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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

9 milionów dla naszego szpitala!
7,5 mln daje Unia Europejska, 1,5 mln Powiat Strzelecki

Trzy projekty zostały tak dobrze przygotowane, że udało się zdobyć blisko 7,5 miliona złotych na inwestycje w naszym szpitalu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Warunkiem jednak skorzystania z dofinansowania ze środków unijnych jest zazwyczaj wniesie wkładu własnego.
Szpital pieniędzy nie ma. Zatem ten obowiązek wziął na siebie Powiat Strzelecki jako organ założycielski!
Przekaże szpitalowi prawie 1,5 miliona złotych.
- I nie będą to jedyne pieniądze, którymi samorząd powiatowy wspomoże szpital – podkreślał starosta
Józef Swaczyna, przypominając, że również w tym roku 800 tysięcy Powiat przeznaczył na zakup nowego
tomografu. – Szpital się zmienia, unowocześnia i dzięki wdrożonemu niedawno programowi kompleksowej
opieki nad kobietami w ciąży i opieki nad dzieckiem – co uczynił jako pierwszy w województwie opolskim –
ma szansę stać się wiodącą placówką wśród szpitali powiatowych w regionie.
dokończenie na str. 5
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Sesja Rady Powiatu
Ostatnia przed wakacyjną przerwą
sesja Rady Powiatu zwołana została na 26
lipca br. Zaczęła się jednak nie dyskusją
nad kolejnymi punktami porządku obrad,
a gratulacjami. I to podwójnymi.

powiecie. Nie ulega wątpliwości, że most
w Lichyni wymaga remontu. Stąd projekt
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017-2020 z autopoprawkami.
Starosta
dopowiedział
jeszcze, że być może uzyskamy środki ze sprzedaży działek
w Leśnicy oraz obiektu po byłej szkole w Zawadzkiem.
Radny Andrzej Wróbel:
- Panie Starosto, czy dobrze
zrozumiałem, że 600.000 zł to
całość realizowanej inwestycji,
a Powiat ma 300.000 zł wkładu
własnego?
Starosta J. Swaczyna Dofinansowanie ze środków
rezerwy subwencji ogólnej
Ministra Rozwoju i Finansów
wynosi prawie 600 tysięcy
złotych, natomiast wartość brakujących środków to ok 300
tysięcy zł.
Po tym wyjaśnieniu starosta przedstawił informację o
pracy Zarządu Powiatu Strzeleckiego w okresie międzysesyjnym.
W nawiązaniu do tego tematu radny Waldemar Bednarek zwrócił się z pytaniem do
wicestarosty o efekty spotkania
z członkiem Zarządu AlcelorMittal Poland SA w sprawie doGratulacje dla dyrektora PUP - Norberta Jaskóły
finansowania do remontu drogi
Leśnica – Krasowa oraz spotkania z burmistrzem Leśnicy w
Pierwsze – dla Norberta Jaskóły,
sprawie chodnika w Porębie.
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Wicestarosta Janusz Żyłka: - Rozw Strzelcach Opolskich, który otrzymał
mowa dotyczyła m.in. rozruchu nowego
honorową odznakę „Primus in Agendo”
działu technologicznego w Zdzieszowi(Pierwszy w Działaniu) z rąk Minister Rocach, co za tym idzie przebudowy drogi
dziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiena odcinku Leśnica – Krasowa i pytania,
ty Rafalskiej – za skuteczność, innowaczy zakład byłby w stanie partycypować
cyjność i efektywność działań wszystkich
w kosztach remontu drogi, które jakiś czas
pracowników kierowanej przez niego
temu oszacowano wstępnie na ok. 4 mln
jednostki. To dzięki ich zaangażowaniu i
zł. Ta rozmowa jest następstwem spotkabardzo dobrej współpracy z pracodawcania z burmistrzem Leśnicy. We wspólnej
mi nasz PUP pod względem efektywności
rozmowie również z firmą Izobud, której
ponownego zatrudnienia osób bezrobotsiedziba też znajduje się przy tej drodze,
nych jest na I miejscu w województwie
ustaliliśmy, że istnieje możliwość przeopolskim i na VIII miejscu w kraju. Od
budowy tej drogi, w ramach partycypacji
wielu lat wskaźniki bezrobocia w naszym
„Koksowni” w Zdzieszowicach. Widać,
powiecie plasują się najniżej w wojeże małymi krokami udałoby się stworzyć
wództwie, a w maju stopa bezrobocia wysystem finansowania. Na razie jesteśmy
nosiła 5,4% - mniej niż średnia krajowa.
na etapie możliwości złożenia wniosku.
Drugi list gratulacyjny wręczony zoJeśli padną konkretne deklaracje, przedstał dr. Antoniemu Krupnikowi, Powiastawię informację Zarządowi Powiatu.
towemu Lekarzowi Weterynarii, po 42
Starosta J. Swaczyna: - W Poręlatach pracy w Strzelcach Opolskich odbie do przebudowy jest cała gospodarka
chodzącemu na emeryturę. Dziękując za
wodna, a jest to koszt ok. kilku milionów.
zaangażowanie i pracę na rzecz społeczDziałania w sprawie chodnika podejności lokalnej, starosta Józef Swaczyna
miemy, gdy otrzymamy zgodę gminy na
przypomniał, że dr Krupnik był radnym
częściową refundację inwestycji.
w I kadencji samorządu powiatowego.
Radny Jan Bogusz: - Część działek
Podziękowania za współpracę przekazali
w Leśnicy przy ul. Dworcowej została
również Komendant Powiatowy Policji
sprzedana. Czy jest zainteresowanie pooraz Komendant Straży Pożarnej oraz
zostałymi pięcioma?
– oczywiście – przewodniczący Rady i
Starosta J. Swaczyna: - Na razie nie.
wszyscy radni.
Jest ogłoszony przetarg.
Radny J. Bogusz: - Zarząd udzielił
Przechodząc do porządku obrad,
wsparcia na zakup pucharów i statuetek
starosta Swaczyna wnioskował, do czedla uczestników XI festiwalu „Pod gołym
go przychylili się radni, o wprowadzenie
niebem”. Co to za festiwal?
autopoprawek do projektu uchwały w
Wicestarosta J. Żyłka: - To cykliczsprawie zmiany wieloletniej prognozy
ny festiwal dzieci niepełnosprawnych
finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata
organizowany w lesie przez ZSS w Za2017-2020.
wadzkiem.
- Autopoprawka dotyczy – mówił
Radny J. Bogusz: - 30 czerwca br.
starosta – kwoty przeznaczonej na przeoficjalnie został otwarty Dom Pomocy
budowę mostu w ciągu drogi powiatowej
Społecznej w Zawadzkiem, czy ten DPS
Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie
stanowi jakieś zagrożenie dla obłożenia
w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiemiesjc w naszych jednostkach?
go. Powiat wnioskował o środki z rezerStarosta J. Swaczyna: - To w pewy subwencji ogólnej Ministra Rozwoju
wien sposób konkurencja. Marszałek
i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej i
dofinansował budowę DPS w Jemielnicy
otrzymał prawie 600 000 zł. Tak wysoi Staniszczach Małych. Pobyt w prywatkiego dofinansowania, na co zwróciła
nym DPS w Zawadzkiem, na wysokim
uwagę Skarbnik Powiatu, jeszcze nie
poziomie, jest dość drogi (ok. 4 tys. zł).
otrzymaliśmy. Ponieważ trzeba było zaNa razie nie odczuwamy spadku pensjogospodarować pieniądze do końca roku,
nariuszy. Myślę, że nasze DPS są równie
przeprowadziliśmy przetarg i okazało
na dobrym poziomie. Dodam, że samorząsię, że kalkulacja jest wyższa, niż początdy nie mogą umieszczać pensjonariuszy
kowo zakładaliśmy o 300 000 zł. Jestem
w prywatnych domach opieki społecznej.
świadomy, że oprócz zadań drogowych
Radny A. Wróbel: - Powiat wspólsą jeszcze inne zadania inwestycyjne, ale
nie z gminą Leśnica współfinansowały
mówimy o jednej z ważniejszych dróg w
położenie nowego odcinka drogi na Ryn-

