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Akcja charytatywna na Święcie Chleba - przyłącz się
Pomóżmy Marcie, tegorocznej absolwentce CKZiU!

Marta Kołodziejczyk podczas Gali Lauri 2017

Marta Kołodziejczyk tak pisze o sobie (na stronie https://
www.siepomaga.pl/drogamart,
gdzie ma zgłoszoną zbiórkę):
W tym roku skończyłam
technikum ekonomiczne, ale nie
chciałabym na tym poprzestać.
Chciałabym, się usamodzielnić,
w przyszłości znaleźć dobrą pracę i odciążyć mamę – studia mogą
mi w tym pomóc. Wybieram się
na filologię germańską, niemiecki jest moją pasją. Do tej pory
nauczyciele przyjeżdżali do mnie
do domu - miałam indywidualny
tok nauczania, jednak na studiach
nie będę miała takiej możliwości.
Dlatego tak bardzo potrzebuję
teraz wsparcia - rehabilitacja to

dla mnie nie tylko sprawność, to
bilet do samodzielnej przyszłości
- chcę pracować, a nie żyć na zasiłkach. Studia mi to umożliwią,
dlatego tak bardzo proszę o pomoc, żebym była na tyle sprawna,
żebym mogła je zacząć.
Tegoroczne Święto Chleba
będzie okazją nie tylko do tego,
by rozsmakować się w Powiecie Strzeleckim i spędzić miłe
rodzinne popołudnie i wieczór,
ale także, by wspomóc dzielną
mieszkankę naszego powiatu –
Martę, która mimo przeciwności
losu walczy o samodzielność,
marzy o studiach i dzięki rehabilitacji staje się coraz bardziej
sprawna. Jednak koszty rehabili-

tacji są ogromne, dlatego potrzebuje pomocy. Naszej pomocy.
Dlatego podczas Święta Chleba wolontariuszki i wolontariusze
z Krapkowic i Strzelec Opolskich,
którzy organizowali już podobne
akcje, zorganizują zbiórkę – do
puszek - właśnie dla Marty.
- W zamian za pomoc każdy
otrzyma upominek – mówi Małgorzata Płaszczyk-Waligórska,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów, a zarazem koordynatorka tej akcji w naszym powiecie.
- Mamy przeróżne śliczne drobiazgi: od zabawek, maskotek,
kosmetyków po ciekawe książki,
nawet książkę Ewy Wachowicz z
autografem.
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W środę, 20 września, od godz. 8.00 w
sali narad Strzeleckiego Starostwa ruszają zapisy mieszkańców naszego powiatu
na BEZPŁATNE wizyty u specjalistów:

kardiologa, endokrynologa, urologa, ortopedy, reumatologa i dermatologa.

7 października!

Łącznie zostanie przyjętych przez specjalistów
315 pacjentów. Wszyscy też będą mieć wykonane badania laboratoryjne, również bezpłatnie.

Można zapisać się osobiście (trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości) lub przez osobę przez nas upoważnioną.
To upoważnienie można wyciąć z naszej gazety!
....................................................................
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PESEL
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Nr dokumentu tożsamości
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UPOWAŻNIENIE

Koszty inwestycji
drogowych są coraz wyższe
Firmy remontujące drogi żądają za
swe usługi coraz więcej, więc remontów
dróg będzie w naszym powiecie mniej?
- z tym pytaniem zwróciłam się do starosty Józefa Swaczyny.
- Na dziś - z naszego planu nie wypada żadne zadanie, ale robić będziemy
mniej. Wszystkie przetargi, które zostały
rozstrzygnięte jeszcze w lutym czy w marcu, np. inwestycje przy ul. Zakładowej w
Strzelcach Opolskich, w Dolnej - a były to
duże roboty - idą bez przeszkód. Sytuacja
zmieniła się, gdy od początku kwietnia
br. weszły obostrzenia dla firm: umowy o
pracę dla zatrudnianych w nich osób, podwyższenie płacy minimalnej do 2 tysięcy
złotych i stawki godzinowej do 13 zł. To
odbija się na zwyżce kosztów. najlepszym
przykładem jest plan remontu mostu w
Lichyni. Plan zakładał koszt tej inwestycji
na poziomie 1,2 mln zł. Dostaliśmy na to
zadanie 50 proc. dofinansowania z rezerwy Ministra Infrastruktury i Środowiska.
Te pieniądze są już na naszym koncie,
ale... W pierwszym przetargu wystartował jeden wykonawca i zaoferował kwotę przewyższającą nasze założenia o 300
tysięcy. Powtórzyliśmy przetarg i sytuacja

