Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego – nowa edycja
S

zykuje się wielki powrót do Konkursu na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego. Po ostatniej edycji, w roku 2014, Zarząd Powiatu Strzeleckiego
podjął decyzję o organizacji konkursu co dwa lata – dla podniesienia prestiżu konkursu. Nasz powiat nie należy do dużych jednostek samorządu terytorialnego, a i firm funkcjonujących na jego terenie nie można liczyć w tysiącach. Jednak ciągle powstają nowe i to dla nich przeznaczony jest inny konkurs – „Poznaj Moją Nową Firmę”, organizowany również co drugi rok. Co ważne – za uczestnictwo w konkursie nie ma żadnych opłat, jak w wielu podobnych plebiscytach!
Dok. na str. 4

Jedź z nami!
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o pierwszy w kraju Związek Celowy Powiatowo-Gminny, realizujący zadanie
z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
W dodatku nie tylko w terytorialnych granicach
powiatu strzeleckiego, ale i sięgający nieco dalej, na teren dwóch sąsiadujących z naszym
powiatów. Operatorem, któremu powierzono
usługi przewozowe jest PKS SA w Strzelcach
Opolskich.
- Najistotniejsze jest, że już działamy. Dzięki dobrej współpracy ośmiu samorządów, które
potrafiły się w tej kwestii dogadać, czyli Powiatu Strzeleckiego i siedmiu gmin. Od 1 stycznia
br. ruszył transport szkolny – mówi Przewodniczący Zarządu Związku Celowego Waldemar Gaida. . – Co ważne, każdy pasażer indywidualny, tak jak do tej pory, może skorzystać
z przewozu transportu szkolnego, po zakupie
biletu oczywiście. Wartość usług dla gmin za
każdego ucznia jest na takim samym poziomie,
jak w ubiegłym roku, i to mimo podwyższenia
stawek za OC i mimo wzrostu cen ropy. Różnica dotyczy tylko dwóch gmin - Izbicko i Strzelce Opolskie, która mają dodatkową usługę: dodatkowych opiekunów.
Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Związku „Jedź z nami!”, które odbyło się 29 grudnia

ub.r., ustalono zasady polityki taryfowej i opłat za przejazdy w przewozach
publicznym transportem zbiorowym.
Ulgi są tylko ustawowe, ale wyjątkiem od tej zasady
jest Gmina Zawadzkie, w której obowiązuje program Duża Rodzina 4+. Na linii wewnętrznej dla uczestników tego programu obowiązuje zniżka 100%. Regulamin w skróconej wersji będzie dostępny w każdym autobusie.
Na razie tabor jest ten, którym dysponuje strzelecki PKS, ale prawdopodobnie jeszcze w marcu br. ruszy konkurs na dostawę nowych, niskoemisyjnych autobusów, a do końca
tego roku, najpóźniej na początku 2018, nowe
pojazdy pojawią się na trasach. Sieć połączeń
ustaliły samorządy gminne, jednak to nie oznacza, że pozostanie ona niezmienna. – Zamierzamy przeprowadzić konsultacje wśród mieszkańców, w których ocenią możliwości dojazdu
do pracy, szkół, instytucji czy szpitala, tak by
od początku roku 2018, a może jeszcze wcześniej, ocenili system połączeń i ewentualnie
wskazali nowe, niezbędne ich zdaniem – mówi
przewodniczący Gaida.

Wydajemy tyle, ile mamy
T

ych słów użyłem
na sesji i powtórzę je teraz – mówi
starosta Józef Swaczyna o budżecie Powiatu Strzeleckiego
na rok 2017. – Właściwie wydamy trochę więcej, bo mamy zaplanowany deficyt budżetowy na koniec roku,
ale tylko ponad milion, podczas kiedy w ub.r.
wyniósł ponad 3 miliony złotych. Budżet jest
zrównoważony i zawarte są w nim wszystkie
zadania, jakie należą do samorządu powiatowego. Mamy cztery sfery naszej podstawowej
działalności: oświatę, drogi, ochronę zdrowia
i opiekę społeczną. Zmienialiśmy ich oblicze
w ciągu minionych 18 już prawie lat, krok po
kroku. I nie były to duże kroki, bo nie dysponowaliśmy nigdy tak dużymi środkami. Nigdy też nie były to budżety marzeń, by zaspokoić wszystkie potrzeby naszych mieszkańców. A jednak bardzo wiele się zmieniło.
W dużym stopniu – dzięki środkom unijnym,
po które sięgaliśmy skutecznie i w każdej sferze naszej działalności, jeśli tylko była taka
możliwość.

Dzięki temu nasze placówki oświatowe dziś
są zupełnie inne niż przed laty. To zmodernizowane, nowocześniej wyposażone obiekty. Tak
jest w Strzelcach Opolskich: w CKZiU, w liceum, które „dorobiło się” kompleksu boisk
i hali sportowej, tak jest w Zawadzkiem, w Zespole Szkół.
Nasze Domy Pomocy Społecznej też wyglądają inaczej, wszystkie spełniają wyznaczone standardy, przeszły etap termomodernizacji. Mieszka się w nich lepiej i wygodniej.
W efekcie coraz więcej chętnych chce w nich
zamieszkać.
Zmodernizowany został Powiatowy Urząd
Pracy, natomiast budynek PCPR wymaga zainstalowania windy i w większej mierze dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Koszt termomodernizacji DPS Szymiszów, który czeka nas w najbliższym czasie, pochłonie
ponad 6 mln złotych, a przeciez czeka nas również doposażenie CKZiU dzięki partenrskiemu projektowi w Subregionie. Pod koniec tego roku rozpoczniemy, również w ramach partnerstwa w Subregionie, remont drogi Zalesie –
granica powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Dok. na str. 4

Inwestycje na drogach
w powiecie strzeleckim

Dotychczas WOŚP przekazała naszemu szpitalowi sprzęt o wartości
blisko 342 tys złotych. Trafił on na: Oddział Dziecięcy, Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, Oddział Noworodków, Pomocy Doraźnej.
Orkiestra ufundowała również stanowisko do resuscytcji.

Wolontariusze z CKZIU
zagrali dla WOŚP

W

O tym ile zebrali uczniowie czytaj na stronie 3

poniedziałek 9 stycznia br. odbył Pan
spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego Panem Szymonem
Ogłazą. Czego dotyczyło to spotkanie?
– W imieniu Zarządu Powiatu Strzeleckiego zwróciłem się do Zarządu Województwa
Opolskiego w osobie Członka Zarządu Województwa Pana Szymona Ogłazy w następujących tematach:
- przygotowanie i wykonanie przebudowy
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 ul.

Marka Prawego z drogą powiatową nr 2273
O ul. Zakładową w Strzelcach Opolskich poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu przedmiotowych dróg,
- przygotowanie oraz wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr
426 ul. Kozielskiej z drogą powiatową nr 1805
O ul. Dolińską w Strzelcach Opolskich,
- inwestycje planowane na drogach wojewódzkich Powiatu Strzeleckiego w roku
bieżącym.
Dok. na str. 5

Starosta Strzelecki informuje wszystkich użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa o obowiązku
uiszczania bez wezwania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca 2017 r.
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a ostatniej w ubiegłym roku sesji, zwołanej na 28 grudnia 2016 r., radni zadecydowali o przyszłości, podejmuj ąc najważniejszą z uchwał – uchwałę budżetową Powiatu Strzeleckiego na rok 2017.
Zanim to nastąpiło, przewodniczący Rady
Stanisław Krawiec i starosta Józef Swaczyna
pogratulowali Wiktorii Grejner i jej trenerowi
Zbigniewowi Sworeniowi za zdobycie dwóch
złotych medali i jednego brązowego na Mistrzostwach Europy Karate Shotokan w Chakidii w Grecji, w listopadzie ub.r., a wraz z kwiatami i upominkiem życzyli również sukcesów
na Olimpiadzie.
Po wniesieniu przez Zarząd Powiatu autopoprawek do przewidzianego wcześniej porządku obrad – o wprowadzenie projektów uchwał
w sprawach: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego
2016, określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2017 oraz o zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na
rok 2017 Szpitala Powiatowego im. Prałata J.
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, starosta
Józef Swaczyna przedstawił informację o pracy
Zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym.
W nawiązaniu do niej radny Andrzej
Wróbel poprosił o szczegóły na temat spotkania z dyrektorem firmy Tauron Dystrybucja
w sprawie partycypacji w kosztach przebudowy linii energetycznej w Zalesiu Śląskim, w ramach planowanej inwestycji przebudowy drogi powiatowej.
Wicestarosta Janusz Żyłka wyjaśnił, że
dotyczy to zadania wspólnego, realizowanego
przez trzy podmioty: Powiat Strzelecki, Powiat
Kędzierzyńsko-Kozielski oraz Gminę Kędzierzyn Koźle. Jest także odcinek drogi biegnący
przez nasz powiat na odcinku Zalesie ŚląskieCisowa, gdzie, a w ramach kompleksowej przebudowy tej drogi jest także przewidywana przebudowa sieci energetycznej. Dlaczego by więc
nie spróbować uzyskać partycypacji tej firmy
w kosztach. Po spotkaniu z dyrektorem firmy
mogę powiedzieć, że wykazał zainteresowanie
i jest wstępna deklaracja o partycypacji w wysokości 60 tysięcy złotych, jednak czekamy na
ostateczne potwierdzenie.
Radny Jan Bogusz z kolei zapytał o efekty dwóch spotkań w sprawie kanału hutniczego w Zawadzkiem, w których uczestniczył
Marszałek i Członek Zarządu Województwa
Opolskiego.
Starosta J. Swaczyna poinformował, że
rozmowy prowadził wicestarosta Janusz Żyłka
i burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski,
natomiast on sam spotkał się również z marszałkiem Antonim Konopką i dyrektorem departamentu Andrzejem Jastrzembskim. Okazało się, że każda ze stron obstaje przy swoich racjach w kwestii, do kogo należy zarząd
kanałem, a więc również jego czyszczenie. –
Trzymamy się tego, co zapisane jest w księgach wieczystych: właścicielem jest Skarb Państwa. Prawdopodobnie zakończy się to sporem
administracyjnym między Powiatem Strzeleckim a Marszałkiem Województwa. Ponownie
w tej sprawie zostało pismo wysłane do Ministerstwa Ochrony Środowiska: od lat urzędnik

Sesja Rady Powiatu
się tym zajmuje i dotychczas nikt nie był na wizji. Chodzi o taką małą rzecz: czy rzeka Kieleczka wchodziła do kanału, czy nie. Sięgamy
nawet mapami do XVIII wieku. Zobaczymy jak
to się skończy.
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności komisji problemowych Rady za 2016 rok. Wszystkie zostały jednogłośnie przyjęte, podobnie jak projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2016.
Radni nie mieli również wątpliwości co do projektu uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
dotyczących przygotowania i przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w 2017 roku – wszyscy
głosowali „za”, podbnie jak w kwestii uchwały
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017, a także w sprawie
uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2017 (tematykę publikujemy w innym miejscu).
Sesje odbywać się będą w ostatnią środę miesiąca, z grudnia, kiedy odbędzie się
w czwartek.
Trzy następne uchwały dotyczyły naszego
szpitala. Dwie pierwsze nowelizacji wcześniejszych uchwał Rady Powiatu: z września 2016
– w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
i inwestycyjnego na rok 2016, w drugiej – znowelizowano uchwałę z czerwca 2012 w sprawie nadania szpitalowi statutu, trzecia natomiast została podjęta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im.
Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
umowy dzierżawy nieruchomości.
Następne uchwały, również przyjęta jednogłośnie, podjęte została w sprawach: rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku; wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Strzeleckiego; trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego
przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące; ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasną z upływem roku budżetowego 2016
oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2017; zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok
2017 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich.
Po przerwie w obradach radni przystąpili
do dyskusji nad budżetem Powiatu Strzeleckiego na rok 2017. Przewodniczący komisji problemowych Rady przedstawili opinie swoich
komisji do projektu uchwały.
Radny Waldemar Bednarek: – Komisja Edukacji zaopiniowała projekt uchwały

Pani

Jolancie Kusińskiej
najserdeczniejsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Matki
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Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
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Katarzynie Szydłak-Chromicz
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z powodu śmierci
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p. Józefa Kaczora