ku w Leśnicy. Nie została wymieniona
krótka część nawierzchni w kierunku
Muzeum Czynu Powstańczego. Czy nie
można było ująć tych kilku metrów drogi
w budżecie?
Wicestarosta J. Żyłka: - Zakres prac
był wcześniej uzgodniony z gminą Leśnica. Myślę, że w ramach oszczędności
moglibyśmy wymienić na tym odcinku
nawierzchnię. Zakładam, że gdybyśmy
wyremontowali nawierzchnię z tej strony
rynku to mieszkańcy zasygnalizują, że z
drugiej też by się przydało. Dodam, że
najwięcej zadań wykonuje się w gminie
Leśnica. Przed nami inwestycja Zalesie
Śląskie – Cisowa, tj. ok 5 mln, następnie
Góra Świętej Anny, wiele zadań się realizuje. Zarząd podjął ustalenie, że remont
nawierzchni w Dolnej będzie realizowany
w ramach programu Przebudowa dróg
lokalnych. Oczywiście, gmina Leśnica
złożyła wniosek na realizację inwestycji
z oszczędności w kierunku gospodarki
komunalnej, jednakże 3 firmy wycofały
oferty, została jedna, do której musieliśmy
doliczyć kilkanaście tysięcy, biorąc pod
uwagę wcześniejsze koszty kalkulacyjne.
Cieszę się, że rynek będzie wyglądał godnie podczas obchodów 800-lecia miasta.
Kolejny temat przewidziany porządkiem sesji to prowadzenie polityki
informacyjnej przez szpital oraz obsługi
pacjenta, realizacja zakupów aparatury i
sprzętu oraz zadań inwestycyjnych – który został omówiony przez dyrektor Beatę
Czempiel (o tym szeroko piszemy na str. 1
i 5 – przyp. red.).
Radny J. Bogusz: - Na posiedzeniu
Komisji Bezpieczeństwa dyrektor szpitala udzieliła wyczerpujących wyjaśnień.
Udało się pozyskać bardzo duże środki
zewnętrzne – za co należą się duże słowa
uznania. Jednak pragnę powiedzieć, że
nasz szpital przez zwykłych mieszkańców
- pacjentów oceniany nie będzie przez
pzryzmat pozyskanych milionów, oni pytać będą o sprawy przyziemne: kiedy będzie można dojechać do szpitala i parkingów nie uszkadzając swojego samochodu.
Kiedy będzie normalnie przed Pracownią
Analityczną i Laboratorium? Kiedy ulegną skróceniu kolejki do specjalistycznych
przychodni Lekarskich? Kiedy uporządkowane zostaną nieczystości zalegające
w zakamarkach wokół obiektów szpitala
(przed przychodniami specjalistycznymi,
itp.). Kiedy zostaną usunięte suche konary
zagrażające życiu i zdrowiu z drzew rosnących na terenie szpitala. Pytania te są
wszystkim znane. Moja prośba i wniosek:
by pamiętać o tych dużych realizowanych
projektach, ale także o mniejszych zadaniach.
Dyrektor B. Czempiel: - Nie mam
tak krytycznego osądu,co do sytuacji w
szpitalu. Stwierdzenie dotyczące nieczystości jest dla mnie zbyt ogólne. Odpady
szpitala przechodzą szereg procedur, powołana jest odpowiednia służba. Prosiłabym o szczegóły tej wypowiedzi. Wielokrotnie było powiedziane, że w tym
roku będą remontowane parkingi. Pozyskaliśmy dotacje, aktualnie rozstrzygany
jest przetarg, liczba miejsc się zwiększy.
Wcześniej prace nie były wykonane z
powodów finansowych. W pierwszej kolejności realizujemy zadania, które służą
bezpośrednio leczeniu. Drzewa co roku są
przeglądane, cyklicznie usuwane gałęzie.
Jeśli chodzi o kolejki do specjalistów – to
nie jest uwaga do Szpitala Powiatowego, tylko systemu. Jest to pierwszy rok
ograniczenia środków finansowych – 268
tysięcy nie zapłacono nam za nadwykonania. Należałoby ten zarzut odwrócić,
bo nie likwidujemy poradni, ograniczamy
ilość pacjentów mając cały czas na uwadze potrzeby społeczne. Fakt - nie przyjmujemy pacjentów pierwszorazowych,
ale kontynuujemy leczenie już obecnych.
Paręnaście lat temu przez zapatrywania
polityczne „zabrano” wszystkie budynki
(POZ), to spowodowało kolejki w poradniach. Mamy pewne braki lokalowe, nie
mamy nawet szatni przyszpitalnej.
Radny J. Bogusz: - Nie mówiłem
tego w formie pretensji, chciałem uzmysłowić, że oprócz dużych zadań i inwesty-

Dodam, że w szpitalu brakuje kadry.
cji są jeszcze małe.
Pod tej dyskusji radni przyjęli jedDyrektor B. Czempiel: - Staramy się
nogłośnie przestawioną informację o
je wykonywać w miarę możłiwości. Modziałalności szpitala, a następnie uchwałę
żemy pochwalić się wykwalifikowanym
uchwały w sprawie dokonania oceny sypersonelem. Zainteresowanie poradniami
tuacji ekonomiczno-finansowej szpitala,
świadczy o tym, że pacjenci są zadowolepodobnie jak nowelizację uchwały z 28
ni z leczenia. Nasze możliwości są ograczerwca br. w sprawie zatwierdzenia planiczone. Nie zapominamy o małych spranu finansowego i inwestycyjnego na rok
wach, bo to nasza codzienność.
2017 Szpitala Powiatowego im. Prałata
Radny Kazimierz Kubal: - Na terenie Powiatu Strzeleckiego funkcjonuje
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu,
Ostatnia uchwała - w sprawie wyrażenia
które składało prośbę do Ministerstwa
zgody na zawarcie przez szpital umowy
Zdrowia pod kątem dodatkowej opieki nad
dzierżawy nieruchomości została przyjęta
matką i dzieckiem. Program ma zacząć
przy jednym głosie wstrzymującym się.
funkcjonować w Powiecie, głównie ma doNatomiast jednogłośnie radni przyjęli
tyczyć badań prenatalnych, szczepień dla
Informację Państwowego Powiatowego
dzieci. Kiedy ten program ruszy publicznie
Inspektora Sanitarnego dotyczącą stanu
w Powiecie, kto i na jakich zasadach ma
sanitarnego powiatu oraz kolejne w sprakierować matkę i dziecko do szpitala?
wach:
Dyrektor B. Czempiel: - Szpital
• udzielenia z budżetu Powiatu Strzerealizuje program Regionalnego Prograleckiego pomocy finansowej Gminie
mu Operacyjnego o nazwie „ W trosce
Leśnica
o zdrowie matki i dziecka” - mieszkańców
• udzielenia dotacji z budżetu Powiatu
powiatu strzeleckiego i kędzierzyńskiego.
Strzeleckiego na prace konserwatorProgram o podobnym zakresie będzie reaskie, restauratorskie lub roboty bulizowany przez SCOB oraz spółkę „Zdrodowlane przy zabytku wpisanym do
wa Rodzina”. W odpowiedzi na wniosek
rejestru zabytków
złożony w konkursie Zarząd Wojewódz• zmiany wieloletniej prognozy fitwa biorąc pod uwagę ilość zdobytych
nansowej Powiatu Strzeleckiego na
punktów zdecydował, że dopuści 3 belata 2017-2020
neficjentów. Formy wsparcia są podobne,
• zmiany budżetu i zmian w budżecie
aczkolwiek różne. Wsparcie otrzymają
Powiatu Strzeleckiego na rok 2017
kobiety w ciąży, po porodzie oraz dzieci
• tygodniowego obowiązkowego wydo lat 2. Program obejmuje szczepienia
miaru godzin zajęć nauczycieli reaprzeciwko pneumokokom. Od 1 stycznia
lizujących w ramach stosunku pracy
szczepienia pojawiły się w kalendarzu
obowiązki określone dla stanowisk
szczepień. Dzieci, które urodziły się przed
o różnym tygodniowym obowiąz1 stycznia 2017 roku nie miały możliwokowym wymiarze godzin, podobnie
ści skorzystania z bezpłatnych szczepień.
jak informację wynikającą z analizy
W tym celu szpital ogłosił konkurs, naoświadczeń majątkowych radnych i
wiązał współprace z 14 jednostkami POZ
kierowników jednostek organizacyjz terenu obu powiatów. Proponujemy
nych powiatu.
również badania diagnostyczne w oparW punkcie sprawy bieżące przeciu o nowe metody (skala Brazeltona,
wodnicząca Komisji Rewizyjnej GiPrechtla). Kobiety, które rodzą w naszym
zela Szendzielorz omówiła posiedzenie
szpitalu, mogą otrzymać szczegółową inkomisji w lipcu br., poświęcone ocenie
formację o programie. Z programu mogą
sposobu i efektywności wydatkowanych
również skorzystać kobiety, które wychośrodków na rzecz przeciwdziałania bezdzą ze szpitala, ponadto te, które rejerobociu i aktywizacji lokalnego rynku
strują dziecko do poradni prenatalnej. W
pracy. Podsumowując, Powiatowy Urząd
razie nieprawidłowości uruchamiany jest
Pracy (PUP) jest na I miejscu pod wzglękolejny instruktaż wsparcia (rehabilitacja,
dem efektywności zatrudnieniowej w wodietetyk, psycholog). Proponujemy badajewództwie opolskim. Również PUP jest
nia prenatalne (w tej chwili czekamy na
na VIII miejscu w kraju pod względem
zakup oprogramowania aparatu USG). Na
wskaźnika efektywności zatrudnieniowej
razie badania będzie wykonywał lekarz
podstawowej form aktywizacji zawodospoza szpitala, natomiast w przyszłości
wej. Wskaźnik efektywności zatrudnienia
jedna lekarka z oddziału ginekologii powynosi 92,74%. Powiat Strzelecki ma
dejmie się kształcenia w tym zakresie. Banajniższą stopę bezrobocia wśród powiadania należy wykonywać ok. 10 tygodnia
tów Opolszczyzny, efektywność kosztociąży. Utworzone zostaną szkoły rodzenia
wa działań aktywizujących jest niższa niż
dla obu wymienionych powiatów. Zwiękśrednia krajowa, co daje bardzo wysoką
szy się ilość godzin opiekunki położnej
pozycje w rankingu środków efektywnie
środowiskowej. Na razie został utworzowykorzystywanych na aktywizację osób
ny punkt informacyjny w holu szpitala,
bezrobotnych. Efektywność wykorzystazamieścimy również informację w prasie.
nia środków, którymi dysponuje PUP wyStarosta J. Swaczyna: - Od 2012
nosi 99,99%.
roku szpital otrzymuje 52 zł za punkt,
przez kolejne 5
lat finansowanie z
Narodowego Funduszu Zdrowia nie
zmieniło się. Parę
lat temu szpital był
zadłużony prawie
na 10 mln. Chciałem zauważyć, że
żadnemu szpitalowi
nie udało się wyjść
z takiego zadłużenia. W tym okresie
załoga, poprzedni
dyrektor i p. Czempiel jako zastępca
dyrektora zgodzili
się na obniżenie
płac o 18%. Błędne było pozbycie
się wszystkich poradni wtedy, kiedy
powstały powiaty.
Wystąpiły deklaracje zwiększenia
wartości punktu o 2
zł, na chwilę obecną
jest tylko złotówka,
Gratulacje i podziękowania dla odchodzącego na emeryturę
musimy
czekać.
Powiatowego Lekarza Weterynarii dr. Antoniego Krupnika

