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BEZP£ATNY DWUTYGODNIK SAMORZ¥DU POWIATU STRZELECKIEGO
Od 30 czerwca wszedł w życie przepis wprowadzający konieczność uzyskania pozytywnej opinii wojewody o celowości każdej szpitalnej inwestycji,
której koszt w ciągu dwóch lat wyniesie powyżej 3 mln zł i poradni – 2 mln zł. I to niezależnie od tego, czy to szpital samorządowy, kliniczny czy prywatny

Najlepiej niech wojewoda
weźmie sobie szpital!

Centralizacja tak,
na poziomie regionu, nie - kraju

Od 30 czerwca wszedł w życie przepis wprowadzający konieczność uzyskania pozytywnej opinii wojewody o celowości
każdej szpitalnej inwestycji, której koszt w ciągu dwóch lat wyniesie powyżej 3 mln zł i poradni – 2 mln zł, i to niezależnie od
tego, czy szpital chce kupować drogi sprzęt, czy też dokonać modernizacji czy przebudowy oddziałów. Ocena wojewody będzie
konieczna – i to niezależnie od kwoty – w przypadku przyznania
funduszy unijnych na inwestycję.
Dziewiętnastego 19 lipca na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt m.in. wprowadza Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia („IOWISZ”), zwierający kilkadziesiąt pytań - ocenianych w skali od 1 do 10 - odpowiadających
różnorodnym priorytetom istotnym z perspektywy systemu ochrony zdrowia. Przed wydaniem opinii wojewoda będzie również zobligowany do uzyskania stanowiska dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ i marszałka województwa. Jeśli szpital nie zwróci się o opinię do wojewody albo uzyska
negatywną, będzie miał mniejsze szanse na kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czwartego
sierpnia projekt ten poparł Senat.

- Wszyscy chcemy dobrej jakości usług medycznych. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej to dobre posunięcie – ocenia wicemarszałek Roman Kolek. – Jakiś nadzór
inwestycyjny musi być. W ostatnich latach za dużo było „wolnej
amerykanki” w ubieganiu się o pieniądze publiczne. Tak więc
poddanie planowanych nowych inwestycji w placówkach ochrony
zdrowia pod względem ich celowości ocenie wojewody jest zasadne. Ta - będzie zależała od wpisania się planowanej inwestycji
w określone priorytety w regionie. Nawiasem mówiąc – byłem
zaangażowany w ich opracowanie w naszym województwie. System IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w
Sektorze Zdrowia) z kolei ma pomóc w uporządkowaniu tych wszystkich nieskoordynowanych do
tej pory działań. Jednak trzeba przyznać, że to skomplikuje wydatkowanie pieniędzy z RPO WO
(Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego). Dodajmy, że w kraju w aktualnej perspektywie finansowej (do 2020 r.) na ochronę zdrowia przewidziano środki europejskie w
wysokości ok. 12 mld zł.

dok. na str. 4

Powiat ratuje zabytki

27 lipca, na sesji Rady Powiatu
Strzeleckiego, uchwalono przyznanie
dotacji na ratowanie dwóch zabytków
w naszym powiecie. Wspieranie finansowo takich prac należy do zadań
samorządów. Tyle tylko, że tradycyjnie już - potrzeby są ogromne, a możliwości finansowe - ograniczone. Na
cały bieżący rok w budżecie Powiatu
Strzeleckiego na ochronę zabytków

i opiekę nad nimi została zabezpieczona kwota 50 tysięcy złotych. Na
ostatniej sesji radni przyznali dotacje
dwóm podmiotom. Zgromadzenie
Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu otrzymało 20 tysięcy zł z przeznaczeniem na roboty związane z wymianą dachu w pałacyku myśliwskim
w Zawadzkiem.
Parafia Rzymskokatolicka pw.

Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy
otrzymała 15 tysięcy złotych na konserwację Obrazu z życia Marii.
Wykonanie uchwały Rada powierzyła Zarządowi Powiatu . Dzień po
sesji, 28 lipca, umowy zostały podpisane. Ze strony Zarządu Powiatu
uczynili to członkowie: Waldemar
Gaida, Jan Zubek, i Kaziemirz Kubal
oraz wicestarosta Janusz Żyłka.

dok. na str. 4

Remont drogi w Dolnej?
Nie ma pieniędzy
Przynajmniej w tej chwili. Wniosek Powiatu Strzeleckiego o dofinansowanie tego
zadania ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 został złożony jeszcze
w lutym. Zakwalifikował się na listę. Punktów zdobył jednak zbyt mało, by nasz samorząd
otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 2,8 mln zł przy całkowitym koszcie zadania w
wysokości ponad 4,4 mln zł.
Dlaczego? Bo... I tu trzeba by wskazać kilka kryteriów ustalonych dla oceny wniosków w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii”, których nie dało się spełnić. Wśród nich należy wymienić choćby małą liczbę
mieszkańców wsi (byłoby więcej, gdyby UMWO nie nakazało wyłączyć liczby mieszkańców Rożniątowa), brak przy drodze ważnych obiektów użyteczności publicznej. Dodać
należy, że ta droga nie mogła uzyskać też dodatkowych punktów w ramach kryteriów
regionalnych, bo nie leży na obszarach wskazanych i dodatkowo punktowanych, czyli w
okolicach Nysy czy Brzegu.
Można by zapytać jeszcze, czy w ramach tego poddziałania PROW można byłoby
dostać dotację na remont nawierzchni drogi łączącej Dolną ze Strzelcami Opolskim choćby przy użyciu nakładek bitumicznych. Otóż nie. Zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących
operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, zamieszczony na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie pozostawia złudzeń: „nie przewiduje się wsparcia
inwestycji polegających na remoncie drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach
publicznych”.
To, że na razie nie udało się uzyskać dofinansowania na remont tej drogi, nie oznacza,
że to koniec starań. Wiadomo, że stan nawierzchni jest w fatalnym stanie. Wiadomo, że
w budżecie Powiatu nie ma na ten cel ponad 4 mln złotych. Więc starań o ich zdobycie ze
źródeł zewnętrznych nie zaprzestano.

W sobotę, 20 sierpnia, Wydział Komunikacji i Transportu na stanowiskach związanych
z rejestracją pojazdów oraz kasa będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.
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Sesja Rady Powiatu