Wiceprezesa Zarządu Związku Kombatantów
i Związku Inwalidów
Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej
w Strzelcach Opolskich
Rodzinie i bliskim najserdeczniejsze wyrazy współczucia składają
Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

jednogłośnie. Budżet na rok 2017 zawiera to,
co jesteśmy w stanie realnie zdziałać. Przede
wszystkim zapewni on spokojną pracę wszystkim jednostkom Powiatu Strzeleckiego ponadto
jest to kolejny rok inwestycji drogowych. Cieszy fakt, że wiele zadań powiatowych w tej sferze będzie realizowanych wspólnie z samorządami gminnymi, więc to poszerza zakres prac,
a potrzeby są przeogromne.
Radna Aleksandra Labus-Gałuszka: –
Możemy wydać tylko tyle, ile faktycznie mamy
i musimy do tego dostosować nasz styl życia.
Chociaż zasada ta wydaje się prosta, to wprowadzenie jej w czyn, to już zupełnie co innego. Bardzo pożyteczne okazują się rady zawarte
w Biblii: „Plany pilnego z całą pewnością przynoszą korzyść, lecz każdy, kto jest pochopny,
niechybnie zmierza do nędzy ”. Rok 2017 rok
dla Powiatu Strzeleckiego będzie kolejnym rokiem realizacji inwestycji przy współudziale
środków pochodzących z Unii Europejskiej. Ponad 13 mln zł zamierzamy przeznaczyć na drogi powiatowe, w tym ponad 11 mln na inwestycje. Chciałabym nadmienić, że aby zrealizować
te zadania inwestycyjne, które mamy zaplanowane w budżecie mamy możliwość pozyskania
ponad 8 mln złotych ze środków UE. Bardzo
ważnym elementem inwestycyjnym założonym
w budżecie na 2017 rok jest współfinansowanie ze środków unijnych obiektów użyteczności
publicznej, w tym: termomodernizacja budynku DPS w Szymiszowie, czy cała przebudowa
systemu grzewczego wraz z wymiana pokrycia
dachowego, dociepleniem podłóg w CKZIU
w Strzelcach Opolskich. W budżecie przeznaczono na to 5,7 mln zł, a z Unii możemy otrzymać 5,1 mln zł. Budżet w przyszłym roku może skorygować nam sytuacja w przyszłym roku
w oświacie, nowa reforma, która wprowadzona
w rok szkolny 2017/2018 – likwidacja Gimnazjów. Nie wiadomo, co będzie w Domach Pomocy Społecznej, gdyż w naszym powiecie powstają nowe, prywatne DPS-y, a także co będzie
w naszej służbie zdrowia. Komisja Budżetu po
przeprowadzonych konsultacjach ze Skarbnikiem Powiatu oraz poszczególnymi komisjami problemowymi dokonała analizy projektu
budżetu Powiatu Strzeleckiego na 2017 rok, po
czym sformułowała opinię zbiorczą o projekcie budżetu w ustawowym terminie i przekazała Przewodniczącemu Rady i Zarządowi Powiatu. Chciałabym podkreślić, że ujęte w projekcie budżetu Powiatu dochody w wysokości
81.466.468 zł w porównaniu z 2016 rokiem stanowią wzrost o prawie 20 proc., ale przy wydatkach na poziomie 82.483.813 zł, zaplanowano deficyt w budżecie w wysokości 1.017.345
zł (sfinansowany kredytem długoterminowym).
Przypomnę, że w 2016 roku deficyt wyniósł ponad 3,7 mln zł. Reasumując: wszystkie zaplanowane działania na rok 2017 świadczą o zrównoważonym budżecie powiatu, planowane realne
dochody zapewniają finansowanie podstawowych i niezbędnych zadań realizowanych w naszym powiecie w 2017 roku. Komisja Budżetu biorąc pod uwagę występujące obiektywne
uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz status gospodarki finansowej Powiatu Strzeleckiego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu powiatu Strzeleckiego na 2017 rok, przy jednym głosie „przeciw”.
Radny Hubert Ibrom: – Jako członkowie
Komisji Gospodarczej również analizowaliśmy
bardzo wnikliwie Budżet. Uważamy ten budżet
za prorozwojowy, bardzo inwestycyjny, także
dla każdego coś wystarczy. Komisja Gospodarcza zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie
jednogłośnie.
Radny Ryszard Nocoń: – Komisja Bezpieczeństwa zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy jednym głosie „przeciw”.
Radny J. Bogusz: – W zgodzie z zapisami
tzw. „uchwały proceduralnej” w dn. 3 października 2016 roku złożyłem wnioski i propozycje
do będącego w dniu dzisiejszym przedmiotem
obrad „projektu budżetu za 2017 rok”, które
dotyczyły m.in.: remontów i inwestycji drogowych w Strzelcach Op. (Nowowiejska – Mickiewicza – rondo 1 Maja; remontów i modernizacji dróg i budowy chodników w Szymiszowie
(ul. Ligonia i Dworcowa w Rożniątowie, ul.
Wolności i Biadaczowa); innych zadań ujętych
w wieloletnim planie inwestycyjnym; podjęcia
działań zmierzających do poprawy warunków
bezpieczeństwa dla osób starszych; podjęcia
działań dla poprawy stanu miejsc parkingowych
na terenie szpitala powiatowego w Strzelcach
Opolskich. W piśmie datowanym na 14 listopada 2016 w przeważającej części odpowiedź na
wniosek brzmiała: „zadanie nie zostało przejęte do projektu budżetu na 2017 rok”. Nie zrażając się tym zgłaszałem na posiedzeniach stałych Komisji Rady Powiatu stosowne wnioski,
uzasadniając je i wskazując źródła finansowania. Mimo deklaracji współfinansowania zadania ze strony Gminy Strzelce Opolskie – a także złożenia zdania oddzielnego do uchwały –
nie znalazło to odbicia w opinii Komisji Budżetowej, wnioski większością głosów nie zostały
przyjęte, a tym samym przekazane do dalszego procedowania. Od dobrych kilku miesięcy
jesteśmy świadkami podejmowania przez Rząd
RP, Wojewodę, Marszałka, a także organizacje

społeczne, czy instytucje różnych projektów,
inicjatyw, działań dotyczących poprawy warunków bytu seniorów, ludzi starszych, obłożnie chorych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom starzejącego się społeczeństwa, co jest
problemem ogólnym i dotyczy nas wszystkich.
Szczególnie się to uwidacznia w ciężkiej chorobie, kiedy lekarze dokonując wypisu ze szpitala, mówią „myśmy już zrobili wszystko”. Co
wtedy? Brak ZOL-u, hospicjum, wydzielonego
oddziału opieki paliatywnej w naszym szpitalu.
Od paru lat przedstawiam ten problem, płynący
z wniosków mieszkańców, jednak górę nad sercem i rozsądkiem bierze rachunek ekonomiczny. DPS-y mają inne zadania i być „domami
szczęśliwej czy radosnej starości”, ale umieszczamy w nich coraz częściej ludzi w bardzo
złym stanie zdrowia, gdzie często podjeżdżają karetki pogotowia oraz „smutne pojazdy”.
Sprawa kolejna dotyczy poprawy stanu bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej – ul.
Dworcowej w Szymiszowie, poprzez kontynuowanie budowy ścieżki pieszo– rowerowej na
odcinku od wjazdu do składowiska odpadów
do dworca PKP. Korzystają z niej mieszkańcy
i młodzież dojeżdżająca koleją do szkół – uczelni czy zakładów pracy. Ponadto przy ul. Małej
powstaje duży skład opałowy. Władze powiatu
zapewniały wcześniej mieszkańców, że to zadanie nie może być realizowane bo będzie wykonywana kanalizacja. Później, że będzie po zakończeniu inwestycji kanalizacyjnych, później,
że jak gmina przystąpi do współfinansowania,
a teraz? Mieszkańcy są zdeterminowani, zatem
by uniknąć „petycji, zbierania podpisów, czy
blokady drogi” zgłaszam, korzystając z dobrodziejstwa cytowanej na wstępie uchwały proceduralnej dwa wnioski:
1. mając na względzie poprawę bezpieczeństwa i potrzeby ludzi starych, obłożnie chorych,
należy rozeznać potrzeby, możliwości finansowania i podjęcie starań o utworzenie ZOL-u,
ewentualnie hospicjum, czy innych form opieki paliatywnej. Na ten cel zapisać w budżecie
kwotę 10 tys. zł. Źródło finansowania: zmniejszenie wydatków kosztów organizacji Powiatowego Święta Chleba.
2. kontynuacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi 1820 w Szymiszowie
ul. Dworcowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – etap II od wjazdu na składowisko odpadów do skrzyżowania z ul. Małą
– koszt 100 tys. zł ,w tym 30 tys. zł z kosztów
bieżącego utrzymania dróg, 20 tys. zł z dofinansowania inicjatyw sołeckich (1 wniosek z sołectwa Osiek – a w budżecie jest kwota 60 tys. zł),
50 tys. zł współfinansowanie z budżetu Gminy
Strzelce Opolskie.
Radni w odrębnych głosowaniach odrzucili oba wnioski stosunkiem głosów: 1 „za”, 14
„przeciw”, 4 „wstrzymujących się”.
Starosta J. Swaczyna: – Zaczynaliśmy jako samorząd powiatowy z budżetem ok. 23 mln
zł i wtedy brakowało na wiele rzeczy, dzisiaj
mamy 84 mln zł i nadal brakuje, ale proszę radnych o pewien realizm. Dzisiaj wraz z wicestarostą przejechałem pewne odcinki dróg: chciałbym, żeby wszystkie wioski w powiecie strzeleckim, gdzie przebiegają drogi powiatowe były
tak wypielęgnowane jak w Szymiszowie. Proszę o rozsądek, bo już latami o tym rozmawiamy: ulica w Szymiszowie, gdzie nie ma ani jednego domu, aż do Dworca? Błotnica Strzelecka
zrobiła sobie namiastkę chodnika, są zadowoleni, bo nie mieli chodnika nigdy, ja się stamtąd
wywodzę, ale kiedy tam przyjeżdżam, wytykają to, pytając „co pan zostawi dla potomnych po
sobie”? Zawsze odpowiadam, że nic, bo są inne jeszcze potrzeby. Droga powiatowa w Jemielnicy, łącząca dwa powiaty gliwicki i strzelecki, nie można na niektórych odcinkach zrobić teraz chodnika, a ludzie aż się proszą. Co
mam powiedzieć? Tylko to, że jeszcze nie teraz,
może później. Podobnych obiektów jest wiele.
Radny Szostok wraz z mieszkańcami Żędowic,
gdzie przez całą wioskę po drodze powiatowej
jedzie się po kocich łbach, prosi, aby tę drogę
zrobić. W tym roku będziemy tylko łatać te najgorsze miejsca. W Starym Ujeździe – też kocie
łby, dom przy domu stoi na odcinku 1,5 km i też
mówimy: jeszcze nie teraz. Drogę 805 między
powiatami będziemy w tym roku robić, ale tylko 1800 metrów, a jej długość to 5 czy 6 kilometrów. Wszystko robimy etapami, bo nie ma
pieniędzy. W szpitalu w 2017 roku powstaną
parkingi, ale nie chcemy też niszczyć otoczenia
– to jedyny szpital tak pięknie położony. Wszyscy mówią, że w Kędzierzynie są parkingi, proszę spróbować tam zaparkować. Inna kwestia:
oddział paliatywny, opieka paliatywna itd.?
Gdy mieliśmy oddział ZOL w Zawadzkiem
z 23 łóżkami, to zamknęliśmy go, gdyż dłużej strat nie można było generować. ZOL opłaci się, kiedy jest w nim 40-50 miejsc, ale kiedy
ten ZOL był, to nigdy nasze DPS-y nie były pełne. Życzę wszystkiego najlepszego tym firmom
prywatnym, które chcą zbudować DPS-y w naszym powiecie. Dziesięć lat temu był boom: że
będą się budować w naszych stronach DPS-y,
przyjeżdżały firmy z Danii, ze Szwecji, itd. Dzisiaj nie ma tych firm, bo ludzie na takie drogie DPS-y nie mają pieniędzy. Część mieszkańców nie powinna się znaleźć w DPS-ach, tylko
w ZOL-ach, dobrze o tym wiemy. Ale wyjście