powtórzyła się, w dodatku wykonawca
zaproponował inne rozwiązania technologiczne, niż były założone w projekcie. Na
to nie mogliśmy się zgodzić. W efekcie
zadanie, które miało zakończyć się jeszcze w tym roku, przejdzie na rok 2018, a
przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym
roku. Pieniądze, które otrzymaliśmy na
ten cel, nie przepadną, ale nasz samorząd
czeka za to swoista kara. W roku 2018 nie
będziemy mogli wystąpić o dofinansowanie żadnego zadania z rezerwy Min. Infrastruktury i Środowiska. A to było przecież
rozwiązanie bardzo korzystne dla nas pod
względem finansowym.
W dodatku przyszły rok też nie zapowiada się dobrze - firmy będą oferowały
jeszcze wyższe kwoty w przetargach, bo
rząd już zapowiedział podwyższenie płacy minimalnej. W dodatku w przyszłym
roku, w którym nastąpi skumulowanie
się środków unijnych , wszystkie samorządy będą chciały z nich skorzystać, bo
to przecież też będzie rok wyborczy. Tak
więc wszystko wskazuje na to, że koszty
inwestycji drogowych będą jeszcze wyższe niż teraz.

Ostatnie zadania drogowe prezentujemy na zdjęciach

Ja niżej podpisana/y upoważniam Panią/Pana ................................................................................................................
							/imię i nazwisko/
zamieszkałą/ego w ........................................................................, nr PESEL ..............................................................
nr dowodu osobistego ........................................................................................... do zarejestrowania mnie do lekarza
specjalisty ................................................................................................................................ na dzień 07.10.2017 r.
w ramach organizowanej przez Powiat Strzelecki akcji profilaktycznej „Biała Sobota” edycja czwarta.

...........................................
czytelny podpis

Informacja o wydatkowaniu środków PFRON
w I półroczu 2017 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje
o wykorzystaniu środków finansowych
PFRON w pierwszym półroczu 2017 roku.
Środki finansowe przyznane przez
PFRON na Powiat Strzelecki zostały
Przez Radę Powiatu Strzeleckiego podzielone na poszczególne zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej na
podstawie Uchwały XXVIII/276/17 Rady
Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 lutego
2017 r.
L.p
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4
5
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Zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

usługi tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika
likwidacja barier architektonicznych
likwidacja barier w komunikowaniu się
likwidacja barier technicznych
uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w
turnusach rehabilitacyjnych
warsztaty terapii zajęciowej
sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

W związku z ograniczonymi środkami finansowymi PFRON, kwoty dofinansowań na poszczególne zadania zostały
obniżone, aby jak największa liczba osób
niepełnosprawnych mogła skorzystać z
pomocy. Natomiast na zadanie „Sport,
kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych” nie zostały w 2017 roku
przyznane środki PFRON.
Po przyjęciu w dniu 10.03.2017 roku
"Zasad przyznawania dofinansowania ze

środków PFRON na zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej w 2017 roku”
(Uchwała nr 402/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego) rozpoczęto realizację
wniosków.
Poniższa tabela przedstawia ilość
zrealizowanych wniosków, tj. ilość wypłaconych dofinansowań oraz wysokość
wydatkowanych środków w ramach poszczególnych zadaniach.

Kwota środków PFRON
kwota zrealizowanych wniosków
Ilość
przyznana zgodnie z uchwałą
w pierwszym półroczu 2017 roku
zrealizowanych
XXVIII/276/17
wniosków
Rady Powiatu Strzeleckiego
w pierwszym
z dnia 22 lutego 2017 r.
półroczu 2017 roku

351 941,00 zł

1 200,00 zł
15 000,00 zł

25 000,00 zł
559 860,00 zł
0,00 zł

4
395

0
0
0
7
13

Trwają prace wykończeniowe na inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej 2273 O
ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich, została już wykonana jezdna, pobocza, rowy,
zjazdy, chodniki, w trakcie wykonania są ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe oraz
poziome.
Wartość inwestycji wynosi 1.680.000,01 zł brutto
Termin zakończenia inwestycji – 16.09.2017 r.

9 235,20 zł
272 271,21 zł w tym realizacja faktur z:
a) 2015 i 2016 r. - na kwotę : 106
717,27 zł
b) 2017 r. - na kwotę 165 553,94 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10 000,00 zł
20 065,00 zł

wypłacono dwie transze środków
w wysokości 279 930,00 zł
0,00 zł
0

Inwestycja pn.: „Przebudowa dróg powiatowych 1805 O Pl. Narutowicza i ul. Kościelna
oraz 1401 O Pl. Narutowicza i ul. 1 Maja w m. Leśnica” polegała na wymianie warstwy
ścieralnej nawierzchni bitumicznej wraz z odnowieniem oznakowania poziomego grubowarstwowego w ciągu dróg powiatowych w obrębie rynku w Leśnicy. Wartość inwestycji
wyniosła 108.919,69 zł brutto, zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Leśnica w
kwocie 50.000,00 zł brutto, odbiór końcowy odbył się dnia 05.09.2017 r.

