwierdzających.

Ocena warunków środowiska szkolnego. W 2018 r. stan sanitarno-
-techniczny i sanitarno-porządkowy nadzorowanych obiektów nie pogor-
szył się w stosunku do 2017 r. W większości kontrolowanych placówkach 
nie stwierdzono zaniedbań w utrzymaniu bieżącej czystości i porządku. 
Nie nałożono mandatów oraz nie wydano decyzji nakazujących zamknię-
cie obiektu.

opiekuńczych i wychowawczych. Toż-
samy przypadek mamy w Schronisku 
na Górze Św. Anny, gdzie do dzisiaj 
funkcję dyrektora pełni nie nauczyciel.

W punkcie Interpelacje, zapytania, 
wnioski i oświadczenia głos zabrał 
radny Piotr Dreja: – Na poprzedniej 
sesji składałem interpelacje dotyczą-
cą podjęcia działań zmierzających do 
poprawy bezpieczeństwa pieszych po-
ruszających się drogą powiatową ul. 
1 Maja  w Kolonowskiem, w rejonie 
mostu na rzece Bziniczka. Niestety od-
powiedź nieco rozmija się z pytaniem, 
jakie zadałem. Dlatego proszę raz jesz-
cze o informację, czy w 2018 r. został 
dokonany przegląd tego obiektu, oraz 
czy były jakieś zalecenia pokontrolne. 
Proszę również o informacje z kontroli 
za okres ostatnich pięciu lat.

Radni Ryszard Pagacz i Anna 
Chabraszewska podziękowali Pani 
Barbarze Kemskiej-Guga za wzoro-
we prowadzenie Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej.

Na zakończenie Przewodniczący 
Stefan Szłapa poinformował o plano-
wanych IV Zawodach Wędkarskich  o 
Puchar Przewodniczącego Rady Po-
wiatu , które odbędą  w dniach 31.08. 
- 01.09. br.

Oprac. Marta Górka

Stan sanitarny naszego powiatu w 2018 
- kilka danych

Sesja Rady Powiatu
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

e-mail: opst@praca.gov.pl
tel. 77 462 18 64

http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

O F E R T Y   P R A C Y

SPEDYTOR STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie,
  -  j. niem. w stopniu bardzo dobrym
NAUCZYCIEL  LEŚNICA -  wykształcenie kierunkowe wyższe
J. ANGIELSKIEGO    z przygotowaniem pedagogicznym,
W PRZEDSZKOLU
NAUCZYCIEL STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe kierunkowe 
PRZEDSZKOLA   z przygotowaniem pedagogicznym
POŁOŻNA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe,
PIELĘGNIARKA STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie kierunkowe
KSIĘGOWA GÓRA ŚW. ANNY -  wykształcenie wyższe,
  -  min. 3 lata doświadczenia zaw.
PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie wyższe,
BACK OFFICE  -  znajomość programu Excel 
AGROTECHNIK 
DORADCA TECH. STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie średnie zawodowe,
POMOCNIK TYNKARZA WYSOKA 
DEKARZ WG ZLECEŃ
CIEŚLA WG ZLECEŃ
DOCIEPLENIOWIEC  WG ZLECEŃ
PRACOWNIK OGÓLNOBUD. WG ZLECEŃ -  prawo jazdy kat. B
ŚLUSARZ STRZELCE OPOLSKIE -  wykształcenie zawodowe,
  -  umiejętność czytania rys. tech.
SPRZEDAWCA 
- SKLEP MIĘSNY STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. zasadnicze zawodowe
KUCHARZ STRZELCE OPOLSKIE
POMOC KUCHENNA STRZELCE OPOLSKIE
POMOC PIEKARZA UJAZD
MECHANIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. zasadnicze zawodowe
POJAZDÓW OSOBOWYCH 
I CIĘŻAROWYCH
MECHANIK SAM. ZAWADZKIE -  wykszt. zasadnicze zawodowe,
PRACOWNIK TARTAKU GRODZISKO 
MAGAZYNIER JARYSZÓW -  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
MONTAŻYSTA ZAWADZKIE -  wykszt. zasadnicze zawodowe, 
OKIEN I DRZWI  -  prawo jazdy kat. B,
  -  min. 5 miesięcy dośw. zawodowego
PRACOWNIK STRZELCE OPOLSKIE -  wykszt. zasadnicze zawodowe, 
PRODUKCJI/ KIEROWCA  -  mile widziane prawo jazdy kat. C
OPERATOR PRODUKCJI STRZELCE OPOLSKIE 

Więcej informacji i ofert pracy dostępnych na naszej stronie  internetowej   http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/

STANOWISKO MIEJSCE 
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

W dniach 13-14 lipca br. odbył się 
jak co roku parafi alny piknik ro-

dzinny  w Osieku. Rozpoczął się w so-
botę turniejem piłki nożnej o ,,Puchar 
Sołtysa”. Brały w nim udział dzieci z 
Osieka. Po rozgrywkach piłkarskich 
mieszkańcy  bawili się na zabawie 
tanecznej. Następnego dnia przy pięk-
nej pogodzie po południu rozpoczęli-
śmy piknik występem najmłodszych 
dzieci z Osieka i Dziewkowic. Po ich 
występie gości bawili Dominika i Ja-
nusz Żyłka. Na scenie oprócz młodych 
karateków z sekcji Klubu karate Ky-
okushin wystąpił kabaret Zgrani Fo-
jermani z Grodziska, a zakończyliśmy 
zabawą taneczną.

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

Piknik rodzinny w Osieku

Zdjęcia pochodzą z: FB sołectwo Osiek

Magiczne miejsca 
w powiecie 
strzeleckim 

- zabierz mnie tam! 

