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Szpitale samorządowe nad przepaścią

Już są nowe linie autobusowe

Sytuacja szpitali w sieci stale się pogarsza - o tym mówiono na konferencji
prasowej 27 sierpnia przed Szpitalem Powiatowym w Strzelcach Op.

Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z Nami” złożył wniosek i... podpisał
umowę na dopłatę do nowych linii autobusowych - 27 sierpnia br.
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U nas lekcje najpóźniej do 16.00! Mimo podwójnego rocznika!
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Podwójny rocznik uczniów to dwie uroczystości w naszej największej szkole - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Pierwszoklasiści w ZSP w Zawadzkiem

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
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Sesja Rady Powiatu

Uchwalony w grudniu ub.r.
przez Radę Powiatu plan sesji na
rok 2019 nie przewidywał obrad
radnych w sierpniu. A jednak w
ostatnią środę sierpnia sesja się odbyła, zwołana na wniosek Zarządu
Powiatu; podobne uprawnienia
przysługują co najmniej ¼ ustawowego składu rady powiatu. Zwołanie nadzwyczajnej sesji było koniecznością.
11 lipca 2019 r. ogłoszono w
Dzienniku Ustaw ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela (Prezydent
RP podpisał ją 9 lipca) - z mocą od 1
września br. Znowelizowane przepisy
wprowadzają nie tylko podwyżkę dla
nauczycieli czy jednorazowy dodatek
dla nauczyciela stażysty dla nauczyciela stażysty, ale też ustalają minimalny dodatek za wychowawstwo. To
nie wszystko: skracają ścieżki awansu
zawodowego; wraca się też do oceny
pracy nauczyciela sprzed 1 września
2018 r. (wg nowych przepisów ta ocena nie jest już obligatoryjna).
Szeroka zmiana przepisów spowodowała konieczność podjęcia w
tych sprawach uchwał Rady Powiatu jeszcze przed rozpoczęciem roku
szkolnego.
Zanim przystąpiono do dyskusji
nad ich projektami, obrady rozpoczęły
się od przedstawienia przez starostę
Józefa Swaczynę Informację o pracy
Zarządu w okresie międzysesyjnym,
która została przyjęta przez radnych
bez uwag.
Wprowadzenie do głównego tematu sesji wygłosił wicestarosta Waldemar Gaida: - Nowelizacja Ustawy
Karta Nauczyciela spowodowała

konieczność podjęcia dwóch uchwał
jeszcze przed rozpoczęciem roku
szkolnego. Pierwsza dotyczy ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których nie ustalono obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie
zaocznej i w kształceniu na odległość.
Wynika ona z nowelizacji Karty Nauczyciela, polegającej na wprowadzeniu obowiązku określenia przez organ
prowadzący tygodniowego wymiaru
godzin dla nauczycieli praktycznej
zawodu we wszystkich typach szkół
i kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Określono pensum na poziomie
18 godzin, zmieniono również zapis
określający przyjęcia za godzinę praktyczną zajęć 45 minut.
Druga uchwała związana jest również z nowelizacją Karty Nauczyciela.
Konieczne jest wprowadzenie nowego
regulaminu wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasad przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w oświa-

towych jednostkach prowadzonych
przez Powiat Strzelecki dodatków do
wynagrodzeń i nagród. Wynika to ze
zmian przepisów oświatowych, ustalających dodatek funkcyjny w postaci
dodatku za wychowawstwo w kwocie
minimum 300 zł.
Projekty uchwał uzgodnione były
z Opolskim Kuratorem Oświaty oraz
uzyskały pozytywną opinię związków
zawodowych.
Obydwie uchwały radni przyjęli
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Stefan
Szłapa przed zakończeniem obrad w
imieniu Rady Powiatu i Zarządu złożył podziękowania pani Gizeli Szendzielorz za wieloletnią współpracę
jako Dyrektora Leśnickiego Ośrodka
Kultury i Rekreacji, skąd odeszła na
emeryturę.
Poinformował również, że do
biura Rady Powiatu wpłynęła petycja
podpisana przez 176 mieszkańców
Leśnicy w sprawie nadmiernego hałasu powodowanego przez ruch samochodowy w mieście.
oprac. mg

Co dalej z petycją?
Mieszkańcy Leśnicy skarżą się na hałas, spaliny, utrudnienia w ruchu dla
pieszych i rowerzystów itp. Jak zostanie załatwiona ich petycja?
Starosta Józef Swaczyna odpowiada: - Petycja skierowana została do
Rady Powiatu, ale przedstawione w
niej problemy nie należą do kompetencji Rady. Ta więc skierowała pismo mieszkańców Leśnicy do Zarządu

Powiatu. W tej chwili podniesionymi
przez mieszkańców uciążliwościami
zajmuje się Wydział Dróg Powiatowych w naszym starostwie. W tej
chwili mogę zapewnić o jednym - na
pewno poziom hałasu zostanie zbadany, a leśnicznie na pewno otrzymają
odpowiedź na swoje pismo w obowiązującym nas terminie.