jest takie: zamykamy jeden DPS i wtedy mamy
ZOL. Od nikogo przez 10 lat nie usłyszałem, że
brakuje opieki paliatywnej w naszym powiecie.
Nasz szpital ma 70 lat i wymaga już naprawdę dużej przebudowy, a łatamy tylko dziury za
pieniądze europejskie. Tak naprawdę pieniędzy
nie mamy, a pewne inwestycje musimy zrobić.
Byliśmy w Ostrowie Wielkopolskim, widzieliśmy, jak oddziały wyglądały. Musimy sobie powiedzieć, jako samorząd powiatowy i wszyscy
radni, dokąd zmierzamy i na co przeznaczamy
środki? Parę lat temu zaczęliśmy modernizować
DPS-y, w tym czasie drogi były traktowane trochę po macoszemu. Później otrzymaliśmy pieniądze dość duże, zbudowaliśmy szpitalny oddział ratunkowy i myśleliśmy, że już nic w tym
szpitalu nie brakuje, a jednak przepisy się zmieniły i znowu trzeba było przebudowywać. W tej
chwili ponownie Ministerstwo Zdrowia przepisy zmieniło i znów musimy jesteśmy zmuszeni do pewnych rzeczy. Podobnie było z oświatą
– wszyscy wiedzą, jak wyglądały nasze obiekty na początku funkcjonowania samorządu powiatowego: CKZiU, strzeleckie LO bez zespołu boisk sportowych, a jak one dzisiaj wyglądają. Po piętnastu latach działalności samorządu przyszły pieniądze również na drogi, ale jest
jeszcze ogromna luka, mimo faktu, że byłoby znacznie gorzej bez „schetynówek”. Czeka
nas jedna duża inwestycja drogowa w ramach
subregionu. Wydajemy tyle ile mamy. Ogromny szacunek się należy Pani Skarbnik Powiatu
– za tonowanie naszych zapędów inwestycyjnych: art. 243 jest nieubłagany, istnieje i musimy się do niego dostosować. Kolejną sprawą
jest tomograf, który trzeba kupić do szpitala, ale
jest to też koszt prawie 1,5 mln zł. Wszyscy jedziemy na tym samym koniku, tylko troszeczkę musimy patrzeć szerzej, nie tylko na własną
miejscowość. Ulica Ligonia będzie zrobiona,
zależne jest to od współfinansowania z Gminą Strzelce Opolskie. Dziękuję, że coraz częściej wójtowie i burmistrzowie widzą potrzeby
współfinansowania zadań. Te 750 tys. zł, które
w tym roku otrzymaliśmy na wspólne inwestycje, to rekord.
Radny S. Szłapa: – Na Komisji Bezpieczeństwa przegłosowaliśmy wniosek formalny
do Zarządu Powiatu o ewentualne sprawdzenie
możliwości finansowania Zakładu Opieki Leczniczej, a nie wskazanie kwoty 10 tys. zł na przygotowanie tej dokumentacji i zdjęcie 10 tys. zł
ze Święta Chleba.
Radny R. Nocoń: – W sprawozdaniu ująłem to jako wniosek, w którym prosimy o ewentualne rozeznanie możliwości finansowania ze
środków NFZ.
Radny H. Ibrom: – Zgodnie z ustawą też
zgłosiłem 4-5 propozycji do projektu budżetu w odpowiednim terminie. Sukcesem zakończyły się dwie i też mógłbym mieć tutaj zarzut
do Zarządu Powiatu, że nie udało się większej
ilości inwestycji zrealizować w Gminie Ujazd,
ale zdaje sobie sprawę z realiów i cieszę się
z dobrej współpracy Gminy Ujazd z Powiatem
Strzeleckim.
Radny W. Gaida: – Odnośnie wniosku dotyczącego ZOL, hospicjum, czy opieki paliatywnej, zaopiniowanego negatywnie – dyrektor szpitala już raz przeprowadziła analizy. Należy tutaj zwrócić uwagę, że z punktu widzenia mapy danego typu szpitali, referencyjności
poszczególnych oddziałów, to oprócz tych czterech, które stanowią minimum, nie ma miejsca
na ZOL w ramach obecnego zasobu budowlanego szpitala. Trzeba by było któryś z obecnych
oddziałów zlikwidować, aby stworzyć ZOL, co
jest rzeczą niemożliwą. ZOL to inna kontraktacja, to minimum 40 miejsc, a więc musiałaby być nowa budowa, albo likwidacja którejś
z filii DPS, albo likwidacja któregoś z oddziałów. Jest oczywiście kwestia dysputy na temat wspólnego powołania miejsca hospicyjnego, ale Kędzierzyn-Koźle myśli już o tym drugi
rok. To jest temat dla całej naszej wspólnoty –
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego
w powiecie, być może w oparciu o jakieś formy
współpracy z organizacją pozarządową. Drugi
temat związany z budżetem to też pewna polityka, którą Powiat prowadzi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków. Tym jest możliwość skorzystania z nich w ramach Subregionu,
dobry projekt partnerski, np. 6,8 mln zł na DPS
w Szymiszowie w perspektywie obecnego programowania, gdzie wprowadzamy nowoczesne
technologie niskoemisyjne, co znacząco obniży
koszty, ale i znacząco podniesie standard. Tym
jest duża inicjatywa partnerska na odcinku Cisowa– Zalesie, czy duży projekt subregionalny związany ze szpitalem. Zobaczymy, co z tego dokumentu uda się zrealizować w oparciu
o alokację środków na Subregion. Powiat poza
Subregionem jeszcze zrealizował jeszcze jedną
dużą inicjatywę wspólną z samorządami gminnymi – Związek Celowy „Jedź z nami”, pierwszy taki w kraju. To zadanie, w którym przeznacza się milion złotych w rozumieniu podmiotowości in house dla PKS, naszej spółki na zakup
nowoczesnego, niskoemisyjnego taboru, który będzie służył naszym mieszkańcom. Związek Celowy będzie organizował od 1 stycznia transport szkolny na terenie całego powiatu. Poza wspomnianymi już czeka nas realizacja wspólnie z Gminą Leśnica projektu „Góra
Świętej Anny”. To jest 12 mln zł do pozyskania
z programu Infrastruktura i Środowisko, ale też

Dok. na str. 6

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

3

Uczniowie CKZiU udzielają się charytatywnie
Zagrali dla
WOŚP

J

ak co roku podczas 25 Finału WOŚP bardzo liczną i kolorową grupę wolontariuszy stanowiła młodzież z CKZIU. W tym roku
reprezentacja naszej szkoły liczyła
28 osób, które okazały wielkie serce i poświęciły niedzielne przedpołudnie 15 stycznia 2017 r. na kwestowanie dla ratowania życia i zdrowia
dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
Już o 7.00 rano młodzież stawiła
się w strzeleckim sztabie WOŚP, aby
odebrać puszki, serduszka oraz identyfikatory wolontariuszy. Z uśmiechem na ustach młodzi społecznicy
rozeszli się do wyznaczonych rejonów
i rozpoczęli zbiórkę. Wolontariusze
PO

kwestowali nie tylko na terenie Strzelec Opolskich. CKZiU miało swoich przedstawicieli na Górze św. Anny, w Rozmierce, Dolnej, Jemielnicy,
Kadłubie i Dziewkowicach. Podobnie jak w ubiegłym roku rekordzistką
wśród wszystkich wolontariuszy okazała się Aleksandra Kobiałaka z klasy
II Tg, która uzbierała kwotę 2.422,72
PLN i trzy razy musiała wracać do
sztabu po nową puszkę, gdyż stara nie
mieściła już wszystkich banknotów
i bilonu. Jednakże w miejscu tym podkreślić należy, że każda zebrana przez
poszczególnych wolontariuszy kwota
jest cenna. Najcenniejszym jednak darem każdego kwestującego jest chęć
dzielenia się sobą oraz radość z pomagania innym.
W imieniu organizatorów WOŚP,
dyrekcji szkoły, nauczycieli a także wszystkich beneficjentów WOŚP
serdecznie dziękujemy wszystkim
wolontariuszom za zaangażowanie
Wi pomoc
I A Tw organizacji
S T R Z 25
E finału.
LECK

Zostali św. Mikołajami

Tort w tym roku wylicytowany został
za rekodowę kwotę

Ś

więta Bożego Narodzenia to najlepsza okazja, aby okazać drugiemu człowiekowi trochę serca i poświęcić mu swój czas.
Takie właśnie intencje przyświecały uczniom klasy II Tmts CKZiU
w Strzelcach Opolskich. Postanowili stać się „świętymi Mikołajami”
dla dzieci leżących na oddziale pediatrycznym w naszym strzeleckim
I szpitalu. Młodzi altruiści z werwą

OGŁOSZENIE!!!
Byli w Domu Dziecka
w Krasnym Polu
w dniu 24.04.2015 roku
15
o godz. 10.00
grudnia ub. roku uczniowie
technikum CKZiU w Strzelcach Opolskich wraz z opiekunami
Adamem Kałą i Małgorzatą Tacicą,
pojechali do domu dziecka w Krasnym Polu z przygotowanymi wcześniej jasełkami i prezentami. Młodzież kilku klas zebrała pieniądze
i zakupiła najbardziej potrzebne rzeczy dla dzieci i środki czystości. Były

przystąpili do zrobienia plakatów
i zorganizowania zbiórki pieniędzy
na terenie naszej szkoły. W dniach
22.11.2016 do 26.11.2016 uczniowie zbierali do puszek datki na rzecz
akcji, w sumie udało się zebrać 290
zł. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim ofiarodawcom za ich otwarte serce i życzyć
zdrowych i wesołych świąt Bożego
Narodzenia!
Za te pieniążki kupiliśmy pluszowe zabawki i jajka niespodzianki.
W sumie przygotowaliśmy piętnaście prezentów, które 6 grudnia zanieśliśmy do szpitala. Dźwiękiem dzwonka obwieszczaliśmy małym pacjentom o naszym nadejściu.
W tym roku postanowiliśmy uświetnić naszą wizytę humorystycznym,
mikołajkowym przedstawieniem.

Dzieci z zaciekawieniem wpatrywały się w krótką scenkę, w której Anioł (Magdalena Muskała) szuka
wśród zwierząt (Szymon Bigas, Grzegorz Pallus, Justyna Kapica) godnych
służyć małemu Dzieciątku. Narratorem okazał się niezawodny Kamil Szostok, a podkład muzyczny realizował
Marek Bodynek. Po przedstawieniu
przyszedł czas na rozdawanie prezentów. To jest ta chwila, w której młodzież często nie bez wzruszenia, obdarowuje dzieci prezentami, otrzymując
w zamian uśmiech wdzięczności.
Myślę, że dla każdego z nas biorących udział w akcji, to właśnie
uśmiech tych chorych dzieci był najlepszym prezentem. Może się wydawać, że to przecież nie jest nic wielkiego, ale właśnie kropla drąży skałę.
Maria Gebauer
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OFERTY PRACY

to zeszyty, bloki rysunkowe, wyci- wspólnie z klocków zamki. Uwananki, kolorowanki, kredki, mazaki, żam, że dzieci z domu dziecka jak
tablica wraz z kredą, gry planszowe, i nasza młodzież potrzebowała takiej integracji. Poznali siebie napuzle, klocki itp.
w PUP w Strzelcach Opolskich;
STANOWISKO
rePo wystawieniu jasełek, które wzajem, a uczniowie zobaczyli
STANOWISKO
nr 22 – I piętro
Bydzieciom bardzosala
podobały
się, na- alia życia dzieci bez rodziców.
SAMODZIELNA KSIĘGOWA
stąpiła wspólna zabawa. Młodzież liśmy tam dość krótko, ponieważ
FUNKCJONARIUSZ
spotkanie
rekrutacyjne
z Agencją
: płynie nieubłaganie. Ale myślę,
pomagała
dzieciom
układać
puzle,Pracyczas
STRAŻNIK DZIAŁU
RANDSTAD
POLSKA
OCHRONY
kontakty
nie
rysować na tablicy „szkolnej”. Grali że na tej wizycie naszePOMOCNIK
KSIĘGOWEJ
również w gry planszowe, budowali skończą się.