W sobotę, 19 sierpnia, Wydział Komunikacji i transportu na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów
czynny będzie w godzinach 9.00-13.00.
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50 tysięcy na zabytki
Po raz kolejny Powiat Strzelecki
udzielił dotacji celowej na ratowanie zabytkowych obiektów znajdujących się na
naszym terenie. Umowy zostały właśnie
podpisane – stało się to 7 sierpnia br.
Dzięki temu w zameczku myśliwskim w Zawadzkiem możliwa będzie dalsza wymiana dachu – połać południowa,
zachodnia i wieżyczka wejścia. To już
piąty z kolei etap prac remontowych dachu tego obiektu, w którym Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu prowadzi Dom Pomocy Społecznej.
Dotacja przeznaczona na ten cel wynosi
30 tysięcy złotych.
To niejedyny zabytek, który Powiat
Strzelecki wspomógł dotacją. Druga – w
wysokości 20 tysięcy złotych – przeznaczona została na renowację portalu w
nawie południowej kościoła parafialnego
pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy.
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 3
TEL. 77 4612701
www.ckziu-strzelce.pl

oferuje

bezpłatne trzyletnie
liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Latem sporo się dzieje
mówi vicestarosta Janusz Żyłka

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie wyksztalcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Zajęcia edukacyjne odbywają się raz na dwa tygodnie przez dwa
dni (piątek 15.00-19.50 i sobota 8.00-16.10)
Cykl kształcenia trwa dwa lata (4 semestry) dla absolwentów
zasadniczej szkoły zawodowej.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w zakresie
podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii i społeczeństwa (tylko semestr III) i w zakresie rozszerzonym
z geografii i wiedzy o społeczeństwie.
Każdy semestr kończy się egzaminami semestralnymi (pisemnymi i ustnymi z języka polskiego, matematyki, języka obcego i oraz
ustnymi z pozostałych przedmiotów).
Warunkiem dopuszczenia do egzaminów semestralnych jest
uzyskanie pozytywnych ocen z prac semestralnych i 50% frekwencja na zajęciach z każdego przedmiotu.
W trakcie nauki w Liceum Ogólnokształcącego lub po jej zakończeniu słuchacz może kontynuować naukę w CKZiU na bezpłatnych
kwalifikacyjnych kursach zawodowych, aby zdobyć tytuł technika
w wybranym zawodzie lub nowy zawód na poziomie zasadniczej
szkoły zawodowej.

Uroczysty odbiór drogi powiatowej w Dolnej
Remonty dróg nadal trwają?
W ciągu ostatniego miesiąca bezsprzecznie najważniejszym wydarzeniem
był odbiór końcowy inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce
Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn – Koźle
na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna”.
Końcowy odbiór techniczny został przeprowadzony w dniu 19 lipca, natomiast
oficjalny odbiór z udziałem wielu gości,
odbył się 28 lipca. Przebudowana droga
już od pewnego czasu cieszy użytkowników swoim wysokim standardem technicznym oraz bardzo dobrą jakością wykonania. Przypomnę tylko, że w dniu 23
marca przekazaliśmy wykonawcy placu
budowy, a roboty zostały wykonane w terminie umownym w terminie od 3 kwietnia
do 15 lipca. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.202.254,19 zł.
Zadanie było dofinansowane z zewnętrznych źródeł. Kto wspierał finansowo inwestycję i w jakiej wysokości?
Inwestycja Powiatu Strzeleckiego
uzyskała dofinansowanie z Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w
wysokości 601.127 zł, realizacja zadania
była także możliwa dzięki dotacji celowej
otrzymanej z tytułu pomocy finansowej

od Gminy Leśnica w wysokości 60.113 zł.
Dziękuję także za wszelkie wsparcie merytoryczne na każdym etapie robót. Mam
tutaj na myśli wszelkie uwagi mieszkańców Dolnej oraz współpracę z Urzędem
Miejskim w Leśnicy.
W planach inwestycyjnych Powiatu
było wiele zadań wspólnych z gminami...
Zakończyła się budowa chodnika w
Sieroniowicach przy ul. Ujazdowskiej.
Nowy chodnik wraz z odwodnieniem został wykonany na odcinku długości 184
m, a wykonane roboty kosztowały ok. 140
tys. zł. Ten chodnik zbudowaliśmy wspólnie z Gminą Ujazd, natomiast wspólnie z
Gminą Leśnica wykonaliśmy chodnik w
Raszowej przy ul. Góra św. Anny. W tym
przypadku, budowa chodnika na odcinku
długości 400 m kosztowała ok. 250 tys.
zł. Odbiór techniczny w Raszowej został
przeprowadzony 4 sierpnia. Mocno zaawansowane są prace związane z budową
chodnika w Szymiszowie w ciągu ul. Ligonia.
Wspólne inwestycje z gminami to
wyłącznie nowe chodniki?
Nie tylko. Przykładem inwestycji
polegającej na remoncie nawierzchni bitumicznych jest przebudowa dróg

powiatowych wokół Rynku w Leśnicy.
Zadanie polegało na wykonaniu nowej
nawierzchni asfaltowej na odcinku dróg
powiatowych Plac Narutowicza, ul. Kościelnej i ul. 1 Maja w Leśnicy o łącznej
długości 281 m. Roboty polegały na
frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, lokalnym wyrównaniu podłoża,
ułożeniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na powierzchni 2.100
m kw., regulacji urządzeń w drodze oraz
wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego. Zakres zadania obejmował także remont odwodnienia ul. 1 Maja
poprzez ułożenie korytek betonowych na
odcinku 34 m. Całkowity koszt zadania
to prawie 109 tys. zł, w tym 50 tys. zł to
dofinansowanie Gminy Leśnica.
I jeszcze sprawa przebudowy mostu drogowego w Leśnicy. Na jakim etapie jest ta inwestycja?
W trakcie realizacji jest procedura
przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót mostowych. Powiat Strzelecki otrzymał dofinansowanie w ramach
rezerwy subwencji ogólnej dla tego zadania w wysokości 529.900 zł, jednocześnie
zostały zabezpieczone dodatkowe środki
finansowe przez Powiat Strzelecki.

Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Jubileusz Unii Kolonowskie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p.

Marka Szylderowicza

Radnego Pierwszej Kadencji Rady Powiatu Strzeleckiego
Rodzinie i bliskim
serdeczne wyrazy współczucia
składają
Starosta Józef Swaczyna, Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Pani Danucie Kupny,
Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Górze Świętej Anny,
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Panu Andrzejowi

Koczykowi,

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

70-lecie swojego istnienia 29 lipca br. obchodził Klub Sportowy Unia Kolonowskie.
Święto obchodzono z rozmachem i hucznie, tym bardziej, że klubowi udało się wejść do IV ligi.
Uroczystości jubileuszowe odbywały sie pod patronatem Starosty Strzeleckiego

składają
Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
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Powiatowe Święto Policji

Święto Policji w powiecie strzeleckim obchodziliśmy 21 sierpnia br. Rozpoczęło się tradycyjnie od mszy św. w intencji funkcjonariuszy, pracowników
cywilnych i ich rodzin w kościele pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich
odprawionej przez kapelana strzeleckich policjantów ks. Rudolfa Nieszwieca.
Oficjalna uroczystość zorganizowana została w Powiatowym Centrum Kultury,
z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadkom.
Jacka Kozłowskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Witolda Apolinarskiego, przedstawiciela wojewody opolskiego
oraz samorządowców, reprezentujących całą społeczność naszego powiatu, w
imieniu której podziękowania policjantom za ofiarną służbę przekazał starosta
Józef Swaczyna.
W trakcie uroczystości policjantki i policjanci otrzymali mianowania na
wyższe stopnie służbowe. W tym roku awanse na kolejny stopień służbowy
otrzymało 62 funkcjonariuszy, a trzech funkcjonariuszy Zarząd Powiatu Strzeleckiego wyróżnił za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Są to: st.asp.
Mariusz Gałas, sierż.sztab. Artur Maciocha oraz st.post. Jakub Cielma.

Mianowani na wyższe stopnie policyjne:
Komisarzem Policji
podkom. Piotr Malczak
Aspirantem sztabowym Policji
1. st.asp. Przemysław Brykowski
2. st.asp. Mariusz Gałas
3. st.asp. Mirosław Kulwicki
4. st.asp. Tomasz Malczak
5. st.asp. Bartłomiej Martuszewski
6. st.asp. Grzegorz Płatek
7. st.asp. Dariusz Popanda
Starszym aspirantem Policji
1. asp. Marcin Kwiatkowski
2. asp. Mariusz Łotocki
3. asp. Dominik Puszczewicz
4. asp. Adam Tymiński
Aspirantem Policji
1. mł.asp. Karol Kamiński
2. mł.asp. Arnold Skorupa
3. mł.asp. Damian Zembik

Młodszym aspirantem Policji
1. sierż.sztab. Tomasz Błażejewski
2. sierż.sztab. Tomasz Chmielowiec
3. sierż.sztab. Wojciech Latacz
4. sierż.sztab. Joanna Łucarz
5. sierż.sztab. Artur Maciocha
6. sierż.sztab. Patrycja Ploch
7. sierż.sztab. Paulina Porada
8. sierż.sztab. Paweł Szmigoń
Sierżantem sztabowym Policji
1. st.sierż. Grzegorz Bartosik
2. st.sierż. Adrian Dombrowski
3. st.sierż. Tomasz Giedrojc
4. st.sierż. Justyna Jokiel-Krasa
5. st.sierż. Aneta Kubas
6. st.sierż. Jerzy Łucarz
Starszym sierżantem Policji
1. sierż. Robert Gasch
2. sierż. Adrain Kulak
3. sierż. Edyta Kwiatkowska
4. sierż. Agnieszka Lech

5.
6
7.
8.
9.
10.
11.

sierż. Adam Maciejowski
sierż. Dominik Matonóg
sierż.Adam Misztal
sierż. Magdalena Nowak
sierż. Krzysztof Spiżewski
sierż. Krystian Szefer
sierż. Tomasz Świtalski

Sierżantem Policji
1. st.post. Jakub Cielma
2. st.post. Ewlina Górska
3. st.post. Rafał Janik
4. st.post. Kamil Kowalkowski
5. st.post. Tomasz Sułek
6. st.post. Jacek Wróbel

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Co zrobić, gdy…

Znalazłam się w dziwnej sytuacji.
Przeczytałam na facebooku link, że
bardzo znany hotel organizuje konkurs, w którym można wygrać tygodniowy pobyt dla 2 osób w tym hotelu.
Trzeba było w komentarzach wpisać
swoje imię i udostępnić link na swoim
profilu. Następnego dnia miały być wyniki. Ucieszyłam się, gdyż okazało się,
że jestem w gronie 5 zwycięzców. Trzeba było tylko potwierdzić chęć odbioru
nagrody przez 2 sms-y. Po ich wysłaniu
okazało się, iż pobrano mi za nie 60 zł,
a link z konkursem zniknął. Dzwoniłam
do hotelu i okazało się, że żaden taki
konkurs nie był organizowany. Proszę
przestrzec innych! Czy można jakoś
odzyskać pieniądze za wysłane wiadomości?
Niestety, takie próby wyłudzeń zdążają się coraz częściej i wprowadzane w
błąd są tysiące osób. Zawsze warto ostrzegać konsumentów, by zachowali czujność
i w przypadku chęci i skorzystania z jakiegoś konkursu najlepiej sprawdzić u
źródła, czy jest on autentyczny przed wysłaniem wiadomości sms. Zawsze warto
zabezpieczyć dowody i składać reklamację. (np. zrobić zdjęcia ekranu i skopiować linki). Wiele osób zgłasza również
takie wyłudzenia Policji.
Reklamację dotyczącą konkretnego
konkursu, gry, loterii, serwisu informacyjnego należy zgłaszać do podmiotu organizującego, oferującego daną usługę.
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzi jawny rejestr numerów
wykorzystywanych do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie (tzw. usługi
premium, premium rate). Dostęp do informacji zawartych w rejestrze numerów
wykorzystywanych do świadczenia usługi

o podwyższonej opłacie możliwy jest za
pomocą wyszukiwarki numerów, która
umożliwia także pobranie całości dostępnych danych w formacie XML.
Zawsze również możemy sprawdzić
ile wynosi opłata za dany sms. Uważajmy
na numer 92550 – za wysłanie sms na ten
numer zapłacimy np. 30 zł 75 gr.
Dostaję od jakiegoś czasu dziwne
pisma z firmy windykacyjnej, iż mam
rzekomy dług i mam zgodzić się go dobrowolnie spłacić. „Warto rozpocząć z
czystym kontem”; „Idą wakacje, podejmij negocjacje”; „Spłać swoje zobowiązania i jedź spokojnie na wakacje”.
Rzekomy dług cały czas rośnie. Nie
mam żadnych zobowiązań, czy mam na
to reagować, czy nie?
Jeżeli rzekome zobowiązanie jest do
trzech lat, czyli nie jest przedawnione, lepiej wyjaśnić sprawę. Zdarza się, ze firmy
windykacyjne oddają sprawę do sądów,
licząc na nieuwagę konsumenta, który nie
odbierze korespondencji. Proszę wysłać
list lub mail do firmy windykacyjnej, iż
nie posiada Pan przedmiotowego zobowiązania i by wykreślili dane osobowe ze
swojej bazy i zaprzestali działań windykacyjnych. W razie dalszych problemów
zapraszam do siebie, skieruje do firmy
wystąpienie jako Rzecznik. Pamiętajmy
również, by odbierać wszelką korespondencję kierowaną do nas listem poleconym. Wielu konsumentów jest przekonanych, że jeśli nie odbierze pisma z sądu,
żadna sprawa się nie odbędzie. Potem
dowiadują się o wyroku przeciwko nim
od komornika i trudno jest sprawę „odkręcić”. Wszystko warto wyjaśnić i każdą
sprawę można wyjaśnić.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Międzypokoleniowy dialog
ze szkocko-irlandzkim
akcentem