Panu

Kazimierzowi Kubalowi

Radnemu Powiatu Strzeleckiego,
Członkowi Zarządu Powiatu Strzeleckiego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają
Zarząd, Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
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W sobotę, 16 września br., Wydział Komunikacji i transportu
na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów czynny będzie w godzinach 9.00-13.00.

Chcesz wiedzieć, czy czeka nas burza?

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej aplikacji „O!strzegator”, która precyzyjnie ostrzega o możliwości wystąpienia
gwałtownych zjawisk meteorologicznych. System działania na terenie całego kraju i jest bezpłatny dla odbiorców wiadomości. Obsługującą go aplikację można pobrać ze strony https://goo.gl/sASCqL. Dodatkowe informacje można znaleźć na profilach FB Stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz https://www.facebook.com/lowcyburz/ oraz aplikacji O!strzegator https://www.facebook.com/ostrzegator/.

1 września, pod Pomnikiem Ofiar Wojen i Przemocy, oddano hołd weteranom, składając
kwiaty i wieńce. W imieniu naszej społeczności uczynili to członkowie Rady i Zarządu
Powiatu Strzeleckiego (od lewej): Stefan Szłapa, Zdzisław Ćwieląg, Janusz Żyłka, Waldemar Gaida, Kazimierz Kubal oraz Jan Zubek.
W uroczystości organizowanej przez Starostę Strzeleckiego i Burmistrza Strzelec Opolskich uczestniczyli przedstawiciele wszystkich grup społecznych, wszystkich zawodów i
środowisk.

Badania prenatalne już u nas!
Szpital Powiatowy im. Prałata J.
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich informuje, że realizuje projekt „W trosce o
zdrowie matki i dziecka” w ramach działania 8.1: Dostęp do wysokiej jakości usług
zdrowotnych i społecznych, w ramach
RPO WO 2014-2020.
Od sierpnia 2017 w Szpitalu rozpoczęła działalność poradnia badań prenatalnych. Poradnia jest prowadzona przez
lekarza z certyfikatem PTG (sekcja USG)
oraz FMF. Z porad mogą korzystać kobiety do 35 tygodnia ciąży, które mieszkają,
uczą się lub pracują w powiecie strzeleckim lub kędzierzyńsko-kozielskim.

Wizyty muszą się odbyć pomiędzy
12-13, a następnie 18-22 tygodniem ciąży. Dwa tygodnie przed pierwszą wizytą
należy wykonać testy biochemiczne w
szpitalnym laboratorium.
Poradnia znajduje się w budynku
szpitala w pokoju nr 200. Będzie czynna
co drugi piątek od godz. 17.00. Obowiązuje rejestracja osobista w holu Szpitala
lub telefoniczna pod numerem telefonu
77 40 70 101. Rejestracja jest czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach od
7.30 do 14.30. Laboratorium jest czynne
od poniedziałku do czwartku od godziny
7.30 do 9.00.

Dokumenty zachowują ważność
Czy muszę zmienić dowód rejestracyjny po zmianie nazwy mojej ulicy? –
to jedno z częstszych pytań w ostatnim
czasie, bo przecież wiele nazw zmienia
się w ramach dekomunizacji.
- Nie trzeba wymieniać dokumentów
– informuje wicestarosta Janusz Żyłka. – I
nie chodzi tylko o dowody rejestracyjne,
ale także dowody osobiste, prawa jazdy i
wiele innych. Żaden z tych dokumentów
nie traci ważności, mimo że widnieje w
nim dotychczasowa nazwa, a nie nowa.
Uzasadnieniem do takiego stanowiska

jest art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia
2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy,
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, który brzmi:
„zmiana nazwy dokonana na podstawie
tejże ustawy nie ma wpływu na ważność
dokumentów zawierających nazwę dotychczasową”.

Ad multos annos!

Z ogromną przyjemnością informujemy dziś Państwa o wyjątkowej uroczystości: okrągłej rocznicy urodzin Pani Bronisławy Chabrzyk, mieszkającej w Zimnej Wódce, która 27 sierpnia br. skończyła 90 lat!
Do grona gości, którzy odwiedzili Jubilatkę z tej okazji dołączyła sekretarz Powiatu Ewelina Jelito i burmistrz Tadeusz Kauch - z życzeniami, listem
gratulacyjnym oraz urodzinowym upominkiem i życzeniami od naszej całej
społeczności.

