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100 lat Mubea na świecie

– nowy zakład w Polsce oficjalnie otwarty!

Na ten wirus
nie ma lekarstwa
Wirus jest podstępny – w zamrożonym mięsie może przetrwać 1000 dni!
Nie ma przeciwko niemu szczepionki.
Nie ma na niego lekarstwa. O czym
mowa? O wirusie afrykańskiego pomoru
świń, czyli ASF.

Do tej pory MUBEA zainwestowała tu około 40 mln zł. Zainwestuje jeszcze więcej, i to sporo, bo powstaną
w Zimnej Wódce kolejne 4 hale produkcyjne
Więcej czytaj na str. 4

Uczniowie w mundurach
już po ślubowaniu

- Co nas to obchodzi? Przecież ogniska
tej choroby wykryto co prawda w Polsce, ale gdzieś przy wschodniej granicy –
zwracam się do dr. Antoniego Krupnika,
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
- Choroba szybko się rozprzestrzenia. To
właśnie obserwujemy od 2014 roku. Dotychczas stwierdzono w Polsce 23 ogniska choroby. I nie jest prawdą, że wszystkie
są na wschodzie Polski, w województwie podlaskim, są już także w województwie mazowieckim.
- Ale człowiek nie zachoruje?
- Nie . Według aktualnej wiedzy medycznej na pewno nie. Chorują – i padają, bez wyjątku - wyłącznie świnie i dziki. I to one, migrując, najprawdopodobniej przywlokły ASF do Polski z za wschodniej granicy.
dok. na str. 5

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
pomaga naszemu szpitalowi!

Więcej o uroczystości w CKZiU czytaj na str. 4

Dzień Nauczyciela
w różnych odsłonach
(Na różnych stronach)

Tak świętowano w CKZiU w Strzelcach Opolskich!

Już trafił do niego pierwszy sprzęt
– to aparat do wspomagania oddechu, o
wartości 50 tysięcy
złotych, który trafił
na Oddział Noworodkowy. Ale to nie
wszystko! Dodatkowo, jak informuje
dyrektor
Szpitala
Powiatowego
im.
Prałat Glowatzkiego
Beata Czempiel, na
Oddział Dziecięcy
znajdzie się aparat
USG, lokalizator naczyń krwionośnych oraz aparat EKG o łącznej wartości ok. 176 tysięcy złotych.
To nie pierwszy sprzęt, o który dzięki WOŚP, wzbogacił się nasz szpital.
Dziękujemy! Pamiętajmy o tym, kiedy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra znowu.
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Sesja Rady Powiatu
Debata oświatowa – a temu głównie,
choć nie jedynie, poświęcona była sesja
Rady Powiatu zwołana na 28 września
– zawsze trwa długo, tym razem – pięć
godzin. Jest o czym dyskutować, bo zbliżający się okres to wyzwania dla szkół,
ich dyrektorów i organów prowadzących.
Po pierwsze – bardzo odczuwalny jest
niż demograficzny. W ciągu 10 lat liczba
uczniów w naszych szkołach spadła o
34,55%. Po drugie - pieniędzy na oświatę jest mało. Po trzecie – nowy system
oświaty i nowe programy nauczania zostaną wprowadzone już niedługo - od roku
szkolnego 2017/2018. O tym wszystkim –
w bardzo szczegółowy sposób – traktował
przygotowany obszerny materiał, stanowiący punkt wyjścia do dyskusji najpierw
na posiedzeniach komisji problemowych,a
potem – już na sesji.
Zanim jednak przystąpiono do zasadniczego tematu obrad, uhonorowano – w
imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi - pana Antoniego Noconia z Rozmierzy odznaką honorową „Zasłużony
dla Rolnictwa”, któremu wręczono również list gratulacyjny oraz kwiaty.
Stałym punktem obrad jest przedstawienie przez starostę informacji o pracy
Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Do niej nawiązał radny Andrzej
Wróbel, prostując, iż jubileusz 120-lecia
obchodziło OSP Zalesie Śląskie, a nie Leśnica. Zapytał również o dług szpitala i bardzo małą premię dla dyrektor placówki.
Starosta Józef Swaczyna poinformował, że oczywista pomyłka dotycząca
OSP zostanie sprostowana, natomiast co
do premii stwierdził: - Dla Zarządu Powiatu wynik finansowy szpitala i pismo
z NFZ informujące, że nadwykonania nie
będą płacone, świadczy, że trzeba podjąć
jakieś działania, aby polepszyć sytuację.
Na Konwencie Starostów poświęconemu
służbie zdrowia dyrektorzy szpitali stwierdzili, że jeśli NFZ dalej nie będzie płacił
za nadwykonania, to będą ograniczać
operacje i działalność poradni przyszpitalnych. Brak zapłaty za nadywkonania diametralnie zmienił sytuację szpitali – to już
kilkadziesiąt milionów długu wobec szpitali w naszym województwie. Na naszym
oddziale
ginekologiczno-położniczym
miesięcznie dopłaca się 100 tys. zł, mimo,
że u nas rodzi się dużo dzieci. Żeby nie
być na minusie, musielibyśmy mieć 1200
porodów, co jest niemożliwe. Co z tego,
ze mamy drugi stopień referencyjności,
pełną obsługę medyczną, jak za tym nie
idą pieniądze. Możemy też spaść z referencyjności drugiej na pierwszą, wtedy nie
potrzebowalibyśmy tyle obsługi, ale nie
po to budowaliśmy przez te wszystkie lata
markę naszego szpitala, żeby tego nie kontynuować. Podobno, jak wynika ze słów
pani wicewojewody, sytuacja się poprawi,
gdy powstaną mapy szpitali.
Radny Ryszard Nocoń: - W informacji o pracy Zarządu jest zgoda na wystąpienie do Gminy Strzelce Opolskie w
sprawie „Rozbudowania drogi gminnej
ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach”. Czy
pismo zostało wysłane i jaki jest aktualny
stan prac gminy związanej z tą inwestycją? Odbyło się spotkanie z radą sołecką i
p. Pelagią Ochwat.
Wicestarosta Janusz Żyłka: - Wpłynął wniosek o pozwolenie wodno-prawne
w związku z tym, że Gmina Strzelce
Opolskie planuje wykonać kanalizację
deszczową wraz z drogą przy ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach w części gminnej.
Jako Zarząd Powiatu zaproponowaliśmy
Gminie Strzelce Opolskie, by w ramach
planowanego kolektora, który ma odprowadzać wody do „pańskiego dołu”,
obejmował on także spływ wód z dróg powiatowych ul. Strzeleckiej i Korfantego.
Gdybyśmy nie zareagowali w ten sposób,
niemożliwe byłoby odprowadzenie wody
z dróg powiatowych. Już wystąpiliśmy do
Gminy Strzelce Opolskie z wnioskiem o
partycypację w wysokości ponad 6 tys. zł
przy tworzeniu dokumentacji. Docelowo
ten udział będzie wynosić ok. 80 tys. zł, co
wynika z wstępnych założeń.
Radny R. Nocoń: - Jeszcze odnoście