Takich miejsc nie jest u nas mało, wręcz przeciwnie. Sporo jest zakąt-
ków wartych polecenia nie tylko gościom, ale i naszym mieszkań-

com. Warto je opisać, sfotografować i… WYGRAĆ!
Plakatem na pierwszej stronie zachęcamy do udziału w konkursie 

organizowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego, który ufundował 
nagrody, jakich u nas jeszcze nie było. To około godzinny lot balonem! 
Może podczas niego odkryjecie zupełnie nowe oblicze naszego powiatu? 
Czy można nie skorzystać z takiej szansy?!

Zapraszamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat wyjąt-
kowych, magicznych zakątków naszego powiatu. Każdy może przesłać 
jeden tekst polecający ciekawe miejsca na rodzinne lub samotne wy-
cieczki. Liczy się ciekawa treść, osobiste spostrzeżenia, ciekawostki i 
atrakcje dotyczące prezentowanego miejsca. 

Do każdego tekstu (do 3000 znaków ze spacjami) można dołączyć 
także do 3 zdjęć związanych z opisywanym przez Was miejscem lub trasą 
rowerową czy spacerową. Tekst nie może mieć charakteru reklamowego, 
zwłaszcza w odniesieniu do wskazanych przez Was hoteli czy pensjona-
tów. Dotyczy to też restauracji lub cukierni, warto jednak napisać, co w 
nich polecacie. 

Główne nagrody dla trojga zwycięzców to rekreacyjne loty balonem 
(nie na uwięzi)! Wy opisujecie swoje wrażenia, my fundujemy Wam zu-
pełnie inne doznania!

Najlepsze opisy magicznych miejsc w naszym powiecie zostaną też 
nagrodzone voucherami na zabiegi fryzjerskie i kosmetyczne, bonami do 
fi zjoterapeutów, darmowymi wejściówkami dla całych rodzin do Jura-
Parku w Krasiejowie, karnetami na spływy kajakowe oraz talonami do 
restauracji na wspaniały obiad dla dwojga i na słodkie delikatesy w na-
szych lokalnych cukierniach.  

Piszcie. Fotografujcie. Dzielcie się opiniami. Wygrywajcie! Tego 
Wam wszystkim życzymy.

Na Wasze prace czekamy do 6 września. Wyniki konkursu zosta-
ną ogłoszone podczas tegorocznego Powiatowego Święta Chleba – 29 
września.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie 
www.powiatstrzelecki.pl
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Dostaliście już takiego maila na 
pocztę prywatną albo służbową? 

Albo takiego o konieczności dopła-
cenia brakującej kwoty do faktury? 
Albo od ZUS? Albo z Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej? Albo z adresu 
profi lzaufanty@gov.pl? Albo z banku, 
pod pozorem blokady przelewów i 

Nie klikaj!

konieczności „weryfi kacji tożsamo-
ści”, kiedy strona do złudzenia przy-
pomina tę, na której się logujecie?

Nie otwierajcie ich. Ani załącz-
ników. Ani wyróżnionych w tekście 
linków, jak w mailu zamieszczonym 
obok. Najlepiej od razu wyrzuci taką 
wiadomość do kosza. To są maile od 

oszustów. 
- Otwarcie ich to zaproszenie do 

zhakowania swojego komputera i 
dostępu do swoich danych, na czym 
oszustom zależy najbardziej – mówi 
Piotr Wiatrek Informatyk Urzędu. - 
Dlatego nigdy nie można otwierać ta-
kich maili, ani podawać swojego ha-

26 lipca strzeleccy policjanci ob-
chodzili 100. rocznicę powołania Po-
licji Państwowej. Obchody zaczęły się 
mszą świętą w intencji policjantów, 
pracowników cywilnych policji i ich 
rodzin, odprawioną w kościele pw. 
Św. Wawrzyńca przez kapelana ks. 
Rudolfa Nieszwieca. 

Po mszy funkcjona-
riusze wraz z zaproszo-
nymi gośćmi przeszli 
pod budynek komendy, 
gdzie odbyło się odsło-
nięcie tablicy pamiątko-
wej z okazji 100. rocz-
nicy powstania Policji 
Państwowej, poświęco-
nej pamięci tych, którzy 
służyli i pracowali w 
jednostkach Policji Zie-
mi Strzeleckiej.

Główne uroczy-
stości odbyły się w 
Powiatowym Centrum 
Kultury w Strzelcach 
Opolskich. W uroczy-
stościach uczestniczyli: Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w 

Powiatowe Święto Policji

Opolu podinsp. Jacek Basik, Starosta 
Powiatu Strzeleckiego Józef Swa-
czyna, Burmistrz Strzelec Opolskich 
Tadeusz Goc, przedstawiciele władz 
samorządowych, służb mundurowych, 
wymiaru sprawiedliwości, kapelan, 
emerytowani policjanci oraz pracow-
nicy  komendy.

Podczas zbiórki wszyscy odśpie-
wali hymn państwowy. Gospodarzem 

sła do poczty, czy to za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej, SMS-a czy 
telefonicznie. Skąd mamy wiedzieć, 
w jaki sposób ktoś wykorzysta naszą 
pocztę? Czy nie będzie w naszym 
imieniu wysyłał np. obraźliwych maili 
albo grożących komuś śmiercią? Albo 
czy, podszywając się pod nas, nie za-
żąda od kogoś okupu? Albo, kiedy już 
podamy swoje dane, czy nie wyczyści 
nam konta w banku?