Starszym posterunkowym Policji
1. post. Marcin Golec
2. post. Grzegorz Pietruszka
3. post. Krzysztof Pokajewicz
4. post. Jakub Szatkowski
5. post. Roland Swaczyna
6. post. Dawid Wyrwich

Zatrucia pokarmowe grzybami
Bardzo popularne w okresie letnio jesiennym jest zbieranie grzybów. Chętnie je spożywamy ze względu na walory
smakowe. Z jednej strony są doskonałym
produktem kulinarnym, z drugiej strony
mogą stać się powodem śmiertelnych
zatruć pokarmowych. W polskich lasach
rośnie wiele gatunków grzybów o różnej toksyczności są to gatunki trujące,
śmiertelnie trujące, warunkowo jadalne
i jadalne. Trucizny zawarte w grzybach
nie rozpuszczają się w wodzie, dlatego
gotowanie grzybów nie powoduje zmniejszenia ich właściwości trujących. Najbardziej toksycznymi gatunkami są: borowik
grubotrzonowy, borowik szatański, czernidłak pospolity, gąska tygrysowata, gołąbki, krowiak podwinięty, lejkówki, mleczaje, muchomor czerwony, muchomor
jadowity, muchomor plamisty, muchomor
wiosenny, piestrzenica kasztanowata,
strzępiaki, tęgoskór pospolity, wieruszka
zatokowata, zasłonak rudy.
Zatrucia grzybami stanowią poważny
problem i nie wolno zlekceważyć objawów gdyż może to mieć tragiczne konsekwencje. Objawy zatrucia pokarmowego
ujawniają się w zależności od toksyczności gatunku w czasie od kilkunastu minut
do kilku godzin. W przypadku wystąpienia po zjedzeniu grzybów m.in. takich objawów jak: ból głowy, ból brzucha, nudności, biegunki, wymioty, skurcze mięsni,
podwyższona temperatura, należy jak
najszybciej zgłosić się do lekarza. Resztki grzybów, kał, wymiociny zawierające
zjedzone grzyby powinno się zabezpieczyć i przekazać do badań ze względu na

ułatwienie szybkiej identyfikacji grzyba,
co w konsekwencji umożliwia właściwą
diagnozę i leczenie.
ABC zbieracza grzybów:
• Należy zbierać tylko te grzyby, które
znamy i nie mamy wątpliwości, że są
jadalne.
• Należy zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż
młode owocniki bez wykształconych
cech danego gatunku są najczęściej
przyczyną tragicznych pomyłek. Nie
niszczymy żadnych grzybów, także
trujących, ponieważ są potrzebne w
ekosystemie leśnym.
• Początkujący grzybiarze powinni
zbierać wyłącznie grzyby rurkowe,
ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo
mniejsze ryzyko zatrucia.
• Zbieramy grzyby całe poprzez wykręcenie z podłoża. Zbieranie grzybów przez ułamanie trzonu lub obcięcie nożem dolnej jego części jest
szkodliwe dla grzybni, a także utrudnia rozpoznanie wszystkich charakterystycznych cech grzyba, tak bardzo
istotnych do określenia jego bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi.
• Zbieramy grzyby do koszyków przewiewnych, w żadnym wypadku do
reklamówek foliowych, bo powoduje
to zaparzanie i przyspiesza psucie się
grzybów.
• Nie zbierać grzybów w okolicach
składowisk odpadów, przy zakładach produkcyjnych, rosnących w
rowach lub na skraju lasu, gdyż grzy-

by wchłaniają ze swojego otoczenia
metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.
• Nie oceniamy grzybów nam nieznanych na podstawie smaku, ponieważ
przykładowo - śmiertelnie trujący
muchomor sromotnikowi ma łagodny
smak, nie wyróżnia się niczym szczególnym. Nie wolno wierzyć starym
przesądom mówiącym o ciemnieniu
cebul lub czernieniu łyżki włożonej
do potraw z grzybów, co miałoby
świadczyć o tym, że jest ona sporządzona z gatunków grzybów niejadalnych czy trujących.
ABC przyrządzania i spożywania
potraw z grzybów:
• Grzyby są potrawą ciężko strawną i
dlatego nie wolno podawać ich małym dzieciom, ludziom w podeszły
wieku oraz osobom cierpiącym na
choroby układu pokarmowego.
• Potrawy z grzybów należy spożywać
świeże, bezpośrednio po sporządzeniu.
• Nie wolno przetrzymywać potraw z
grzybów nawet w lodówce, ponieważ
łatwo się one psują i szybko powstają
w nich substancje trujące.
• W razie wątpliwości czy zebrane
grzyby są trujące czy jadalne można skorzystać z bezpłatnej porady z
mykologiem w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w
Opolu ul. Mickiewicza 1, Dział Laboratoryjny.
Justyna Żołnierz
PSSE w Strzelcach Op.

Przepiękny, tchnący zielenią, świeżością i zadbaniem, ogromny i różnorodny
park otaczający Dom Pomocy Społecznej
w Szymiszowie, był po raz kolejny areną
międzypokoleniowej zabawy, artystycznych zmagań i konsolidującej wszystkich
przyjaźni.
W środę, 26 lipca br., na położonym
przed pałacowym westybulem, okolonym
rozłożystymi kasztanowcami trawniku, sekcja terapeutyczna naszego Domu
zorganizowała piknik, na którym bawili
się mieszkańcy i zaproszeni wolontariusze ze Strzelec Opolskich. Integracyjne
przedsięwzięcie obejmowało m. in. konkurs na najbardziej ekscentryczny strój,
do tworzenia których projektanci mogli
wykorzystać tylko rolki papierowych
ręczników; wyścig wózków inwalidzkich,
którego uczestnicy mogliby być godnymi następcami Schumachera i gwóźdź
programu – wyłonienie mistrza kunsztu
malarstwa pięknego. Wirtuozami pędzla
okazali się wszyscy uczestnicy, którzy
słuchając opowiadania czytanego przez
niżej podpisanego, w tęczowych kolorach kreślili postaci i rzeczy pojawiające
się w płynącym w tle tekście. Rysunki,
wręcz obrazy, które powstały w wyniku
współpracy wolontariuszek z mieszkańcami zachwycały starannością, urzekały
pięknem, ukazywały bogactwo wyobraźni, dowodzące bezapelacyjnie już nie
iskry, ale ogniska talentu u ich autorów.
Estetyką oczarował czarno – biały grafik
przedstawiający głowę wilka, wykonany

przez artystyczny duet – p. Kazimiera plus
wolontariuszka. Emocje towarzyszące poszczególnym konkurencjom były kolosalne, laureaci nagradzani erupcją oklasków,
zachęcających okrzyków i pachnących
prezentów wręczanych przez wolontariuszy; zewsząd słychać było nie milknące,
pochlebne komentarze. Niespodziankę,
która objawiła się późnym popołudniem,
zgotowali nasi przesympatyczni strzeleccy goście ujawniając, iż przybyłe razem z
nimi na piknik ich najmłodsze, nastoletnie
pokolenie, jest ściśle związane z Irlandią
i Szkocją, zdobywając tam wykształcenie
i idącą z nim w parze ogładę towarzyską. To właśnie ich wszechstronność i
kosmopolityzm, nadały diamentowym
pracom malarskim zaawansowanych
już wiekowo mieszkańców, koloryt rubinowych unikatów. Także dzięki nim
mieliśmy okazję porozmawiać w pięknym, miękkobrzmiącym języku Albionu. Zarówno mieszkańcy, jak i personel
naszego Domu, żywią sporą nadzieję, iż
nasi szkocko – irlandzcy, ze wszech miar
atrakcyjni goście, odwiedzą nas ponownie.
Muzyka, zabawa, śmiech, różnorodność konkurencji, wymiana poglądów,
okraszone zostały obfitym, w wymiarach
lokalnego stołu szwedzkiego poczęstunkiem, który wraz z doskonałą w tym dniu
pogodą, był ostatecznym pozytywem
czyniącym z naszej biesiady, perfekcyjną
radość.
Mariusz K.
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Pierwszy raz tyle kasy!