spotkania z p. Pelagią Ochwat, czy padło
tam jakieś ustalenie.
Starosta J. Swaczyna: - Ustaliliśmy,
ze w tym roku w okresie zimowym po jednej stronie drogi ze Strzelec do Dziewkowic, zostaną drzewa usunięte.
Wicestarosta J. Żyłka: - Już w tym
roku usunięto tam 37 drzew.
Radny Jan Bogusz: - W nawiązaniu
do wcześniejszej wypowiedzi radnego
Wróbla i odpowiedzi starosty - „kowal zawinił, powiesili cygana”. Z jednej strony
mamy naciski na dyrektor szpitala, aby
skrócić kolejki, aby ułatwić prowadzenie lecznictwa przez Szpital, a z drugiej
strony brak wystarczających środków,
brak zapłat za nadwykonania, a winna jest
Pani Dyrektor. Czy jest to sprawiedliwe?
Chciałem też w imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymiszowie
podziękować Zarządowi za objęcie patronatem starosty wniosku pt. „Z historii w
teraźniejszość dla ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa mieszkańców”. W
niedzielę taki projekt został zorganizowany, uczestniczyło ponad 50 młodych ludzi.
Gmina Strzelce Op. również się dołożyła
do tego projektu.
Starosta J. Swaczyna: – Kontrakt z
NFZ został podpisany przez wszystkich
dyrektorów szpitali na Opolszczyźnie.
Kontrakt obejmuje to, co wolno, a czego
nie. Kto czytał ustawę o działalności leczniczej, wie, że nakłada ona nowe obowiązki na samorząd jako organ założycielski
- za wszystkie długi szpitali to samorząd
będzie odpowiadał. Dlatego musi być jakiś „bat” na dyrektorów. W naszym szpitalu 70% kwoty kontraktu idzie na wynagrodzenia, a 30% na leczenie. Kiedy powstały
kasy chorych Opolszczyzna na leczenie
otrzymywała 500 mln zł, teraz otrzymuje
1,5 mld zł i cały czas pieniędzy jest mało.
Musimy się zastanowić na terenie całego
województwa i Polski, czy szpitale powiatowe mają być klinikami, gdzie są wszystkie urządzenia.
Radny J. Bogusz: - Ten „bat” wszyscy odczujemy na własnych plecach, gdy
będziemy musieli skorzystać z usług naszego szpitala.
W dalszej części obrad radni jednogłośnie przyjęli uchwały:
• w sprawie przyjęcia informacji o
przebiegu wykonania budżetu Powiatu Strzeleckiego za pierwsze półrocze
2016 roku
•
w sprawie przyjęcia przedstawionej
przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
• w sprawie przyjęcia informacji o
przebiegu wykonania za pierwsze
półrocze 2016 roku planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego
organem założycielskim jest Powiat
Strzelecki – Szpitala Powiatowego
im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
• w sprawie przyjęcia informacji o
przebiegu wykonania za pierwsze
półrocze 2016 roku planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
dla której Organizatorem jest Powiat
Strzelecki – Powiatowego Centrum
Kultury w Strzelcach Op.
Wstępem do debaty oświatowej - informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Strzeleckiego za rok
szkolny 2015/2016 – była prezentacja
multimedialna omówiona przez członka
Zarządu Waldemara Gaidę i dyrektorów placówek oświatowych.
Radny Waldemar Bednarek: - Edukacja jest ważnym elementem jako zadanie powiatu, wiec też liczebność Komisji
Edukacji podkreśla wagę problemów.
Przekonaliśmy się, że mimo wszystkich
kłopotów, nasze szkoły dobrze realizują wszystkie zadania oświatowe, o czym
świadczą wysokie wyniki uzyskane na
maturach, egzaminach zawodowych, które
plasują nas w czołówce województwa. To
bardzo dobra robota. Można powiedzieć,
ze jest w tym pewien udział samorządu
powiatowego, gdyż część środków jest