- Najcenniejszy jest zdrowy roz-
sądek. Trzeba pamiętać, że dobrze 
napisany wirus jest w stanie nie tylko 
wyczyścić nam komputer z naszych 
plików, ale nawet uszkodzić sprzęt: 
elementy płyty głównej, pamięć, 
procesor – ostrzega informatyk sta-
rostwa. – A wirusy najczęściej kryją 
się właśnie we wskazanych przez na-
dawcę linkach w treści wiadomości 
lub w załącznikach. Trzeba zwrócić 
uwagę zwłaszcza na załączniki przy-
słane z nieznanych nam adresów z 
rozszerzeniami: zip, rar, tar, 7z: pod 
żadnym pozorem ich nie otwierajcie! 

To są wprawdzie rozszerzenia, z któ-
rych sami korzystamy wielokrotnie, 
np. przy kompresowaniu zdjęć, ale 
wysłane z nieznanego źródła stanowią 
potencjalne i bardzo poważne zagro-
żenie.

- Co zrobić - oprócz zignorowania 
go czy wrzucenia do kosza  - gdy do-
stanie się podejrzanego maila? 

- W przypadku, gdy dostaniemy 
go na prywatny adres, najlepiej  od 
razu zmienić hasło do poczty, a jeśli 
to nie pomoże, skontaktować się z do-
stawcą poczty, np. z Interią, Onet, czy 
innym. W przypadku, gdy taki mail 
przyjdzie na pocztę służbową, trzeba 
skontaktować się z administratorem. 

- W każdym jednak razie pamię-
tajmy o jednym: nasze dane są bezcen-
ne, podobnie jak wszystko, co mamy 
w komputerze nie tylko dla nas. Rów-
nież dla oszustów – przypomina Piotr 
Wiatrek. – Przyszedł mail? Uważnie 
sprawdź adres nadawcy i nie otwieraj, 
jeśli masz choćby mały cień wątpliwo-
ści: oszuści czekają!

Mianowani na wyższe stopnie służbowe:

Obchody 100 rocznicy powołania Państwowej Policji w Opolu, 2 sierpnia br. 
W uroczystości, którą fi nansowo wsparł Zarząd Powiatu Strzeleckiego kwotą 2 
tysięcy złotych, uczestniczył wicestarosta Waldemar Gaida.

KORPUS OFICERÓW
podinsp. Jarosław Roszczak – mł. insp.  
nadkom. Arkadiusz Chętnicki – podinsp          

KORPUS ASPIRANTÓW
st.asp. Marcin Kwiatkowski – asp. sztab.  
st.asp. Mariusz Łotocki – asp. sztab.  
st.asp. Dominik Puszczewicz – asp. sztab.  
asp. Marcin Karwacki – st. asp.  
asp. Krzysztof Kowalski  – st. asp.  
mł. asp. Marcin Bielecki – asp.  
mł. asp. Jarosław Galus – asp.  
mł. asp. Rafał Gruszka – asp.  
mł. asp. Anna Kutynia – asp.  
mł. asp. Katarzyna Nowak – asp.  
mł. asp. Małgorzata Słaboń – asp.  
mł. asp. Janusz Szczurowski – asp.  
mł. asp. Joanna Tomczuk – asp.  
mł. asp. Robert Woźniak – asp.  
sierż. sztab. Grzegorz Bartosik – mł. asp.  
sierż. sztab. Adrian Dombrowski  – mł. asp.  
sierż. sztab. Tomasz Giedrojc – mł. asp.  
sierż. sztab. Justyna Jokiel-Krasa  – mł. asp.  
sierż. sztab. Anna Klekowska-Kuzio – mł. asp.  
sierż. sztab. Jerzy Łucarz – mł. asp.  

KORPUS PODOFICERÓW
st. sierż. Adrian Kulak – sierż. szt.  

st. sierż. Adam Maciejowski – sierż. szt.  
st. sierż. Dominik  Matonóg  – sierż. szt.  
st. sierż. Krzysztof Spiżewski  – sierż. szt.  
st. sierż. Tomasz Świtalski – sierż. szt.  
st. sierż. Krystian Szefer – sierż. szt.  
sierż. Jakub Cielma – st. sierż.  
sierż. Ewelina Górska – st. sierż.  
sierż. Rafał Janik – st. sierż.  
sierż. Kamil Kowalkowski  – st. sierż.  
sierż. Tomasz Sułek – st. sierż.  
sierż. Jacek Wróbel  – st. sierż.  
st. post. Marta Białek – sierż.  
st. post. Jakub Jachimczyk – sierż.  
st. post. Sandra Mikoszek – sierż.  
st. post. Kamil Pawlik – sierż.  
st. post. Daniel Stosik – sierż.  
st. post. Kamil Wypych  – sierż.  

KORPUS SZEREGOWYCH 
post. Marlena Myrcik – st. post.  
post. Mateusz Kallus – st. post.  
post. Justyna Szymczak – st. post.  
post. Rafał Kokot – st. post.  
post. Tomasz Michałków  – st. post.  
post. Justyna Długosz  – st. post.  
post. Marcin Sus – st. post.  
post. Mateusz Płaczek – st. post.

Mianowania na wyższe stopnie służbowe

Nowa tablica ku czci policjantów już na budynku Komendy Powiatowej

Jubileuszowa uroczystość i pamiątkowe zdjęcie ze starostą i 3-letnią Antosią, 
która koniecznie chciała złożyć policjantom życzenia

uroczystości był Komendant Powia-
towy Policji w Strzelcach Opolskich 
podinsp. Arkadiusz Chętnicki. 