Mowa oczywiście o tych 9 milionach, które maja trafić do Szpitala Powiatowego im. Prałata j.
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.
- Wprawdzie – przyznaje dyrektor Beata Czempiel – było już więcej,
bo ponad 10 milionów, ale w całym
okresie programowania, czyli w latach 2007-2013. Nigdy jednak nie

udało się nam zdobyć tyle pieniędzy
na raz! Może niezupełnie „na raz”,
ale w bardzo krótkim czasie. Dzięki
podpisanym wczoraj, czyli 7 sierpnia
umowom, zostaną zmodernizowane
aż trzy oddziały. Czekają nas poważne prace budowlane i dostawy nowego sprzętu.
- Czyli, jak pytał marszałek, w
już w najbliższy czwartek ruszają
prace?
- Aż tak szybko nie da się tego
wszystkiego załatwić. Obowiązują
nas przecież ścisłe procedury. Musimy ogłosić przetargi i na prace budowlane i na dostawy sprzętu – i nie
da się tego zrobić w jednym postępowaniu! Rozstrzygnięcie wszystkich
przetargów nastąpi w IV kwartale br.
Najszybciej jak to będzie możliwe,
chcemy rozpocząć prace na oddziale intensywnej terapii. Nowy sprzęt,
jaki tam trafi to m.in.: łóżka, wózki
reanimacyjne, dezynfektor oraz most
anestezjologiczny z mediami do
urządzeń medycznych przy każdym
łóżku pacjenta. Oddział ginekolo-

giczno-położniczy i noworodkowy
wzbogaci się m.in. o: pompy infuzyjne i lampy operacyjne na sali porodowej, kardiomonitory, laktatory,
system monitorowania okołoporodowego, kardiotokografy z telemetrią.
Natomiast najpilniejszym zakupem,
który trafi na salę operacyjną, będzie
zestaw do laparoskopii. Do pracowni
endoskopii planujemy też inne zakupy: nowy stół zabiegowy, wideogastroskopy, pompę endoskopową, stanowisko do monitorowania funkcji
życiowych pacjenta.
- A kiedy wszystkie inwestycje
się zakończą?
- Do końca września 2018, zgodnie z projektami. Wtedy również zakończy się ich finansowanie.
- Czy po modernizacjach i
wszystkich dostawach będziemy
mogli mówić, że nasz szpital znajdzie się w pierwszej trójce wśród
szpitali powiatowych na Opolszczyźnie?
- Na pewno! Może nawet nie na
trzecim miejscu, ale wyżej.
Marta Górka

Jedna poradnia już działa.
W sierpniu ruszy kolejna
Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich informuje, że realizuje projekt „W trosce o zdrowie matki i dziecka” w ramach działania 8.1: Dostęp do wysokiej jakości
usług zdrowotnych i społecznych, w ramach RPO WO 2014-2020.
Od lipca 2017 roku rozpoczęła
działalność poradnia laktacyjna
prowadzona przez doradcę laktacyjnego, w której mogą uzyskać porady kobiety z powiatu strzeleckiego i
kędzierzyńsko-kozielskiego. Poradnia znajduje się w budynku szpitala
w pokoju nr 047. Będzie czynna w
poniedziałki i czwartki.
Obowiązuje rejestracja osobista
do poradni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30 w
holu szpitala. Możliwa jest rejestracja telefoniczna pod numerem tel. 77
4070101, z zastrzeżeniem, że przed
pierwszą wizytą należy wypełnić wymagane dokumenty w Rejestracji w
holu szpitala.

Od 28 sierpnia 2017 roku rozpoczyna działalność poradnia
pediatryczna prowadzona przez
lekarzy pediatrów i neonatologów
Szpitala Powiatowego w Strzelcach
Opolskich, w której mogą uzyskać
porady dzieci z powiatu strzeleckiego
i kędzierzyńsko- kozielskiego.
Poradnia znajduje się w budynku szpitala w pokoju numer 047.
Będzie czynna od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.30 do 14.30
w holu Szpitala. Możliwa jest rejestracja telefoniczna pod numerem
tel. 77/4070101, z zastrzeżeniem, że
przed pierwszą wizytą należy wypełnić wymagane dokumenty w Rejestracji w holu szpitala.

W poradni będą badane dzieci
w wieku od 6 do 9 tygodnia życia wg
skali Brazeltona. Następnie rodzice
będą informowani o przygotowaniu
się do oceny metodą Prechtla, dokonywanej ok. 14 tygodnia życia dziecka.
Dzieci, u których zostaną wykryte
nieprawidłowości, będą przez lekarzy
kierowane na rehabilitację w ramach
NFZ z możliwością zwrotu kosztów
dojazdu przez Szpital. Poza tym lekarze mogą zlecać rodzicom instruktaż
rehabilitacji - naukę ćwiczeń, które
można wykonywać z dzieckiem w
domu. Instruktaż będzie prowadzony
przez fizjoterapeutów. Mogą również
skierować dziecko do poradnictwa z
zakresu żywienia lub do opieki psychologa.

OSP Raszowa ze srebrem i złotem

W dniach 9-16 lipca 2017 r. w Villach
(Austria) odbyła się XVI Międzynarodowa Olimpiada Pożarnicze CTIF. W zawodach startowało ok. 2500 sportowców z
27 krajów, co sprawia, że są to największe
zawody sportowo-pożarnicze na świecie.
Polskę reprezentowało 200 strażaków, wśród nich aż dwie drużyny OSP
Raszowa: sekcja męska, grupa A oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza, grupa A.
Obie przed Olimpiadą przeszły długą
drogę kwalifikacyjną. W Austrii sekcja
męska z grupy „A” uplasowała się na 11.
miejscu (złota strefa medalowa, a starto-

wało prawie 80 drużyn), co po raz kolejny
dało nam najlepszy wynik wśród drużyn
z Polski. Nieco gorzej poszło naszej kobiecej drużynie, ponieważ naliczono im
punkty karne. Ostatecznie Kobieca Drużyna Pożarnicza znalazła się na miejscu
12 (srebrna strefa medalowa). W środę
przyjechali nam kibicować: Burmistrz
Leśnicy Łukasz Jastrzembski, Starosta
Strzelecki Józef Swaczyna, Stefan Szłapa - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
w Strzelcach Op. st. kpt. Damian Glik,
Pan Jan Patoła, druhowie z OSP Raszowa,

OSP Kadłub i OSP Miejsce Kłodnickie.
Bardzo dziękujemy kibicom, którzy pokonali długą drogę, aby nas dopingować!
Serdecznie dziękujemy wszystkim
sponsorom, którzy umożliwili nam wyjazd na Olimpiadę. Są to: Urząd Miejski w Leśnicy, Powiat Strzelecki, Urząd
Marszałkowski Woj. Opolskiego, Oddział
Wojewódzki Związku OSP RP woj. opolskiego, BS Leśnica, Jokey, B+K Polska,
Zamkon-Armaturen, FAMET, piekarnia
Krystyna Suchan.

9 milionów dla
naszego szpitala
dok. ze str. 1

Marszałek Andrzej Buła z kolei,
już po popisaniu umowy, a właściwie
umów – bo na każdy z trzech projektów inwestycyjnych została podpisana odrębna, mówił o tym, że w
województwie opolskim opracuje się
ponad podziałami, dba się o równomierny rozwój placówek i pieniądze
przeznacza się nie tylko na wielkie
inwestycje, ale również na mniejsze,
za to istotne dla danego środowiska.
Dyrektor szpitala Beata Czempiel dziękowała wszystkim, dzięki
którym udało się – bez korzystania
z wyspecjalizowanych firm! – przygotować wnioski o dofinansowanie
własnymi siłami: obecnym i byłym
ordynatorom, a przede wszystkim
Bogdanowi Plochowi, kierownikowi działu zamówień publicznych
w strzeleckim szpitalu. Specjalne
podziękowania skierowała również
do Kariny Bedrunki, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów
Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim, na której pomoc, podobnie jak i innych pracowników tego
departamentu mogła liczyć w każdej
chwili wątpliwości przy tworzeniu
dokumentów. Ta z kolei przyznała,
że i ona jest w pewien sposób związana ze strzeleckim szpitalem: tu się
urodziła!
Do związków ze strzeleckim

szpitalem przyznał się również wicemarszałek Roman Kolek: tu przepracowałem ładnych parę lat!
W poniedziałek, 7 sierpnia, w
szpitalu, w obecności uroczyście
podpisano umowy na modernizację
trzech oddziałów: anestezjologii i
intensywnej terapii, pracowni endoskopowej oraz ginekologiczno-położniczego i noworodków. Najwięcej pieniędzy przewidziano na
modernizację oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Całkowity
koszt inwestycji wyniesie tu ponad
4,2 miliona, w tym ponad 3,6 mln
złotych to dofinansowanie ze środków unijnych.
Na oddział ginekologiczno-położniczy i noworodków przeznaczonych zostanie blisko 2,3 mln złotych
(w tym dofinansowanie ze środków
unijnych – ponad 1,9 mln), a na modernizację pracowni endoskopii – ponad 2,2 miliona (w tym dofinansowanie ze środków UE – ponad 1,9 mln
zł).
Modernizacja tych trzech oddziałów to nie tylko dostawy nowego i
nowoczesnego sprzętu, to również
ich przebudowa i modernizacja.
O tym, kiedy prace ruszą i kiedy
się zakończą – mówi dyrektor Czempiel w tekście obok.
Marta Górka