Zanim radni przystąpili do zasadniczej części obrad podczas zwołanej na 27 lipca br. sesji Rady Powiatu – przewodniczący Rady Stanisław
Krawiec i wicestarosta Janusz Żyłka
przekazali list gratulacyjny i kwiaty
mł. asp. Małgorzacie Słaboń, która
zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Policjant, który mi
pomógł”.
Następnie wicestarosta Janusz
Żyłka w imieniu Zarządu Powiatu
wnioskował o wprowadzenie do zaplanowanego wcześniej porządku obrad
projektów uchwał w sprawie: ustalenia
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi;
udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Powiatowi
Opolskiemu oraz w sprawie rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Strzeleckiego w
2016 roku, a także autopoprawek do
uchwał związanych z budżetem i wieloletnią prognozą finansową Powiatu
Strzeleckiego.
W okresie międzysesyjnym – tę informację przedstawił również wicestarosta Żyłka - Zarząd Powiatu spotkał się
burmistrzem i wiceburmistrzem Gminy
Leśnica w celu doprecyzowania zadań
w ramach „Kędzierzyńsko – Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”, m.in. zadania związanego
z przebudową drogi powiatowej Nr
1435 O Zalesie Śl. – Cisowa.
Radny Jan Bogusz poprosił o
przedstawienie więcej szczegółów na
temat innych spotkań. - W dniu 6 lipca starosta i wicestarosta uczestniczyli
w spotkaniu z burmistrzem Zawadzkiego na temat sprzedaży budynku po
byłym technikum. Jaki jest efekt tych
rozmów, czy jest jakieś „zielone światełko” i korzyści dla Powiatu i Gminy
Zawadzkie przy sprzedaży? – pytał.
- Będąc, jak wielu mieszkańców, żywo
zainteresowany współpracą pomiędzy
samorządem powiatowym i gminnym,
w tym także wymianą informacji dotyczących przebiegu drogi przez teren
szpitala w Strzelcach Opolskich, jaka
jest ostateczna odpowiedź Zarządu na
kolejne już propozycje zgłaszane przez
Burmistrza Strzelec Opolskich? Pytanie
trzecie dotyczy faktu, że Zarząd Powiatu i starosta wspiera różnymi sposobami
i w różnej formie działalność klubów
sportowych, ale z przedstawionej informacji wynika, że Zarząd odmówił obniżenia stawki dla klubu Karate Nidan
z Zawadzkiego. Dlaczego? Ostatnie pytanie dotyczy delegacji miasta partnerskiego Soest. To miasto jest partnerem
Strzelec Opolskich, czy ten wyjazd był
uzgadniany z partnerskimi miastami w
bieżącym roku? Wszyscy jesteśmy za
wspieraniem przyjaźni pomiędzy tymi
powiatami, nie ulega wątpliwości, że
należało się spotykać i należało przenieść te spotkania na troszeczkę wyższy
szczebel, czyli spotkania z konkretnymi
osobami.
Wicestarosta J. Żyłka: - Spotkaliśmy się z Burmistrzem Zawadzkiego
w celu rozważenia ewentualnej moż-

liwości zakupu budynku po byłym zespole szkół zawodowych. Spotkanie
miało wstępny charakter, ale z tych
rozmów nie wynika ostatecznie jeszcze 100-procentowa, pewność, że do
finalizacji sprzedaży dojdzie. Zarząd
Powiatu wstrzymuje się jeszcze z decyzją, ponieważ słyszeliśmy, że oprócz
Gminy Zawadzkie jest inny podmiot
zainteresowany kupnem tego obiektu.
Tak więc jest zielone światło, ale dopóki nie mamy pewnych faktów potwierdzonych, to nie ma o czym mówić. Jeśli

re musiałyby zostać spełnione zgodnie
z wymogami dla drogi dojazdowej do
osiedla i do parkingu. Nie wiem, czy w
koncepcji, która była mało szczegółowa,
są w ogóle wzięte pod uwagę parametry
techniczne, jakie powinna spełniać taka
droga. Temat jest otwarty. Jeśli chodzi
o odmowę dla klubu sportowego Karate
Nidan, to Zarząd kierował się stawkami, które muszą pokryć koszty. Co do
pytania o delegację z naszego powiatu
partnerskiego Soest - już na początku
roku pojawiła się prośba o odwiedziny

Gratulacje i kwiaty dla mł. asp. Małgorzaty Słaboń
- wyróżnionej w konkursie „Policjant, który mi pomógł”.
chodzi o drogę do szpitala, to dzisiaj
udzieliłem odpowiedzi negatywnej po
raz kolejny. Zarząd Powiatu skierował
zapytanie do pani dyrektor szpitala o
opinię. Opinia była negatywna i Zarząd
Powiatu postanowił także odmownej
decyzji udzielić burmistrzowi Strzelec.
Powiat ma na celu przede wszystkim
dobro pacjentów naszego szpitala, ludzi
odwiedzających ich, i przede wszystkim
bezpieczeństwo. Zarówno pierwsza, jak
i druga koncepcja nie zawiera elementu, który by zabezpieczał spokój dla
pacjentów, bezpieczeństwo dla ruchu
pieszego i pojazdów. W pierwszych
rozmowach, kiedy jeszcze koncepcje
nie były spisane, mówiono o tym, że
ewentualny dojazd do strefy zabudowań osiedlowych, który ma powstać za
szpitalem, będzie położony zupełnie w
innym miejscu – miał być na wysokości
istniejącego parkingu, wskutek czego
można by wydzielić oddzielnie ciąg
pieszo-jezdny, a stary wjazd, który teraz
funkcjonuje - służyłby tylko służbom
medycznym. Nie otrzymaliśmy potwierdzenia tej wersji, ale taką, że wjazd
samochodów - tych którzy będą budować, służb komunalnych, samochodów
mieszkańców – będzie odbywać się po
dotychczasowym przebiegu wjazdu do
szpitala. Co mogłoby się wtedy dziać,
łatwo się domyślić. Oczywiście jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy, ale
wjazd musi być w innym miejscu. Dla
dobra pacjenta, dobra odwiedzających,
bezpieczeństwa tych, którzy poruszają
się drogami. Pomijam parametry, któ-

w ramach partnerstwa i nie wyobrażam
sobie odmowy. Przedstawione koszty
dotyczą pobytu studyjnego na terenie
powiatu, a koszty podróży członkowie
delegacji pokrywają sami.
Członek Zarządu Powiatu Waldemar Gaida: - Mamy zawarty traktat
partnerski z Powiatem Soest, oparty o
Pattenschaft z lat 50. ub. wieku, czyli
takiej współpracy mieszkańców Strzelec, którzy wyjechali, między obecnymi
mieszkańcami. To współgra również z
partnerstwem miasta Strzelce Opolskie
z miastem Soest, bo przecież nasze liceum ma podpisany traktat partnerski
z miejską szkołą w Soest. Delegacja z
Soest nawiązuje do zawartego porozumienia traktatowego.
Radny J. Bogusz: - Zdziwiłem się,
jak przeczytałem „naszego miasta patnerskiego Soest”, gdyby było Powiatu
Partnerskiego Soest, nic bym nie powiedział.
Przewodniczący Rady Stanisław
Krawiec: - Wspieramy te kontakty
partnerskie. Jako Rada staniemy na wysokości zadania i ugościmy gości z Powiatu Soest. Ja mam pytanie odnośnie
spotkania z dyrektorem Kronospanu: co
było przedmiotem i jakie były ewentualne wnioski?
Wicestarosta J. Żyłka - Jako nadzorujący Referat Ochrony Środowiska
chciałem osobiście poznać technologię
tego zakładu.
Radny Andrzej Wróbel: - Po tej
dyskusji proponuję, aby sprawozdanie,
które Starosta przedstawia, było obszerniejsze.

Wicestarosta J. Żyłka: - Po to jesteśmy, aby na państwa pytania odpowiadać. Po co rozszerzać np. 30 kwestii, jeśli można w ciągu jednej minuty
odpowiedzieć na cztery zadane pytania
przez radnych.
Radny Hubert Ibrom: - Czy są już
wyniki konkursu na dyrektora ZSO, ilu
było kandydatów?
Członek Zarządu W. Gaida: - Odbył się najistotniejszy element postępowania, czyli konkurs, jeszcze musi być
zatwierdzenie stanowiska przez Zarząd
(Zarząd Powiatu zatwierdził to stanowisko dzień po sesji, 28 lipca br. – przyp.
mg) i powierzenie stanowiska przez
Starostę. Był jeden kandydat, który
otrzymał maksymalną liczbę punktów to Jan Wróblewski.
W tym miejscu obrad radni przystąpili do jednego z głównych punktów
obrad – sytuacji w służbie zdrowia, czyli w Szpitalu Powiatowym im. Prałat J.
Glowatzkiego.
Szeroki materiał przygotowany
przez dyrektor szpitala był szczegółowo
omawiany podczas posiedzeń komisji
problemowych.
Członek Zarządu W. Gaida: Chciałbym, abyśmy często zwracali
uwagę na to, co i jak się robi w naszym
szpitalu, a to jeden z niewielu placówek
w tej klasie, który ma 2 stopień referencyjności. Ma też najwięcej urodzeń
w woj. opolskim. To szpital, który się
modernizuje i korzysta z pieniędzy europejskich. Faktem też, że są sytuacje,
z którymi nie można sobie akurat od lat
poradzić, tj. kwestia parkingów, kwestia finansowania zadań wspólnie realizowanych, nie tylko z poziomu kontraktacji szpitala, tj. dosyć niefortunne
rozwiązanie w poradni preluksacyjnej.
Dzisiaj walczymy tak naprawdę o to,
aby ten strzelecki szpital przetrwał i
dobrze funkcjonował. Istotnym elementem jest posiadanie u siebie szpitala,
i co najważniejsze - SOR-u, który w
każdej chwili każdemu mieszkańcowi
jest w stanie udzielić wsparcia. Szpital
w Strzelcach Opolskich to jest pewna
marka, którą warto utrzymać.
Radni przyjęli Informację przyjęto
jednogłośnie pozytywnie 17 „za”.
Kolejny punkt obrad to informacja
wynikająca z analizy oświadczeń mająt-

kowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Przewodniczący Rady S. Krawiec: - Wszystkie oświadczenia zostały
złożone w terminie, nie dopatrzono się
żadnych uchybień.
Ta informacja również została
przyjęta przez radnych jednogłośnie.
Podobnie jak następna – przedstawiona
przez Katarzynę Kanozę, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Radny Ryszard Nocoń: - Na Komisji Bezpieczeństwa radni poruszali
temat ewentualnego badania wody w
przypadku kiedy osoba prywatna montuje sobie na swojej posesji studnię o
głębokości ok. 100 metrów. Padło także
pytanie o tzw. barszcz Sosnowskiego,
który można spotkać szczególnie w
północnej części naszego powiatu, w
Boryczy, Krośnicy, Grodzisku. Komisja
na wniosek radnego złożyła wniosek do
Zarządu, aby zbadać, rozpatrzyć, kto
jest odpowiedzialny za ewentualne usuwanie tej rośliny.
Dyrektor K. Kanoza: - Jakość
wody w studniach głębinowych badamy, gdy właściciel zwróci się do nas
o badanie prywatnie. Na budowę 100
metrowej studni potrzeba pozwolenia
wodno-prawnego.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa R. Nocoń następnie przedstawił informację o Raporcie z wykonania
Programu Ochrony Środowiska dla powiatu strzeleckiego za lata 2014-2015.
I ta informacja została przyjęta przez
radnych jednogłośnie.
Następny punkt to przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków. Wszystkie komisje
problemowe Rady zaopiniowały go jednogłośnie – podobnie jak radni podczas
sesji.
O tym, jakie zabytki uzyskały dotację – piszemy w innym miejscu.
Radni podczas tej sesji przyjęli
również „Roczny program współpracy
Powiatu Strzeleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
dok. na str. 4

Nowe stawki dla właścicieli usuniętych
i przechowywanych pojazdów:

Rodzaj pojazdu

Rower/motorower
Motocykl
Pojazd o dmc do 3,5 t
Pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t
Pojazd powyżej 7,5 t do 16 t
Pojazd powyżej 16 t
Pojazd przewożący materiały
niebezpieczne

Stawki
za przechowywanie
Stawki
za usunięcie pojazdu usuniętego
z drogi
pojazdu z drogi
(w złotych)

(każda rozpoczęta
doba)
(w złotych)

111
219
480
599
848
1 250
1 521

19
26
39
51
73
134
197
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OFERTY PRACY

Ogłoszenie !!!
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje
wnioski pracodawców ubiegających się o przyznanie refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla
osoby bezrobotnej skierowanej z urzędu pracy.
Przyjmowane do realizacji będą wnioski Pracodawców, którzy
zapewnią zatrudnienie:
• osobom długotrwale bezrobotnym,
• bezrobotnym powyżej 50 roku życia,
• bezrobotnym korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,
• bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6
roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do
18 roku życia
• bezrobotnym niepełnosprawnym

Wnioski przyjmowane będą do dnia – 09.09.2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 9
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich
tel. 77 462 18 10, 77 462 18 10

UWAGA !!!

ZAPISY NA SZKOLENIE: MAGAZYNIER

(z uprawnieniami Kierowcy wózków jezdniowych napędzanych
z napędem silnikowym podnośnikowych kat. II WJO
i uprawnieniami suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia
sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo IIS)
Szkolenie finansowane w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych , w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy w powiecie strzeleckim (II) współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie
7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez
PUP.

(Szkolenie kierowane jest dla osób powyżej 30 roku życia)

NABÓR TRWA DO 26.08.2016 r.

Kontakt i szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie,
Tel. 77 462 18 14 lub pokój nr 7

MUBEA AUTOMOTIVE
POLAND SP Z O.O.

OFERTY PRACY

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

USTAWIACZ
ZIMNA WÓDKA
MASZYN CNC		

- wykształcenie średnie techniczne,
- min. 2 lata doświadczenia w zakresie technologii obróbki skrawaniem,
		
- dobra znajomość narzędzi i maszyn
tokarskich i frezarskich,
		
- znajomość sterowników CNC (Sinumeric),
		
- umiejętność programowania CNC i
PLC,
		
- znajomość rozwiązywania problemów,
		
- bardzo dobra znajomość języka
angielskiego, pożądana niem.,
GOTOWOŚĆ DO WYJAZDU NA
			 SZKOLENIE DO NIEMIEC
			 NA OKRES 6 M-CY
			 (powroty do Polski co 2 tygodnie)
ASYSTENT
ZIMNA WÓDKA - wykształcenie średnie,
WPROWADZANIA		
- biegła znajomość Excela
DANYCH
MAGAZYNIER/
ZIMNA WÓDKA - wykształcenie podstawowe,
KIEROWCA WÓZKÓW		
- min. rok doświadczenia,
WIDŁOWYCH		
- upr. do kierowania wózkiem widłowym i na wymianę butli gazowej
w wózku, gotowość do pracy trzyzmianowej,
		
- dośw. w pracy magazyniera
dok. na str. 7

POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

PSYCHOLOG
STRZELCE OPOLSKIE
		
TECHNOLOG KONSTRUKTOR
SZYMISZÓW
		
		
PRACOWNIK BIUROWY
ZAWADZKIE
– ASYSTENTKA ZARZĄDU		
ASYSTENTKA WPROWADZANIA
ZIMNA WÓDKA
DANYCH		
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
STRZELCE OPOLSKIE
I MARKETINGU		
PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
SPRZEDAWCA - BUFETOWY
STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA- KASJER
STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
KELNER/KA
KOLONOWSKIE
		
KUCHARZ
KOLONOWSKIE
KUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK BUDOWLANY
JEMIELNICA / WG ZLECEŃ
MURARZ – TYNKARZ
STRZELCE OPOLSKIE
/ WG ZLECEŃ
		
PRACOWNIK BUDOWLANY
SZCZEPANEK
/WG ZLECEŃ
BRUKARZ
STRZELCE OP / CHORULA
POMOC PRZY WYMIANIE OPON
KADŁUBIEC
		
		
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
		
POMOCNIK LAKIERNIKA
LEŚNICA
/ LAKIERNIKA
KIEROWCA C+E
TRANSPORT
MIĘDZYNARODOWY
KIEROWCA C+E
TRANSPORT KRAJOWY
KIEROWCA – MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
SPAWACZ METODĄ MIG/MAG
ZAWADZKIE
ŚLUSARZ / TOKARZ
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
		