Powołanie nowych
dyrektorów

26 sierpnia na posiedzeniu Zarządu Powiatu wręczone zostały nominacje dla
dwóch dyrektorów placówek oświatowych, dla których Powiat Strzelecki jest
organem prowadzącym.
Siostrze Jolancie Wojtaszak zostało ponownie powierzone stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.
Pani Mirosława Stańczak otrzymała natomiast akt powołania na stanowisko
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.

Okrągły stół edukacyjny
nie dla wszystkich

Rozpoczęły się szumnie zapowiadane przez władze obrady przy „okrągłych
stołach edukacyjnych” w regionach. Miano przy nich rozmawiać o obecnych
problemach oświaty i o przyszłości polskich szkół. Opolskie obrady odbyły się
28 sierpnia, a organizatorami debaty byli Wojewoda Opolski i Opolski Kurator
Oświaty.
W obradach uczestniczył Starosta Strzelecki Józef Swaczyna - jako przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Po debacie stwierdził krótko:
za dużo ogólników, za mało głosów ludzi związanych bezpośrednio z oświatą. Może lepsze byłyby obrady „okrągłostołowe” w mniejszych gronach, np. w
dwóch - trzech powiatach.
Może dlatego, że nie wszyscy mieli tyle szczęścia, by zostać „wylosowanym”, o czym w mailach informowano zgłaszających się kolejnych chętnych:
„serdecznie dziękuję za zgłoszenie akcesu do udziału w obradach Opolskiego
Wojewódzkiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Z przykrością informuję, iż
po przeprowadzeniu losowania Pani zgłoszenie nie zostało zakwalifikowane do
uczestnictwa w ww. wydarzeniu.”

Dzień Weterana w powiecie

1 września obchodziliśmy 80
rocznicę wybuchu II wojny światowej
oraz Dzień Weterana, jako wyraz hołdu składanego żołnierzom walczącym
o wolność i niepodległość Ojczyzny.
Taki hołd oddano również w Strzelcach Opolskich, podczas uroczystości
zorganizowanej przez Zarząd Związ-

ku Kombatantów i Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej
Polskiej w Strzelcach Opolskich, Starostę Strzeleckiego oraz Burmistrza
Strzelec Opolskich. Po mszy św. w
kościele pw. św. Wawrzyńca złożono
kwiaty pod Pomnikiem ku czci Ofiar
Wojen i Przemocy.
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Nabór wniosków w ramach środków
z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Projekt „Wiem więcej
- mogę więcej” jeszcze trwa
Przyszedł wrzesień, a wraz z nim nowy rok szkolny. Powiat Strzelecki w
dalszym ciągu będzie kontynuował rozpoczęte w ubiegłym roku szkolnym zajęcia w ramach projektu pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej”, którego okres realizacji został wydłużony do 30.11.2019 r. Dotychczas uczniowie mieli okazję
skorzystać z bardzo wielu zajęć i podszkolić się z niejednego przedmiotu, co z
pewnością przyniosło im pozytywne rezultaty i zaowocuje w przyszłości. Kursy
językowe zakończyły się przeprowadzeniem certyfikowanych egzaminów zewnętrznych:
• język angielski – FCE,
• języka niemiecki TELC B1,
• język francuski TELC A2,
• język rosyjski TELC A2,
a kurs komputerowy - egzaminem ECDL BASE.
W ramach pozostałych zajęć uczniowie mogli m.in. podszkolić się z przedmiotów, które sprawiają im największe trudności (matematyka, fizyka, biologia,
geografia, chemia), brać udział w zajęciach tematycznych, takich jak zajęcia
z przedsiębiorczości, zajęcia patriotyczne i historyczne, gazetka szkolna, chór
szkolny czy biuro podróży. Zajęcia grup tematycznych nieraz odbywały się poza
szkołą, w formie wyjazdów np. na festiwale, warsztaty, targi itp. Grupa prowadząca biuro podróży zorganizowała i pojechała w sumie na cztery kilkudniowe
wycieczki. Poza tym uczniowie w ramach zajęć z fizyki z wykorzystaniem niestandardowych metod nauczania udali się na pokazy laboratoryjne na uczelnie
wyższą. Każdy z chętnych uczniów mógł również skorzystać z indywidualnych
porad edukacyjno-zawodowych oraz warsztatów zawodoznawczych w szkole.
W obecnym roku szkolnym uczestnicy projektu pn.: ,,Wiem więcej – mogę
więcej” również mają okazję brać udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu, m.in.: zajęciach wyrównawczych z
matematyki, historii, języka polskiego i języka angielskiego, kursie ECDL, zajęciach z multimedialnych technik rejestracji dźwięku i obrazu, dodatkowych
zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych, czy też
zajęciach z chemii, fizyki i BIOS’u.
Przypominamy, że Powiat Strzelecki pozyskał środki finansowe na realizację
przedmiotowego projektu w kwocie 1 555 735,20 zł - środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie
kształcenia ogólnego oraz z Budżetu Państwa przy udziale 5 % wkładu własnego
Powiatu Strzeleckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 1 637 616,00 zł.