przeznaczona na dokształcanie nauczycieli. Oprócz wysoko wykwalifikowanej
kadry, dyrektorzy tak zorganizowali pracę w tych jednostkach, że pozwoliło to
na osiągniecie wysokich wyników. Nasza
Komisja miała okazję przyjrzeć się, choćby nakładom, jakie były na remonty, a
właściwie delikatny retusz. Średnio każda
szkoła przeznaczała około 10 tys. zł, niby
niewiele, a jednak „coś z niczego się robiło”, przy pomocy sponsoringu z zewnątrz.
Jako Komisja czujemy powagę sytuacji,
że na dzień dzisiejszy są szkoły w dobrym stanie, ale musimy być czujni, gdyż
wszystko się zużywa i w pewnym momencie trzeba będzie podejść do poważniejszych remontów, czy sal gimnastycznych,
całych obiektów sportowych, które powinny być przy tych szkołach. Reorganizacja
szkolnictwa według zamysłu nowych
władz rzeczywiście spowoduje to, że zapotrzebowanie na te obiekty będzie dosyć
spore, liceum wróci do czterech klas, więc
będzie potrzeba zmodernizowania obiektu
sportowego. Wiemy, że część pieniędzy
będzie też potrzebna w innych płaszczyznach. Nasi dyrektorzy chyba zrobili już
wszystko, aby pozyskać uczniów przy
tym niżu demograficznym. Nasza Komisja
oceniła, że bardzo dobrą formą promującą
szkoły, są targi edukacyjne. Dzięki nim
młodzież z naszego powiatu zauważyła,
ze są bardzo ciekawe formy kształcenia i
nowe kierunki. Przyniosło to bardzo dobre
efekty. Pomimo stałego spadku subwencji, a kosztów utrzymania obiektów na
tym samym poziomie, musimy dążyć do
tego, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych osiągnięć. Patrząc na sprawozdania
z ostatnich lat sprawdziłem, ile starostwo
przeznaczyło środków i wysiłku w to, że
ten poziom jest teraz wysoki. Chciałbym,
aby te zmiany, które nas czekają, nie doprowadziły do jakiejś katastrofy. Na dzień
dzisiejszy oświata w Powiecie Strzeleckim
jest na wysokim poziomie, jest to zasługa
wszystkich nauczycieli. W imieniu całej
Komisji proszę o przekazanie nauczycielom podziękowania ze strony Komisji i
Rady Powiatu. Wiemy, że jest to zawód
z powołania, na pewno nie spodziewajcie
się wielkiej bonifikaty finansowej.
Wiceprzewodniczący Rady Stefan
Szłapa: - Mamy argument niepodważalny: mamy wysoki poziom kształcenia
uwidoczniony w poziomie zdawalności
matur. Pozostaje usilna walka o ucznia,
gdyż będzie teraz przez kilka lat niż demograficzny. Państwo dyrektorowie już
wiele zrobili, co przewodniczący Komisji
Edukacji wskazywał. Ciągle się zastanawiamy, co można jeszcze zrobić, aby ci
uczniowie przychodzili do naszych szkół
ponadgimnazjalnych. Zapewne są prowadzone różne ankiety, wywiady środowiskowe, targi edukacyjne, aby dowiedzieć
się czego oczekują. Mnie też boli, że z
mojej gminy – Izbicko - tylko niewielka
część uczniów dociera do Strzelec, większość emigruje po edukację do innych
powiatów. Trzeba by wyciągnąć od tych
uczniów informacje, czym się kierowali,
czy tylko dojazdem, czy innymi czynnikami. Być może powinniśmy się jako radni
powiatowi poprzez wójtów, burmistrzów,
sołtysów włączyć w zadawanie pytań poprzez ankiety - dlaczego wybrali edukację
poza naszym powiatem. Zakładam, że na
terenie naszego powiatu kształcą się też
uczniowie spoza naszego terenu; nie było
takiej informacji w materiałach. Warto by
się na tym skupić, gdyż ma to wpływ na
naszą edukację, miejsca pracy nauczycieli,
infrastrukturę.
Radny Hubert Ibrom: - Po raz drugi
mieliśmy okazję wysłuchać tej niezwykle
profesjonalnie przygotowanej prezentacji,
po raz drugi mogliśmy zobaczyć ile dobrego się dzieje w zakresie oświaty w naszym
powiecie, i na jak wysokim jest ona poziomie. Po raz pierwszy chcę zaapelować do
wszystkich radnych, abyśmy byli dobrymi
przekaźnikami tych informacji w naszych
gminach. Walka o ucznia jest wszędzie, w
każdym ośrodku. Miałem zaszczyt uczestniczyć w rozdaniu świadectw w szkole w
Ujeździe, gdzie usłyszałem takie hasło,

Pan Antoni Nocoń z Rozmierzy otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
że „Ogólniak w Strzelcach Opolskich jest
lepszy niż ten, który jest w Kędzierzynie
Koźlu”. Myślę, że rozpowszechnianie takich prostych haseł przenika dość szybko
do obiegu. W odniesieniu do doraźnych
działań, jesteśmy przed uruchomieniem
przejazdów „JEDŹ Z NAMI”, a kwestia
wyboru szkoły zależna jest w bardzo dużym stopniu od dojazdu do niej. Może to
przyczyni się do zainteresowania edukacją
w naszym powiecie, uczniów z innych powiatów.
Radny Kazimierz Kubal: - Mówimy, że stan oświaty w naszym powiecie
jest bardzo dobry, a jednak są zagrożenia.
Jeszcze dokładnie nie wiemy jak będzie
wyglądać ta cała reforma oświaty, ale już
pod tym kątem wypowiadamy pewne słowa i już zaczynamy myśleć przyszłościowo, aby nasz budżet był w stanie ogarnąć
wszystkie dziedziny, które są podległe
samorządowi powiatowemu. Ja czuję te
zagrożenia na terenie mojej gminy Zawadzkie, ale nie wykonywałbym żadnych
gwałtownych ruchów pod kątem reorganizacji oświaty, ze względu na to, że nie
wiem, czy szkolnictwo branżowe i zawodowe w jednym ośrodku, jakim są Strzelce
Opolskie, jest w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich uczniów naszego powiatu.
Byłoby trochę dziwaczne, gdyby uczeń
jeździł do Strzelec, a praktykę odbywał
w Zawadzkiem, jak ma w Zawadzkiem
szkołę, do której może dalej uczęszczać.
W zakresie tego szkolnictwa zawodowego jest to taka wielka niewiadoma. Jeżeli
chodzi o szkolnictwo ogólnokształcące, to
przy tej demografii jaka jest, przy tym dużym braku uczniów nie wyobrażam sobie,
żeby w społeczności 12 tys., jaką jest gmina Zawadzkie i przyległe gminy, nie było
szkoły ponadpodstawowej i liceum ogólnokształcącego. Widzę, że były bardzo
duże starania dyrektorów i nauczycieli w
mojej gminie odnośnie pozyskania ucznia,
ale są jeszcze rezerwy i w naszej gminie i
w gminie Kolonowskie.
Członek Zarządu Waldemar Gaida: - Dziękuję za współpracę dyrektorom,
pani Ewie Pinkawie i całemu wydziałowi
edukacji, to jest praca, której państwo nie
zobaczycie, a nawet sami dyrektorzy jej
nie widzą. Kiedy jest zespół, kiedy jest
współpraca, możemy mówić o sukcesie
i myśleć o perspektywach. Dziękuję Zarządowi i panu staroście za to, że muszą
czasem mnie wysłuchiwać, najważniejsze
jest, że czasem znajdujemy konsensus,
który przekłada się na to, co mogli państwo dzisiaj otrzymać, usłyszeć, zobaczyć,
skrytykować.
Radny Joachim Szostok: - Z wielką przyjemnością wysłuchałem moich
przedmówców i z wielkim zainteresowaniem obejrzałem prezentacje szkół. Rzeczywiście poziom nauczania w naszych
szkołach jest wysoki, wyniki egzaminów
również, wskaźniki napawają optymizmem. Przyznam się szczerze, że dzisiaj
po raz pierwszy słyszałem o olimpijczykach, o współpracy ze szkołami europejskimi. Za mało nasze szkoły wychodzą na
szersze forum. Nie na tym rzecz polega,
aby reklamować się tylko w prasie lokalnej, ale przede wszystkim w internecie.