OPERATOR CNC
STRZELCE OPOLSKIE
		
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
STRZELCE OPOLSKIE
		
		
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
OLSZOWA
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI STRZELCE OPOLSKIE
/ WG ZLECEŃ
OPERATOR KOPARKI
STRZELCE OPOLSKIE
/ WG ZLECEŃ
POMOCNIK OPERATORA
STRZELCE OPOLSKIE
		
OPERATOR ŻURAWIA
STRZELCE OPOLSKIE
		

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- wykształcenie wyższe – mgr psychologii
- mile widziane doświadczenie
- wykształcenie techniczne lub wyższe
- komunikatywna znajomość j. niemieckiego
- znajomość podstaw CAD
- wykształcenie wyższe, - dobra obsługa komputera
- dobra znajomość j. niemieckiego
- wykształcenie średnie
- biegła znajomość EXCELA
- wykszt. wyższe kierunkowe, - min. rok doświadczenia
- biegła znajomość j. niemieckiego
- wykształcenie średnie zawodowe
- znajomość j.niemieckiego
- obsługa kasy fiskalnej
- książeczka sanepidowska, - mile widziane doświadczenie
- wykształcenie zawodowe
- podstawowa znajomość j.angielskiego i j.niemieckiego
- wykształcenie zawodowe
- mile widziana doświadczenie
- praca w zespole
- wykszt. zawodowe, - czytanie rysunków technicznych,
- obsługa niwelatora, - aktualne badania wysokościowe
- min. 2 lata pracy na budowie
- wykształcenie zawodowe
- doświadczenie
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
- wykształcenie min. zawodowe
- znajomość podstaw mechaniki
- mile widziane doświadczenie
- wykształcenie zawodowe mechaniczne
- prawo jazdy kat. B, - min, 5 lat doświadczenia
- doświadczenie
- prawo jazdy C+E
- kurs na przewóz rzeczy, - badania
- prawo jazdy C+E
- wykształcenie średnie, - prawo jazdy kat. B
- uprawnienia operatora wózka widłowego
- mile widziane doświadczenie
- wykształcenie zawodowe
- obsługa elektronarzędzi i maszyn ślusarskich
- czytanie rysunku technicznego
- mile widziane doświadczenie
- wykształcenie średnie, - obsługa CNC
- mile widziane doświadczenie
- gotowość do pracy w ruchu ciągłym,
- upr. do obsługi wózków widłowych
- mile widziane doświadczanie
- możliwość przeszkolenia na terenie zakładu pracy
- wykształcenie zawodowe,
- uprawnienia operatora, - min. rok doświadczenia
- wykształcenie min. zawodowe, - obsługa komputera,
- gotowość do pracy w ruchu ciągłym
- wykształcenie min. zawodowe
- upr. II ż, - min. rok doświadczenia

OGŁOSZENIE!!!

OGŁOSZENIE!!!

w dniu 19.08.2016 roku,
godz. 10.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; pok. nr 22

w dniu 23.08.2016 roku,
godz. 10.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; pok. nr 22

odbędzie się
spotkanie rekrutacyjne:

odbędzie się
spotkanie rekrutacyjne z firmą

AP RANDSTAD POLSKA SP. Z O.O.

KRONOSPAN OSB SP. Z O.O.
i DSO SP. Z O.O.

na stanowiska:

na stanowiska:

- pracownik produkcji
miejsce pracy:

INSTERSILESIA McBRIDE
- STRZELCE OPOLSKIE

- elektryk
- automatyk
- pomocnik operatora
- operator wózka widłowego
miejsce pracy:

STRZELCE OPOLSKIE
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PO W IAT S T R Z E LE C K I

Najlepiej niech wojewoda
weźmie sobie szpital!

Centralizacja tak,
na poziomie regionu, nie - kraju

dok. ze str. 1

dok. ze str. 1

- Z jednej strony to dobre posunięcie – ocenia starosta Józef Swaczyna – bo wojewoda będzie
kierował się mapą potrzeb zdrowotnych województwa i będzie mógł koordynować szpitalne inwestycje w regionie. Pozytywne opinie mają być wydawane, gdy na podstawie danych posiadanych
przez wojewodów i oddziały wojewódzkie NFZ, będzie można stwierdzić faktyczne braki w danym
obszarze. Można więc przypuszczać, że wreszcie w naszym województwie powstaną oddziały geriatryczne – bo tego bardzo brakuje. Na oddziale wewnętrznym naszego szpitala jest wielu pacjentów
w podeszłym wieku, nie poruszających się samodzielnie i wymagających większej opieki pielęgniarskiej. To samo widzimy w naszych Domach Opieki Społecznej – połowa mieszkańców to osoby,
które powinny znaleźć się w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, bo tego wymagałby ich stan zdrowia. Domy Pomocy Społecznej pomyślane były w zasadzie dla osób starszych, ale samodzielnych i
samotnych. Tylko czy istotnie dojdzie do powstania oddziałów geriatrycznych, skoro tak mało jest
lekarzy geriatrów?! I to przecież nie tylko w naszym województwie, ale w całym kraju.
- Wcześniej oceniłem pozytywnie opiniowanie przez wojewodę inwestycji szpitalnych, ale muszę zwrócić uwagę na jeszcze jeden – i to bardzo istotny aspekt sprawy. I to jest właśnie ta druga
strona medalu. Do wojewody należy opinia o celowości inwestycji, ale to do szpitala i samorządu
należy zapewnienie wkładu własnego na inwestycje, szczególnie przy ubieganiu się o środki unijne.
A to oznacza dla nas, Powiatu Strzeleckiego, obciążenie budżetu, choćby przy udzieleniu poręczenia
kredytowego. Wojewoda do tego się nie dokłada i nie będzie tego robił. NFZ od 2012 roku ani o
pół złotego nie podniósł stawki za punkt procentowy w kontrakcie: stawka wynosi 52 zł za 1 punkt.
Opłaty stałe za to co roku rosną: woda, energia, ścieki. Z kontraktu NFZ musimy sfinansować również podwyżki dla pielęgniarek. Chciałbym, by wszystkie zarabiały jak najwięcej – ale czy na to nie
powinien być podpisany osobny kontrakt z NFZ? Takie zresztą jest wspólne stanowisko Związku
Powiatów w Polsce. Brak tego odrębnego kontraktu i konieczność sfinansowania tych podwyżek w
ramach podpisanych umów z NFZ oznacza de facto, że zmniejsza się ilość pieniędzy na leczenie. A
w efekcie za „całokształt” wina spada na te samorządy, które są organami założycielskimi dla szpitali – denerwuje się starosta. – Tymczasem nowelizacja przepisów ustawy tak naprawdę ogranicza
rolę samorządów powiatowych. Może więc lepiej niech wojewoda weźmie sobie wszystkie szpitale
samorządowe?!