Lato w Powiatowym Centrum Kultury
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Święto Chleba 2017

Wielka Ściąga na konkurs „Znam Powiat Strzelecki”: 50 pytań wraz z odpowiedziami!
Stawką jest główna nagroda – 40-calowy telewizor Samsung!
Dwie nagrody pocieszenia: namiot tipi i basen z piłeczkami

Każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu strzeleckiego, który chce wziąć udział w konkursie, musi do urny wrzucić zgłoszenie z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania
i numerem PESEL i liczyć, że zostanie wylosowany (przez „sierotkę” wybraną spośród publiczności) do dziesiątki, która odpowiadać będzie na trzy pytania w pierwszej rundzie.
Jeśli w tym czasie nie uda się wyłonić zwycięzcy – będzie 10 pytań w rundzie drugiej. Jeśli i w tej rundzie nie dojdzie do rozstrzygnięcia konkursu, zacznie się seria pytań dodatkowych, których już nie ma w Wielkiej Ściądze, dostępnej nie tylko na łamach naszego dwutygodnika (w tym numerze i pierwszym wrześniowym), ale też na stronie internetowej
Powiatu Strzeleckiego i oczywiście przy urnie na zgłoszenia w niedzielę, 17 września w strzeleckim parku. Początek konkursu o godz. 18.15!
Życzymy szczęścia i dobrej zabawy!

Wielka Ściąga, czyli 50 pytań wraz z odpowiedziami!
1.

Czy powiat strzelecki zawsze znajdował się w granicach województwa opolskiego?
Odp. Nie. Po II wojnie światowej znajdował się w województwie śląsko-dąbrowskim. Województwo opolskie zostało utworzone dopiero w 1950 r.
2. Kto był pierwszym starostą strzeleckim po 1945
roku?
Odp. Zygmunt Nowak.
3. Hasło promujące Powiat Strzelecki to: „Powiat
Strzelecki = 744 km2 wrażeń”. Podaj przynajmniej jeden przykład, gdzie można je znaleźć.
Odp. Na każdej stronie dwutygodnika „Powiat Strzelecki”; na stronie internetowej Powiatu Strzeleckiego; na
obramowaniach tablic rejestracyjnych nowo rejestrowanych w strzeleckim starostwie samochodów; na banerach
reklamujących Powiat Strzelecki.
4. Kto w roku 1970 był starostą Powiatu Strzeleckiego?
Odp. Nikt. 20 marca 1950 zgodnie z ustawą o terenowych
organach jednolitej władzy państwowej zlikwidowano
urzędy wojewodów, starostów, burmistrzów i wójtów.
5. O kim w latach 1950-1975 można powiedzieć, że
był „szefem” powiatu?
Odp. O Przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej.
6. Czy, podobnie jak w gminach, pojawiła się funkcja
Naczelnika Powiatu?
Odp. Tak. W 1973 roku.
7. Kiedy zostały zlikwidowane powiaty?
Odp. W 1975 roku.
8. Czy do roku 1975, kiedy jeszcze istniał Powiat
Strzelecki, funkcjonował w nim urząd pracy albo
biuro pośrednictwa pracy?
Odp. Nie. Nieobligatoryjne uzupełnienie: W latach 50. XX
w. zostały zlikwidowane urzędy pośrednictwa pracy, bo
deklarowano wówczas likwidację bezrobocia, a „walką z
bumelanctwem” zajmowały się komórki organizacyjne rad
narodowych.
9. Czy na fladze Powiatu Strzeleckiego znajduje się:
A. siedem unijnych gwiazdek
B. gałązka chmielu?
Odp. A – siedem unijnych gwiazdek
10. Czy w latach 70. XX w. w powiecie strzeleckim istniała jakaś instytucja zajmująca się poradnictwem
zawodowym?
Odp. Tak. Była to Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w
Strzelcach Opolskich.
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich powstała ponad 40 lat temu. Proszę podać rok, w którym ją utworzono.
Odp. W 1970.
12. Kino „Pionier” w Strzelcach Opolskich funkcjonowało do lat 90. XX w. Czy było pierwszym kinem w tym mieście?
Odp. Nie. W latach 20. XX w. w Strzelcach działało kino
„Helios-Palast” (na dzisiejszym Placu Żeromskiego); tuż
po wojnie uruchomiono kino „Rodło” (przy ul. Krakowskiej, za dzisiejszym LO).
13. Czy kino w Strzelcach Opolskich było jednym kinem w powiecie strzeleckim?
Odp. Nie. W Zawadzkiem funkcjonowało kino „Hutnik”, a
w Leśnicy kino „Rodło”.
14. Kino „Pionier” w Strzelcach Opolskich wybudowano w latach 60. XX w. na fundamentach:
A. przedwojennej siedziby starostwa powiatowego
B. fundamentach przedwojennego ośrodka zdrowia?
Odp. A. na fundamentach przedwojennej siedziby starostwa powiatowego
15. Która z placówek kulturalnych funkcjonujących
w Strzelcach Opolskich działa pod egidą Powiatu
Strzeleckiego: SOK czy PCK?