O pewnych szkołach mówi się, bo naprawdę potrafią się sprzedać i tutaj jest apel do
dyrektorów naszych szkół, aby jak najwięcej informacji wychodziło na zewnątrz.
Przewodniczący Rady Stanisław
Krawiec: - Duże wyrazy uznania dla zespołu, który przygotował te informacje,
za profesjonalizm, za fachowość, rzeczowość. Życzylibyśmy sobie, aby ta walka
o szkołę w Zawadzkiem, w Leśnicy, w
Kadłubie zakończyła się sukcesem. Chyba
wszystkim zależy na tym, aby te szkoły
nie poupadały. W przestrzeni powiatowej
funkcjonują u nas jeszcze dwie szkoły
szkoła „Ósemka” i szkoła samochodowa.
Chciałbym, by w przyszłym roku też się
znalazły w prezentacji, gdyż chcielibyśmy
wiedzieć, jak tym szkołom się wiedzie,
poprzez Powiat Strzelecki przechodzą dotacje, pieniądze publiczne i chcielibyśmy
uzyskać informacje na temat funkcjonowania tych szkół.
W. Gaida: - Panie Przewodniczący,
zakres informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych dotyczy zadań własnych
Powiatu. Jeżeli chce pan dodatkowe informacje, to należy ten wniosek przegłosować. Przedstawiony materiał zawiera
wartość dotacji, liczbę uczniów i w układzie porównawczym rok do roku. Jednak
wszystkie inne informacje możemy jedynie pozyskać w formie prośby skierowanej
do innego podmiotu. To nie są tylko dwa
podmioty, ale jeszcze inne, które podjęły
działalność. Byłaby to informacja dodatkowa nie mieszcząca się w informacji o
realizacji zadań oświatowych Powiatu
Strzeleckiego.
Przewodniczący S. Krawiec: - Nie
chciałem żadnych danych finansowych,
ale uważam, że jeśli funkcjonują w przestrzeni oświatowej Powiatu inne podmioty, Rada Powinna wysłuchać informacji na
ich temat.
Radni przyjęli przedstawioną informację jednogłośnie.
Następną uchwałę również, a dotyczyła ona udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – konkretnie – kościoła w Suchej, o
czym piszemy w innym miejscu.
Kolejne uchwały radni podjęli w sprawach:
- ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w razie odstąpienia od
usunięcia pojazdu – obowiązywać będzie od 1 stycznia 2017 r.
- udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie
Leśnica (co ma związek z budową
ujęcia wody dla celów ppoż. w Leśnicy)
- rozpatrzenia skargi na działania dyrektora i pracowników Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich (uznana za bezzasadną)
- rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy
dok. na str. 6

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń

Świadczenia zdrowotne
dla nauczycieli
Zarząd Powiatu Strzeleckiego
informuje,
iż dnia 17 listopada 2016 roku
odbędzie się posiedzenie komisji do spraw rozpatrywania
wniosków o udzielenie świadczeń
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
oraz nauczycieli emerytów i rencistów.
Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów należy składać w sekretariatach placówek oświatowych właściwych ze
względu na zatrudnienie do dnia 9 listopada 2016 roku.
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki, określa uchwała nr XVIII/179/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Op.
poz. 785). Uchwała dostępna do wglądu w sekretariatach placówek oświatowych.

Powołanie komendanta

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta w obecności kadry
kierowniczej Komendy Powiatowej Policji oraz zaproszonych gości powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Bogusława
Chrzęstka oraz jego zastępcę nadkom. Arkadiusza Chętnickiego. Uroczystość odbyła się
13 października br.
Podinsp. Bogusław Chrzęstek służbę
w Policji rozpoczął w 1990 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Oleśnie w pionie
prewencji. Od 1991 roku pracował w Wydziale Kryminalnym. W 2005 roku objął stanowisko zastępcy komendanta komisariatu
Policji w Praszce, gdzie po roku został jego
komendantem. W sierpniu 2015 roku został
powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach
Opolskich, a od 20 lipca tego roku pełnił
obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich.
Nadkom. Arkadiusz Chętnicki rozpoczął służbę w 1994 roku w Komisariacie
Policji w Ozimku. W tamtejszej jednostce
przeszedł przez pion prewencji oraz kryminalny. Następnie w 2004 roku objął stanowisko kierownika Referatu Dzielnicowych.
Od 2006 roku przeszedł do Wydziału do
Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej
Policji w Opolu. Nadkom. Arkadiusz Chętnicki Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie
ukończył w 2008 roku. W 2013 roku był
zastępcą, a później Komendantem Komisariatu Policji w Zawadzkiem. Od sierpnia
2016 roku pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach
Opolskich.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru
specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu
dnia 25 października 2016 r. (wtorek) w godzinach
9:00 – 12:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 2a.
Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości
otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych
ze środków Unii Europejskiej.
razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu,
tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl
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OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a
tel. 77 462 18 00, fax 77 462 18 01
e-mail: opst@praca.gov.pl
www.pup-strzelce.pl

STANOWISKO

MIEJSCE
PRACY

KSIĘGOWA
STRZELCE OPOLSKIE
		

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

- wykształcenie średnie lub wyższe,
- obsługa komputera, programów księgowych, programu
Płatnik, - min. 2 lata doświadczenia w księgowości
KSIĘGOWA – RECEPCJONISTKA
KAMIEŃ ŚLĄSKI
- wykształcenie średnie, wyższe ekonomiczne
		
- dobra znajomość j. niemieckiego
SPECJALISTA DS. REKLAMY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe, - min. rok doświadczenia,
		