Dziękujemy Czytelnikom!
W poprzednim numerze opublikowaliśmy „Wielką Ściągę” – 50 pytań z odpowiedziami na konkurs, w
którym podczas Święta Chleba 2017
będzie można wygrać 40-celowy telewizor.
Po ich przeczytaniu nasi uważni
Czytelnicy zgłosili dwa zastrzeżenia.
Pierwsze dotyczyło kin funkcjonujących na terenie naszego powiatu.
Otóż kina działały nie tylko w Strzelcach Opolskich i w Zawadzkiem, ale
również w Leśnicy.
Drugie zastrzeżenie związane
było z pytaniem o nazwę naszego
szpitala. To prawda, że krótko po
wojnie nosiło ono imię św. Andrzeja,
ale w latach 60. XX wieku również
imię Hilarego Schramma!
Dowód – w postaci skanu z książeczki zdrowia dziecka, urodzonego
w 1966 roku! Oczywiście dziecko dziewczynka - urodziło się w Strzelcach Opolskich. Potwierdza to pieczątka z napisem: Szpital Powiatowy
im. Hilarego Schramma.

Kim był ówczesny patron szpitala? Informacje podajemy za Wikipedią.
Hilary Paulin Schramm (18571940)– był wybitnym polskim chirurgiem, autorem pierwszego w języku
polskim podręcznika „Choroby kliniczne wieku dziecięcego”. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie i w Wiedniu pod kierunkiem prof. Theodora Billrotha. Po
uzyskaniu habilitacji przeniósł się do
Lwowa, do szpitala Świętej Zofii, potem do Szpitala Powszechnego. Był
później kierownikiem klinki chirurgii
uniwersyteckiej, dziekanem Wydziału Lekarskiego i rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.
Bardzo dziękujemy naszym Czytelnikom za cenne uwagi, dzięki którym „Wielka Ściąga” się poprawiła!
Zgodnie z zapowiedziami, w
sierpniu zostanie opublikowana ponownie, będzie to w następnym numerze.
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UWAGA osoby niepełnosprawne

Strzelce Opolskie, 2017.08.07

S TAR O S TA S T R Z E LE C K I
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, że w ramach tegorocznej edycji pilotażowego programu Aktywny Samorząd są jeszcze dostępne
środki finansowe w Module I.
Wnioski w ramach Modułu I można składać jedynie do 30.08.2017r. Szczegółowe
informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. B. Chrobrego
5, 47-100 Strzelce Op., w p. 6 lub pod numerem telefonu 77-461-33-81 oraz na stronie internetowej: www.pcpr.strzelceop.pl oraz na stronie bip.pcpr.strzelceop.pl (Menu
Główne → zakładka Aktywny Samorząd).

referenta w Wydziale Ochrony Środowiska
w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Opolskich , ul. Jordanowska 2

MODUŁ I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawod
Obszar

A
Likwidacja
bariery
transportowej

B
Likwidacja
barier
w dostępie
do uczestniczenia
w społeczeństwie informacyjnym

Nazwa

Udział własny
osoby
niepełnosprawnej

Warunki uczestnictwa

Zadanie 1:
5.000 zł
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu

Co najmniej

• znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności,
• Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
• dysfunkcja narządu ruchu
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

Zadanie 2:
2.100 zł.
pomoc w uzyskaniu pra- w tym:
wa jazdy kategorii B
kurs/egzamin - 1.500zł.,
pozostałe koszty - 600zł.

Co najmniej

Zadanie 1:
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub
jego elementów oraz
oprogramowania

Maksymalna wysokość
dofinansowania

15%

25%

dla os. niewidomej - 20.000
zł, z czego na urządzenia
brajlowskie - 12.000 zł.
dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku - 8.000 zł.
dla osoby z dysfunkcja obu
kończyn górnych – 5.000 zł.

co najmniej

dla osoby głuchoniewidomej
- 4.000 zł,
dla pozostałych 2.000zł.
z możliwością zwiększenia
kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach
do 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga
zwiększenia liczby godzin
szkolenia

brak

10%

• znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej
• dysfunkcja narządu ruchu
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu
• znaczny stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie
• dysfunkcja obu kończyn górnych
lub narządu wzroku
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

1. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:
1) wymagania niezbędne:
− preferowane wykształcenie średnie lub wyższe leśne,
− roczny staż pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,
− stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
− obywatelstwo polskie,
− korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
− niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
2) wymagania dodatkowe:
- biegła obsługa pakietu Microsoft Office,
- rzetelność, sumienność, dokładność,
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres,
- dobra organizacja pracy własnej,
- umiejętność negocjacji i argumentowania,
- znajomość zagadnień związanych z działalnością samorządu powiatowego,
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
2.

•
•
•
•
•
•
•

•
Zadanie 2:
dofinansowanie szkoleń
w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

C
Likwidacja
barier
w poruszaniu
się

Zadanie 2:
2.000 zł
pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym
Zadanie 3:
pomoc w zakupie protezy kończyny w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy na III
poziomie jakości

D

brak

Po amputacji:
w zakresie ręki - 9.000 zł,
przedramienia – 20.000 zł,
ramienia i wyłuszczenia w
stawie barkowym - 26.000
zł,
na poziomie podudzia –
14.000 zł,
na wysokości uda (także
przez staw kolanowy) 20.000 zł,
uda i wyłuszczeniu w stawie
biodrowym – 25.000zł.

Co najmniej
10%

Zadanie 4:
do 30% kwot o których
pomoc w utrzymaniu mowa w zadaniu 3
sprawności technicznej
posiadanej protezy kończyny (co najmniej na
III poziomie jakości)

Co najmniej
10%

Pomoc w utrzymaniu
aktywności zawodowej
poprzez
zapewnienie
opieki dla osoby zależnej.

Koszt opieki nad osobą zależną:
- 200 zł miesięcznie, jednak
nie więcej niż 2.400 zł w
ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą
zależną

Co najmniej
15%

• znaczny stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie
• dysfunkcja obu kończyn górnych
lub narządu wzroku
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu
• znaczny stopień niepełnosprawności
lub orzeczenie o niepełnosprawności
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu
• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzona
opinią
eksperta
PFRON stabilność procesu chorobowego i rokowania uzyskania zdolności do pracy
w wyniku
wsparcia udzielonego w programie
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzona
opinią
eksperta
PFRON stabilność procesu chorobowego i rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia
udzielonego w programie
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu
• znaczny, lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności,
• aktywność zawodowa
• pełnienie roli opiekuna prawnego
dziecka
• brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora
programu

•
•
•

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o lasach,
cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu świadectwa legalności pozyskania drewna
w gminach Kolonowskie i Zawadzkie,
dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,
nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów
nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o ochronie
przyrody,
Prawo łowieckie, naliczanie czynszów dzierżawnych dla kół łowieckich polnych,
przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dla właścicieli gruntów w
sprawie określenia szczegółowego zakresu i terminu wykonania obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w gminach: Ujazd, Kolonowskie i Zawadzkie (Prawo Wodne),
prowadzenie spraw w oparciu o ustawę o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej
udostępnianie informacji publicznej z zakresu realizowanych zadań.
wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ww ustaw,
przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o transporcie kolejowym.