Odp. PCK, czyli Powiatowe Centrum Kultury.
16. Jak brzmi pełna nazwa szpitala powiatowego w
Strzelcach Opolskich?
Odp. Szpital Powiatowy im. Prałata Josefa Glowatzkiego.
17. Dlaczego szpital został tak nazwany?
Odp. Prałat Josef Glowatzki był kuratorem Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek NMP i wraz z tym nim przyczynił się
do jego budowy. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek kupiło pięć hektarów ziemi, a każda placówka z Prowincji
opolsko-wrocławskiej Zgromadzenia przekazała datki na
ten cel.
18. Od kiedy szpital nosi tę nazwę?
Odp. Od 2010 roku.
19. Czy wcześniej szpital w Strzelcach Opolskich miał
inną nazwę?
Odp. Tak. Krótko po wojnie na jego pieczątce widniała nazwa „Szpital św. Andrzeja”, a w latach 60. XX w. – „Szpital Powiatowy im. Dr Hilarego Schramma”.
20. Kiedy zakończono budowę szpitala w Strzelcach
Opolskich?
Odp. W 1930 roku.
21. Czy strzelecki szpital po II wojnie światowej był
jedyną taką placówką funkcjonującą na terenie
powiatu strzeleckiego?
Odp. Nie. Jeszcze w latach 80. XX w. funkcjonowały dwa
szpitale rejonowe: w Leśnicy i w Zawadzkiem. Wcześniej,
po II wojnie, w pałacyku w Szymiszowie działał szpital
przeciwgruźliczy.
22. CKZiU to szkoła, dla której Powiat Strzelecki jest
organem prowadzącym. Rozszyfruj ten skrót.
Odp. Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego.
23. MOW w Leśnicy to Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, do którego trafia młodzież z problemami
wychowawczymi. Przeznaczony jest dla:
A. chłopców
B. dziewcząt
Odp. B – dziewcząt.
24. Rozszyfruj skrót: PCPR. To instytucja powiatowa
działająca w Strzelcach Opolskich.
Odp. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
25. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich,
w Leśnicy i Szymiszowie to jedna instytucja czy
trzy oddzielne?
Odp. Jedna; DPS w Strzelcach Opolskich ma dwie filie: w
Leśnicy i Szymiszowie.
26. Leśnica obchodzi w tym roku jubileusz. Jaki? Tysiąclecia, pięćsetlecia czy 800-lecia?
Odp. 800-lecia.
27. W butach firmy Gabor chodziły m.in. Marylin Monroe i Audrey Hepburn. Założyciel firmy,
szewc Pius Gabor, pochodził z Ujazdu, Leśnicy czy
Strzelec Opolskich?
Odp. Ze Strzelec Opolskich.
28. Które to z kolei Powiatowe Święto Chleba?
Odp. Ósme.
29. Dwutygodnik „Powiat Strzelecki” ukazuje się od
kilkunastu lat. W którym roku ukazał się jego
pierwszy numer?
Odp. W 2003 roku (w grudniu).
30. Klasztor zakonu cystersów w Jemielnicy został zlikwidowany w:
A. 1810 roku
B. 1945 roku
Odp. A – w 1810 roku.
31. Jemielnica leży na jednym ze znanych w Europie
szlaków pielgrzymkowych. Ten szlak to:
A. Via Francigena
B. Szlak św. Jakuba
Odp. B – Szlak św. Jakuba.
32. Oznaczeniem graficznym Szlaku św. Jakuba jest:
A. muszla
B. paliusz arcybiskupi

Odp. A – muszla
33. Kto zaprojektował Pomnik Czynu Powstańczego
na Górze św. Anny?
Odp. Xawery Dunikowski (1875 -1964)
34. Czy prawdziwe jest stwierdzenie: Góra św. Anny
to wygasły wulkan?
Odp. Tak.
35. W jednym z pałacyków znajdujących się na terenie powiatu strzeleckiego w roku 1921 mieścił się
sztab powstańczy. Pałacyk znajduje się w:
A. Szymiszowie
B. Błotnicy Strzeleckiej
Odp. B - w Błotnicy Strzeleckiej.
36. W jednym z zakładów przemysłowych na terenie
powiatu strzeleckiego w czasie powstań śląskich
budowano pociągi pancerne, przeznaczone dla powstańców. W którym?
Odp. W hucie w Zawadzkiem.
37. W Japonii obchodzi się Święto Kwitnącej Wiśni.
W naszym powiecie też zakwitają całe aleje drzew.
Jakich?
Odp. Czereśni.
38. „Boże Oko” i „Grafik” to nazwy:
A. cudownych źródełek w powiecie strzeleckim
B. rezerwatów przyrody w powiecie strzeleckim
Odp. B – rezerwatów przyrody
39. „Stoczek” to nazwa źródełka w gminie:
A. Kolonowskie
B. Zawadzkie
Odp. A - w gminie Kolonowskie.
40. Park miniatur w Olszowej to miejsce, w którym
można zobaczyć:
A. obiekty sakralne
B. najważniejsze zabytki
Odp. A – obiekty sakralne
41. Czy w Ligocie Dolnej po II wojnie światowej istniała cywilna szkoła pilotów?
Odp. Tak – od 1946 do 1950 roku.
42. Hymn „Gaude Mater Polonia” skomponowany został przez Wicentego z Kielczy w wieku:
A. XIII
B. XV
Odp. A – w XIII wieku.
43. Od 24 lat w Izbicku organizowany jest wojewódzki konkurs gawędziarski w gwarze śląskiej. Jak
brzmi jego nazwa?
Odp. Śląskie Beranie.
44. Która z miejscowości powiatu strzeleckiego słynie
z placków ziemniaczanych?
Odp. Żędowice. Dlatego też jej mieszkańców zwano dawniej „plakoniami” lub „plackorzami”.
45. Tradycja „Targów Panieńskich” sięga końcówki
lat 20. XX w. Gdzie są one organizowane?
Odp. W Ujeździe.
46. Od lat organizowane są spływy kajakowe Małą
Panwią. Czy rzeka płynie wyłącznie przez województwo opolskie?
Odp. Nie. Także przez województwo śląskie.
47. Którą z miejscowości powiatu strzeleckiego założyli czescy koloniści?
Odp. Piotrówkę.
48. Ile czynnych kościołów ewangelickich znajduje się
obecnie na terenie powiatu strzeleckiego?
Odp. Dwa: w Fosowskiem i Zawadzkiem.
49. W herbie Powiatu Strzeleckiego znajduje się gałązka pewnej rośliny:
A. gałązka winorośli
B. gałązka chmielu
Odp. B - chmielu.
50. Czy na terenie powiatu strzeleckiego wytwarzano
niegdyś piwo czy wino?
Odp. Obydwa trunki.
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Początek
nowego roku szkolnego
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Kontrakt na ten rok jest,
rok 2018 to niewiadoma
Wszystkie szpitale na Opolszczyźnie nowe umowy z NFZ mają już zawarte.
Także i nasz, Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego, jednak ryczałt uwzględnia
dotychczasową stawkę 52 złote za punkt. A koszty rosną... - mówi dyrektor Beata Czempiel