- biegła znajomość j.niemieckiego i j.angielskiego
PRACOWNIK BIUROWY
ŻĘDOWICE
- wykształcenie średnie, - obsługa komputera
MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie wyższe magisterskie
			 (kier: resocjalizacja, praca socj., pedagogika, psych.)
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY
OLSZOWA
- wykształcenie średnie
		
- znajomość obsł. komp. (szczególnie programu EXELL)
		
- podstawowa znaj ość j.angielskiego
TECHNOLOG - PRACOWNIK
GRODZISKO
- wykształcenie wyższe, - obsługa komputera
BIUROWY		
- AUTO CAD, - dobra znajomość j.niemieckiego
SPRZEDAWCA / PRACOWNIK
SUCHA
- wykształcenie min. zawodowe
AUTO - HANDLU		
- prawo jazdy kat.B
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie
W SKLEPIE OBUWNICZYM		
- doświadczenie
SPRZEDAWCA - MAGAZYNIER
LEŚNICA
- wykształcenie średnie, - obsługa kasy fiskalnej
		
- obsługa komputera, - prawo jazdy kat. B
		
- uprawnienia na wózek jezdniowy
		
- doświadczenie w branży budowlanej
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE
- mile widziane doświadczenie
(ORZECZENIE		
- książeczka sanepidowska
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI)
PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA
JEMIELNICA
- wykształcenie średnie
/ KASJER NA STACJI ORLEN		
- praca w zespole
KELNER- BARMAN
KAMIEŃ ŚLĄSKI
- wykształcenie zawodowe, - obsługa kasy fiskalnej
		
- aktualne badania lekarskie
KUCHARZ
KAMIEŃ ŚLĄSKI
- wykształcenie zawodowe, - doświadczenie
		
- aktualne badania lekarskie, - ustalanie menu kuracjuszy
KUCHARZ- KELNER
IZBICKO
- doświadczenie
KELNER - BARMAN
STRZELCE OPOLSKIE
- wykszt. zawodowe, - mile widziane doświadczenie
		
- znajomość j. obcego
KUCHARZ/KA /POMOC KUCHENNA
GÓRA ŚW. ANNY
- książeczka sanepidowska
PRACOWNIK OCHRONY
STRZELCE OPOLSKIE
- obsługa komputera, - mile widziane doświadczenie
BRUKARZ
STRZELCE OPOLSKIE /
- wykształcenie zasadnicze zawodowe – budowlane
WG ZLECEŃ
- doświadczenie w branży budowlanej
		
- prawo jazdy kat. B
MURARZ
NIEZDROWICE /
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
WG ZLECEŃ
- doświadczenie przy pracach murarskich
MALARZ - OCIEPLENIOWIEC
JEMIELNICA / WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe
		
- mile widziane prawo jazdy kat. B, - doświadczenie
POMOCNIK DEKARZA
POZNOWICE / WG ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe
		
- mile widziane p. jazdy kat. B i badania wysokościowe
		
- mile widziane dośw. jako dekarz lub pomocnik dekarza
ROBOTNIK BUDOWLANY
ROZMIERZ / WG ZLECEŃ - doświadczenie, - aktualne badania wysokościowe
MURARZ – TYNKARZ
STRZELCE OPOLSKIE /
- wykształcenie zawodowe
WG ZLECEŃ
- czytanie rysunków technicznych, - obsługa niwelatora,
		
- akt. bad. wysokościowe, - min. 2 lata pracy na budowie
LAKIERNIK / POMOCNIK
SUCHA
- doświadczenie
LAKIERNIKA
POMOC PRZY WYMIANIE OPON
KADŁUBIEC
- wykształcenie zawodowe, - podstawy mechaniki
		
- mile widziane doświadczenia
MECHANIK SAMOCHODOWY
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe mechaniczne
		
- prawo jazdy kat. B, - mile widziane doświadczanie
POMOCNIK LAKIERNIKA /
LEŚNICA
- doświadczenie
LAKIERNIKA
KIEROWCA C+E
TRANSPORT
- prawo jazdy C+E
MIĘDZYNARODOWY
- kurs na przewóz rzeczy, - badania
KIEROWCA C+E
KRAJOWY
- prawo jazdy C+E, - mile widziane HDS
		
- karta kierowcy, - mile widziane doświadczenie
TOKARZ W METALU
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
		
- kilkuletnie doświadczenie na stanowisku tokarza
ŚLUSARZ
IZBICKO
- wymagane doświadczenie w pracy przy stali nierdzewnej
SPAWACZ METODĄ MIG/MAG
ZAWADZKIE
- wykszt. zawodowe, - czytanie rysunku technicznego
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
OLSZOWA
- możliwość przeszkolenia na terenie zakładu pracy
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
STRZELCE OPOLSKIE /
WG ZLECEŃ
OPERATOR KOPARKI /
STRZELCE OPOLSKIE
- uprawnienia operatora maszyny budowlanej
MASZYN BUDOWLANYCH
/ WG ZLECEŃ
OPERATOR ŻURAWIA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe, - upr. II ż
		
- min. rok doświadczenia
OPERATOR EKSTRUDA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie min. zawodowe
		
- doświadczenie w branży Automotive na stanowisku
			 operatora lub ustawiacza
		
- komunikatywna znajomość j.niemieckiego
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY
STRZELCE OPOLSKIE
- uprawnienia instruktora
PRACOWNIK LEŚNY /
ZAWADZKIE
- mile widziane doświadczenie i kurs pilarza
OGRODNIK TERENÓW ZIELONYCH
I OKOLICE
TAPICER MEBLOWY
OLSZOWA
- wykształcenie zaw., - mile widziane doświadczenie
KROJCZY
OLSZOWA
- wykształcenie zaw., - mile widziane doświadczenie
		
- umiejętność trasowania i krojenia skór tapicerskich
MONTER INSTALACJI
BŁOTNICA STRZELECKA / - wykształcenie min. zawodowe
GRZEWCZYCH, SANITARNYCH
WG ZLECEŃ
- prawo jazdy kat. B
I WENTYLACJI		
- mile widziane uprawnienia spawalnicze
POMOCNIK HYDRAULIKA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B
ŁADOWACZ NIECZYSTOŚCI
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe
STAŁYCH/ROBOTNIK WYSYPISKA
FRYZJER
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe kierunkowe
KOSMETYCZKA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie kosmetyczne lub wyższe
		