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
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WYKONYWANIA
PRACY
STRZELCE
OPOLSKIE

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

WYMAGANIA OCZEKIWANIA PRACODAWCY:

- wykształcenie średnie ogólnokształcące,
- min. 2 letnie dośw., - znajomość przepisów podatkowych i ZUS,
oczekiwania
oraz wymagane
dokumenty
dostępnezaangażowanie,
na stronie
- dyspozycyjność,
dokładność,
rzetelność,
STRZELCE OPOLSKIE -www.sw.gov.pl
- umiejętność pracy pod presją czasu
STRZELCE OPOLSKIE
- biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych,
- wykształcenie
kierunkowe
pakietu wyższe
MS Office
bądź pokrewnego,
- mile
widziani studenci studiów niestacjonarnych,
ARCHITEKT KRAJOBRAZU
KROŚNICA
- obsługa
komputera
miejsce pracy:
- prawowysoka
jazdy kat.kultura
B osobista, punktualność
KSIĘGOWA
ZAWADZKIE
- wykształcenie
OLSZOWA
- wykształcenie
wyższemin. średnie, preferowane wyższe ekonomiczne,
NAUCZYCIEL
- obsługa programów pakietu Office,
z młodzieżą
(zatrudnienie przez pierwszy okres w Czechach - Žebrak)
- znajomość zasad rachunkowości, - doświadczenie
JĘZYKAHISZPAŃSKEIGO STRZELCE OPOLSKIE -- praca
współpraca
w zespolewyższe,
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
KOLONOWSKIE
- wykształcenie
lub w trakciekontaktów,
studiów - prawo jazdy kat. B,
I TEREN CAŁEGO KRAJU- wykształcenie
- łatwość wyższe
w nawiązywaniu
DORADCA
–
na stanowisko:
- obsługa
programów
obsługi
klienta komputerowych, - 3 letnie doświadczenie,
BANKOWOŚCI
STRZELCE OPOLSKIE -- umiejętność
- znajomość
angielskiego, niemieckiego
technikj.sprzedaży,
- pracownik produkcji
HIPOTECZNEJ STRZELCE OPOLSKIE - znajomość
KELNER-BARMAN
średnie,
min.- 1wykształcenie
rok doświadczenia
w pracy z klientem
KUCHARZ
STRZELCE OPOSLKIE
- wykształcenie zawodowe – średnie kierunkowe,
- wykształcenie
średnie,mile
wyższe
doświadczenie
widziane
Proszę zabrać ze sobą: CV
- umiejętność
prowadzenia
negocjacji- upr. TIG,
SPAWACZ TIG
SZYMISZÓW
- wykształcenie
zawodowe,
PRZEDSTAWICIEL
prawo
jazdy
kat.
B
prawo jazdy kat. B, - doświadczenie
KOLONOWSKIE - mile- widziane
HANDLOWY
doświadczenie
na stanowisku
POMOCNIK BUDOWLANY
KOLONOWSKIE
- mile widziane
doświadczenie
i prawoprzedstawiciejazdy kat. B
PRACOWNIK BUDOWLANY
SUCHA – WG ZLECEŃ la handlowego
- wykształcenie min. zawodowe,
- umiejętność:
docieplenia,
sucha zabudowa, wykończenia wnętrz,
- znajomość
j. niemieckiego
lub angielskiego
- mile widziane prawo jazdy kat.B, - doświadczenie
KONSULTANT
STRZELCE
OPOLSKIE - mile- widziane
doświadczenie
w sprzedaży
PŁYTKARZ, OCIEPLENIOWIEC
WG ZLECEŃ
wykształcenie
min. zawodowe
TELEFONICZNY STRZELCE
KIEROWCA KAT.C+E
OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat.C+E,
-wykształcenie
min. - kurs na przewóz rzeczy - doświadczenie
+ WG ZLECEŃ
- karta kierowcy,
zawodowe, zawodowe, - doświadczenie,
OPERATOR WĘZŁA BETONIARSKIEGO
STRZELCE OPOLSKIE średnie
- wykształcenie
SPRZEDAWCA W BRANŻY
+ WG
ZLECEŃ
- UPR.kasy
operatora
SZCZEPANEK
- znajomość
fiskalnejdo produkcji mieszanek betonowych
SPOŻYWCZEJ
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE - aktualna
- wykształcenie
zawodowe,
książeczka zdrowia
POWIATOWY URZĄD PRACY
- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- umiejętność pracy w zespole,
W STRZELCACH OPOLSKICH
- wykształcenie
min. zawodowe
- samodzielność w wykonywaniu zadań, - 3 letni staż
INFORMUJE,
kasy fiskalnej zawodowe, - doświadczenie,
SAMODZIELNY BRUKARZBUFETOWY(A)KELNERSTRZELCE
- wykształcenie
STRZELCEOPOLSKIE
OPOLSKIE -- obsługa
prawo
jazdy kat. B w wykonywaniu prac, - prawo jazdy kat.B,
+ WG ZLECEŃ
- samodzielność
IŻ W CHWILI OBECNEJ PRZYJMOWANE
- mile- widziane
doświadczenie
doświadczenie
w zawodzie
I
RALIZOWANE
BĘDĄ
WNIOSKI
PRACODAWCÓW
MURARZ
WOJ. OPOLSKIE
- wykształcenie
zawodowe,
Gminy Strzelgrudnia młodzież klasy II tg, Jak co roku uczniowie przygotowali młodzież otrzymała z SAMODZIELNY
- wykształcenie
zawodowe
- doświadczenie
w pracy na podobnym stanowisku,
O rybę
ZORGANIZOWANIE
STAŻU
sanepidowska
ce Opolskie karnety na basen, które
III tgc, IV tg technikum ży- smażoną
z ziemniaczkami i suKUCHARZ
STRZELCE OPOLSKIE -- książeczka
samodzielność w wykonywaniu prac,
mile-- widziane
OSÓB
DŁUGOTRWALE
BEZROBOTNYCH
na pewno wykorzystają, oraz drobwienia i usług gastronomicznychDLA
rówką,
barszcz
czerwony z uszkami,
doświadczenie w zawodzie
POMOC DEKARZA
WG ZLECEŃ
- wykształcenie zawodowe, - umiejętności budowlane, dekarskie,
właCentrum Kształcenia Zawodowego drobne przekąski,
ciasta piernikoDO 30 ROKU
ŻYCIA! ne prezenciki przygotowane
prawokat.B,
jazdy kat. B
- widziane
prawo jazdy
MURARZ / PRACOWNIK
ROZMIERZ / WG -- mile
i Ustawicznego w Strzelcach Opol- we i tradycyjne pierniki. Dzieci na- snoręcznie przez dzieci ze świetlicy.
doświadczeniem
w budowlance
- mile widziane
badania wysokościowe pow.3m,
BUDOWLANY
ZLECEŃ
doświadczenie
mile widziane
że nasza
pomoc
skich pod opieką Małgorzaty Tacicy
tomiast przygotowały
występ
na te- Myślę,
Staże finansowane
będą ze środków
Europejskiego
Funduszu
Spo- tradycyjna
KIEROWCA KAT. C+E + HDS
STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie
- wykształcenie
zawodowe, - doświadczenie,
zawodowe
w
przygotowaniu
Wieczerzy
Wigilijprzygotowała wigilię dla dzieciłecznego
ze matProgram
WigiliiOperacyjny
różnych narodów
i
poKADŁUB
/ WG
– WG
ZLECEŃ
- prawo jazdy kat. C+E, - karta kierowcy,
Wiedza Edukacja Rozwój Oś prioPOMOC DEKARZA
- prawo
jazdy kat. B
- kurs na przewóz rzeczy, - uprawnienia HDS
nej1.1
będzie
dalej kontynuowana w naświetlicy socjoterapeutycznej Arka
traw
przygotowywanych
wieczeZLECEŃ
rytetowa
I Osoby
młode na rynkuna
pracy
Działanie
- Wsparcie
- mile- widziane
doświadczenie
dekarskie
KIEROWCA
KAT.T
(traktorzysta)
STRZELCE
OPOLSKIE
wykształcenie
zawodowe,
stępnych
latach.
i Źródełko w Strzelcach Opolskich.
rzę
wigilijną.
W
zamian
za
pomoc
PRACOWNIK
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
+ WGŁAZISKA
ZLECEŃ
- prawo jazdy
kat.T, - doświadczenie
doświadczenie
w
płytowaniu
i
pracach wykończeniowych
OGÓLNOBUDOWLANY ZDZIESZOWICE
KOSZTORYSANT
- wykształcenie min. średnie,
– projekty pozakonkursowe. Preferowane do realizacji będą wnio– BRANŻA BUDOWLANA/
- doświadczenie
w branży mechanicznej/budowlanej, remontów
- wykształcenie
min. zawodowe
ski Pracodawców, którzy zapewnią zatrudnienie osoby bezrobotnej
MECHANICZNA
instalacjidoświadczenie
technolog. przemysłu
i hutniczego,
OBSŁUGA MASZYNY CNC
GRODZISKO
- mile widziane
ciesielsko –koksowniczego
dekarskie lub stolarskie
- preferowana znajomość j. angielskiego,
po zakończeniu stażu!
- upr. odpowiednie do branży,
- wykształcenie
zasadnicze
zawodowedokumentacji
(mechanik, projektowej,
- umiejętność
odczytywania
MECHANIK
elektromechanik)
tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót
SAMOCHODÓW
STRZELCE
OPOLSKIE
Powiatowej
grudnia klasa technikum me- w Strzelcach Opolskich na ręce geście, przedstawiciele
- doświadczenie
w pracymin.
na podobnym
stanowisku
PRACOWNIK
BIUROWY
ZDZIESZOWICE
- wykształcenie
średnie techniczne,
CIĘŻAROWYCH
samodzielność
i dobraworganizacja
w pracy,
- mile- widziane
doświadczenie
naprawie sprzętu
ciężkiego
chaniczne o specjalności ob- st.bryg Wojciecha Lisowskiego. Państwowej Straży Pożarnej, któodczytywanie
dokumentacji projektowej,
- wykształcenie
zasadnicze
sługa urządzeń i sprzętu ratowni- Miś Ratownik to niezwykła przytu- rzy jako pierwsi docierają na miej- obsługa pakietu MS Office (głownie Word, Excel, Offcie)
KIEROWCA
STRZELCE OPOLSKIE - dokładność,
zaangażowanie, motywacja do pracy
- preferowana znajomość j. angielskiego
czo-gaśniczego Centrum Kształ- lanka, która będzie wręczana dzie- sce wypadku, pomagą choć trochę
/ WG ZLECEŃ
- prawo
jazdy kat. B min. średnie techniczne,
KOSZTORYSANT BRANŻA ZAOPATRZENIOWIEC ZDZIESZOWICE
- wykształcenie
W
uroczycenia Zawodowego i Ustawicz- ciom w sytuacji nieszczęśliwego ukoić psychiczny ból.
- komunikatywna
znajomość
j.niemieckiego
lubremontów
j.angielskiego
ELEKTRYCZNA
- doświadczenie
w branży
elektrycznej
instalacji
nego przekazała maskotki ,,Misia wypadku przez służby, które jako stości przekazania przytulanek zaSTRZELCE
- prawotechnologicznych
jazdy kat. C+E przemysłu koksowniczego i hutniczego,
KIEROWCA C+E
- preferowana
znajomość
OPOLSKIE+OKOLICE - uprawnienia
do przewozu
rzeczyj. angielskiego,
Ratownika” Komendzie Powiato- pierwsze docierają na miejsce zda- prezentowany został nowy samo- upr. odpowiednie
branży,
- wykształcenie
zasadniczedo
zawodowe
wej Państwowej Straży Pożarnej rzeń. W tym małym, życzliwym chód strażacki.
- umiejętność odczytywania dokumentacji projektowej,
mile
widziane
doświadczenie
tworzenie harmonogramów, kalkulacji robót
MAGAZYNIER
STRZELCE OPOLSKIE
operatoraśrednie,
wózka widłowego
STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia
- wykształcenie
zawodowe, mile widziane leśne,
MAGAZYNIER PLACU DREWNA
- umiejętność
obsługipakietu
komputera
- umiejętność
Office, - doświadczenie mile widziane
wykształcenie
zasadnicze
zawodowe
bądź średnie
OPERATOR MASZYN CNC
KIELCZA
- możliwość
przyuczenia,
OPERATOR MASZYN STRZELCE
ŻĘDOWICE
PRACOWNIK PRODUKCJI
OPOLSKIE
- wykształcenie gimnazjalne, - zdolności manualne,
- dyspozycyjność do pracy w systemie czterobrygadowym,
KONTROLER JAKOŚCI
ZAWADZKIE
- zaangażowanie i chęć do pracy
- wykształcenie
wyżsześrednie,
techniczne
PRACOWNIK
BIUROWY-TECHNOLOG
ZAWADZKIE
- wykształcenie
wyższe;
(z uprawnieniami operatora zagęszczarek
praktyczna
AutoCAD
- dobraznajomość
znajomość
obsługi komputera,
KONSTRUKTOR
ZAWADZKIE
- dobra
znajomość rysunku
technicznego
i ubijaków wibracyjnych, operatora przecinarek
- znajomość
j. niemieckiego
lub j. francuskiego
dobra znajomość
j. angielskiego
lub niemieckiego
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE - mile- widziana
wykształcenie
zawodowe-średnie,
- obsługa
kasy fiskalnej,
do nawierzchni dróg kl. III)
prawo
jazdy
kat.B,
-wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe
mile
widziane
doświadczenie
(mięso
wędliny)
- obsługa kasy fiskalnej
Szkolenie będzie kończyć się egzaminem i uzyskaniem przez uczestników
SPRZEDAWCA ½ etatu
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe-średnie,
urządzeń biurowych
- obsługa kasy fiskalnej, - prawo jazdy kat.B,
RECEPCJONISTA/KA
STRZELCE OPOLSKIE -- obsługa
szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz świadectwa i książeczki
komunikatywność
- mile widziane doświadczenie (mięso - wędliny)
operatora wydanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
doświadczenie
PRZEDSTAWICIEL
STRZELCE OPOLSKIE - mile- widziane
wykształcenie
średnie,
Skalnego w Warszawie.
znajomość
j. niemieckiego
lub angielskiego
HANDLOWY-HANDLOWIEC
– OKOLICE DO 30 KM - komunikatywna
- umiejętności:
handlowe,
negocjacyjne,
- otwartość na ludzi, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
Szkolenie będzie obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze
SPRZĄTACZKA3 lub 4 h / STRZELCE OPOLSKIE
- prawo jazdy kat.B,
dziennie
co najmniej 180 godzin przypadających na jedną osobę szkoloną.
- doświadczenie w branży budowlanej będzie atutem
SPRZĄTACZKA
STRZELCE OPOLSKIE
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych posiadających
LAKIERNIK SAMOCHODOWY
NOGOWCZYCE
- wykształcenie min. zawodowe,
ukończone 18 lat, zdolność do wykonywania zawodu potwierdzona
KIEROWCA SAM. DOSTAWCZEGO
LEŚNICA
- prawo jazdy kat. C, karta kierowcy
KIEROWCA KAT. B
WOJ. OPOLSKIE,
- wykształcenie min. zawodowe,
przez lekarza.
ŚLĄSKIE
- prawo jazdy kat.B, - znajomość j. angielskiego
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywaOPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI
WG ZLECEŃ
- upr. na koparko – ładowarkę, - prawo jazdy kat. B
nia zawodu brukarza.
ROBOTNIK WYSYPISKA/WAGOWY
SZYMISZÓW
- wykształcenie średnie ogólnokształcące,
- obsługa komputera w stopniu dobrym,
- uprzejmość, komunikatywność
NABÓR TRWA DO 30.04.2015r.
OPERATOR DRUKARKI
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie techniczne,
- znajomość zagadnień grafiki komputerowej,
- znajomość programu Photoshop, - doświadczenie mile widziane,
Kontakt i szczegółowe informacje:

Przygotowali Wigilię dla Arki

16

Ofiarowali pluszaki maluchom

19

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Dodatkowe informacje można uzyskać w PUP
w Strzelcach Opolskich,
ul. Gogolińska 2a w pokoju nr 7
lub pod nr telefonu 77 4621863

UWAGA !!!
ZAPISY NA SZKOLENIE:
BRUKARZ

Więcej informacji i ofert pracy dostępnych
na naszej stronie internetowej www.pup-strzelce.pl
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Darmowa pomoc prawna – dla kogo i gdzie?

Dok. ze str. 1

Najlepszy Produkt Powiatu
Strzeleckiego – nowa edycja O
W tym roku Kapituła konkursowa
wybierze spośród zgłoszonych firm –
mogą to zrobić same firmy, samorządy gminne lub instytucje zrzeszające
rolników, czy przedsiębiorców, także przedsiębiorców rolnych tę jedną,
która zdobędzie dla swojego produktu lub usługi zaszczytny tytuł Najlepszego Produktu Powiatu Strzeleckiego 2016.
A można go zdobyć w jednej
z czterech kategorii:
• Przetwórstwo rolno-spożywcze
• Działalność produkcyjna
• Działalność usługowa
• Usługi gastronomicznohotelarskie
Ten tytuł nie tylko jest tytułem
honorowym. W ślad za nim idą profity: pamiątkowa statuetka i dyplom,
wielkopowierzchniowa reklama outdoorowa i reklama na połowie strony
w naszym dwutygodniku w dwóch
wybranych wydaniach w ciągu roku
oraz możliwość posługiwania się tytułem (dożywotnio!, ale z podaniem
roku edycji konkursu).
Konsumenci – czyli pełnoletni
mieszkańcy naszego powiatu – będą głosować sami i to oni zadecydują
o przyznaniu Nagrody Konsumenta
2016. W zamian – jeśli odpowiedzą

d początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje
system darmowej pomocy prawnej.
Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie
Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z uchwaloną
dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej
pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, z ich upoważnienia,

prawidłowo na pytanie zamieszczone na kuponie konkursowym – będą uczestniczyć w losowaniu bardzo
atrakcyjnej nagrody rzeczowej.
Na zgłoszenia firm czekamy do
10 lutego 2017.
Głosowanie na Nagrodę Konsumenta trwać będzie od 13 do 28 lutego br.
Kupony konkursowe będą zamieszczone w naszym dwutygodniku „Powiat Strzelecki”, dostępne będą również przy urnie do głosowania
na dole, w holu starostwa powiatowego lub można je będzie ściągnąć
ze strony internetowej www.powiatstrzlecki.pl
Cały regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.
powiatstrzelecki.pl

Studniówka w Świbiu

Działając na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej informuję: o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej wraz z harmonogramem
wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.
PUNKTY, W KTÓRYCH
UDZIELANA JEST
NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA PRZEZ
ADWOKATÓW
• Zawadzkie - lokal znajdujący
się w budynku Ośrodka Pomocy
Społecznej, przy ul. Dębowej 11,
(lokal oznaczony numerem 8a).
Poniedziałek 13.00 - 17.00
• Jemielnica - lokal znajdujący
się w siedzibie Urzędu
Gminy w Jemielnicy przy
ul. Strzeleckiej 67 (lokal
oznaczony numerem 6 budynek
nr 2 – sala posiedzeń).
Wtorek 11.30 – 15.30
Środa 11.30 – 15.30
• Zawadzkie - lokal znajdujący
się w budynku Ośrodka Pomocy
Społecznej, przy ul. Dębowej 11,
(lokal oznaczony numerem 8a).
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 - 12.00

14 stycznia 30 uczniów klasy maturalnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem bawiło się na swojej studniówce. Jak zwykle – byli pod opieką
swej wychowawczyni Anny Staś.

Poświątecznie o świętach
K

ulminacyjnym punktem przygotowań do tegorocznych Świąt
Bożego Narodzenia w DPS było spotkanie kolędowe w filii w Szymiszowie. Spotkanie połączone było
z ogłoszeniem laureatów konkursu
„Najpiękniej ubrana choinka w Domu Pomocy Społecznej”. Do konkursu przystąpił DPS w Strzelcach Opolskich, w Szymiszowie i w Leśnicy.
Zgodnie z regulaminem konkursu
choinka mogła być ozdobiona jedynie
pracami wykonanymi własnoręcznie
przez mieszkańców w ramach terapii zajęciowej. Zrobione ozdoby, pomysłowość i różnorodność technik,

nie pozwoliły komisji konkursowej
na wyłonienie zwycięzcy, w związku
z czym ogłoszono trzy równorzędne
pierwsze miejsca. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody. Wspólne kolędowanie rozpoczęły panie z zespołu
ECHO KROŚNICA, które zaprosiły uczestników spotkania do wspólnego śpiewu. W spotkaniu uczestniczył również członek zarządu powiatu strzeleckiego, Waldemar Gaida,
który przekazał w imieniu Rady Powiatu życzenia świąteczne mieszkańcom i pracownikom Domu Pomocy
Społecznej.
Jolanta Siwiec

PUNKTY, W KTÓRYCH
UDZIELANA JEST
NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA PRZEZ RADCÓW
PRAWNYCH
• W Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Opolskich - przy
ul. Jordanowskiej 2 – pokój nr
7 parter
Poniedziałek 9.00 - 13.00
Poniedziałek 14.00 - 18.00
Środa 7.30 - 11.30
Czwartek 9.00 -13.00
Czwartek 13.00 - 17.00

aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.
Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe
porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa
podatkowego, z wyłączeniem spraw
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co
najmniej trzyletnie doświadczenie
w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

PUNKTY, W KTÓRYCH
UDZIELANA JEST
NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA
PRZEZ ORGANIZACJĘ
POZARZĄDOWĄ
„STOWARZYSZENIE OPPEN
Obywatel Prawo Pomoc Edukacja
Nowatorstwo” z siedzibą w Opolu
(KRS 0000445428)
• Ujazd - Lokal znajdujący
się w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Ujeździe, przy ul.
Sławęcickiej 19, sala posiedzeń
Ujazdowskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości.
Poniedziałek 8:00-12:00
radca prawny
• Leśnica - Lokal znajdujący
się w siedzibie Leśnickiego
Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Leśnicy, przy ul. Nad Wodą
15. Lokal znajduje się na
parterze.
Wtorek 14:00-18:00 - radca
prawny
Środa 8:00-12:00 - radca
prawny
• Kolonowskie - Lokal
znajdujący się w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy
w Kolonowskiem/Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Kolonowskiem, przy ul.
Ks. Czerwionki 39 (lokal jest
oznaczony numerem 10).
Czwartek 7:00-11:00 - radca
prawny/adwokat
• Izbicko - Lokal znajdujący
się w siedzibie Urzędu Gminy
w radca prawny/ Izbicku/
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Izbicku, przy ul. Powstańców
Śląskich 12 (lokal jest
oznaczony numerem 3).
Piątek 7:30-11:30 - adwokat

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
• osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało
przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy
o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę
Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

•

•
•

•

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na
niej obowiązkach;
wskazaniu osobie uprawnionej
sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego;
pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym
do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu
sądowoadministracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć
będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać
informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia
działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej
rozpoczęcia.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi
D

zwonił do mnie jakiś przedstawiciel i oferował książkę. Nie wyraziłam zgody na żaden zakup. Następnego
dnia przyjechał kurier z książką i straszył, że jak nie odbiorę przesyłki, zapłacę 200 zł kary. Czy można zmusić mnie
do zawarcia umowy przez telefon? Od
czego zależy, czy umowa została skutecznie zawarta przez telefon?
Jeśli nie wyraziła Pani na nic zgody
i nie potwierdziła warunków umowy – do
jej zawarcia nie doszło. Skuteczność zawarcia umowy przez telefon zależy od potwierdzenia przez konsumenta oraz przez
przedsiębiorcę treści umowy na papierze
lub na innym trwałym nośniku.
Jeśli przedsiębiorca proponuje konsumentowi przez telefon zawarcie umowy,
ma obowiązek potwierdzić jej treść na
papierze lub na innym trwałym nośniku
i przedstawić ją w takiej formie rozmówcy. Ten po zapoznaniu się z propozycją,
może potwierdzić wolę zawarcia umowy na powyższych warunkach, czyli złożyć stosowne oświadczenie na papierze
lub na innym trwałym nośniku. Dopiero
po złożeniu takiego oświadczenia w powyższej formie można uznać, że doszło
do zawarcia umowy. Jeżeli konsument nie

potwierdzi woli zawarcia umowy lub zrobi to w inny sposób niż na trwałym nośniku, uznaje się, że umowa nie została skutecznie zawarta.
Przykład
Przedsiębiorca dzwoni do Tomasza
i przedstawia mu ofertę zakupu prenumeraty książek w promocyjnej cenie. Po
rozmowie przesyła na adres e-mailowy
konsumenta propozycję warunków umowy wraz ze wskazaniem przykładowych
książek dostępnych w ofercie. Tomasz zapoznaje się z nimi i postanawia zawrzeć
umowę. W tym celu przesyła do przedsiębiorcy potwierdzenie zaakceptowania przedstawionej mu oferty. Dopiero
od tego momentu umowę między stronami można uważać za skutecznie zawartą.
Z powyższego przykładu wynika, że umowa nie może zostać zawarta tylko na podstawie kontaktu telefonicznego. Niezbędna będzie wymiana oświadczeń woli za
pomocą informacji zamieszczonych na
trwałych nośnikach.
Kupiłem telewizor. Jeszcze w sklepie, podczas pakowania, okazało się, iż
ma rysy z tyłu na obudowie. Zażądałem
zwrotu gotówki, gdyż byłem oburzony

zaistniałą sytuacją. Odmówiono mi
twierdząc, iż nie mam do tego prawa,
gdyż nie jest to wada istotna.
Co to jest wada istotna? Czy można
żądać zwrotu gotówki, jeżeli wada faktycznie nie jest istotna?
Wada istotna jest to przesłanka umożliwiająca złożenie przez konsumenta żądania odstąpienia od umowy w ramach reklamacji z tytułu rękojmi. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku
wystąpienia wady nieistotnej (np. zarysowanie od spodu obudowy telewizora
w transporcie nie umożliwia odstąpienia
od umowy zakupu). Istotność wady należy analizować z uwzględnieniem znaczenia wady dla przeznaczenia (np. komputer nie łączy się z internetem) i celu (np.
niezgodna z zamówieniem sukienka ślubna dostarczona tuż przed ceremonią), dla
którego konsument nabył towar. Charakter istotności należy badać w każdym
przypadku indywidualnie.
W tym przypadku można jednak zażądać zgodnie z obowiązującymi przepisami wymiany towaru na nowy, pozbawiany wad.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska
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Umowy podpisane

5
Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Bal przebierańców

T

uż po podpisaniu umów na prowadzenie Domów Pomocy Społecznej dla
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie i w Zawadzkiem. Zarząd Powiatu Strzeleckiego w dn. 21 października 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert. Po ogłoszeniu jego wyników
umowy podpisano 30 grudnia ub. r.
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Zawadzkiem nadal prowadzić będzie Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibią w Kopcu, a Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie prowadzić będzie Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi z siedzibą w Warszawie.
W grudniu również Starosta Strzelecki powołał na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich Katarzynę Kanozę. Jej kadencja na tym stanowisku, które pełniła równiez wcześniej,
trwać będzie 5 lat.
W grudniu ub. roku po przeprowadzonych konkursach w Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich ordynatorami
zostali:
– dr n. med. Hanna Motak-Pochrzęst – Ordynatorem Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego,
– dr n. med. Dariusz Zwoliński – Ordynatorem Oddziału Wewnętrznego.