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu
strzeleckiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych rezerwy KFS

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie
od 11.09.2019 r. do 13.09.2019 r.
Limit środków z Rezerwy KFS wynosi 60 000,00 ZŁ
Pracodawca ubiegający się o środki rezerwy KFS musi spełniać co najmniej jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy, które
zostały przyjęte na 2019 r.:
1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii
Zajęciowej;
2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy*.
* Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania tego priorytetu, powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe
technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z prowadzonymi/
planowanymi do wprowadzenia zmianami.
Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:
1) uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy,
2) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania rezerwy KFS na dany rok
3) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku
pracy,
4) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z rezerwy KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług
dostępnych na rynku,
5) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług
kształcenia ustawicznego,
6) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on
pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
7) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków rezerwy KFS,
8) możliwość sfinansowania ze środków rezerwy KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitu posiadanych środków.
UWAGA!
W ramach środków rezerwy z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.
Termin realizacji kształcenia ustawicznego powinien być planowany nie wcześniej niż 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w urzędzie pracy.
Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich,
w sekretariacie – pok. nr 14, I piętro, w godz. 7.30 – 15.30 (Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a).
Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Światły, tel. 77 462 18 14

OFERTY PRACY
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/

STANOWISKO

Pod patronatem medialnym naszego dwutygodnika

Dożynki gminne Ujazdu

MIEJSCE
PRACY

RATOWNIK MEDYCZNY
LEŚNICA
PIELĘGNIARKA
LEŚNICA
NAUCZYCIEL J. ANG.
LEŚNICA
W PRZEDSZKOLU		
OPIEKUN OSÓB
STRZELCE OPOLSKIE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PODCZAS PRZEWOZU
POŁOŻNA
STRZELCE OPOLSKIE
KSIĘGOWA
GÓRA ŚW. ANNY
		
PRACOWNIK BACK OFFICE
STRZELCE OPOLSKIE
AGROTECHNIK DORADCA
STRZELCE OPOLSKIE
TECHNICZNY
PRACOWNIK BUDOWLANY
WG ZLECEŃ
POMOCNIK TYNKARZA
WYSOKA
DEKARZ
WG ZLECEŃ
CIEŚLA
WG ZLECEŃ
PRACOWNIK OGÓLNOBUD.
WG ZLECEŃ
ŚLUSARZ
STRZELCE OPOLSKIE
		
SPRZEDAWCA - SKLEP MIĘSNY STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA - MAGAZYNIER STRZELCE OPOLSKIE
		
		
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA W MAŁEJ
IZBICKO
GASTRONOMII
POMOC KUCHENNA
STRZELCE OPOLSKIE
MALARZ KONSTRUKCJI
KOLONOWSKIE
STALOWYCH		
MECHANIK POJAZDÓW
STRZELCE OPOLSKIE
OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH
MECHANIK SAMOCHODOWY
ZAWADZKIE
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
OPERATOR KOPARKI
WG ZLECEŃ
KIEROWCA C+E
TRANSPORT KRAJOWY
		
PRACOWNIK
STRZELCE OPOLSKIE
PRODUKCJI/ KIEROWCA		
OPERATOR PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- wykształcenie kierunkowe,
- wykształcenie kierunkowe
- wykształcenie kierunkowe wyższe
z przygotowaniem pedagogicznym,
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykształcenie średnie kierunkowe,
- wykształcenie wyższe,
- min. 3 lata doświadczenia zaw.
- wykształcenie średnie, - znajomość programu Excel
- wykształcenie średnie zawodowe,

- prawo jazdy kat. B
- wykształcenie zawodowe,
- umiejętność czytania rysunku technicznego
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- prawo jazdy kat. B, - obsługa komputera,
- znajomość branży motoryzacyjnej
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- 5 letnie doświadczenie zawodowe
- uprawnienia do obsługi koparki
- prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy
- kwalifikacje do przewozu rzeczy
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- mile widziane prawo jazdy kat. C