- Ale… mamy zastrzeżenia do sposobu przyjęcia zmian. Wyraźnie widać, że ogranicza się rolę
samorządów w decydowaniu i zmierza w stronę centralizacji. Sam jestem jej zwolennikiem – na poziomie regionu. To tu powinny współpracować samorządy powiatowe i wojewódzki, by zintegrować
działania w ochronie zdrowia w taki sposób, by jak najlepiej zabezpieczyć potrzeby mieszkańców.
Podobnego zdania są inni samorządowcy, z którymi spotkaliśmy się w ubiegłym tygodniu w Szczecinie na posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP. Nie możemy kontestować wprowadzanego prawa, ale po raz kolejny okazuje się, że obecne władze przy swoich postanowieniach w
ogóle nie biorą pod uwagę głosów samorządowców.
Gdy pytam o planowane w strzeleckim szpitalu w najbliższym czasie inwestycje, których łączny koszt wyniesie ok. 5 mln zł, ale każdego zadania jest mniejszy, też będą musiały przejść ocenę
celowości u wojewody – słyszę w odpowiedzi, że z przepisów nie wynika to wprost. A mowa tu o:
budowie lądowiska dla helikopterów, zakupie nowego tomografu, modernizacji oddziałów tak, by w
salach chorych znalazły się łazienki, zakupie wind szpitalnych i budowie sali konferencyjnej wraz z
zapleczem socjalnym.
To wyszczególnienie, zwłaszcza ostatniego zadania, jest istotne, bo wiąże się z decyzją o uruchomieniu na Uniwersytecie Opolskim kierunku lekarskiego od 2017 roku. A przypomnijmy, że w
naszym szpitalu na oddziale ginekologiczno-położniczym mogliby się kształcić studenci, w każdym
razie takie były zamiary.
- Ten oddział to jedna z najsilniejszych stron szpitala w Strzelcach Opolskich – mówi wicemarszałek Kolek. – Z doskonałą, dobrze przygotowaną kadrą. To jest dobry argument. Jednak w
pierwszym roku uruchomienia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim kształcić się będzie
ok. 100 osób. Czas na zajęcia kliniczne, na oddziałach, przyjdzie po trzech latach. Pamiętajmy, że
te zajęcia odbywać będą w grupach, więc może się okazać, że nie trzeba będzie korzystać z aż tak
wielu szpitali, które się zgłosiły do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Podstawowe zabezpieczenie
dla nich powinny stanowić szpitale opolskie. Szpital Ginekologiczno-Położnczy przy ul. Reymonta
w Opolu ma trzeci stopień referencyjności. Szpital Strzelecki – drugi. To oczywiście nie wyklucza,
że w nim zajęć dla studentów nie będzie. Jeden oddział w strukturze szpitala może być szpitalem
klinicznym. Jest jeszcze trochę czasu na przygotowania – zajęcia praktyczne studenci rozpoczną nie
wcześniej niż w roku 2020.
Marta Górka

Zapisała Marta Górka

dok. ze str. 2

Sesja Rady Powiatu

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017” i uchwalili „Wieloletni program współpracy
Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na lata 2017-2019”.
W dalszej kolejności przegłosowano uchwały w sprawach:
- powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową;
- udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Leśnica;
- określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się w 2016 roku środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wysokości środków na ich finansowanie. Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.
Potem przystąpiono do dyskusji nad kolejnym projektem – zmieniającym uchwałę Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia
pojazdu. Wprowadzeniem w temat było wyjaśnienie wicestarosty Janusza Żyłki.
- Jednym z czynników, jakie Rada Powiatu winna brać pod uwagę określając wysokość opłat jest koszt
usuwania i przechowywania pojazdów – mówił wicestarosta. - Dotychczasowa praktyka oraz doświadczenie zdobyte od czasu powierzenia realizacji tego zadania powiatom wskazuje, iż koszty ponoszone po
3-cim miesiącu od dnia usunięcia pojazdu są znacznie niższe aniżeli w okresie pierwszych trzech miesięcy.
Co prawda wzrastają koszty ogólnoadministracyjne związane przede wszystkim z koniecznością przeprowadzenia postępowania w sprawie orzeczenia przepadku pojazdu, jednakże zmniejszeniu ulegają koszty
ponoszone na rzecz wykonawcy świadczącego usługi w zakresie usunięcia i przechowywania pojazdu.
W aktualnych realiach rynkowych i w oparciu o obowiązujące umowy koszty te zostały zryczałtowane
a ich wysokość nie jest zależna od faktycznego czasu prowadzenia postępowania w sprawie orzeczenia
przepadku. Niezbędne jest zatem odniesienie faktycznych, aktualnych kosztów do wysokości kosztów
ujętych w uchwale Rady. To znajduje odzwierciedlenie we wprowadzeniu dwóch różnych stawek za okres
od 3 miesięcy od dnia usunięcia oraz za każdą dobę przechowywania przypadającą po 3. miesiącu od dnia
usunięcia. Graniczny okres 3 miesięcy przyjęto z uwagi na brzmienie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o
ruchu drogowym oraz odpowiednie zapisy w aktualnie obowiązującej umowie na obsługę tego zadania.
Chcemy kwoty zracjonalizować, aby nie obciążały zbyt mocno powiatu, gdyż są one nieegzekwowalne.
Tabele publikujemy na str. 2
Wprowadzeniem do podjęcia kolejnej uchwały - porozumienia w sprawie wspólnego przedsięwzięcia
pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” również
było wyjaśnienie wicestarosty. - Celem porozumienia jest pozyskanie środków finansowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014-2020 oraz środków finansowych będących w dyspozycji Głównego Geodety Kraju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki te zostaną przeznaczone na założenie baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia
Terenu (GESUT) oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) gminy Ujazd. Koszty związane z wykonaniem audytu i Studium Wykonalności zostaną pokryte przez Powiat Opolski. Natomiast
każdy z powiatów przystępujących do porozumienia udzieli Powiatowi Opolskiemu dotacji celowej, której
należność zostanie pokryta w częściach równych przez wszystkich partnerów porozumienia. Jej wysokość
dla jednego powiatu nie przekroczy kwoty 5 000 zł. Ta właśnie kwota została ujęta w uchwale, którą radni
przyjęli jednogłośnie.
W kolejnym punkcie znów wrócono do sprawy dyżurów aptek (to leży w kompetencji Rady Powiatu)
– nowelizację uchwały trzeba było podjąć po informacji z Izby Farmaceutycznej o zamknięciu jednej z
aptek.
Po omówieniu przez Skarbnik Powiatu Jolantę Drochomirecką autopoprawek wprowadzonych do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 20162019 oraz w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016 oraz przedstawieniu przez przewodniczących stanowisk komisji problemowych (wypowiedziały się w tych kwestiach
pozytywnie) – radni przyjęli oba projekty uchwał.