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w lipcu 2017
r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.
Warunki pracy na stanowisku:
1) pełny etat,
2) praca w godzinach od 7:30 do 17:00 w poniedziałek, od 7.30 do 15.30 od wtorku do
czwartku, od 7.30 do 14.00 w piątek,
3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
4) wynagrodzenie wypłacane 28 dnia każdego miesiąca.
3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
życiorys,
kserokopie świadectw pracy,
kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
referencje,
oświadczenie podpisane przez kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat
zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)
Dodatkowo: kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Starosty Strzeleckiego do dnia 18 sierpnia
2017 roku z dopiskiem:
dotyczy naboru na stanowisko REFERENTA w Wydziale Ochrony Środowiska
bądź przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
z dopiskiem na kopercie jak wyżej
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą
rozpatrywane.
O ZAKWALIFIKOWANIU OFERTY DO KOLEJNEGO ETAPU NABORU
KANDYDACI ZOSTANĄ POINFORMOWANI TELEFONICZNIE.

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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: pppstrzelce@poczta.onet.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

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:
Agora Poligrafia sp. z o.o.
ul. Towarowa 4
43-100 Tychy
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Uwaga Rolnicy !
Szanowni Państwo
W związku z pojawiającymi się sygnałami o występowaniu prób wyłudzenia od
rolników przez osoby podszywające się pod pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, środków pieniężnych pod pozorem ściągnięcia zaległości w
spłacie należności z tytułu ubezpieczenia społecznego. Kasa rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pragnie zwrócić Państwa uwagę, że każdy pracownik KRUS wizytujący gospodarstwo rolne i domowe powinien okazać ważną legitymację służbową.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy Kasy nie są uprawnieni do pobierania jakichkolwiek opłat podczas wizytacji oraz nie mogą żądać podawania wrażliwych danych osobowych. W przypadku podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zaleca
się bezzwłoczne powiadomienie właściwych organów ścigania.
Prosimy wszystkich rolników o rozwagę i zachowanie wszelkich środków ostrożności.
Z poważaniem
Dyrektor KRUS OR Opole
					
Lech Waloszczyk
Strzelce Opolskie dnia 17.07.2017 r.

STAROSTA STRZELECKI
stosownie do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.),
podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 17 lipca 2017r. na
rzecz IFA Powertrain Polska Sp. z o.o., ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, decyzji administracyjnej Nr 263/17 o pozwoleniu na rozbudowę hali magazynowo-produkcyjnej
(produkcja części dla przemysłu motoryzacyjnego) z zapleczem socjalno-biurowym
i budowę: wiaty na kołowrotki, dwóch parkingów na samochody osobowe, układu
komunikacyjnego dróg wewnętrznych i placów, wraz z urządzeniami oraz infrastrukturą techniczną, w skład której wchodzą: sieci: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna - w tym oświetlenia terenu, w
Zimnej Wódce przy ul. Polskiej, na działkach ewid. nr: 3/11, 3/13, 3/15, 5/6, 6/4,
9/9, na terenie zakładu, obejmującego działki ewid. nr: 266/17, 266/18, 266/22 obr.
ewid. Olszowa, jedn. ewid. Ujazd-obszar wiejski oraz nr: 1/8, 1/9, 3/11, 3/12, 3/13,
3/15, 5/6, 6/4, 9/9 obr. ewid. Zimna Wódka, jedn. ewid. Ujazd-obszar wiejski, przy ul.
Europejskiej i ul. Polskiej.
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.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
Strzelce Opolskie dnia 01.08.2017r.

STAROSTA STRZELECKI

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 2016r. poz. 353 z późn.
zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 01 sierpnia 2017
r. na rzecz Pana Bartosza Berlaka decyzji administracyjnej Nr 287/17 o pozwoleniu
na budowę:
- budynku produkcyjno-magazynowego wyrobów z branży meblarskiej i elementów drewnianych,
- budynku biurowo- socjalnego,
- parkingu na samochody osobowe (łącznie 32 miejsca),
wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
- drogą wewnętrzną,
- szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. 7m3,
- wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej ze studniami chłonnymi,
- wewnętrzną siecią oświetlenia zewnętrznego,
w Olszowej przy ul. Irlandzkiej, na nieruchomości obejmującej działki ewid. nr:
31/16, 32/17, 33/9 obr. ewid. Olszowa, jedn. 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.
z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu
dnia 16 sierpnia 2017 r. (środa) w godzinach 9:00 – 12:00
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 2a.

Powiatowe Centrum Kultury
zaprasza 20 sierpnia na

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
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
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Tel. +48 77 4401756
Wydział Organizacyjny
Wydział Komunikacji i Transportu:
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
756, 757, 758, 764
Prawo jazdy 706
Zespół Kontroli
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718 Tel. wew.: 705.
Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

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

Cena biletów 20 zł

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o wyjątkowych
uroczystościach: rocznicach okrągłych urodzin mieszkańców naszego
powiatu. W gronie Jubilatek jest nawet stulatka!
To Pani Cecylia Lempa, która
tak zacne urodziny świętowała 24
lipca br. Jubilatce, dawnej mieszkance Kolonowskiego, dziś mieszkającej
w Borkach, gratulacje i najlepsze życzenia wraz z urodzinowym upominkiem, wręczyli w imieniu całej naszej
społeczności starosta Józef Swaczyna i sekretarz Powiatu Ewelina Jelito.
Pani Klara Koj, mieszkanka
Osieka, 4 sierpnia br. obchodziła 90
rocznicę urodzin. Do grona gości,
którzy odwiedzili Jubilatkę w tym
wyjątkowym dniu dołączył starosta
Józef Swaczyna - z życzeniami, listem gratulacyjnym oraz urodzinowym upominkiem i życzeniami od
nas wszystkich.
Pani Magdalena Pradella,
mieszkająca w Ujeździe, 90-lecie
urodzin świętowała 14 lipca br. W
dniu jubileuszu z urodzinowymi życzeniami, upominkiem i listem gratulacyjnym pospieszył do Niej wicestarosta Janusz Żyłka.
Pani Zofia Żelazna, mieszkanka
Kalinowic, jubileusz 90-lecia urodzin obchodziła 30 lipca br. W dniu
Jej święta odwiedził ją, z najlepszymi
życzeniami i gratulacjami oraz urodzinowym prezentem, wicestarosta
Janusz Żyłka.
Dziewięćdziesiąte urodziny obchodziła także mieszkająca w Dziewkowicach Pani Maria Migura, która
swój jubileusz świętowała 31 lipca.

Pani Cecylia Lempa 100 lat skończyła 24 lipca br.

Pani Zofia Żelazna 90 lat skończyła 30 lipca br.

Pani Klara Koj 90 urodziny obchodziła 4 sierpnia br.

Pani Magdalena Pradella 90 lat skończyła 14 lipca br.

Do wszystkich życzeń, które usłyszeli w tych wyjątkowych dniach,
dołączamy również swoje:
wiele zdrowia, żadnych kłopotów, miłości i bliskości najbliższych!

Lato w Powiatowym Centrum Kultury
Półkolonie w PCK
Chemik w Kędzierzynie-Koźlu,
przeżyli Zielony Surwiwal w Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie,
poznali historię opolskiego festiwalu przemierzając metry kwadratowe
muzeum NCPP w Opolu, odkryli co
w trawie piszczy podczas wycieczki
do Leśnictwa w Kielczy, wybrali się
na spacer ścieżkami Góry Św. Anny
poznając jej historię i walory turystyczne, wybrali się na wycieczkę
dookoła świata w Parku Miniatur w
Olszowej oraz poczuli żar tropików
w Palmiarni w Gliwicach. Oprócz
tego świetnie się bawili w PCK-u!
Było smakowicie, było kolorowo,
było super-pomysłowo!
Zapraszamy za rok!

W tym roku w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbyły się aż trzy turnusy wakacyjnych warsztatów dla dzieci w wieku 7-12 lat. Zorganizowaliśmy 15
dni tematycznych! Przez te 3 tygodnie dzieci poznały wielu
ciekawych ludzi oraz odwiedziły dużo interesujących miejsc.
Zagościł u nas Krzysztof Riewold (kuglarz znany z występów w Mam talent!), poznaliśmy bohaterów dnia codziennego – strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach
Opolskich, odwiedziliśmy także lokalne media – redakcję
„Strzelca Opolskiego” oraz siedzibę City-Sat Gordzielik. W
przeciągu trzech wakacyjnych tygodni uczestnicy warsztatów odwiedzili Smoczą Jamę w Opolu, pojechali do kina