Wydajemy tyle, ile mamy
Dok. ze str. 1
Zmieniły się drogi powiatowe
i strzelecki szpital. Ten jednak czekają dalsze zmiany. Można powiedzieć więcej: teraz przyszedł tam
czas na większe zmiany, i to wszystko w perspektywie najbliższych paru lat. Ustawodawca daje pieniądze
na leczenie, ale nie na modernizację,
choć sam tego wymaga. Tomograf
w szpitalach powiatowych być musi, to już stało się standardem, więc
i nasz szpital musi go mieć. To wydatek ok. 1,5 mln złotych. I to jeszcze w tym roku. Trzeba już zacząć
myśleć o rezonansie. Lądowisko dla
helikopterów ratunkowych musi być.
Choć wcześniej władze wycofały się
z tej decyzji, teraz ponownie stała się
obowiązkiem, któremu trzeba podołać – przede wszystkim finansowo.
Na inwestycje budowlane w szpitalach trudno pozyskać pieniądze zewnętrzne, łatwiej na doposażenie.
A my musimy myśleć zarówno o obu
tych dziedzinach. Na oddziale Ginekologiczno-Położniczym muszą zostać przebudowane sale, jeśli chcemy, by utrzymał się na drugiej pozycji w województwie pod względem liczby urodzeń i by ewentualnie
móc myśleć o tym, by studenci kierunku lekarskiego korzystali z niego. W 2018 naszemu szpitalowi powiatowemu kończą się wszelkie kredyty, będzie mógł występować o nowe, a samorząd powiatowy będzie
mógł wesprzeć te działania w formie

poręczeń. Musimy pamiętać o jednym – już niedługo skończą się możliwości sięgania po pieniądze z Unii
Europejskiej, zatem musimy być
przygotowani do tego, by ten krótki
czas, który jeszcze został, dobrze wykorzystać. I to nie tylko w szpitalu.
Wszystkie nasze potrzeby inwestycyjne, zarówno drogowe, jak i w innych sferach działania Powiatu Strzeleckiego, mamy zdiagnozowane. Ale
nie tylko inwestycje trzeba mieć na
względzie.
Musimy mieć na uwadze również
podwyżki dla pracowników samorządowych, w tym pracowników starostwa czy oświaty – tych, którzy nie
są nauczycielami. W ubiegłym roku
podwyżki otrzymali pracownicy naszych jednostek, teraz musimy pomyśleć o naszych. Kwoty, które teraz
zarabiają, to nie są duże pieniądze.
Na koniec chcę jeszcze raz publicznie podziękować Pani Skarbnik
Powiatu Jolancie Drochomireckiej
– za to, że powściągała w ciągu minionego roku nasze pomysły, a mieliśmy ich dużo. Wszyscy wiemy, jakie są potrzeby mieszkańców naszego powiatu. Każdy z nas, radnych,
chciałby „załatać” tych dziur jak najwięcej. Tylko przecież nie możemy
wydać nieograniczonej ilości pieniędzy. Dobitnie nam to uświadamiała
Pani Skarbnik, skutecznie trzymając
nas w ryzach i ograniczając nas obowiązującymi przepisami.
Zanotowała: Marta Górka

Chwila z kolędą w ZPO w Leśnicy

J

ak co roku, tuż przed Świętami
Bożego Narodzenia, uczniowie
klas młodszych naszej placówki spotkali się na wspólnym kolędowaniu.
Każda klasa przygotowała kolędy
i pastorałki, które były prezentowane indywidualnie lub przez całą grupę. Wykonawcy zostali nagrodzeni
świątecznym upominkiem. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli uczniowie przygotowani przez panią Alinę Maciaszczyk, wykonując utwory „Pastuszek bosy” oraz „Jest taki
dzień”. Najbardziej porywającą pastorałkę „Gore gwiazda” zaśpiewał
Michał Rybol.
Anna Dziergas, Anita Wiener

D

nia 14 stycznia br. w Powiatowym
Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich odbył się Bal Przebierańców
pod honorowym patronatem Starosty
Strzeleckiego dla wychowanków rodzin
zastępczych wraz z opiekunami z Powiatu Strzeleckiego. Zaproszonych gości powitała Jolanta Chowaniec Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich życząc uczestnikom dobrej zabawy. Imprezę dla dzieci bezpłatnie prowadziła Marta Pietrzyńska, animator zabaw dziecięcych z firmy Chilliholiday, która przygotowała
wiele, konkursów i atrakcji. Dla wszystkich przygotowany został słodki poczęstunek, owoce oraz nagrody za wygrane
konkursy. W zabawie wzięło udział 65

osób, w tym 22 dorosłych oraz 43 dzieci
w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz gimnazjalnym. Zorganizowany
Bal Przebierańców miał na celu przede
wszystkim integrację rodzin zastępczych
i ich wychowanków oraz promowanie
idei rodzicielstwa zastępczego. Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną
zabawę.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich poszukuje osób chętnych
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Jeżeli nie jest Ci obojętny los dzieci,
koniecznie przyjdź lub zadzwoń: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój nr 8, Tel: 77-461-33-81.

Inwestycje na drogach w powiecie
Dok. ze str. 1
Dlaczego konieczna jest przebudowa skrzyżowania ul. Marka Prawego
z ul. Zakładową?
– W roku minionym została zrealizowana w Strzelcach Opolskich inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich polegająca na rozbiórce istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP
wraz z budowie nowego wiaduktu drogowego w nowym śladzie ul. Marka Prawego. Zakończone z dużym powodzeniem
przedsięwzięcie drogowe zapoczątkowało istotne zmiany komunikacyjne w mieście Strzelce Opolskie. Ciąg drogi wojewódzkiej nr 426 od strony Zawadzkiego, poprzez nowy obiekt mostowy został
skierowany i przeniesiony w ul. Stawową
do połączenia z drogą krajową nr 94 ul.
Krakowską. Jednocześnie dotychczasowy odcinek drogi wojewódzkiej ul. Marka Prawego w centrum Strzelec Opolskich został całkowicie wyłączony z ruchu tranzytowego wraz z wprowadzeniem
ograniczenia tonażowego dla samochodów ciężarowych.
Ruch tranzytowy w północnej części miasta Strzelce Opolskie został zatem
rozdzielony w dwóch kierunkach, jednym
ciągiem jest droga wojewódzka nr 426
z ulicami Stawową i Marka Prawego, drugą nitką jest ciąg dróg powiatowych ulicami Zakładową, 1 Maja i Cementową.
Skrzyżowanie na którym następuje rozdzielenie oraz splot tych potoków ruchu
w ramach tzw. „małej obwodnicy”, musi
być bezpieczne, o dużej płynności ruchu
i przepustowości, musi spełniać podwyższone parametry techniczne w nowym
układzie komunikacyjnym.
Czy przytoczone drogi powiatowe
są przystosowane do przenoszenia ruchu tranzytowego w ramach funkcji
obwodnicy miasta?
– Zarząd Powiatu Strzeleckiego od roku 2008 konsekwentnie realizuje inwestycję wieloletnią pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego
obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie”. Znacznym wysiłkiem finansowym Powiatu zostały do tej
pory zrealizowane cztery etapy tego zadania, którego zakres techniczny polega
w głównej mierze na przebudowie konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m – jezdnia o przekroju 2 x 3,50 m, konstrukcja
jezdni dla kategorii obciążenia ruchowego
KR4 oraz dopuszczalnego maksymalnego
obciążenia na tylną oś pojazdu 115 kN.
W roku bieżącym planowane jest zakończenie tego potężnego przedsięwzięcia
na drogach powiatowych poprzez realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach
Opolskich”. Zadanie to stanowi Etap I Odcinek 1 inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej
miasta Strzelce Opolskie” i uzyskało dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Inwestycje na drogach powiatowych
mają także bezpośredni wpływ na rozwój i funkcjonowanie wielu podmiotów
gospodarczych w tej części miasta.
– Oczywiście. Przebudowane do odpowiednich parametrów drogi powiatowe połączą ciągiem północnego obejścia
Strzelec Opolskich drogą wojewódzką nr
426 z drogą krajową nr 94 oraz zapewnią skuteczne połączenie komunikacyjne strefy gospodarczej miasta i istniejących zakładów przemysłowych z drogami wyższej kategorii. Przy ul. Zakładowej
znajdują się m.in. firmy przemysłowotransportowe (Transannaberg i inne), budowlane (Drobchem), stacja kontroli pojazdów (AutoKułak), zakłady zajmujące się przetwórstwem i obróbką tworzyw
sztucznych (Innotech, Drobchem-Bis
S.C., SWO Polska Sp. z o.o., PPHU Art
Chem S.C., LEMEX S.C). Siedzibę ma
tutaj Komenda Państwowej Straży Pożarnej. Powiatowy ciąg gospodarczy stanowi dojazd do zakładów KRONOSPAN
OSB Sp. z o.o., terenów górniczych Spółki GÓRAŻDŻE oraz siedziby bazy PKS
S.A. Natężenie ruchu na ul. Zakładowej
od strony ul. Marka Prawego – jeszcze
przed rozpoczęciem inwestycji na drodze
wojewódzkiej (18 maja 2016 r.) – wyniosło 4.319 pojazdów/dobę.
Czy przebudowa ul. Kozielskiej
z ul. Dolińską także jest nowym zagadnieniem na drogowej mapie Powiatu?
– Konieczność przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 426 ul. Kozielskiej z drogą powiatową nr 1805 O ul.
Dolińską oraz pośrednio z drogami powiatowymi nr 2275 O ul. Mickiewicza, nr
2280 O ul. Celną i drogą gminną ul. Euzebiusza Ferta w Strzelcach Opolskich,
jest zagadnieniem komunikacyjnym, które od wielu już lat zgłaszane jest Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu i Zarządowi Województwa Opolskiego przez samorząd powiatowy i gminny.
To znaczy, że Powiat Strzelecki nie
ma swoich planów związanych z drogami w tej części miasta?
– Zarząd Powiatu Strzeleckiego opracował dokumentację projektową zadania
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1805
O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn – Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna”. Inwestycja w zakresie etapu 1 tj. odcinka drogi na terenie gminy
Strzelce Opolskie, planowana jest do realizacji w roku 2018 z dofinansowaniem
w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 – 2019”. To czas na to , aby skorelować działania i przy tej okazji poprawić bezpieczeństwo w ulic : Mickiewicza, Dolińskiej i Kozielskiej w Strzelcach Opolskich. Zachęcałem marszałka ,
by temat ten został przy okazji naszej inwestycji zrealizowany przez 3 podmioty:

Zarząd Województwa Opolskiego, Zarząd
Powiatu Strzeleckiego i Gminę Strzelce
Opolskie.
Czy jest zatem jakaś możliwość docelowego rozwiązania tego komunikacyjnego węzła?
– Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul. Kozielskiej posiada
oprócz znaczenia komunikacyjnego, istotną wagę w zakresie zagospodarowania terenu części miasta od strony południowej
i wjazdu z kierunku autostrady A4. Potencjalnymi partnerami dla Zarządu Województwa Opolskiego na każdym etapie
realizacji przedsięwzięcia, mogą być zatem i Powiat Strzelecki i Gmina Strzelce Opolskie. W imieniu Zarządu Powiatu
Strzeleckiego na poniedziałkowym spotkaniu zwróciłem się z prośbą o rozważenie możliwości wykonania w roku 2017
dokumentacji projektowej przebudowy
odcinka drogi wojewódzkiej oraz jako zarządcy drogi wyższej kategorii, przebudowy skrzyżowania ul. Kozielskiej z ul. Dolińską i pozostałymi wymienionymi drogami lokalnymi. Stosując przepisy tzw.
„specustawy drogowej”, zarządca drogi posiada możliwości prawne uregulowania stanu prawnego gruntów koniecznych do wykonania inwestycji w nowych
granicach pasa drogowego. Udział Powiatu Strzeleckiego w kosztach opracowania
stosownej dokumentacji projektowej jest
oczywiście możliwy.
Ostatnie pytanie. Jakie inwestycje
na drogach wojewódzkich planuje wykonać w roku bieżącym Zarząd Województwa Opolskiego?
– Zarząd Województwa Opolskiego
zakończył niedawno potężną inwestycję
o której wspominałem tj. budowę nowego
obiektu mostowego w Strzelcach Opolskich. Oprócz tego do zakończenia pozostaje ostatni etap przebudowy drogi na odcinku Zawadzkie – Piotrówka. W planach
są kolejno:
- I etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 901 w Kielczy na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy z Województwem Śląskim,
- przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 463 w Kolonowskiem na odcinku od
przejazdu PKP relacji Opole – Warszawa do końca terenu zabudowanego (ul.
Pluderska),
- przebudowa drogi nr 409 na odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie, w tym
ścieżka pieszo – rowerowa i rondo przy
ul. Braci Prankel i Bursztynowej (prace
projektowe)
W złym stanie technicznym znajdują się trzy obiekty mostowe oraz odcinek
drogi wojewódzkiej nr 463 pomiędzy Zawadzkiem i Kolonowskiem. W pierwszej
kolejności Zarząd Województwa Opolskiego chce zająć się przebudową obiektów mostowych, by w konsekwencji później zrealizować docelowo modernizację
na długości ok. 6 km tej drogi.
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Akcja Bezpieczny Senior –
spotkanie w Ujeździe

R

zecznik Konsumentów rozpoczął
cykl spotkań z seniorami poszczególnych gmin powiatu strzeleckiego
pod hasłem „Bezpieczny Senior”. Inicjatorami niniejszej akcji są Radni Powiatu z Komisji Gospodarczej, w tym
wicestarosta Janusz Żyłka.
Osoby starsze są szczególnie narażone na nieuczciwe praktyki rynkowe i informacji w tym zakresie nigdy nie jest
za wiele. Głównym założeniem niniejszej akcji jest dotarcie do seniorów oddalonych od Strzelec Opolskich, by poznali swoje prawa i mogli skutecznie
bronić się przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. Rzecznika Konsumentów każdego dnia odwiedzają seniorzy, którzy
dali się namówić na niekorzystne umowy. Często podstawowa wiedza mogłaby
ich przed tym uchronić. Do akcji włączyła się również Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Spotkanie
odbyło się w okresie przedświątecznym
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe. Seniorów
odwiedził również wicestarosta strzelecki
Janusz Żyłka oraz Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch.
Akcja składała się z trzech bloków tematycznych. W pierwszym bloku Rzecznik Konsumentów przedstawił praktyczne porady na temat bezpieczeństwa konsumenckiego. Seniorzy są osobami ufnymi, wierzą „na słowo” i dlatego często są
narażeni na różnego rodzaju zagrożenia.
Rzecznik w swojej prelekcji przedstawił
wiele nieuczciwych praktyk rynkowych,
przestrzegał, by szanować swój podpis
oraz czytać, to co się podpisuje. Nie doceniamy mocy swojego podpisu – i to każdego podpisu. Zdarzały się przypadki, że
jeden przedstawiciel uzyskał od konsumentów podpisy pod dwoma lub trzeba

umowami, a konsumenci byli przekonani,
iż podpisali jedną umowę.
W drugim bloku Bernadetta Nawrot
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, przedstawiła informacje na temat orzecznictwa osób
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, który działa przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op., oraz udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowań ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
W trzeciej części prelekcję wygłosiła Anna Kutynia-Łotocka z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Op., która przedstawiła wiele cennych rad i sposobów, jak zapobiec zagrożeniom takim
jak np. wyłudzenia pieniędzy (metoda
na wnuczka lub siostrzeńca, pracownika
opieki społecznej) oraz innym wykroczeniom np. przy sprzedaży bezpośredniej
przez domokrążców. W trakcie prelekcji seniorzy mogli zobaczyć ciekawe filmy obrazujące typowe sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa.
Na zakończenie prelekcji został zorganizowany konkurs świadomości konsumenckiej, w którym można było wygrać
drobny upominek z Powiatu Strzeleckiego
oraz od Rzecznika. Piękne upominki - filiżanki - repliki filiżanki znalezionej w ruinach zamku w Ujeździe przekazał również wszystkim seniorom Burmistrz Ujazdu. Spotkanie było okazją poznania przez
seniorów Gminy Ujazd swoich praw konsumenckich, praw osób niepełnosprawnych oraz zagrożeń ich bezpieczeństwa.
Spotkanie podsumował wicestarosta strzelecki Janusz Żyłka i zakończył
je wspólnym odśpiewaniem kolędy „Cicha Noc”.
Małgorzata Płaszczyk – Waligórska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Dok. ze str. 2
wkład własny, który trzeba zabezpieczyć. To są
wysiłki ponadlokalne, które pokazują rolę samorządu powiatowego w integracji i budowaniu wzajemnych partnerstw w wydatkowaniu
wspólnych pieniędzy na cel publiczny.
Radny J. Bogusz: – Nie negowałem żadnych zadań, które są zapisane w projekcie budżetu, tylko zgłosiłem nowe. Ten sąd nade mną
był taki trochę przesadzony. Ponadto chciałbym, aby drogi w Rożniątowie, Szymiszowie,
ul. Biadaczowa, Wolności, Ligonia, czy jeszcze inne wyglądały jak drogi w Nogowczycach,
Sieroniowicach, Olszowej. Jeszcze raz może
przypomnę pierwszy wniosek: nie wspomniałem, że ZOL ma być w szpitalu.
Radny S. Krawiec: – Pana wnioski wywołały dyskusję, odbyło się głosowanie. Zainspirowany pana inicjatywą sprawdziłem, ile kosztuje hospicjum w Kluczborku prowadzone przez
powiat. W budynku stanowiącym własność powiatu 44-łóżkowe hospicjum to wydatek rzędu
3 mln zł już drugi rok, a jeszcze dzisiaj brakuje 1,5 mln i jeszcze nie wiedzą, skąd je wziąć.
Jeśli mówimy o wydatkach, to mierzmy siły na
zamiary, oczekiwania i marzenia.
Dyrektor Szpitala Powiatowego Beata
Czempiel wskazłą rozniecę między ZOL a hospicjum. – Hospicjum, opieka paliatywna dotyczy chorób nowotworowych, dla których zakończyło się już leczenie szpitalne i nie ma

Sesja Rady Powiatu
żadnej terapii. Tych przypadków jest na pewno mniej. W ZOL są pacjenci leczeni długoterminowo. W szpitalu w Głubczycach był prowadzony odział opieki paliatywnej, którego zrezygnowano ze względów finansowych: leżało tam
średnio pięciu chorych. Szpitalny oddział paliatywny został zastąpiony domową opieką paliatywną. W Powiecie Strzeleckim też taka domowa opieka paliatywna funkcjonuje, ale jest
też jakaś możliwość rozważenia jej poprawy
i wspomożenia rodzin w opiece nad tymi chorymi w domu. Jeżeli chodzi o hospicjum, to są
często inicjatywy miasta, kościoła, fundacji itd.
Jako szpital nie mamy problemu z umieszczeniem pacjentów w hospicjum w Opolu, Dobrodzieniu, Siołkowicach, Gliwicach. To są pacjenci nowotworowi, dla których zakończył się
proces leczenia. Jeżeli chodzi o ZOL, może rzeczywiście zapotrzebowanie byłoby większe.
Wiem, że rodziny pacjentów po udarach mają
problem ze znalezieniem dla nich miejsc. Boją
się ich przyjmować do domu, są to pacjenci sparaliżowani. Mamy na OIOM-ie często pacjentów, którzy wymagają jeszcze tzw. wentylacji i byłoby dobrze, gdybyśmy mogli w szpitalu wygospodarować kilka łóżek na oddziale wewnętrznym, aby przenieść ich i zwolnić łóżka
na OIOM-ie. Z korespondencji z NFZ wynika

jednak, że to niemożliwe. Co do zapotrzebowań
społecznych szerszych, to właściwie nie mamy
tego tak do końca zdiagnozowanego.
Radny Kazimierz Kubal: – Każdy z nas
reprezentuje tutaj społeczność własnej gminy, ale nieprawdziwe są słowa – i to radnych!
– o tym, że Powiat Strzelecki „doi” gminę Zawadzkie. Chciałbym sprostować tę informację.
Po tej dyskusji budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2017 został przyjęty: 18 „za”, 1
„wstrzymujący się”.
Starosta J. Swaczyna: – Chciałbym podziękować za jednomyślność, bo jednak głosu
sprzeciwu nie było. Budżet jest trudny, ale cieszę się, że zadania będziemy mogli wykonać dla
dobra wszystkich mieszkańców.
Kolejne dwie uchwały – w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i w sprawie przyjęcia protokółu z obrad z poprzedniej sesji zostały
przyjęte jednogłośnie.
Przewodniczący Rady S. Krawiec oraz starosta J. Swaczyna na ostatniej w 2016 roku sesji
podziękowali wszystkim za bardzo dobrą całoroczną współpracę.
(oprac. mg)

Terminy i tematy sesji Rady Powiatu Strzeleckiego w roku 2017
Styczeń
1. Sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 r.
2. Przyjęcie planów pracy komisji problemowych na rok 2017.
Luty
1. Informacja Powiatowego Rzecznika
Konsumentów za 2016 r.
2. Informacja Komendanta Powiatowego
Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie za 2016
Marzec
1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Op.
za 2016 r.
2. Ocena realizacji „Strategii Rozwoju
Powiatu Strzeleckiego na lata 20142020”
Kwiecień
1. Ocena zasobów pomocy społecznej
w Powiecie Strzeleckim za rok 2016.
2. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności PCPR w 2016 r.
3. Sprawozdanie z realizacji „Programu
współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2016”
Maj
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016. Podjęcie uchwały
w sprawie absolutorium dla Zarządu.

Zima w Powiatowym
Centrum Kultury
12

stycznia 2017 r. po godzinie 13
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich otrzymało zgłoszenie o pożarze sadzy w budynku mieszkalnym na ulicy Strzeleckiej
w Szymiszowie.
Do zdarzenia niezwłocznie zadysponowano samochody samochód gaśniczy i podnośnik ze strzeleckiej jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz samochód
gaśniczy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szymiszowie.
Strażacy po przybyciu na miejsce zastali palącą się sadzę w kominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Ratownicy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przystąpili do działań ratowniczych,
które polegały usunięciu palącej się sadzy przy użyciu wyciora kominowego.
Często przez niesprawny przewód kominowy dochodzi do pożarów budynków oraz
podtrucia tlenkiem węgla potocznie czadem.
Często pożary sadzy
spowodowane są zaniedbaniami przez użytkowników
kominów.
Podstawowym i najważniejszym błędem jest
brak czyszczenia przewodów dymowych. Palenie w piecu śmieciami, mokrym drewnem również prowadzi
do osadzania się cząsteczek sadzy.
Gdy już dojdzie
do zapalenia się sadzy

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego za rok
2016.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 samorządowej instytucji kultury.
4. Ocena działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Zawadzkiem.
Czerwiec
Debata drogowa.
Lipiec
1. Sytuacja w służbie zdrowia – prowadzenie polityki informacyjnej przez
szpital oraz obsługi pacjenta; realizacja zakupów aparatury i sprzętu oraz
zadań inwestycyjnych.
2. Przedstawienie informacji wynikających z analizy oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
3. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca
stanu sanitarnego powiatu.
Wrzesień
1. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa ze
szczególnym uwzględnieniem powiatu strzeleckiego.
2. Informacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej o stanie rolnictwa w powiecie strzeleckim.
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
4. Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu za I półrocze 2017 r.

5. Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Szpitala Powiatowego za I półrocze 2017 r.
6. Informacja o przebiegu wykonania za
I półrocze 2017 r. planu finansowego
samorządowej instytucji kultury.
Październik
Debata oświatowa - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Strzeleckiego za rok szkolny
2016/2017”
Listopad
1. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i z filią
w Leśnicy, oraz domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Powiatu Strzeleckiego- DPS w Zawadzkiem i DPS w Kadłubie.
2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w powiecie oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.
Grudzień
1. Uchwalenie budżetu na 2018 rok
2. Uchwalenie terminów i tematyki sesji
Rady Powiatu na 2018 rok.
3. Uchwalenie planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na rok 2018
4. Sprawozdanie z działalności komisji
problemowych za 2017
Sesje odbywają się w ostatnią środę
miesiąca, za wyjątkiem grudnia, kiedy odbędzie się 28.XII.2017 r. (czwartek).

Co zrobić, gdy dojdzie do
pożaru sadzy w kominie
w przewodzie kominowym, w pierwszej kolejności musimy zaalarmować
o tym zdarzeniu straż pożarną oraz wygasić palenisko. Pamiętajmy o zamknięciu dopływu powietrza do pieca zarówno od dołu jak i od góry. Dozorujmy na
całej długości przewód kominowy czy
nie występują pęknięcia. Ważne żeby
do palącego komina nie wlewać wody.
Z jednego litra H2O powstaje aż 1700 litrów pary co niestety może doprowadzić

do popękania przewodu, a nawet jego rozerwania. Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę
na ich stan techniczny. Należy pamiętać,
iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).
Opracowanie:
mł. bryg. Piotr Zdziechowski
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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.
DRUK: Agora Poligrafia Sp. z o.o.
ul. Towarowa 4, 43-100 Tychy
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DYŻURY APTEK W STRZELCACH OP. W 2017 r.
1. Apteka „DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie”, ul. M. Prawego 7, tel. 77/461-89-00
2. Apteka „Multifarm” Zdrowie i Uroda Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, tel. 77/415-20-55
3. Apteka „Pro-Pharma” sp. z o.o., ul. Moniuszki 16, tel. 728 309 383
4. Apteka „AWOS 3”, ul. Opolska 6, 77/417-90-03
5. Apteka „Śląska”, Pl. Żeromskiego 9, tel. 77/461-21-43
6. Apteka „Słoneczna”, ul. Rynek 4/2, tel. 77/418-50-56
7. Apteka „Vita”, ul. Jordanowska 1a, tel. 77/461-46-05
8. Apteka „Dr. Max”, ul. Os. Piastów 15, tel. 77/461-02-92
Zmiana dyżurów w niedzielę i święta o godz. 9.00

STYCZEŃ
17. „Awos 3”
18. „Śląska”
19. „Słoneczna”
20. „Vita”
21. „Dr. Max”

22. „DOZ Apteka”
23. „DOZ Apteka”
24. „Multifarm”
25. „Pro-Pharma”
26. „Awos 3”

27. „Śląska”
28. „Słoneczna”
29. „Vita”
30. „Dr. Max”
31. „DOZ Apteka”

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

OBWIESZCZENIE
ST A R O S T Y S T R Z E L E C K I E G O
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1
ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m,
że dnia 19.12.2016r. na wniosek Burmistrza Ujazdu – 47-143 Ujazd,
Sławięcicka 19, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi
gminnej dojazdowej do studni wodociągowych w Ujeździe, na działkach
z obrębu ewidencyjnego Ujazd, jednostka ewidencyjna Ujazd-miasto, ark.
m.17, o następujących numerach ewid.:
1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiący pas
drogowy:
- 1513/1 (działka nr 1513/1 o pow. 0,0064 ha – do zajęcia pod drogę,
powstała po podziale działki nr 1513 na działki o nr 1513/1 i 1513/2;
działka nr 1513/2 o pow. 0,0060 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego waściciela),
- 1512/1 (działka nr 1512/1 o pow. 0,0971 ha – do zajęcia pod drogę,
powstała po podziale działki nr 1512 na działki o nr 1512/1 i 1512/2;
działka nr 1512/2 o pow. 0,4290 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
- 1511/1 (działka nr 1511/1 o pow. 0,0046 ha – do zajęcia pod drogę,
powstała po podziale działki nr 1511 na działki o nr 1511/1 i 1511/2;
działka nr 1511/2 o pow. 0,0229 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
- 1510/3 (działka nr 1510/3 o pow. 0,0180 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 1510/2 na działki o nr 1510/3
i 1510/4; działka nr 1510/4 o pow. 0,4469 ha pozostaje we władaniu
dotychczasowego właściciela),
- 1516/3 (działka nr 1516/3 o pow. 0,0559 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 1516/2 na działki o nr 1516/3
i 1516/4; działka nr 1516/4 o pow. 0,3620 ha pozostaje we władaniu
dotychczasowego właściciela),
- 1516/5, 1516/6 (działka nr 1516/5 o pow. 0,0025 ha i działka nr
1516/6 o pow. 0,0145 ha– do zajęcia pod drogę, powstały po podziale działki nr 1516/1 na działki o nr 1516/5, 1516/6 i 1516/7; działka
nr 1516/7 o pow. 1,3897 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
- 1518/1 (działka nr 1518/1 o pow. 0,0182 ha – do zajęcia pod drogę,
powstała po podziale działki nr 1518 na działki o nr 1518/1 i 1518/2;
działka nr 1518/2 o pow. 0,0253 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
- 1524/4 (działka nr 1524/4 o pow. 0,1039 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 1524/2 na działki o nr 1524/4
i 1524/5; działka nr 1524/5 o pow. 0,1140 ha pozostaje we władaniu
dotychczasowego właściciela),
2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny pod budowę włączenia do ulicy Gliwickiej:
część działki gminnej nr ewid. 1530.
Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie
mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami.
W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział ArchitektonicznoBudowlany, 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), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.
Obwieszczenie wywiesza się na okres od 18 stycznia 2017r. do 07
lutego 2017r.
z up. Starosty Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. +48 77 4401756
Wydział Komunikacji i Transportu:
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
Prawo jazdy 706
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718

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

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.
Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce,
Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz
na Węgrzech.
Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną
ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest
utrzymywany;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób
Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje
że w dniu 31 stycznia 2017 roku o godzinie 9oo w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2, w pokoju nr 104 A (I piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości Powiatu Strzeleckiego, położonych w Leśnicy przy ulicy Dworcowej, niezabudowanych. Nieruchomości wpisane są w księdze wieczystej
nr OP1S/00069194/5, bez obciążeń. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są symbolem 7 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
cena
minimalne
godzina
numer powierz- wywoławcza
Lp.
wadium postąpienie rozpoczęcia
działki chnia
brutto
ceny
przetargu
(w tym 23 % VAT)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1227/1
1227/2
1227/3
1227/4
1227/5
1227/6
1227/7

0,1131 ha
0,0885 ha
0,0887 ha
0,0892 ha
0,0895 ha
0,0897 ha
0,0989 ha

47 970
38 130
38 130
38 130
38 130
38 130
38 130

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

2 400
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

480
390
390
390
390
390
390

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

900
930
1000
1030
1100
1130
1200

Wadium (płatne w pieniądzu) należy wpłacić do dnia 26 stycznia 2017 r.
na konto Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Bank Spółdzielczy Leśnica, Oddział Strzelce Opolskie, na rachunek nr 52 8907 1089 2002
0090 0007 0006. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku
odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez sprzedającego –
przepada. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 110, telefon nr 77-4401-740.

Tel. wew.: 705.
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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Ad multos annos!
Z

ogromną przyjemnością składamy dziś wraz z Państwem najserdeczniejsze życzenia z okazji okrągłej rocznicy urodzin tym mieszkańcom naszego powiatu, którzy
w ostatnim czasie obchodzili swoje jubileuszowe, „okrągłe” rocznice
urodzin.
Z tej okazji usłyszeli wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń –
nie tylko od rodziny i najbliższych,
ale również tych bardziej oficjalnych, składanych przez przedstawicieli władz samorządowych, którzy
z okazji tak wyjątkowych dni odwiedzili Jubilatów z listami gratulacyjnymi i urodzinowymi upominkami,
a przede wszystkim - z najlepszymi
życzeniami!
Najstarsza w gronie naszych Jubilatów jest Pani Bronisława Iwaniów, obecnie mieszkająca w Porębie, która w sam dzień Nowego Roku skończyła 95 lat! Z tej okazji odwiedził Ją starosta Józef Swaczyna.
Pani Maria Józefa Korbas,
mieszkanka Leśnicy, 90. rocznicę
urodzin obchodziła 5 stycznia 2017.
Jubilatce gratulacje i zyczenia przekazał, również w imieniu władz samorządu powiatowego, burmistrz
Łukasz Jastrzembski.
31 grudnia 2016 r. 90 lat skończył Pan Jerzy Rekus, mieszkaniec
Starego Ujazdu, który rocznicę urodzin obchodził wraz z rodziną, starostą Józefem Swaczyną i burmistrzem
Tadeuszem Kauchem.
Pani Ludwika Głaba, mieszkanka Ujazdu, swój okrągły jubileusz 90
urodzin świętowała 8 stycznia 2017
roku.
Pani Rozalia Budrewicz, mieszkająca w Strzelcach Opolskich, także swoje urodziny, przypadające 13
stycznia 2017, obchodziła w szerokim gronie bliskich. W tym dniu odwiedził Jubilatkę Waldemar Gaida,
członek Zarządu Powiatu.

Pani Bronislawa Iwaniów 95 lat skończyła 1 stycznia 2017 r.

Pani Maria Józefa Korbas 90 lat skończyła 5 stycznia 2017 r.

Pan Jerzy Rekus 90 lat skończył 31 grudnia 2016 r.

Pani Rozalia Budrewicz swoje urodziny obchodziła 13 stycznia 2017 r.

Wszystkim Jubilatom przekazujemy najserdeczniejsze życzenia w imieniu redakcji:
dużo uśmiechu i jeszcze wielu lat w jak najlepszym zdrowiu, bez trosk i pełnych słońca

Zima w Powiatowym Centrum Kultury
• Poniedziałki, czwartki 16:00
Szkoła rodzenia, spotkania dla
kobiet od 21 tygodnia ciąży, wstęp
wolny /Kawiarenka/
• Poniedziałki 18:00, środy 10:00
Fit-mama, zajęcia dla kobiet
w ciąży bazujące na technice pilates, Jodze, ćwiczeniach Body Ball
oraz wybranych technikach relaksujących, prowadzący: fizjoterapeutka Ewelina Piechaczek
• Wtorki 16:15-17:00 – Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci gr. podstawowa, wstęp płatny /
Sala widowiskowa/
• 17:00 – 18:00 Warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci grupa średniozaawansowana; wstęp
płatny /Sala widowiskowa/
• Środy 18:00 - Aerobik dla Seniorów; projekt finansowany ze
środków programu grantowego
Fundacji Górażdże – „Aktywni
w Regionie”
• Środy 19:00 – Zumba, prowadzący: Ewa Pyka, wstęp płatny /
Sala widowiskowa/
• Środa 17:00 i 18:00 – Zabawy
z językiem angielskim dla kl.
I-III szkoły podstawowej, wstęp
płatny /Kawiarenka/
• 20.01.2017 (piątek) godz. 17:00
– Warsztaty plastyczne „Niespodzianka dla Babci i Dziadka”
dla dzieci w wieku 6-12 lat, wstęp
płatny;
• 25.01.2017 (środa) godz. 11:00
– Spotkanie dla mam z dziećmi - zajęcia ruchowe zarówno
dla mam jak i dzieci prowadzone przez fizjoterapeutę Ewelinę
Piechaczek /Sala widowiskowa/
wstęp wolny

• 27.01.2017 (piątek) godz. 17:00
– Warsztaty plastyczne „Malowane mydełko” dla dzieci w wieku 6-12 lat, wstęp płatny;
• 28.01.2017 (sobota) godz. 16:30
- Rodzinny bal karnawałowy z udziałem Majki Jeżowskiej

– animacje kulturalne dla dzieci
połączone z koncertem Majki Jeżowskiej, wstęp płatny;
• 11.02.2017 r. godz. 18:00 - Koncert Walentynkowy – największe przeboje operetkowe /Sala widowiskowa/, wstęp płatny;

• 12.02.2017 r. godz. 16:00 – Spektakl teatralny dla dzieci „Tajemnica skarbu na kurzej nóżce” /Sala
widowiskowa/ wstęp płatny;
• 13-17.02.2017 r. godz. 9:00 – 11:00
– Ferie Małego Artysty – zajęcia
plastyczne dla dzieci, wstęp płatny;

• 19.02.2017 r. godz. 16:00 – Kabaret Skeczów Męczących /Sala
widowiskowa/ wstęp płatny.