Po tych głosowaniach radny J. Bogusz zgłosił pewne uwagi. - W dniu dzisiejszym do porządku obrad zostało wiele wprowadzonych dodatkowych projektów uchwał. Otrzymaliśmy je o 13.02. Nie było
możliwości, aby się wcześniej z nimi zapoznać. Czy wszystkie te projekty uchwał musiały zostać w takim
trybie wprowadzone na dzisiejszą sesję i wymagały przyjęcia dzisiaj? Drugie pytanie dotyczy dokładności
cytowania wypowiedzi przez dwutygodnik „Powiat Strzelecki”. W informacji z poprzedniej sesji Rady
Powiatu Strzeleckiego została pominięta część mojej wypowiedzi, która była najwłaściwszym pytaniem w
kwestii odpowiedzi, jakiej udzielił mi Starosta. Jeżeli cytujemy, to proszę o dokładniejsze przekazywanie
tych treści.
Wicestarosta J. Żyłka: - Każdorazowo Starosta ma możliwość wnoszenia do porządku obrad projektów uchwał i nie wnosiłby, gdyby nie były one merytorycznie uzasadnione. Jeżeli chodzi o projekt
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi
oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, to długo trwały uzgodnienia
z działem prawnym Urzędu Wojewódzkiego. W projekcie uchwały w sprawie w sprawie rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku - było zasadne zapełnienie dyżurów. Żadna z tych uchwał nie potrzebowała mocniejszego uzasadnienia, aniżeli to, które radni
otrzymali dzisiaj. Jeżeli chodzi o autopoprawki budżetowe - uchwały były niezbędne, by realizować duże
projekty (a jest przecież okres wakacyjny). Jeśli chodzi o dwutygodnik- jest otwarty dla wszystkich, nie
tylko dla radnych. Jesteśmy otwarci na dobre, jak również i złe wiadomości.
Członek Zarządu W. Gaida: - Zwrócimy pani redaktor uwagę, aby wszystkie wypowiedzi z Rady
opublikowała. Co do zmian w wieloletniej prognozie finansowej – są one powiązane są z działaniami
Powiatu Strzeleckiego i partnerów w subregionalnie. Następną sesję mamy pod koniec września i wprowadzenie tych zmian umożliwi nam uruchomienie dodatkowych pieniędzy i zleceń związanych ze studium
wykonalności, które są niezbędne do złożenia wniosku, a pierwsze konkursy są we wrześniu. Są to rzeczy,
których nie da się załatwić w jeden miesiąc, a zmiany interpretacyjne następują tak szybko, że często reagujemy z tygodnia na tydzień. Nową rzeczą która się pojawiła w WPF to kwota zabezpieczeń wspólnej
realizacji zadania Góra św. Anna. Nastąpiły zmiany ustawowe, pojawił się nowy kontrakt terytorialny, w
uzgodnieniu z marszałkiem i wojewodą do kontraktu terytorialnego to zadanie na 5 mln euro zostanie realizowane przez Stowarzyszenie Krainy św. Anny. Wojewoda postawił taki zaporowy warunek, że samorządy
muszą być realizatorem przedsięwzięcia, po drugie muszą pokryć wkład własny. Przy 20 mln - 3 miliony
trzeba wyłożyć. Bez państwa zgody nie moglibyśmy uruchomić pewnych procedur, z którymi musimy być
gotowi w marcu 2017 roku.
Radny A. Wróbel - Tradycją jest, że na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego znajduje się informacja o terminie sesji, a w tym miesiącu brakuje tej informacji. W informacji o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym wynika, że zatwierdził zwiększenie środków na potrzeby organizacji „Powiatowego
Święta Chleba 2016”. Od Pani Skarbnik dowiedziałem się, że jest to kwota ponad 50 tys. zł. obserwując do
tej pory powiatowe Święta Chleba wyrobiłem sobie zdanie, że jest to impreza folklorystyczna, ludowa o
pewnym konkretnym sposobie prezentowania różnych stron czy krajów. Przeczytałem na stronie Dody, że
ma wystąpić na tegorocznym świecie chleba. Czy to jest zmiana polityki prezentowania „Święta Chleba”,
czy Doda reprezentuje jakiś folklor? Piosenkarka była już w Strzelcach Opolskich i jest stosunkowo droga.
Czy zespół ds. promocji Powiatu na tyle przeanalizował to zaproszenie, żeby akurat na Świecie Chleba
2016 było to zasadne?
Członek Zarządu Powiatu W. Gaida: - Słusznie pan zauważył – pokazujemy regiony przez folklor.
Kultura śląska to mowa, obyczaje, również kuchnia. Pokazy folklorystyczne, to pokazy kulinarne, jak
również gwiazdy estrady śląskiej. Jest pan dobrym obserwatorem, więc zauważył na pewno, że w zeszłym
roku też nie było powiązanej tradycji z gwiazdą wieczoru, był zupełnie inny niż program. Gwiazda musi
przyciągnąć wszystkich. Musi być kulminacją zdarzenia kulturotwórczego i z pewnością Doda taka jest.
W stosunku do ofert, które otrzymaliśmy, była w naszym zasięgu finansowym. Doda przyciągnie tłumy.
Koszty organizacji co roku są na takim samym poziomie. Już dzisiaj zapraszam na Powiatowe Święto
Chleba, które się odbędzie 25 września.
Oprac. Marta Górka
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Pod patronem Starosty Strzeleckiego

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna informuje

Grzyby
Piknik ekologiczny „Święty Krzysztof
- smaczne ale niebezpieczne
– miłośnik Boga, ludzi i przyrody”

Członkowie i przyjaciele Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
Oddziału w Piotrówce, rozpoczęli przygotowania do corocznego spotkania ze
świętym Krzysztofem już od 15 czerwca
br., choć dzień patrona kierowców obchodzimy 25 lipca. Na pierwszym spotkaniu
roboczym ustaliliśmy, jak najlepiej wykorzystać czas trwania Roku Miłosierdzia,
by nasze pomysły i nasza praca dawały
siłę nam i przyszłym pokoleniom do budowania światowych dróg miłosierdzia.
Zgromadziliśmy chętnych do pracy, pogłębiającej wiedzę o tym jak bezpieczniej korzystać z naszych dróg, i jak nieść
pomoc tym, którzy ulegli wypadkom. To
właśnie dlatego wychowawcy w Domach

Pomocy Społecznej w Kadłubie i Zawadzkiem zorganizowali warsztaty nazwane
„Bądź Samarytaninem na drodze”. W czasie ich trwania uczono podopiecznych, jak
poprawnie zachowywać się w sytuacji wypadku drogowego, jak wezwać skutecznie
pomoc, jak ratować siebie i inne osoby poszkodowane, jak zabezpieczać środowisko
przed skażeniem lub pożarem, które często towarzyszą wypadkom i katastrofom
drogowym.
Z tych DPS–ów wyłoniono po pięciu
najbardziej zaangażowanych w projekt
chłopców, którym w trakcie centralnej
uroczystości wręczono nagrody. Natomiast osadzeni w Zakładzie Karnym Nr
1 w Strzelcach Opolskich (przekazaliśmy
na ten cel sporo materiałów) przygotowali
popiersia św. Jana Pawła II, które zostały
rozdane uczestnikom naszego świętowania, w niedzielę 24 lipca, na terenie Domu

Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.
Dziękujemy osadzonym za ten dar, a tych
którzy nie mogli otrzymać statuetki, już
dzisiaj informujemy, że trwa praca nad
następnymi statuetkami, które także będą
rozdane bezpłatnie. Ponieważ data Światowych Dni Młodzieży w Polsce zbiegła się
z naszym cyklicznym świętowaniem, nie
mogło być inaczej: czciliśmy św. Krzysztofa, św. Jana Pawła II – twórcę Światowych Dni Młodzieży - i św. Faustynę, wg
której namalowany został Obraz Jezusa
Miłosiernego. Bracia Szkolni umożliwili
wszystkim uczestnikom uroczystej mszy
świętej ucałowanie relikwii św. Faustyny
Kowalskiej, gdyż mają szczęście je posiadać w swojej kaplicy.
Tu, w Domu Pomocy Społecznej w
Zawadzkiem, ugoszczono setki pielgrzymów z całego świata. Zastanawialiśmy
się, jak jesteśmy do nich podobni, a w
czym się różnimy. Powinniśmy wszyscy
pracować nad tym, by nasze szanse i możliwości były wyrównane! Uroczystą Mszę
Świętą w intencji wszystkich uczestników,
a także ofiar wypadków odprawił ks. Erwin Szczepanek, homilię wygłosił br. Paweł Siennicki, na organach grał p. Piotr
Rus, śpiewał zespół „Centavia”.
Po mszy poświęcono wszystkie pojazdy przybyłych gości. Następnie policja
zaprezentowała sprzęt techniczny wykorzystywany w ich pracy oraz możliwości
policyjnych psów. Strażacy pokazali możliwości swoje i sprzętu, którym dysponują,
by nieść ratunek człowiekowi i jego mieniu. Obydwa pokazy wzbudziły wielkie
zainteresowanie nie tylko wśród dzieci.
Panie prowadzące kuchnie w DPS-ach
przygotowały pyszną grochówkę, kawę,
herbatę, rozdały ciasta, upieczone przez
członków Stowarzyszenia „Civitas Chri-

stiana” i członkinie Zespołu „Centavia”.
Zespół „Centavia” podarował nam także
koncert pieśni, którym zachwycił słuchaczy. Pan Dariusz Kołodziej poprowadził
konkurs malowania znaków drogowych
na betonie, a następnie wyłonił zwycięzców i rozdał nagrody. Pracownicy Nadleśnictwa Zawadzkie prowadzili „Koło Fortuny” z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.
Pan Tomasz Pach zorganizował zabawę
taneczną w ogrodzie do późnego wieczora (dzieci nie chciały wracać do domów).
Każdy podopieczny DPS otrzymał praktyczny prezent od organizatorów, od zaprzyjaźnionych członków Stowarzyszenia
„Bahamarze” i członków Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania „Krainy Dinozaurów”.
Zorganizowanie tak pięknej i pożytecznej imprezy było możliwe dzięki
patronatowi Starosty Strzeleckiego, burmistrzów: Zawadzkiego, Kolonowskiego i Strzelec Opolskich oraz wsparciu
finansowemu Nadleśnictw: Zawadzkie,
Strzelce Opolskie i Rudziniec i wielu osób
fizycznych, które darowały drobne prezenty i swój czas. Dziękujemy serdecznie
wszystkim!