Czwartego września, a nie pierwszego, rozpoczął się w całej Polsce rok
szkolny 2017/2018. To pierwszy rok reformy oświatowej, wprowadzonej przez
PiS, do której zapewne będziemy wracać nie jeden raz.
W szkołach, dla których Powiat Strzelecki jest organem założycielskim, ten
rok szkolny rozpoczęło blisko dwa tysiące osób: 138 w szkołach specjalnych i
1795 w pozostałych, łącznie ze szkołami dla dorosłych.
Na zdjęciu - początek roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, które dzięki projektowi dofinansowanemu
ze środków Unii Europejskiej otrzymało ogromne wsparcie w postaci nowego
sprzętu i modernizacji niektórych pracowni. O tym projekcie piszemy niżej.

Kierunek - przyszłość
,,Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020, Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Ta frezarka uniwersalna - prawdziwy "mercedes" wśród frezarek! - to najdroższe urządzenie, które w ramach projektu trafiło do szkoły. Jej cena, blisko 900 tysięcy, robi wrażenie.
Projekt jest realizowany przez Powiat
Strzelecki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich w partnerstwie z 10 podmiotami (9 powiatów oraz miasto Opole), gdzie
liderem jest województwo opolskie.
Całkowita wartość projektu wynosi:
29.432.227,36 zł, z czego wartość zadania
Powiatu Strzeleckiego – 2.118.141,98 zł,
w tym dofinansowanie 1.800.420,68 zł.

W ramach modernizacji utworzono
i doposażono Centrum Obróbki Metalu
(COM) poprzez stworzenie pracowni:
mechaniki ogólnej, spawalni, obróbki
plastycznej, mechaniki, ślusarni, obrabiarek konwencjonalnych, pracowni CNC.
Utworzono również pracownię elektroniki, pracownię hotelarstwa, a pracownię
turystyczną zmodernizowano.

O projekcie pisaliśmy już w poprzednim numerze naszego dwutygodnika, ale po ostatecznym odbiorze sprzętu zakupionego w ramach tego
projektu na kwotę 1.920.627,03 zł, możemy się pochwalić z detalami tym
wszystkim, co trafiło do CKZiU. Dodajmy, że wykonawcą zadania była
firma OTORIA Sp. z o.o. ze Spóroka.
W ramach ww. zadania zakupiono m.in.:
•
•
•
•
•
•
•

68 zestawów komputerowych,
24 laptopy,
frezarkę sterowaną numerycznie za kwotę 899.800,01 zł
2 tokarki uniwersalne za kwotę 87.400 zł
drukarkę ploterową za kwotę 15.040 zł
2 frezarki narzędziowe 181.800 zł
oraz sprzęt i wyposażenie do pozostałych pracowni