- mile widziane doświadczenie
PIELĘGNIARKA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie średnie (profil pielęgniarki)
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Uczniowie już po ślubowaniu

Dotacja dla kościoła w Suchej

dok. ze str. 1

7 października 2016 r. w CKZiU w
Strzelcach Opolskich odbyła się uroczystość ślubowania pierwszego rocznika
klas mundurowych oraz nadania stopnia
młodszego kadeta.
Uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie uczący się w zawodach:
• technik elektronik – klasa wojskowa
o specjalności elektronika i łączność
wojskowa,
• technik mechanik - klasa strażacka o
specjalności obsługa urządzeń i sprzętu ratunkowo –gaśniczego
• technik logistyk - klasa penitencjarna o o specjalności logistyka służby
więziennej.
Klasy mundurowe powstały dzięki
staraniom dyrektora CKZiU pani Haliny
Kajstury, wicedyrektor Mirosławy Stańczak, wicedyrektora Andrzeja Porębnego
oraz kierownika warsztatów szkolnych Zbigniewa Wróbla.
W tym szczególnym wydarzeniu
wzięli udział zaproszeni goście: Romuald
Florczak - Starszy wizytator Kuratorium
Oświaty w Opolu, Józef Swaczyna - Starosta Strzelecki, Tadeusz Goc - Burmistrz
Strzelec Opolskich, Tadeusz Kauch - Burmistrz Ujazdu, Ewa Pinkawa - Naczelnik
Wydziały EKT Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich, Ewa Kotyrba - GZOiW w Strzelcach Op., Marcin
Wycisło - Wójt Jemielnicy, Eugeniusz
Szymaniec - emerytowany dyrektor ZSZ

dok. ze str. 1

nr 1 w Strzelcach Op.,
Radosław Chojna - 10
Brygada Logistyczna
w Opolu, Arkadiusz
Chętnicki - Zastępca
Komendanta
Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich, st.bryg
Wojciech
Lisowski
- Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w
Strzelcach Opolskich,
kpt. Leszek Giermaziński - Dyrektor Zakładu
Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, kpt Robert Fiszer - ZK nr
1 w Strzelcach Opolskich, Grzegorz Płatek - Prezes Zarządu Terenowego Jednostki Terenowej Huzar Stowarzyszenia Ligi
Obrony Kraju w Strzelcach Opolskich
oraz dyrektorzy gimnazjów z terenu Powiatu Strzeleckiego.
Pani dyrektor Halina Kajstura skierowała do uczniów słowa: „Obserwuję, jak
z dumą nosicie swoje mundury, które są
symbolem waszej przynależności do elitarnej grupy ludzi gotowych do największych poświęceń w imię niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi. Tacy jak Wy, są na
wagę złota, do takich jak Wy należy wspaniała przyszłość. Wierzę, że pokonacie
wszystkie przeszkody i dacie mi powody
do dumy”.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie ślubowania według

ceremoniału wojskowego. Ślubowali:
dbać o honor Ojczyzny, szanować flagę
i godło państwowe, strzec honoru kadeta
oraz przestrzegać zasad etyki służb mundurowych, godnie reprezentować szkołę,
dbać o jej dobre imię i przestrzegać Statutu szkoły i Regulaminu Klas Wojskowych, postępować honorowo i zgodnie
z zasadami dobrych obyczajów mając na
względzie szacunek dla innych ludzi. Po
ślubowaniu przyszli technicy otrzymali
tytuł młodszego kadeta.
W czasie uroczystości miało miejsce
przyjęcie do klasy patronackiej uczniów
klasy pierwszej uczących się w zawodzie technik mechatronik. Patronat nad
klasą obejmie „Kronospan” OSB sp. z
o.o.. Z tej okazji gościliśmy członka zarządu oraz dyrektora zakładu DSO sp. z
o.o. -Piotra Herchel, panią dyrektor personalną – Joannę Szremską , kierownik
personalną –panią Annę Wyrwicz oraz
mentorów.
„Kronospan” będzie wspierał szkołę
w kształceniu praktycznym. Uczniowie
będą realizować na terenie „Kronospanu” praktykę zawodową oraz będą mogli
w czasie wakacji odbywać staże, aby w
przyszłości znaleźć zatrudnienie w tym
zakładzie.
Po części oficjalnej odbył się pokaz
akcji ratunkowej przeprowadzonej przez
OSP Izbicko pod dowództwem prezesa
Waldemara Joszko.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu - dotacja w wysokości 15 tysięcy zł została przekazana
renowację organów w zabytkowym kościele pw. św. Bartłomieja w Suchej, a umowę
podpisał proboszcz parafii ks. Piotr Nocoń i starosta Józef Swaczyna.

Poradnia Endokrynologiczna
odsyła pacjentów?
Jedna z pacjentek zaniepokoiła się
zmianą terminu swojej wizyty w tej specjalistycznej poradni, funkcjonującej przy
naszym szpitalu powiatowym.
- Dlaczego tak się dzieje? I dotyczy to
tylko tej jednej poradni, czy też innych? –
proszę o wyjaśnienia dyrektor Szpitala im.
Prałata J. Glowatzkiego Beatę Czempiel.
- Wszyscy pacjenci ze skierowaniami
na pierwszą wizytę w Poradni Endokrynologicznej przyjmowani są normalnie,
zgodnie z listą kolejkową. Nieco inaczej
sprawa przedstawia się sprawa w przypadku kolejnych wizyt i to tylko tych zapla-

nowanych na m-c grudzień. Jeśli wyniki
badania – a trafiają do lekarza wcześniej
niż do pacjenta i podlegają osobnej kontroli - nie wskazują na to, że dzieje się
coś złego z jego zdrowiem i sytuacja jest
stabilna – przesuwamy termin wizyty na
początek przyszłego roku. Jest to zgodne
z przepisami, a spowodowane jest – niestety – obawą o brak zapłaty przez NFZ za
nadwykonania. Natomiast gdyby wyniki
badania zleconego przez endokrynologa
były niewłaściwe – nasza poradnia sama
wezwałaby pacjenta na wizytę.
(mg)

Zakończenie inwestycji

Mubea już w Polsce!