Zbieranie grzybów w Polsce było i
jest bardzo popularne. Ich jedzenie również. Mają wyjątkowe walory smakowe
i zapachowe. Amatorzy grzybów traktują
pobyt w lesie jako bardzo dobrą formę
aktywnego wypoczynku. Z jednej więc
strony grzyby są cenionym artykułem
spożywczym, których zbieranie dostarcza
dużej przyjemności, ale z drugiej – niestety – mogą stać się przyczyną śmiertelnych
zatruć pokarmowych. W naszych lasach
rośnie wiele gatunków grzybów o różnej
toksyczności. Spotykamy gatunki trujące,
jadalne i niejadalne.
Grzyby z rurkami
Najbezpieczniejsze, najsmaczniejsze i
najbardziej poszukiwane przez grzybiarzy
są te, które na spodniej części kapeluszy
mają warstwę ułożonych obok siebie rureczek przypominających gąbkę. Popularnie
nazywamy je grzybami rurkowymi. W tej
grupie nie spotyka się grzybów śmiertelnie trujących, ale są gatunki powodujące
zaburzenia pokarmowe lub grzyby niejadalne, jak np. goryczak żółciowy, popularnie nazywany „szatanem” – niejadalny z
uwagi na bardzo gorzki smak. Większość
jednak grzybów rurkowych jest znakomita, np. podgrzybki, maślaki, koźlarze.
Grzyby z blaszkami
Większość najbardziej niebezpiecznych, śmiertelnie trujących grzybów ma
blaszki o białym zabarwieniu, nie zmieniające się w okresie wegetacji. Zbieranie
grzybów z blaszkami na spodzie kapeluszy wymaga dużej wiedzy i ostrożności –
takie owocniki należy szczególnie dokładnie obejrzeć przed włożeniem do koszyka.
Należą do nich wszystkie muchomory,
a wśród nich muchomor sromotnikowy
– 50g tego grzyba może spowodować
śmierć dorosłego człowieka.
ABC zbieracza grzybów
• Zbieramy gatunki grzybów tylko dobrze znanych.
• Nie zbieramy grzybów bardzo młodych, starych i przejrzałych, a także
gatunków, których nie znamy. Nie
niszczymy żadnych grzybów, także
trujących, ponieważ są potrzebne w
ekosystemie leśnym.
•
Zbieramy grzyby całe poprzez wykręcenie z podłoża. Nie łamiemy trzonu, nie obcinamy jego dolnej części.
To szkodliwe dla grzybni, a także

Lato w Powiatowym Centrum Kultury

Imprezy

09;11;12.08 – godz. 10:00 – 11:30 –Warsztaty „Lepimy z plasteliny” dla dzieci
w wieku 6-10 lat, WSTĘP WOLNY;
15.08 poniedziałek, godz. 18:00 – Koncert „Operetka z humorem” – Teatr
Muzyczny Castello, WSTĘP PŁATNY;
18.08 czwartek, godz. 10:00 – 11:30 – Warsztaty zdobienia koszulek dla
dzieci w wieku 7 – 12 lat, WSTĘP WOLNY;
23.08 wtorek, godz. 10:00 – 11:30 – Warsztaty zdobnictwa papierowego
„Sierpniowa łąka” dla dzieci w wieku 7 – 12 lat, WSTĘP WOLNY;
24 – 26.08, godz. 10:00 –12:00 – „Bajkowo – zabawowo” – wakacyjne zajęcia
z Powiatową Biblioteką Publiczną dla dzieci w wieku 6 – 9 lat, WSTĘP
WOLNY;
27.08 sobota, godz. 15:00 – 18:00 – Impreza plenerowa w ogrodzie Powiatowego Centrum Kultury „Babie Lato”, WSTĘP WOLNY;
05.09 poniedziałek, godz. 9.00 – Akcja Narodowe Czytanie „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza.
Do 12.08 – Wystawa oficjalnych maskotek i pamiątek olimpijskich ze
zbiorów red. Henryka Grzanki „Od Monachium do Rio”, Regionalna Izba
Tradycji, WSTĘP WOLNY;
poniedziałki i czwartki, godz. 16:00 – Szkoła Rodzenia, grupowe spotkania dla kobiet ciężarnych od 21 tygodnia ciąży, WSTĘP WOLNY;

utrudnia rozpoznanie wszystkich
charakterystycznych cech grzyba, tak
bardzo istotnych do określenia jego
bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi.
• Zbieramy grzyby tylko do łubianek
i przewiewnych koszyków. W torebkach, siatkach i koszykach plastikowych grzyby łatwo ulegają zaparzeniu i zepsuciu.
• Nie oceniamy grzybów nam nieznanych na podstawie smaku, ponieważ
np. śmiertelnie trujący muchomor sromotnikowy ma smak łagodny, nie wyróżniający się niczym szczególnym.
Nie wierzmy też starym przesądom
mówiącym o ciemnieniu cebuli lub
czernieniu srebrnej łyżki, włożonych
do potrawy 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 podeszłym
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.
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, biegunka, wymioty, skurcze mięśni,
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.
Patrycja Płoszaj
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Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
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.
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STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

INŻYNIER OBRÓBKI
ZIMNA WÓDKA - wykształcenie wyższe-techniczne,
SKRAWANIEM		
- min.2 lata dośw. w zakresie
I PROCESU KUCIA			 technologii formowania metalu
(kucie, walcowanie, itp.)
		
- dobra znajomość technik formowania (Fless, GFM),
		
- dobra znajomość technik obróbki
skrawaniem (CNC, toczenie, szlifowanie),
		
- znajomość technik rozwiązywania
problemów,
		
- pożądana znajomość Six Sigma
(FMEA, DoE, DMAIC, itp.), Lean
Manufacturing (5s,SMED),
		
- bardzo dobra znajomość języka
ang., pożądana niemieckiego,
			 GOTOWOŚĆ DO WYJAZDU NA
			 SZKOLENIE DO NIEMIEC NA
OKRES 6 M-CY
			 (powroty do Polski co 2 tygodnie)
OPERATOR MASZYN
ZIMNA WÓDKA - gotowość do pracy trzyzmianowej
TECH. MECHANIK
ZIMNA WÓDKA - wykszt. zawodowe – techniczne,
URZĄDZEŃ		
- umiejętność samodzielnej pracy,
PRZEMYSŁOWYCH			 poczucie odpowiedzialności, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, niezawodność i elastyczność,
		
- pożądana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
			 GOTOWOŚĆ DO WYJAZDU NA
SZKOLENIE DO NIEMIEC NA
OKRES 6 M-CY (powroty do Polski co dwa tygodnie)
TECH. METROLOG
ZIMNA WÓDKA - wykształcenie średnie techniczne,
		
- 2 lata doświadczenia,
		
- umiejętność obsługi maszyn i urządzeń pomiarowych,
			 (słaba znajomość j. angielskiego, j.
niemieckiego
OPERATOR
ZIMNA WÓDKA - wykszt. zawodowe – techniczne,
OBRABIAREK		
- rok doświadczenia,
STEROWANYCH		
- umiejętność obsługi tokarek
NUMERYCZNIE			 i frezarek sterowanych numerycznie,
		
- umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi (suwmiarka, wysokościomierz, szczelinomierz),
		
- słaba znajomość j.niemieckiego
			 GOTOWOŚĆ DO WYJAZDU NA
SZKOLENIE DO NIEMIEC NA
OKRES 6 M-CY (powroty do Polski co dwa tygodnie)
ELEKTRYK
ZIMNA WÓDKA - wykszt. zawodowe – techniczne,
PRZEMYSŁOWY		
- min.rok doświadczenia,
			 Doświadczenie w pracy elektryka
w utrzymaniu ruchu w zakładzie
produkcyjnym.
		