- Od października budżet szpitala
to ryczałt. Czym on właściwie jest?
Do tej pory obowiązywały miesięczne limity kwotowe na udzielane świadczenia na poszczególnych oddziałach. W
zależności od rodzaju i ilości wykonywanych świadczeń, które są różnie wyceniane, szpital nie wypracowywał takiego
limitu lub go przekraczał. W pierwszym
przypadku otrzymywał środki finansowe,
jakie wypracował, w drugim przypadku
otrzymywał środki finansowe odpowiadające limitowi, a kwota ponad limit stanowiły tzw. nadwykonania, za które NFZ do
2015 roku włącznie, płacił na koniec roku
lub nie płacił za nie, jak to miało miejsce
w 2016 roku. Teraz wyliczono stałą miesięczną kwotę, która nie będzie zależał od
wykonania. Większe wykonanie będzie
mogło skutkować dopiero za rok, kiedy
będą ustalane nowe ryczałty. Taki sposób
rozliczania od lat stosowany jest na SOR i
Zespołach wyjazdowych.
- Jest Pani zadowolona z popisanego kontraktu? Pieniędzy szpital rzeczywiście będzie miał więcej, i to na wszyst-

kich oddziałach, mimo że ryczałt został
obliczony na podstawie roku 2015?
W IV kwartale br. ryczałt jest taki, że
uwzględnia faktyczne wykonanie świadczeń, jakie generujemy w 2017 roku, ale
na poziomie cen jednostkowych, jakie
do tej pory obowiązywały, czyli 52 zł za
punkt. Oznacza to, że w tych trzech miesiącach będziemy mieć zapłacone nadwykonania, nie czekając na ich zapłatę na
koniec roku. Ale jednocześnie nałożono
na szpitale obowiązek wypłacenia pracownikom podwyżek, należnych od lipca,
których skutek w tym roku to 100 tys. zł.
Trzeba też zauważyć, że przy wycenie 52
zł za punkt te świadczenia, które realizuje
szpital razem z nadwykonaniami pozwalają się jedynie zbilansować. Wszelkie
dodatkowe koszty lub ich wzrost pogarsza
sytuację. Nie jest tajemnicą, że koszty rosną. Nie wiem, jaki będzie ryczałt na 2018
rok, kiedy skutek samych podwyżek to już
400 tys. zł. Ponadto nie wiadomo, czy zostaną nam zapłacone nadwykonania za 9
miesięcy tego roku, a to już kwota blisko
1.500.000,00 zł.

- W ryczałcie podobno znalazły się
też świadczenia z zakresu intensywnej
terapii, a na OIOM zawsze były nadwykonania… A jeśli teraz pojawi się jeszcze więcej pacjentów wymagających
intensywnej opieki?
W ryczałcie jest Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i faktycznie,
uwzględniono obecne nadwykonania na
tym oddziale. Problemem jest jednak fakt,
że wyliczenia opierają się na dotychczasowej wycenie punktu, a to za mało wobec wzrostu kosztów. Jeżeli w roku 2015
zapłacono nam za nadwykonania a szpital
osiągnął wynik finansowy bliski zera, to
np. w 2018 roku ryczałt zapewni też zapłatę tych nadwykonań. Dodatkowo płatność nastąpi co miesiąc, a nie na koniec
roku i to stanowi dla naszej palcówki korzyść. Ale koszty na pewno będą wyższe
w 2018 roku niż w 2015. Oczywiście w
2016 roku nie zapłacono za nadwykonania i dlatego w porównaniu do bieżącego
roku sytuacja zdecydowanie jest lepsza.
Ale taki stan, czyli niepłacenia za nadwykonania, nie będzie mógł trwać długo.

Pomożemy gminie Sulęczyno
Po sierpniowych nawałnicach, które
spustoszyły wiele miejscowości, zwłaszcza na Pomorzu, Związek Powiatów
Polskich zwrócił się do samorządów powiatowych z prośbą o pomoc tym, które
ucierpiały najbardziej. Na wniosek Zarządu Powiatu, starosta Józef Swaczyna
został zobligowany do skontaktowania się
ze starostą kóregoś z powiatów z tamtych
terenów i zaproponowanie wsparcia z naszej strony.
- Starosta kartuski, Janina Kwiecień,
w rozmowie ze mną wskazała gminę Sulęczyno – mówi starosta Swaczyna. - To
mała, wiejska gmina, w której mieszka
niespełna 5 tysięcy mieszkańców, położona wśród lasów, których właściwie już nie
ma - aż 3 tysiące hektarów lasów zostało
niemal całkowicie zniszczonych. Uszkodzonych zostało 71 budynków mieszkalnych, 77 gospodarstw, 42 domki letniskowe, maszyny rolnicze i pojazdy. Najgorsza
jednak – mówiła starosta Kwiecień – jest
apatia ludzi, których dobytek zniknął w
jednej chwili i którzy nie widzą przed

Źródło: Express Kaszubski
sobą przyszłości. Wiemy, czym jest taka
tragedia, pamiętamy tornado z 2008 roku.
Pamiętamy też, jak mieszkańcy innych regionów ruszyli nam z pomocą. Chcemy,
przynajmniej w cząstce, odwdzięczyć się
za okazane nam wówczas wsparcie. Dla-

tego też będę na najbliższym posiedzeniu
Zarządu Powiatu wnioskował o udzielenie pomocy Sulęczynowi w wysokości 40
tysięcy złotych i mam nadzieję, że taki pomysł zaakceptują też radni na sierpniowej
sesji Rady Powiatu.