30 września świętowaliśmy niezwykły jubileusz: 100-lecie istnienia firmy
Mubea na świecie. Było to dla nas podwójne święto o szczególnym charakterze: uroczystości jubileuszowe połączone zostały
bowiem z oficjalnym otwarciem nowego
zakładu w Zimnej Wódce/Kaltwasser w
Polsce.
Uroczystości odbyły się w oryginalnej scenerii: na ten wieczór hala produkcyjna Mubea 2 zamieniła się w królestwo
obrazu i dźwięku.
Było tradycyjne przecięcie wstęgi,
symbolizujące otwarcie nowej przestrzeni produkcyjnej, błogosławieństwo i olbrzymi tort urodzinowy. Zaprezentowano
licznie zgromadzonym gościom, pracownikom i ich rodzinom drogę rozwoju firmy
Mubea w pierwszym stuleciu jej istnienia
– od założonej w 1916 roku niewielkiej firmy-warsztatu do prężnie rozwijającego się
przedsiębiorstwa o zasięgu ogólnoświatowym. Za pośrednictwem multimediów
właściciel firmy Mubea, dr Thomas Muhr,
skierował okolicznościowe przemówienie
do uczestników uroczystości jubileuszowych. Wyraził uznanie dla dokonań pracowników Mubea i przekazał życzenia
pomyślności i dalszych sukcesów.
Prezes Zarządu spółki Mubea Automotive Poland sp. z o.o., dr Andreas
Rinsdorf przypomniał poszczególne etapy
realizacji inwestycji w Polsce, od decyzji
lokalizacyjnej, poprzez kolejne fazy budowy zakładu do chwili obecnej. Na ręce
kierownictwa zakładu gratulacje złożyli
przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, a także reprezentanci KSSE.
Podkreślali, że ta udana inwestycja ma
ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki regionu.

Dziś w Zimnej Wódce stoją dwie hale
produkcyjne, każda o powierzchni 10 tys.
m2, w których trwa proces otwierania
opasek sprężystych samozaciskowych
(FBS) oraz produkcja sprężyn talerzowych do automatycznych skrzyń biegów
(GTF). Od kwietnia 2016 r. otwarto 75,6
mln opasek - tylko we wrześniu było ich
17,2 mln sztuk. Produkcja sprężyn talerzowych ruszyła nieco później – w sierpniu.
Już pierwsze tygodnie pracy pokazały,
że szkolenia w Niemczech i w Czechach
przyniosły bardzo dobre rezultaty. Zespół pracowników okazał się znakomicie
przygotowany do rozpoczęcia produkcji
w nowym zakładzie w Polsce. Ponadto od
początku wspierają nas tu także na miejscu
koledzy z zakładów Mubea w Czechach i
Niemczech.
Obecnie naszymi największymi klientami są Mubea Attendorn oraz Mubea Daaden, niemniej dostarczamy opaski zaci-

skowe także dla klientów zewnętrznych
bezpośrednio z naszego zakładu.
W zakładzie w Zimnej Wódce/
Kaltwasser zatrudnionych jest 210 pracowników – do końca 2016 roku liczba
zatrudnionych wzrośnie do 240. Z myślą
o przyszłości rozpoczęliśmy wielokierunkową współpracę ze szkołami zawodowymi: Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich i
Zespołem Szkół Techniczych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie Blachowni.
Pierwsi praktykanci w zawodzie mechatronik rozpoczęli praktyki w naszym zakładzie na początku października.
To dobry prognostyk na przyszłość.
Cieszymy się, że staliśmy się częścią
światowej społeczności Mubea i gotowi
jesteśmy do uczestniczenia w jej rozwoju
w kolejnych 100 latach: fit for 100+!
Danuta Wesołowska
Dyrektor ds. Handlowych

- Trzynastego października oficjalnie
dokonano odbioru końcowego inwestycji, juz po usunięciu usterek przez wykonawcę.Mowa o zakończeniu zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
2940 S i 1457 O na odcinku Rudziniec –
Niezdrowice”, czyli drogi łączącej dwa
województwa i dwa powiaty - gliwicki i
opolski - mówi wicestarosta Janusz Żyłka.
- Inwestycja była finansowana
przez oba samorządy?
- Nawet cztery: Powiat Strzelecki i
Powiat Gliwicki podzieliły między siebie po połowie koszty inwestycji, czyli
blisko 415 tysięcy złotych, a w części
należącej do naszego samorządu znalazł
się też udział Gminy Ujazd w wysokości
100 tysięcy złotych, a w części Powiatu
Gliwickiego znalazł się udział Gminy Rudziniec.
- Będzie bezpieczniej na tej drodze?
- Zaprojektowano
wykonanie poszerzeń
jezdni od 0-2,5 m, tak
by ponad 861 m posiadała stałą szerokość
5,0 m i pozwalała na
bezpieczny ruch pojazdów w obu kierunkach.
W związku z tymi poszerzeniami konieczna
była korekta przebiegu
jezdni zarówno w pla-

nie jak i w profilu. Z uwagi na to, że na
odcinku ok. 75 m przebiega w wykopie,
konieczne było podniesienie w tym rejonie
niwelety, aby poprawić warunki odwodnienia i ograniczyć ilość robót ziemnych.
W miejscach, gdzie jezdnię poszerzano wykonano nową pełną konstrukcję jezdni
i wykonano nowe, umocnione pobocza.
Tam, gdzie jezdnia już była wcześniej wyrównano jej podbudowę, sfrezowano
nawierzchnię i ułożono nowe warstwy
bitumiczne. Przebudowana droga posiada
przekrój jezdni o jednostronnym spadku
2% w kierunku północnym. W biegu drogi
zamontowany został próg zwalniający wykonany z kostki brukowej. Na pewno
na tej drodze będzie bezpieczniej.
- Jaka firma była wykonawcą robót?
- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX z Lublińca.