W trakcie uroczystości policjant-
ki i policjanci otrzymali mianowania 
na wyższe stopnie służbowe. W tym 
roku awanse na kolejny stopień służ-
bowy otrzymało 48 funkcjonariuszy. 
To policjanci ze Strzelec Opolskich, 
Zawadzkiego oraz Leśnicy.

Tradycyjnie już podczas tej uro-
czystości za działania na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa na terenie powia-
tu strzeleckiego wyróżniono trzech 
policjantów nagrodami przyznanymi 
przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego. 
Otrzymali je: asp. sztab. Zbigniew 
Chałat, asp. Anna Kutynia oraz st. 
sierż. Jacek Wróbel.

Na zakończenie zaproszeni goście 
na ręce Komendanta Powiatowego 
Policji w Strzelcach Opolskich pod-
insp. Arkadiusza Chętnickiego złoży-
li podziękowania oraz gratulacje dla 
policjantów za ich codzienną ciężką 
służbę.
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Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie - Brze-
zina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska wraz z dokumentacją projek-

tową” to duża inwestycja. Jej koszt wynosi 2.163.954,65 zł, a dzięki dobrze 
opracowanemu projektowi Powiatowi Strzeleckiemu udało się uzyskać dofinan-
sowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 

Zadanie pn. „Budowa chodnika w 
ciągu drogi powiatowej nr 2275 

ul. Mickiewicza w Strzelcach Opol-
skich – Etap 1” realizowane było 
przez miesiąc, od 21 czerwca do 24 
lipca br., a końcowy odbiór techniczny 
odbył się 1 sierpnia.

Wartość robót wyniosła 
172.581,13 zł, a dzięki dobrej współ-
pracy dwóch samorządów - Powiatu 
Strzeleckiego i Gminy Strzelce Opol-
skie - kosztami podzieliły się po po-
łowie. 

Nowo wybudowany chodnik o 
długości przekraczającej 232 m, a 
właściwie ścieżka pieszo-rowerowa, 
zaczyna się na wysokości zjazdu na 
posesję nr 18, przy końcu istniejącego 
chodnika. Wykonano również zjazdy 
do posesji, wybudowano odwodnienie 
wraz z 4 studniami wpustowymi i tyle 
samo studni chłonnych, ściek przykra-
wężnikowy oraz dokonano regulacji 
wysokościowej zaworów przyłączy 
wodociągowych.

Lato w pełni, ale nie ma kanikuły dla modernizacji i remontów dróg powiatowych. 
Na szczęście, bo przecież każdy użytkownik chce się czuć na nich bezpieczniej i jeździć bardziej komfortowo. 

W  ostatnim czasie zakończone zostały dwa zadania inwestycyjne: „duże” i „małe”, ale obydwa niezwykle istotne. 
Ta „duża” inwestycja to modernizacja ulicy Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich, natomiast „mała” to budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich.

Lepiej i bezpieczniej na drogach

Modernizacja ul. Ujazdowskiej
na lata 2016-2019 w wysokości 50 
proc.

Wykonawca robót była lublinie-
cka firma OLS Sp. z o.o. sp. k., któ-
ra prace rozpoczęła w kwietniu br., a 
zakończyła 15 lipca(częściowy odbiór 
robót odbył się 12 czerwca br.). 

Przebudową objęty został odci-
nek ul. Ujazdowskiej o długości 0,67 
km od skrzyżowania z ul. Wawrzyń-
ca Świerzego do skrzyżowania z ul. 
Brzezińską. Droga ta odgrywa istotną 
rolę dla mieszkańców wsi i dzielnicy 
Brzezina, gdyż umożliwia dojazd do 
centrum Strzelec Opolskich, a prze-
biega przez obszar, na którym domi-
nuje zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna. 

W trakcie prac ujednolicono sze-
rokość jezdni do 6 m (wcześniej wa-
hała się w granicach 5,5 m do 6 m) i 
wyremontowano jej nawierzchnię. 
Przebudowane zostały dwa skrzyżo-
wania oraz zjazdy do posesji. Zadanie 
obejmuje też nowy chodnik po prawej 
stronie drogi o szer. 1,5 m, kanalizację 

deszczową o długości 546,5 m z wraz z 12 studniami rewizyjnymi i 15 wypusta-
mi ulicznymi, wyniesione przejście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem, 
przebudowę istniejącej zatoki postojowej, dobudowę nowych segmentów do 
bariery energochłonnej oraz 12 metrów barier wygrodzeniowych, chroniących 
przed wtargnięciem pieszych na jezdnię w rejonie skrzyżowania. 

Chodnik przy ul. Mickiewicza

Jeszcze nie fizycznie, na razie tylko 
papiery złożone. Rekrutacja zakoń-

czona. Już wiadomo, ilu uczniów w 
naszych szkołach 2 września rozpo-
cznie naukę w pierwszych klasach i ile 
oddziałów powstanie.

Absolwentom podstawówek i 
gimnazjów emocji w tym roku nie 
brakowało. Może w naszym powie-
cie było ich nieco mniej niż w dużych 
miastach, ale i tak się bez nich nie 
obyło. Pierwszy raz w historii o miej-
sce w tych samych szkołach starali się 
ci, którzy kończyli 8-klasową szkołę 
podstawową i ci, którzy skończyli 3 
klasę gimnazjum, choć uczyć się będą 

Podwójny rocznik już w szkole!
według zupełnie różnych podstaw 
programowych i wybraną szkołę będą 
kończyć w różnym czasie, np. w lice-
um po trzech (to dawni gimnazjaliści) 
lub czterech (to absolwenci szkół pod-
stawowych) latach.