Więcej informacji i ofert pracy: http://strzelceopolskie.praca.gov.pl/
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Zapisy tuż-tuż!
Dla kogo jest Biała Sobota?
Dla mieszkańców powiatu strzeleckiego: dorosłych i dzieci, które zostaną zapisane przez rodziców lub opiekunów. Można też zapisać innego
członka rodziny, tylko trzeba mieć jego pisemne upoważnienie (dostępne
jest na stornie internetowej www.powiatstrzelecki.pl oraz w holu starostwa).
Ilu lekarzy będzie przyjmować?
Dziewięciu.
Ilu pacjentów przyjmą?
Aż 315: dwóch kardiologów (Piotr Faryan i Maciej Faryan) – 100
pacjentów, dwóch endokrynologów (Joachim Negacz i Iwona Sikorska-Żurawel) – 100, dwóch reumatologów (Monika Kondziela-Paciepnik i
Katarzyna Suchoń) – 30, dwóch ortopedów (Mirosław Porwoł i Paweł
Paciepnik) – 40 pacjentów oraz urolog ( Marek Łuczak) – 45 pacjentów.
Czy na wizytę u lekarza trzeba przygotować jakieś wyniki badań?
Nie, ale lekarze zlecają ich wykonanie jeszcze przed wizytą, a w niektórych przypadkach – już w trakcie Białej Soboty.
Jakie to badania?
Endokrynolog: TSH, FT4, anty TPO AB, cholesterol całkowity, poziom cukru + USG podczas konsultacji
Kardiolog: badanie EKG, cholesterol całkowity, glukoza, podstawowa morfologia oraz pomiar ciśnienia krwi
Ortopeda: morfologia, OB, mocz oraz w miarę potrzeby zdjęcie rentgenowskie w dniu Białej Soboty
Reumatolog: morfologia, OB, RF czynnik reumatoidalny i CRP
Urolog: mocz, a mężczyźni po 45 roku życia również wynik badania
PSA. W razie potrzeby wykonywane będzie podczas konsultacji USG
Gdzie się wykonuje te badania?
Zlecone przez kardiologa – w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach
Opolskich; zlecone przez innych lekarzy – w Laboratorium Analitycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, w punkcie pobrań w Strzelcach
Opolskich.
Każdy pacjent otrzymuje te wyniki?
Tak, ale dopiero podczas Białej Soboty, wcześniej wszystkie wyniki
– odpowiednio zabezpieczone – trafią bezpośrednio do lekarzy, którzy je
zlecili.
Ile pacjent musi zapłacić za taką wizytę i wykonanie badań?
Nic. Wszystkie koszty tej akcji profilaktycznej finansuje Zarząd Powiatu Strzeleckiego, już po raz szósty.
Kiedy i gdzie będzie Biała Sobota?
5 października, w Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich.
Kiedy i gdzie można zapisać się do lekarza?
Już we wtorek 17 września 2019 r. od godziny 8.00 do godz. 18.00
w sali narad (II piętro) Starostwa Strzeleckiego, przy ul. Jordanowskiej 2.
Osoby niepełnosprawne, mające trudności z poruszaniem się, powinny zgłosić swoją obecność u pracownika Informacji w holu starostwa na
parterze.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 77 440 17 59.

Szpitale samorządowe
nad przepaścią

dok. ze str. 1

Sieć szpitali nie zdaje egzaminu,
a sytuacja finansowa szpitali samorządowych, zwłaszcza powiatowych, jest
coraz gorsza. Co warte podkreślenia
- w skali całego kraju. Taki wniosek
płynie nie tylko z raportu Związku Powiatów Polskich, ale też z ostatniego
Raportu Najwyższej Izby Kontroli.
Szeroko pisaliśmy o sytuacji naszego szpitala w poprzednim numerze
naszego dwutygodnika. Na konferencji prasowej zwołanej przed Szpitalem
Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego mówili o tym Wicemarszałek
Województwa Opolskiego Roman
Kolek, starosta Józef Swaczyna, dyrektor strzeleckiego szpitala Beata
Czempiel, a także dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego w Opolu Renata Roman-Dzido.

Aż 84 proc. wszystkich szpitali w
kraju w pierwszym półroczu tego roku
wykazało straty. Wśród nich - nasz
strzelecki.
Dobrych perspektyw przed nimi
jakoś nie widać - wszystko wskazuje
na to, że nasz Szpital Powiatowy zakończy cały rok dawno niewidzianą tu
stratą.
Koszty szpitali rosną, ale w ślad za
tym nie idą niezbędne środki z NFZ.
To wszystko odczuwają pacjenci. Czy
nie potrzebne byłyby w takiej sytuacji
debaty regionalne o służbie zdrowia?
Tym bardziej, że województwo opolskie zostało nierówno z innymi regionami potraktowane w algorytmie
podziału środków na służbę zdrowia.
mg

Już są nowe linie autobusowe

Głównym przedmiotem obrad
ostatniego Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z
NAMI”, które odbyło się 23 sierpnia
br. było przyjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy
z Wojewodą Opolskim o dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Umowa została zawarta 27 sierpnia. Przyznana kwota dofinansowania
wynosi 151.537 złotych, co dokumentuje zdjęcie zmieszczone na str. 1.
Dzięki temu uruchomionych zostało
10 nowych linii autobusowych, przy
czym - co istotne - dofinansowanie
obejmuje nie tylko uruchomienie całkiem nowych linii, ale poszerzenie już
istniejących lub zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów
Istotnym tematem poruszanym na
była też organizacja tzw. „przewozów
edukacyjnych” w nowym roku szkolnym 2019/2020.
- Przy zmniejszonej liczbie dzieci i wzroście kosztów jednostkowych
wartość przewozów utrzymana została
na dotychczasowym poziomie - mówi
przewodniczący Związku Waldemar
Gaida.

Trzy takie busy przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych jeżdżą już od
września
Warto też dodać, że rozwijamy
transport edukacyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami. Strzelecki PKS
zakupił trzy busy przystosowane ich
potrzeb, zaopatrzone w windę dla
wózków; w każdym jeździ opiekun.
Chcemy też, by wszyscy kierowcy
przeszli kursy udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. W tej chwili

z tego transportu korzysta ok. 50 dzieci, ale jesteśmy otwarci na potrzeby
rodziców: jeśli zechcą korzystać z
naszych przewozów, powinni taką
potrzebę zgłosić w swoich gminach.
Dzieci niepełnosprawne dowożone są
do szkół nie tylko w naszym powiecie, ale i do Opola i do Kędzierzyna-Koźla.