- znajomość sposobu funkcjonowania systemów sterowania oraz
urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
		
- umiejętność samodzielnej pracy,
poczucie odpowiedzialności,
		
- umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, niezawodność, elastyczność
			 GOTOWOŚĆ DO WYJAZDU NA
SZKOLENIE DO NIEMIEC NA
OKRES 6 M-CY (powroty do Polski co dwa tygodnie)

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

Dyżury pełnią:
							
Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie” ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o. ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03				
Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43				
Apteka „Flos”, ul. B.Chrobrego 1, tel. 77/463-88-39				
Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56 				
Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05				
Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

Sierpień 2016
13. „Śląska”
14. „Multifarm”
(od 8.00 do 20.00)
15. „Słoneczna”
16. „Vita”
17. „Dr. Max”
18. „DOZ Apteka”
19. „DOZ Apteka”
20. „Muktifarm”
21. „Pro-Pharma”
22. „Awos 3”
23. „Śląska”
24. „Vademecum”
25. „Słoneczna”
26. „Vita”
27. „Dr. Max”
28. „DOZ Apteka”
29. „DOZ Apteka”
30. „Multifarm”
31. „Pro-Pharma”

Wrzesień 2016
1. „Awos 3”
2. „Śląska”
3. „Słoneczna”
4. „Słoneczna”
5. „Vita”
6. „Dr. Max”
7. „DOZ Apteka”
8. „DOZ Apteka”
9. „Multifarm”
10. „Pro-Pharma”
11. „Awos 3”
12. „Śląska”
13. „Vita”
14. „Słoneczna”
15. „Vita”

16. „Dr. Max”
17. „DOZ Apteka”
18. „DOZ Apteka”
19. „Multifarm”
20. „Pro-Pharma”
21. „Awos 3”
22. „Śląska”
23. „Dr. Max”
24. „Słoneczna”
25.		„Vita”
26. „Dr. Max”
27. „DOZ Apteka”
28. „DOZ Apteka”
29. „Multifarm”
30. „Pro-Pharma”

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

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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Ad multos annos!

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Jubilatkę,
która 2 sierpnia br. świętowała swoje 90 urodziny. To Pani Aniela Łucarz, mieszkanka Kolonowskiego.
Z okazji tak wyjątkowych urodzin w imieniu władz i całej naszej
społeczności gratulacje, życzenia i urodzinowy upominek przekazał Jubilatce starosta Józef Swaczyna.

Nie - dla przemocy w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje, że w
okresie od września do listopada 2016 r. realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w godzinach popołudniowych.
Rekrutacja do Programu prowadzona jest osobiście w biurze
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. lub telefonicznie,
tel. 77/461 33 8; pok. nr 7 w dniach 16.08.2016 r. do 03.09.2016 r.
Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec partnerów, dzieci. Kandydaci do udziału w Programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie
oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.
Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przyznanie się sprawcy do stosowania przemocy w rodzinie oraz zawarcie kontraktu na zaprzestanie stosowania
przemocy.
Program realizowany jest w małej 5-osobowej grupie warsztatowej. Obejmuje
sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe.

Ciągle na
Rozsmakuj się
w powiecie strzeleckim podwójnym
gazie

To będzie hasło przewodnie tegorocznego Święta Chleba, na które już dziś
zapraszamy i radzimy: zarezerwujcie sobie czas w niedzielne popołudnie 25
września.
Warto być wtedy w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich. Tegoroczna
impreza związana będzie z tradycją śląską, bliską naszym sercom.
Pokazy gotowania w tym stylu poprowadzi Remigiusz Rączka. Będzie też
można spróbować jego potraw. Swoimi tajemnicami kulinarnymi podzielą się
też inni. Kto? Na razie trzymamy to w sekrecie. Jeszcze przez chwilę.
Widzów spragnionych nie-kulinarnych emocji zapraszamy na występ Mariusza Kalagi (z zespołem) oraz Joanny Bartel.
Gwiazdą wieczoru będzie Doda. A na koniec - pokazy sztucznych ogni.
Znów będzie oryginalny i całkiem, ale to całkiem wyjątkowy!
Szczegóły już niedługo.
Organizatorzy - Zarząd Powiatu Strzeleckiego oraz Powiatowe Centrum
Kultury zapewniają, że wszyscy, nawet najwybredniejsi, nie będą w tym roku
mogli narzekać na propozycje.

Zapraszamy Mamy wraz z Dziećmi
do Akademii Malucha
W miłej atmosferze będziemy bawić się, rozmawiać,
dzielić doświadczeniami, pod czujnym okiem psychologa i logopedy.
Akademia Malucha to:
• spotkania zabawowe dla dzieci z rodzicami w małej grupie /maksimum
8 dzieci/,
• zajęcia nastawione na rozwój najważniejszych zdolności i umiejętności
maluszków: koordynację ruchową, umiejętności językowe, usprawnianie zmysłów i naukę pierwszych kontaktów z rówieśnikami.
Czas: środy, godz. 9:15 – 10:30 /około 8 spotkań/.
Ruszamy: 14.09.2016r.
Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich, ul. B. Chrobrego 5, I piętro.
Uczestnicy: dzieci nieuczęszczające do przedszkola i żłobka w wieku
1,5 r.ż. - 3 r.ż. (nie ukończone 3 lata) + jeden z rodziców/opiekunów.
Zapisy, informacje: tel. 774613026. Nabór: do 6 września 2016r.
Liczba miejsc ograniczona. Udział bezpłatny.
Zobaczcie jak bawiliśmy się podczas poprzednich edycji zajęć Akademii
Malucha: www.pppstrzelceop.pl

Sierpień miesiącem trzeźwości?
Niezupełnie. Podczas ostatniego – a
pierwszego w sierpniu - weekendu
strzeleccy funkcjonariusze zatrzymali znowu zbyt wielu kierowców pod
wpływem alkoholu.
Całkowity brak wyobraźni kieruje tymi, którzy po wypiciu alkoholu
wsiadają za kierownicę pojazdów lub
na rower.
Mimo wielu policyjnych apeli do
kierowców i rowerzystów, funkcjonariusze nadal zatrzymują nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego.
I tak było również podczas minionego
weekendu. Policjanci ruchu drogowego strzeleckiej komendy, jak każdego
dnia prowadzili kontrole trzeźwości
na drogach. Wśród skontrolowanych
policjanci ujawnili 12 kierowców,
którzy zdecydowali się na jazdę po
alkoholu. Do niechlubnego grona
nietrzeźwych dołączyli motocykliści,
kierujący samochodem, motorowerem oraz rowerzyści. Rekordzistką
była 47-letnia rowerzystka zatrzymana w Piotrówce. Miała 2,5 promila.
Wszyscy kierujący odpowiedzą
przed sądem za jazdę pod wpływem
alkoholu.

Lato w Powiatowym Centrum Kultury