W największej szkole, dla której 
Powiat Strzelecki jest organem pro-
wadzącym, czyli Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzel-
cach Opolskich, dla pierwszoklasistów 
w technikum uruchomiono aż czterna-
ście oddziałów: siedem dla absolwen-
tów gimnazjów i tyle samo dla ab-
solwentów podstawówek. To rekord, 
nigdy wcześniej tyle nie było. Łącznie 

uczyć się w nich będzie 357 uczniów.  
To jednak nie wszyscy pierwszoklasi-
ści, którzy w tej placówce się pojawią. 
Są przecież i ci, którzy rozpoczną tu 
naukę w Branżowej szkole I stopnia 
(czyli zawodówce). Dla absolwentów 
szkół podstawowych powstały tu trzy 
klasy, a dla absolwentów gimnazjów – 
dwie, łącznie dla 134 uczniów.

Rekord odnotowano w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Strzel-
cach Opolskich. Pierwszych klas bę-
dzie dziewięć: cztery dla absolwentów 
podstawówek i pięć dla absolwentów 
gimnazjum. Naukę rozpocznie tu 
239 uczniów, a sama szkoła zmieni 

też nazwę: nie będzie to już Zespół 
Szkół Ogólnokształcących, a Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Władysława Broniew-
skiego w Strzelcach Opolskich.

Inna sytuacja jest w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. 
W Liceum Ogólnokształcącym im. 
Mieszka I będą tylko dwie klasy – po 
jednej dla absolwentów gimnazjów i 
szkół podstawowych. W technikum 
również będą dwie klasy – po jednej 
dla absolwentów każdego z typów 
szkół, natomiast pierwszych klas 
szkoły branżowej w ogóle nie będzie: 
zbyt mało kandydatów się zgłosiło.

Gdy z pytaniem o przyczynę tego 
stanu rzeczy zwracam się do wice-
starosty Waldemara Gaidy, odpowie-
dzialnego za sferę edukacji, słyszę 
dość zaskakującą odpowiedź: dobrze 
rozwinięta komunikacja działa w obie 
strony. - Coraz więcej młodzieży z 
małych lub bardzo małych ośrodków 
wyjeżdża do większych miast, często 
za namową rodziców, którzy upatru-
ją w tym dla swoich dzieci szansę na 
lepszy start w dorosłe życie niż oni 
mieli dla siebie. Widzą większe moż-
liwości rozwoju ich przyszłej kariery 
zawodowej w rozwijających się pręż-
nie miejscowościach, a nie w małym 
miasteczku.

Marta Górka
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Na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r. funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których 5 dni w 
tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie radcy prawni i adwokaci udzielają porad prawnych rozwiązując tym 

samym problemy mieszkańców powiatu,  zdarzają się jednak przypadki, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie 
natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać skierowana przez udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej do 
„innych systemów pomocy”.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) Starosta prowadzi, aktualizuje oraz publikuje listę jednostek nieod-
płatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu strzeleckiego , która obejmuje w szczególności: poradnictwo rodzinne, 
psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych 
uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla 
osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń 
społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób znajdujących się w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według 
tematyki poradnictwa, obejmujące informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, 
w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego (2)

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

15 Ogólnopol-
skie Pogoto-
wie dla Ofiar 

Przemocy 
w Rodzinie 
„ Niebieska 

linia”

- wsparcie
- pomoc psycholo-
giczna,
- informacja o 
najbliższym miejscu 
pomocy w prob-
lemach przemocy 
domowej

Państwowa 
Agencja 

Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 

155
02-326 

Warszawa

800 120 002

Bezpłatna 
infolinia

Poniedziałek 
– Sobota

08.00–22.00
Niedziela 
i święta

 08.00–16.00

www.niebieskali-
nia.info

biuro@niebieska-
linia

Dla osób 
doświad-
czających  
przemocy 
domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA
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Wydział 
Zarządzania
Kryzysowego

Starostwa 
Powiatowego 

Strzelcach 
Opolskich

Nieprzewidziane 
sytuacje które mogą 
wystąpić na terenie 
Powiatu Strzele-
ckiego
(np. powodzie, 
załamania pogody, 
wypadki, zdarzenia 
losowe)

ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce 

Opolskie
tel. 77 440 17 66  

 Poniedziałek
7.30 – 17.00

Wtorek – 
Czwartek

7.30 – 15.30
Piątek

7.30- 14.00

http://bip.powiat-
strzelecki.pl/1213/
wydzial-zarzadza-
nia-kryzysowego.

html

Zamieszka-
nie na tere-
nie Powiatu 
Strzeleckie-

go
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Centralne 

Zarządzanie 
Kryzysowe

Monitorowanie 
bezpieczeństwa

Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa
Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur: 
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177
e-mail:

dyzurny@rcb.gov.p

24 godziny 
na dobę przez 

7 dni 
w tygodniu

http://rcb.gov.pl/
zarzadzanie-kryzy-

sowe/

poczta@rcb.gov.pl

Świadek 
zagrożenia 
kryzyso-

wego
Osoba po-
szukująca 
informacji 
na temat

zarządzania 
kryzyso-

wego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, PRAWO PRACY
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Powiatowy 
Urząd Pracy
w Strzelcach 

Opolskich

- udzielanie pomocy 
przez pośredników 
pracy w uzyskaniu 
odpowiedniego 
zatrudnienia
- informowanie o 
aktualnych ofertach 
pracy oraz o aktual-
nej sytuacji i przewi-
dywanych zmianach 
na rynku pracy.
- przekazywanie 
informacji o możli-
wościach szkoleń, 
kursów lub odbycia 
stażu dla osoby 
niepełnosprawnej

ul. Gogolińska 2a
47-100 Strzelce 

Opolskie

tel.  (77) 462-
18-00  

fax. (77) 462-
18-01 

Godziny 
otwarcia 
urzędu:  