Jubileusz
działkowców
3 września br. Rodzinne Ogrody Działkowe im. 40-lecia w
Strzelcach Opolskich obchodziły swój jubileusz 35-lecia ogrodu
połączone ze 120-leciem ogrodnictwa działkowego w Polsce. Z
tej okazji odbyła się uroczysta msza dożynkowa w kościele podwyższenia krzyża świętego na os. Piastów Śląskich oraz piknik
zorganizowany dla wszystkich działkowiczów.
W uroczystej mszy oraz pikniku uczestniczyli zaproszeni
goście władz lokalnych, okręgowego zarządu opolskiego oraz
działkowcy. Mimo deszczowej pogody wszyscy bawili się świetnie, Ogrody im. 40-lecia w Strzelcach Opolskich na terenie miasta
posiadają 208 działek w trzech sektorach przy ul. Mickiewicza,
Szpitalnej i Strzelców Bytomskich i zrzeszają łącznie 247 członków.
Dzień jubileuszu działkowców Powiat Strzelecki uhonorował pamiątkowym grawertonem.

Uważaj w lesie!
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich informuje, że w dniach 13-22 września 2017 r. zgodnie z rozporządzeniem MRiW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących
przeciwko wściekliźnie (Dz.U. z 2013 poz. 1737), na obszarze całego województwa śląskiego będzie przeprowadzana
akcja wykładania szczepionki przeciwko wściekliźnie.
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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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W dniu 11.09.2017 roku o godz.10.00 sala nr 5 - parter

NABÓR UCZESTNIKÓW

w PUP w Strzelcach Opolskich
odbędzie się spotkanie rekrutacyjne

DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

na stanowisko:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.
informuje, że w okresie

z Agencją Pracy PARETTI Sp. z o.o. Sp. k.
pracownik produkcyjny

od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

miejsce pracy:

COROPLAST – Strzelce Opolskie

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

W dniu 11.09.2017 roku o godz.11.00 sala nr 5 - parter

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu strzeleckiego,
zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sąd, Policję,
Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje.

w PUP w Strzelcach Opolskich
odbędzie się spotkanie rekrutacyjne

z Agencją Pracy PARETTI Sp. z o.o. Sp. k.
na stanowisko:

Rekrutacja do Programu prowadzona jest osobiście w biurze
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.
tel. 77/461 33 81; pok. nr 7 do dnia 22 września 2017 r.

miejsce pracy:

ADRESACI PROGRAMU:
Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec partnerów, dzieci. Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

- operator wózka widłowego, - mechanik maszyn
- elektryk, - pomocnik operatora, - pakowacz
DSO SP. z o.o. (KRONOSPAN) – Strzelce Opolskie
w dniu 14.09.2017 roku o godz. 10.00
w PUP w Strzelcach Opolskich; sala nr 5
spotkanie rekrutacyjne z firmą:

PACKPROFIL SP. Z O.O.
na stanowiska:

Elektryk, Kontroler jakości, Magazynier
Operator Maszyny Produkcyjnej
Pracownik Magazynu /Operator Wózka Widłowego
Mechanik
miejsce pracy: Kolonowskie
Proszę zabrać ze sobą CV

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Do programu kwalifikowane są:
• osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w
Programie korekcyjno - edukacyjnym;
• osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
• osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
• osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.
Do programu nie przyjmuje się osób chorych psychicznie, nałogowych hazardzistów, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii.
Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przyznanie się sprawcy do stosowania przemocy w rodzinie oraz zawarcie kontraktu na zaprzestanie stosowania przemocy.
Program realizowany jest w małej 8 osobowej grupie warsztatowej.
Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w godzinach popołudniowych.
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.

ś.p. Jadwigi Antys
Rodzinie i bliskim
najserdeczniejsze wyrazy współczucia
składają
Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami

Panu Romanowi Antysowi
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci
Żony

Jadwigi Antys

składają
dyrektor i pracownicy
Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy.
Z ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki
ś.p.

Jadwigi Antys

Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Dyrektor oraz pracownicy
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze Św. Anny

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Tel. wew.: 760, 761, 763.
Tel. +48 77 4401756
Wydział Organizacyjny
Wydział Komunikacji i Transportu:
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
Rejestracja pojazdów 707, 708, 709, 710, 711, 712
756, 757, 758, 764
Prawo jazdy 706
Zespół Kontroli
Pozostałe numery 720
Wydział Dróg Powiatowych 714, 715, 716, 717, 718 Tel. wew.: 705.
Centrala Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (łączy wszystkie działy)
Tel. +48 77 4401700
Sekretariat Zarządu Powiatu
Tel. +48 77 4401703, Faks +48 77 4401701

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