U nas lekcje najpóźniej do 16.00!
Mimo podwójnego rocznika!
W naszych szkołach nie ma ani
nauki na drugiej zmianie, ani lekcji
w soboty, jak to zdarza się w innych
ośrodkach. A przecież i u nas zaczęli
naukę uczniowie z podwójnego rocznika. I zanotowaliśmy rekord w liczbie pierwszoklasistów!
W CKZiU w 6 oddziałach uruchomionych w technikum dla absolwentów gimnazjum uczyć się będzie 183
uczniów, a w 6 pierwszych klasach
absolwentów podstawówek -179 uczniów. W Branżowej Szkole I Stopnia
pierwszych klas będzie pięć: dwie - po
gimnazjum (66 uczniów) i trzy - po
szkole podstawowej (74 uczniów)
W Liceum Ogólnokształcącym z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. W.
Broniewskiego w Strzelcach Opolskich 5 pierwszych klas przeznaczonych zostało dla uczniów po gimnazjum (128 absolwentów), a 4 - dla
tych po podstawówkach (łącznie 112
osób). W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem będą dwie
pierwsze klasy w LO im. Mieszka I,
po jednej dla dawnych gimnazjalistów
(dla 14 osób) i po szkole p[odstawowej
(20). Po jednym oddziale uruchomiono tez w technikum w ZSP: dla 16
uczniów po gimnazjum i dla 21 dla
absolwentów podstawówek.
To nie jedyne nasze szkoły, w
których naukę rozpoczną uczniowie,
którzy skończyli gimnazjum i szkoły

podstawowe: w Branżowej Szkoły
Specjalnej I stopnia Nr 1 w Leśnicy w
SOSW w ZPO w Leśnicy rozpoczyna
naukę łącznie 18 uczniów.
Uczniów będzie więcej, ale
wszystko udało się zorganizować (lub
nieco przebudować) tak, by lekcje za-

czynały się o kończyły o „ludzkiej”
godzinie.
Pierwszy dzwonek zabrzmiał też
w dwóch szkołach specjalnych, dla
których Powiat Strzelecki jest organem prowadzącym: w ZSS w Kadłubie i w ZSS w Zawadzkiem

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy samych sukcesów i radości, jak może przynieść nauka.

Świadomi - bezpieczni (2)
To hasło ważne nie tylko dla seniorów, ale dla każdego z nas. Już 24 września
Powiatowy Rzecznik Konsumentów organizuje kolejne spotkanie dla wszystkich
mieszkańców naszego powiatu. Będzie mowa o tym, kto i kiedy może skorzystać
z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, a także o tym, jak uchronić się przed
zatruciem dwutlenkiem węgla (wygrać też będzie można czujkę czadu ufundowaną przez Straż Pożarną). Nie zabraknie porad dla konsumentów.
Już dziś rezerwujcie czas na spotkanie!

24 września o godz. 10.00
spotykamy się w sali narad
Strzeleckiego Starostwa
przy ul. Jordanowskiej 2
w Strzelcach Opolskich
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Ad multos annos!

Pani Emma Brinsa, mieszkająca w Krośnicy, 22 sierpnia br.
świętowała wspaniały jubileusz 95
urodzin!
W tym dniu wśród gości, którzy przybyli do Dostojnej Jubilatki
z życzeniami, upominkami i gratulacjami, znalazł się starosta Józef Swaczyna, który winszował w
imieniu całej naszej społeczności.

Pani Emma Brinsa, 22 sierpnia br.
świętowała wspaniały jubileusz 95 urodzin!
DLA KOGO ?
Zajęcia dedykowane są szczególnie Maluchom z problemami z przyswajaniem
języka (które jeszcze nie mówią).
Przyjmujemy dzieci w wieku 1,5 r.ż. - 3 r.ż.
Na zajęciach uczestniczy także rodzic / opiekun .
Spotkania odbywają się w grupach ( ośmioro dzieci), pod czujnym okiem neurologopedy i psychologa.
Liczba miejsc ograniczona. Udział bezpłatny.

Pan Władysław Adamowski,
mieszkaniec Strzelec Opolskich,
24 sierpnia obchodził okrągłą
rocznicę 90 urodzin.
W tym wyjątkowym dniu w
gronie składających Mu życzenia
nie mogło zabraknąć starosty Józefa Swaczyny, który przekazał je
w imieniu władz samorządu powiatowego wraz z urodzinowym
upominkiem.

Pan Władysław Adamowski
24 sierpnia obchodził okrągłą rocznicę 90 urodzin.

Wszystkim Jubilatom przekazujemy najserdeczniejsze życzenia
w imieniu redakcji:
dużo zdrowia, uśmiechu i wielu jeszcze lat w jak najlepszym zdrowiu, bez trosk.
Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Niestety nie mógł turniej być rozegrany w Powiatowym Centrum Kultury w
Strzelcach Op. jak to miało miejsce w
latach ubiegłych. Powodem były wysokie koszty wynajęcia lokalu.
Dziękujemy za sponsoring.
W imieniu Zarządu OZSkat
Kierownik Turnieju
Franciszek Świtała

ZAPROSZENIE
CO ?
AKADEMIA MALUCHA

ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o tym,
że grono Jubilatów, którzy w ostatnich dniach obchodzili okrągłe
urodziny znów się powiększyło.