Poniedziałek 
– Piątek 

 7:30-15:30 
Godziny 

przyjmowa-
nia stron:  

Poniedziałek 
– Piątek 

  8:00-14:00

http://strzelceopol-
skie.praca.gov.pl/

opst@praca.gov.pl

Mogą 
korzystać:

- zarejestro-
wani

-poszukują-
cy pracy
- praco-
dawcy

19
Wojewódzki 
Urząd Pracy 

w Opolu

- udzielanie pomocy 
przez pośredników 
pracy w uzyskaniu 
odpowiedniego 
zatrudnienia
- informowanie o 
aktualnych ofertach 
pracy oraz o aktual-
nej sytuacji i przewi-
dywanych zmianach 
na rynku pracy.
- przekazywanie 
informacji o możli-
wościach szkoleń, 
kursów lub odbycia 
stażu dla osoby 
niepełnosprawnej

ul. Głogowska 25c
45-315 Opole

tel.:77 44 16 701
fax:77 44 16 702

Poniedziałek 
– Piątek

7:30-15:30 

http://wupopole.
praca.gov.pl/

wup@wup.opole.pl

Mogą 
korzystać:

- zarejestro-
wani

-poszukują-
cy pracy
- praco-
dawcy

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA
JEDNOSTKI

ZAKRES
PORADNICTWA ADRES

TELEFON
odpłatność
połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni

i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA
DOSTĘPU

Z opalaniem jest tak: każdy wie, że jest szkodliwe, a jednak większość z nas 
nie wyobraża sobie bez niego wakacji. Wrócić z urlopu bladym jak ściana? 

Nigdy! Dlatego właśnie mamy dla Was 10 zasad, o których należy pamiętać pod-
czas opalania.

1. Wyrzuć przeterminowane kosmetyki
Zaledwie 1 proc. promieni słonecznych to szkodliwe promieniowanie ultra-

fioletowe (UV). Ale to wystarczy, by uszkodzić naszą skórę i zwiększyć ryzyko 
raka. Skuteczną ochroną są oczywiście kosmetyki z filtrem UV. Te, które kupi-
liśmy rok temu, nadają się wyłącznie do kosza. Pod wpływem czynników ze-
wnętrznych utraciły one już swoje ochronne właściwości. Co roku powinniśmy 
zaopatrzyć się w nowe kremy z filtrem.

2. Krem z filtrem dobierz do typu skóry
Na plażę zabierasz jeden krem z filtrem dla całej rodziny? Na pewno to lepsza 

opcja, niż nie wziąć żadnego. Jednak pamiętaj, że każdy z nas ma inny typ skóry. 
Dla dzieci przeznaczone są kremy z SPF 50, najlepiej wodoodporne. Osoby o 
jasnej karnacji również powinny smarować się kremem z faktorem SPF 50, zaś 
te, które opalają się na brązowo i rzadko przypominają rumianego raka, mogą 
zacząć od SPF 30 lub 40, a później zejść na niższy stopień ochrony (np. SPF 20).

3. Nie żałuj sobie kremów
Nie wystarczy psiknąć na rękę ilość kremu wielkości orzeszka i nanieść na 

ciało w trakcie opalania. Przede wszystkim musimy to zrobić wcześniej, jakieś 
20‒30 minut przed ekspozycją na słońce, bo tyle czasu trwa aktywacja ochron-
nych składników. Nieprawdą jest, że gdy używamy kremu wodoodpornego, po 
wyjściu z wody nie musimy się już smarować. Należy za każdym razem nanosić 
go na skórę, a jeśli się nie kąpiemy, to czynność trzeba powtarzać co 2 godziny. 
Ach! I rada dla chowających się w cieniu – wy również potrzebujecie odpowied-
niej ochrony. Promieniowanie UV odbija się od różnych powierzchni, np. wody i 
piasku, dlatego dociera także do cieniolubnych.

4. Opalaj się w bezpiecznych godzinach
Niebezpieczne godziny to oczywiście te, w których na słonecznych plażach 

jest nas najwięcej, czyli między 11.00 a 15.00. Wówczas promieniowanie jest 
najbardziej szkodliwe. Oczywiście nie przekonamy nikogo, kto chce się opalać, 
żeby wtedy nie wychodził z domu. Ale koniecznie trzeba wówczas używać kre-
mu z wysokim filtrem i obowiązkowo nakrycia głowy.

5. Koniecznie chroń głowę
Przed promieniowaniem najlepiej chronią kapelusze zakrywające uszy, kark 

i twarz, wykonane z jasnych materiałów. Kapelusze słomiane, które są luźno ple-
cione, nadają się co najwyżej na popołudniowy spacer na łąkę. Czapki z daszkiem 
nie zasłaniają karku i uszu, więc też nie są najlepszym rozwiązaniem chroniącym 
przed promieniami UV.

6. Uważaj na składniki fotouczulające
Posmarowałeś się kremem, leżałeś na słońcu w „bezpiecznych” godzinach, 

a skórę i tak masz czerwoną jak rak? Taki scenariusz jest możliwy. Może to być 
wina tego, co jemy i pijemy. Część składników ma właściwości fotouczulają-
ce. Należą do nich niektóre leki antydepresyjne, antykoncepcyjne i przeciwcuk-
rzycowe. Poza tym rośliny, takie jak dziurawiec, melisa czy nawet seler. Unikaj 
ich, jeśli planujesz plażowanie!

7. Marchewkowa ochrona przed słońcem
Przed opalaniem powinieneś dostarczyć swojemu organizmowi beta-karo-

ten (obecny w marchwi, pomidorach, brzoskwiniach, papryce, szpinaku, broku-
łach, sałacie) ‒ niszczy wolne rodniki, czyli zapobiega uszkodzeniom skóry oraz 
poprawia jej odporność na promieniowanie. Witaminy E i C także poprawią stan 
skóry przed urlopem.

8. Pij jak najwięcej wody
Gdy za oknem upał, potrzebujesz jeszcze więcej wody niż zwykle. Odwod-

nienie nie tylko utrudnia regenerację skóry, ale też zwiększa ryzyko udaru sło-
necznego. W związku z tym, że się pocimy, tracimy wyjątkowo dużo płynów. 
Powinniśmy dostarczyć sobie dziennie nawet 4 litry wody!

9. Wybierz się do dermatologa
Zanim rozpoczniesz opalanie, odwiedź dermatologa. Po obejrzeniu znamion 

i pieprzyków na skórze lekarz określi, które wymagają całkowitego zakrycia 
przed promieniowaniem. Jeśli znamiona wyglądają mocno podejrzanie, dermato-
log może polecić usunięcie ich przez chirurga. 

10. Po opalaniu
Ukojenie po opalaniu przyniosą preparaty z pantenolem, witaminami E i A, 

aloesem, mentolem oraz alantoiną i lanoliną. Dzięki nim skóra będzie lepiej na-
wilżona i łatwiej się zregeneruje. 

Pamiętajmy!!! Opalać się można, ale z rozsądkiem. Życzymy udanego pla-
żowania!

                                  
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

                                                                      w Strzelcach Opolskich 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
w Strzelcach Opolskich radzi

Opalaj się z głową
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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 

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
zspzawadzkie@gmail.com

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: sekretariat@ppp.powiatstrzelecki.pl

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Zawadzkiem
tel. 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@interia.pl

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

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 77 4636422, 77 4636337
e-mail: zsskadlub@wp.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy
tel. 77 4615216
e-mail: zpolesnica@gmail.com

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
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NABÓR UCZESTNIKÓW
DO  PROGRAMU 

KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO 
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH 

PRZEMOC W RODZINIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Strzelcach Op. 

informuje, że w okresie 
od 01 września 2019r. do 30 listopada 2019 r.  

realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu strzeleckiego, 
zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych 

przez Sąd, Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje.
Rekrutacja do Programu prowadzona jest osobiście w biurze 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.  

tel.  77/461 33 81; pok. nr 6  
w dniach  01.08.2019r. do 31.08.2019r.

ADRESACI  PROGRAMU:
Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec partnerów, dzieci. 
Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz 
zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających. 
Do programu kwalifikowane są:
	osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, 

wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do 
uczestnictwa  w Programie korekcyjno - edukacyjnym;

	osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia 
uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;

	osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną 
skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

	 osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej 
decyzji.
Do programu nie przyjmuje się osób chorych psychicznie, nałogowych ha-

zardzistów, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli 
podstawowego cyklu terapii.

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przyznanie się sprawcy do 
stosowania przemocy w rodzinie oraz zawarcie kontraktu na zaprzestanie stoso-
wania przemocy.

Program realizowany jest w małej 6 osobowej grupie warsztatowej.
Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w godzinach popołudniowych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż w 
2019 roku Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Głównym celem pro-
gramu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 
beneficjentów pomocy - osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodo-
wym i w dostępie do edukacji. 

Program obejmuje następujące formy wsparcia:
MODUŁ I -  likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawo-
dową, w tym:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie  A1 i A4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu.
Zadanie  A2 i A3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie in-
formacyjnym: 
Zadanie B1, B3 i B4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elemen-
tów oraz oprogramowania,
Zadanie B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach pro-
gramu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie  B5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 
elektronicznego.
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera 
lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowo-
czesne rozwiązania techniczne,
Zadanie C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie C5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej.
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
W roku 2019 w ramach programu „Aktywny Samorząd” uruchomiono nowe 
formy wsparcia adresowane dla Wnioskodawców:
A3 -  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności za-
wodowej, dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług 
tłumacza języka migowego, 
A4 - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub  orzeczenie o nie-
pełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narzą-
du słuchu,
B3 - umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub 
zatrudnienie, dysfunkcja  narządu wzroku,
B4 - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o nie-
pełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 
dysfunkcja narządu słuchu, trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
B5 - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, 
pomoc udzielona w Zadaniu:1,3 lub 4, 
C5 - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, 
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narzą-
du ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub 
wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym,
jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Pełną informację o programie udzielają pracownicy Centrum 
pod nr telefonu  (77) 4613381.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone 
na stronie www.pcpr.strzelceop.pl  oraz na stronie bip.pcpr.strzelceop.pl   

(Menu Główne → zakładka Aktywny Samorząd)

 

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 

Dyżury pełnią:
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „LIBRA”, Os. Piastów Śl. 21, tel. 77/461-38-76
3. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
4. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383 
5. Apteka „Gemini”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
6. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
7. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 
8. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
9. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów  Śląskich 15, tel. 77/461-02-92

SIERPIEŃ 2019

DYŻURY  APTEK 
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.