W dniu 01.09.2019 r. w Żędowicach w Firmie Bronder zostały
rozegrane Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w skacie. Na
starcie stanęło 59 zawodników z 17
klubów z terenu Województwa Opolskiego i Śląskiego Zostały rozegrane
3 serie po 36 rozdań. W wyniku rozegranych gier najlepszy okazał się zawodnik GOSiT-u Zawadzkie Marek
Wyszkowski
Na 2 miejscu uplasował się kolejny zawodnik naszego powiatu.
Był nim Jerzy Stanulla członek sekcji
skata DK Strzelec Strzelce Opolskie.
Turniej rozegrany został w bardzo
dobrych warunkach lokalowych w
sportowej atmosferze. Otwarcia turnieju dokonał Wice Marszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek,
a w czasie trwania turnieju odwiedził
grających Starosta Strzelecki Józef
Szwaczyna. Na turnieju eksponowany
był baner Powiatu.
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Otwarte Mistrzostwa
Opolszczyzny w skacie

O CZYM ?
Organizujemy zajęcia dla dzieci w „AKADEMII MALUCHA” od 2012r. W
zeszłym roku szkolnym rozpoczęła się edycja specjalna: AKADEMIA MALUCHA gadugadu, której formuła będzie nadal kontynuowana. W ofercie zajęć
znajdzie się trening bazowych umiejętności komunikacji - połączenie ruchu,
zabawy, wokalizacji pierwszych dźwięków z ciekawością poznawczą dziecka.
A wszystko po to, by zachęcić niemówiącego Malucha do mówienia i wyrażania
siebie, nawiązania satysfakcjonującego dialogu z otoczeniem. Zadbamy także o
rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej – wykorzystując swoją wiedzę,
doświadczenie i różnorakie, sprawdzone już metody pracy z małymi dziećmi.
GDZIE ?
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Strzelce Opolskie, ul. B. Chrobrego 5
KIEDY ?
Rozpoczęcie zajęć po zebraniu grup: wrzesień 2019 r. Zajęcia cykliczne (około
8 spotkań), zawsze w środy, godz. 9.15. – 10.30.
JAK ?
Przyjmujemy zapisy telefonicznie: tel. 774613026. Na zgłoszenia czekamy do
13 września 2019r.

DYŻURY APTEK
W STRZELCACH OPOLSKICH W 2019 r.
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
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)

WRZESIEŃ 2019
1. „Vita”
2. „Dr. Max”
3. „DOZ Apteka”
4. „LIBRA”
5. „Multifarm”
6. „Pro-Pharma”
7. „Gemini”
8. „Śląska”
9. „Słoneczna”
10. „Vita”

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

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

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
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Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego (3)

N

a 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 nieodpłatnego 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.

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

ZAKRES
PORADNICTWA

TELEFON
odpłatność
połączeń

ADRES

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godz.

WWW
e-mail

KRYTERIA
DOSTĘPU

PRAWA PA C J E N TA
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Narodowy
Fundusz
Zdrowia Oddział
w Opolu

Rzecznik Praw
Pacjenta

Narodowy
Fundusz
Zdrowia
- Centrala

Rzecznik Praw
30 Osób Niepełnosprawnych

31

Rzecznik Praw
Dziecka – dziecięcy telefon
zaufania .

Ochrona praw
pacjenta

Ochrona praw
pacjenta

Uprawnienia
ubezpieczenia
zdrowotnego:
- prawa
pacjenta
-leczenie
w kraju i poza
granicami
-kolejki do
świadczeń

Ochrona praw
osób niepełnosprawnych

Ochrona praw
dziecka

Opolski Oddział
Wojewódzki
Narodowego
Funduszu Zdrowia
z siedzibą
w Opolu
ul. Głogowska 37
45-315 Opole

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

tel. (77)
40-20-100
fax. (77)
40- 20-101

800 190 590
Bezpłatna
infolinia
Zapisy na poradę
osobistą:
(22) 532 82 43

Infolinia
Centralna
800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)
Narodowy Fun(*) połączenia
dusz Zdrowia
bezpłatne
Grójecka 186
(**) koszt zgod02-390 Warszawa
nie z taryfą
operatora
Także każdy
oddział NFZ
posiada własną
infolinię
SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
KORESPONDENCJA
Nowogrodzka
1/3/5
00-513 Warszawa
Biuro RPD
Przemysłowa
30/32
00-450 Warszawa

Poniedziałek
8.00 – 18.00
Wtorek –Piątek
8.00 – 16.00

Poniedziałek Piątek
08.00-20.00

http://www.
nfz-opole.pl/
sekretariat@
nfz-opole.pl
https://www.
bpp.gov.pl
kancelaria@
rpp.gov.pl
rezerwacja@
rpp.gov.pl

Poniedziałek Piątek
08.00-16.00

801 801 015
Koszt połączenia
zgodnie z taryfą
operatora

Poniedziałek Piątek
08.00-17.00

800 121 212
Bezpłatna
infolinia

Poniedziałek
- Piątek
08.15-20.00.
(dzwoniąc po
godzinach i w
dni wolne można
opisać problem i
zostawić kontakt
do siebie, a doradcy oddzwonią)

Każda osoba
objęta ubezpieczeniem lub
zainteresowana
ubezpieczeniem
zdrowotnym
Z porad może
korzystać
każdy kto
ma poczucie
łamania praw
pacjenta

Każda osoba
objęta ubezpieczeniem lub
zainteresowana
infolinia@nfz.
ubezpieczegov.pl
niem
zdrowotnym
http://www.
nfz.gov.pl

Z porad mogą
korzystać
http://www.
osoby niepełniepelnonosprawne, ich
sprawni.gov.pl
rodziny oraz
organizacje
sekretariat.
działające na
bon@mrpips.
rzecz osób
gov.pl
niepełnosprawnych

https://brpd.
gov.pl
rpd@brpd.
gov.pl

Sprawy przemocy, relacji
rówieśniczych,
szkolnych i
rodzinnych.
Może dzwonić
każdy, kto
doświadcza
problemu lub
jest świadkiem.

PRAW O UBEZPI ECZ E Ń S P O Ł E C Z N Y C H

32

33

34

Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych
w Strzelcach
Opolskich

Centrum
Obsługi
Telefonicznej
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych

Rzecznik
Finansowy

Nieodpłatne
poradnictwo
w zakresie
ubezpieczań
społecznych w
ZUS

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

ul. K. Miarki 2 a
47-100 Strzelce
Opolskie

(22) 560 16 00*
z telefonów
stacjonarnych i
komórkowych
* koszt połączenia wg umowy
klienta z operatorem telekomunikacyjnym

Klienci mogą
skorzystać z
pomocy pracowników w Centrum
(22) 560 16 00
Obsługi TelefoKoszt połączenia
nicznej lub podzgodnie z taryfą
czas wizyty osooperatora.
bistej w placówce
jak wyżej.
Nr centrali :
(22) 667 10 00.

-poradnictwa
-interwencje i
Biuro Rzecznika
postępowania
Finansowego
polubowne
Al. Jerozolimskie
-wsparcie w
87
trakcie postępo- 02-001 Warszawa
wania sądowego

+22 333 73 28
(infolinia dot.
ubezpieczeń)

Poniedziałek
8.00 – 18.00
Wtorek – Piątek
8.00 – 15.00

Poniedziałek –
Piątek
07.00 – 18.00

https://www.
zus.info.pl/
zus-strzelce-opolskie/

Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

http://www. Adresaci porad:
zus.pl/o-zus/ - ubezpieczeni
kontakt/cen- płatnicy
trum-obslugi- lekarze
-telefonicznej-cotcot@zus.pl

pn. – pt. 08.00 –
16.00

https://www.
Dla osób porpo.gov.pl/conkrzywdzonych
tent/rzecznikdziałaniem
-finansowy
instytucji finansowych
biuro@rf.gov.pl