12. „Śląska”
13. „Słoneczna”
14. „Vita” 
15. „Dr. Max” 
16. „DOZ Apteka”
17. „LIBRA”
18. „Multifarm”
19. „Pro-Pharma”
20. „Gemini”
21. „Śląska”

22. „Słoneczna”
23. „Vita” 
24. „Dr. Max”
25. „DOZ Apteka”
26. „LIBRA”
27. „Multifarm”
28. „Pro-Pharma”
29. „Gemini”
30. „Śląska”
31. „Słoneczna”

1. „Pro-Pharma”
2. „Gemini”
3. „Śląska”
4. „Słoneczna”
5. „Vita” 
6. „Dr. Max” 
7. „DOZ Apteka”
8. „LIBRA”
9. „Multifarm”
10. „Pro-Pharma”
11. „Gemini”

Apteka Dr. Max mieszcząca się w Strzelcach Opolskich przy os. Piastów Śląskich 15 
zmieniła godziny pracy:

Poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00 Sobota: 8:00 – 14:00
Niedziela: nieczynna  (dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów)

Aktywny 
Samorząd
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Z ogromną przyjemnością infor-
mujemy dziś Państwa o tym, 

że w gronie trojga Jubilatów, któ-
rzy w ostatnich dniach obchodzili 
okrągłe urodziny aż dwoje to stu-
latkowie! Właściwie nawet stulat-
kowie+! 

Ad multos annos!

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza 

Pani Cecylia Lempa, miesz-
kająca w Kolonowskiem, 24 lipca 
br. skończyła 102 lata. W tym wy-
jątkowym dniu do Jubilatki z li-
stem gratulacyjnym,urodzinowym 
upominkiem, a przede wszystkim 
- z najlepszymi życzenia długich 
lat w zdrowiu pospieszył Janusz 
Żyłka członek Zarządu Powiatu.

W dniach 22-24 lipca 36-osobowa 
grupa seniorów ze Strzeleckie-

go Stowarzyszenia Seniorów w tym 
20 osób z orzeczeniami o niepełno-
sprawności, które dostały dofi nanso-
wanie 40 proc. z PFRON uczestniczy-
ła w wycieczce trzydniowej Karpacz 
- Drezno - Saksonia Szwajcarska.  

22 lipca, po jednym postoju do-
jechaliśmy do Świdnicy, aby zwie-
dzić Kościół Pokoju wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturo-
wego UNESCO. Następnie udaliśmy 
się do Kowar i zwiedziliśmy Park 
Miniatur Dolnego Śląska, po czym 
przejechaliśmy do Karpacza celem za-
kwaterowania w hotelu Leśny Zamek. 
Tu podzieliliśmy się na dwie grupy, 
jedna bardziej sprawna – kilkanaście 
osób, udała się na wyciąg by wjechać 
na Kopę, a stamtąd chętni, a było ich 
aż trzech zdobyło Śnieżkę. Druga zaś 
grupa udała się do świątyni Vang i spa-
cer po Karpaczu Górnym. Wieczorem, 
już po obiadokolacji, przy wcześniej 
przygotowanym ognisku pieczono 
kiełbaski oraz śpiewano popularne 
piosenki biesiadne i opowiadając ka-
wały. 

Następnego dnia po śniadaniu 
przekroczyliśmy „granicę” i dojecha-
liśmy do Miśni aby zobaczyć prze-
piękne Muzeum Porcelany i poznać 
etapy jej produkcji prezentowane w 

Strzeleccy seniorzy wojażują
kolejnych pomieszczeniach przez 
pracowników. Można też było nabyć 
porcelanowe pamiątki, z czego nikt 
nie skorzystał, bo były nie na emery-
cką kieszeń. Po południu byliśmy już 
w Dreźnie – czekała na nas pod operą 
przewodniczka, wprawdzie nie pierw-
szej już młodości, ale za to stylowo 
ubrana w strój z epoki, która przedsta-
wiła się jako hrabina z Lubomirskich. 
Uzupełniała przekazywaną wiedzę o 
zabytkach Drezna o koleje swojego 
życia z trzema byłymi mężami. 

W Dreźnie zakwaterowaliśmy się 
w siedmiopiętrowym międzynarodo-
wym hotelu studenckim, położonym 
niemal w centrum toteż po kolacji 
mogliśmy w małych grupach udać się 
aby zobaczyć tętniące życiem noc-
nym Drezno. Dzień trzeci to przejazd 
do Saksonii Szwajcarskiej słynącej z 
ciekawych form skalnych. Zwiedzono 
nigdy nie zdobytą twierdzę Königste-
in wykutą w skale, skąd roztaczają się 
przepiękne widoki na zakole Łaby i 
górujące nad nim formy skalne. Na 
uwagę zasługuje tzw. kamienny most. 
Na zakończenie zwiedzono zamek 
Stolpen, gdzie więziona była metresa 
Augusta II Sasa, hrabina Cosel. Wie-
czorem wrócono do Strzelec z nieza-
pomnianymi wrażeniami z wycieczki, 
wzbogaconymi o liczne materiały dru-
kowane i własne zdjęcia.

Hrabina z Lubomirskich wita Strzelczan w Dreźnie

5 sierpnia br. uroczystość 100-lecia urodzin obchodził Pan Józef 
Sosna, mieszkający w Porębie.

Ten wyjątkowy dzień Jubilat obchodził w gronie rodziny i bliskich. 
Z listem gratulacyjnym, urodzinowym upominkiem i najlepszymi życze-
niami Jubilata odwiedził wicestarosta Waldemar Gaida, a także burmistrz 
Leśnicy Łukasz Jastrzembski.

S. Luise Magdalena Apostel, mieszkanka Poręby, 90 rocznicę uro-
dzin świętowała 10 lipca.

Z życzeniami i prezentami urodzinowymi Jubilatkę odwiedzili staro-
sta Józef Swaczyna i burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski.