WSZAWICA - choroba,
którą trzeba leczyć i której
nie należy się wstydzić!
Wszawica – co to za choroba?
Wszawica (inaczej pedikuloza) jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez
wesz głowową. Wszawica występuje we wszystkich krajach świata. Jest to powszechny problem, który nie zawsze jest oznaką braku higieny. Do zarażenia
może dojść w każdym wieku, chociaż najczęściej występuje ona u dzieci w wieku
3-12 lat przez kontakty bezpośrednie w trakcie zabawy oraz nie w pełni wyrobione nawyki higieniczne, np. stosowanie wspólnych przedmiotów (szczotki, spinki,
grzebienie, ubrania, nakrycia głowy, pluszowe zabawki, materace, pościel). Do
zarażenia tymi pasożytami łatwiej dochodzi w dużych zbiorowiskach ludzkich
takich jak: przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, kolonie, obozy letnie, koszary, domy pomocy, noclegownie.
Jakie są objawy wszawicy i jak ją rozpoznać?
Pierwszym sygnałem wskazującym na obecność wszawicy jest uporczywe swędzenie, najbardziej intensywne w miejscu występowania pasożytów tj.
okolicy skroniowej, ciemieniowej i potylicznej głowy. Może temu towarzyszyć
zaczerwienienie głowy, szczególnie na linii włosów lub za uszami. Mogą występować przeczosy tj. drobne ranki i zadrapania spowodowane uporczywym świądem i drapaniem. Konsekwencją tego jest uszkodzenie skóry głowy, które może
prowadzi do stanów zapalny i otwiera drogę do zakażeń bakteryjnych i/lub grzybiczych. W skrajnych przypadkach na głowie osoby zarażonej wszawicą pojawia
się tzw. „kołtun” tj. włosy zlepione ropno-surowiczą wydzieliną.
Jak leczyć wszawicę?
W przypadku zdiagnozowania wszawicy należy bezwzględnie leczyć nie
tylko samego pacjenta, ale także obserwować i ewentualnie leczyć wszystkie
osoby kontaktujące się blisko z pacjentem (rodzina). Do zwalczenia wszawicy
konieczne jest zastosowanie odpowiedniego preparatu, który skutecznie likwiduje pasożyty. Obecnie stosowane są preparaty w postaci lotionu, żelu, szamponu i/
lub kremu, można je dostać w aptekach. W trakcie leczenia należy bezwzględnie
przestrzegać zasad i zaleceń co do sposobu użycia, tj. właściwej aplikacji, czasu
działania oraz powtarzania kuracji. Po użyciu preparatu należy wyczesać włosy
gęstym grzebieniem (zabieg ten usuwa martwe wszy oraz odklejone gnidy). Potem grzebień należy starannie oczyścić (można wykonać to przez zamrażanie lub
zanurzenie we wrzącej wodzie).
Zastosowanie preparatu należy powtórzyć po 7-10 dniach. Specjalnym czynnościom poddane powinny być również rzeczy osobiste osoby zarażonej i osób z
najbliższego otoczenia. Wszelkie ozdoby do włosów, grzebienie, szczotki należy
wygotować lub zniszczyć. Ubrania, pościel należy wyprać w temperaturze co
najmniej 60°C (temp. 53.5°C zabija wszy i ich jaja) lub chemicznie i wyprasować żelazkiem z funkcją pary szczególnie przy szwach. Rzeczy, których nie
można wyprać trzeba spryskać preparatem owadobójczym, a następnie szczelnie
zamknąć na 10 dni w foliowym worku, następnie wyczyścić na sucho lub mokro.
W pomieszczeniach należy odkurzyć podłogę i meble. Pluszowe zabawki wyprać
lub przetrzymać w zamrażalniku ok. 24-48 godzin.
Kiedy wszawica jest wyleczona?
Czas leczenia zależy od czasu trwania kuracji. Zasady i zalecenia co do sposobu użycia, tj. właściwej aplikacji, czasu działania oraz powtarzania kuracji
znajdują się na opakowaniu i/lub ulotce dołączonej do opakowania odpowiedniego preparatu.
Jak zapobiegać wszawicy?
Zastosowanie kilku prostych zasad może uchronić nas i nasze dzieci przed
wszawicą:
• dokonuj systematycznych przeglądów włosów dziecka (zwłaszcza okolic
karku, skroni, za uszami),
• staraj się pamiętać o codziennym wyczesywaniu włosów,
• podczas zabawy z innymi dziećmi, treningów, zajęć grupowych, upinaj lub
związuj włosy dziecka,
• przypominaj dzieciom o przestrzeganiu zasad higieny osobistej,
• uczulaj dzieci, aby nie wymieniały się z rówieśnikami rzeczami osobistymi
(np. szczotką, grzebieniem, czapką).
Bezwzględnie nie wolno!!!
Piętnować osoby dotkniętej wszawicą i jej rodziny. Wszawica może wystąpić
w każdym środowisku niezależnie od statusu ekonomicznego i poziomu higieny.
Powszechnie występująca stygmatyzacja pacjentów ze zdiagnozowaną wszawicą jest główną przyczyną braku wymiany informacji i tym samym utrudnia w
znacznym stopniu podjęcie czynności mających na celu leczenie i zapobieganie
tym pasożytom.
Dlaczego wszawica powraca?
Dbałość o higienę osobistą i status społeczny nie mają wpływu na częstość
występowania wszawicy. Może się nią zarazić każda osoba przez kontakt z chorym lub jego rzeczami osobistymi, ponadto zarażeniu się wszawicą sprzyjają
duże skupiska ludzi.
TO NIE WSTYD MIEĆ WSZY - WSTYD NIC Z NIMI NIE ZROBIĆ
https://gis.gov.pl/zdrowie/wszawica-choroba-ktora-trzeba-leczyc-a-nie-nalezy-sie-wstydzic/
https://gis.gov.pl/oswiata/zadania-szkoly-w-walce-z-wszawica/
Opr. Na podstawie materiałów ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
Strzelce Opolskie dnia 28.08.2019r.

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

STAROSTA STRZELECKI

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
Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. W. Broniewskiego w Strzelcach Op.
tel. 77 4612225
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
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Powiatowe Centrum
Kultury zaprasza

stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.
z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 28 sierpnia 2019r. na rzecz GUSTAV WOLF Polska
Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 26, 44-100 Gliwice, decyzji administracyjnej Nr 462/19 o pozwoleniu na budowę rurociągu ścieków przemysłowych
dla zakładu spółki Gustav Wolf Polska Sp. z o.o., na działkach ewid. nr:
26/5, 25/5, 22/8, 30/3, 26/1, 22/6, 36, 38/6, 55/2, 250/6, 231, 131 obręb ewid.
Zimna Wódka i nr 958 obręb ewid. Jaryszów, jednostka ewid. Ujazd - obszar
wiejski.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich - Wydział
Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212,
(w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00),
można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

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

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI)
w Kędzierzynie-Koźlu
dnia 10 września 2019 r. (wtorek) w godzinach
9:00 – 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2.
Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości
otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze
środków Unii Europejskiej.
W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu,
tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79, e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl
INFORMACJA W ZASIĘGU RĘKI !

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 Op.
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl
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
Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec

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
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