SPROSTOWANIE
Serdecznie przepraszam Pana Ernesta Strzalka z Jemielnicy, jednego z laureatów naszego
konkursu „Znam Powiat Strzelecki” za pomyłkę w jego nazwisku i nazwę miejscowości
z której pochodzi.
Marta Górka

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
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Groźny wirus

- Dziki jednak się odstrzeliwuje.
- Na terenie naszego powiatu jest ich

zbyt dużo: 1490 sztuk, czyli na 1 km kwadratowy przypadają prawie 2 dziki (dokładnie: 1,92). Na razie w Nadleśnictwie
Strzelce Opolskie trwa inwentaryzacja
zwierzyny, być może to wstęp do zwiększonego odstrzału dzików. To pomoże
ograniczyć nie tylko szkody, ale i zagrożenie afrykańskim pomorem świń.
- Dla naszego terenu nie ma bezpośredniego zagrożenia?
- Przeniesienie ASF do naszego powiatu może być kwestią przypadku lub
nieodpowiedzialnego zachowania człowieka. Wystarczy, że ktoś z terenów zagrożonych ASF przywiezie sobie wędlinę,
zrobioną domowym sposobem z mięsa zawirusowanego, o czym nie musi wiedzieć
ani on ani jej wytwórca, bo w pierwszym-drugim dniu choroba nie daje prawie objawów, poza mniejszym apetytem świnki,
dopiero później – i to szybko, bo mniej
więcej do tygodnia – dochodzi do śmierci
zwierzęcia. Albo tam kupi sobie półtuszę
dzika, bo był tani i choć to nielegalne, został sprzedany, zamiast trafić do chłodni,
a stamtąd do laboratorium w Puławach,
jedynego w Polsce badającego w mięsie
obecność wirusa ASF. Albo, jak stało się
to w przypadku województwa mazowieckiego, „przedsiębiorczy” przedsiębiorca
kupi tam tanio prosięta zarażone wirusem.
Ba, wystarczy papierek z zawirusowanej
wędliny wyrzucony na parkingu lub plasterek kiełbasy – na pewno pożywi się nim
„nasz” dzik. Albo ktoś nakarmi świnie
paszą niewiadomego pochodzenia. Wtedy
ogniska choroby pojawią się na naszym
terenie. I szybko się rozprzestrzenią, bo u

nas zagęszczenie gospodarstw i zwierząt
jest znacznie większe niż na wschodzie
Polski.
Tak więc – ASF jest groźna dla zwierząt, ale i pośrednio dla ludzi ,dla naszego rolnictwa Mięsa z terenów, na których
pojawią się ogniska choroby, nie da się
wyeksportować, a to zagrożenie dla całej
gospodarki, nie tylko dla poszczególnych
gospodarstw. Nadwyżki wieprzowiny na
pewno byśmy w kraju nie przejedli. A na
wyparcie naszych producentów z zagranicznych rynków tylko czekają konkurenci z innych państw. W przypadku stwierdzenia choroby obowiązkowa jest likwidacja całego stada. Hodowca wprawdzie
otrzymuje za to odszkodowanie, ale przez
długi czas nie może wrócić do hodowli.
Za ten okres odszkodowania nie dostanie.
- Niedawno odbyło się w starostwie
posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku oraz Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego na temat zagrożenia wirusem ASF.
- Doszło do tego 29 września br. Omawiano na nim nie tylko kwestie zagrożenia,
ale i sposoby realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków i rekomendacji z posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jednym
z istotniejszych problemów, które wymagają pilnego rozwiązania jest wyznaczenie
potencjalnych grzebowisk dla zwierząt w
przypadku wystąpienia choroby.
- Grzebowisk?!
- Z padłymi zwierzętami trzeba coś
zrobić. Jeśli dojdzie do epizootii i masowej śmierci zwierząt, zakłady utylizacyjne
mogą nie nadążać z pracą, więc wyznaczanie terenów pod grzebowiska to zadanie
dla samorządów.
Rozmawiała Marta Górka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów ostrzega

Pakiet medyczny?
„Bezpłatne badania”?
Nie daj się nabrać!
Federacja Konsumentów przestrzega
przed oszustami, którzy oferują starszym
osobom drogie pakiety medyczne. Rzecznik Konsumentów również ostrzega –
uważajmy co podpisujemy.
Pokazy dla osób starszych są powszechne, od lat firmy namawiają seniorów na różnego rodzaju sprzęty „medyczne”, garnki, pościel etc. Od jakiegoś czasu
oferowane też są pakiety medyczne – jest
to np. usługa TeleEKG za którą pobierana
jest miesięczna opłata. Konsumenci często
nie mają świadomości, co podpisują i fakt
ten wykorzystują nieuczciwe firmy, które
chcą tylko zarobić. W ostatnim czasie pojawiły się oferty bardzo drogich pakietów
medycznych. Wszystko zaczyna się od
zaproszenia na rzekomo „bezpłatne badania”, które są po prostu przeprowadzane
w celu nakłonienia konsumentów do zawarcia niekorzystnych umów. Każdemu
zależy na zdrowiu, ale będąc zmanipulowanym nie myśli się logicznie i chce się
mieć wszystko, by nie chorować. Kiedy
już senior dał się namówić na „pakiet medyczny”, okazuje się, że on kosztuje i to
dużo, ale jest na raty. Konsultant mówi, że
pomoże je załatwić, a nawet zawiezie do
banku. Pakiet w ostateczności kosztuje 4-8
tys. zł, czyli bardzo dużo. Nie wiadomo,
kto będzie świadczył te usługi, bo to nie
wynika wprost z umowy, która jest czasami zawierana na 24 miesiące. Nie wiadomo nawet, czy w tym okresie spółka, która
oferuje ten pakiet medyczny, będzie istniała. Poza tym taki pakiet, kosztujący 4 czy 8
tys. zł, nie jest po prostu wart swojej ceny.
Mało tego, konsument, który wychodzi z
takiej rozmowy z konsultantem, czuje się
zmanipulowany, namówiony, a czasami
wręcz zmuszony do zawarcia tej umowy.
Jako Rzecznik zawsze radzę, by
nie chodzić na podejrzane pokazy, ale

jak już daliśmy się nakłonić do podpisania jakiejś umowy, szukajmy szybko
pomocy.
Jeżeli kupujemy coś na odległość, czy
poza lokalem przedsiębiorstwa, wówczas
mamy 14 dni na odstąpienie od tej umowy.
Umowa jest napisana najczęściej
drobnym drukiem i nawet gdy konsument
ją otrzymuje nie zawsze rozumie jej treść.
Dobrze, jeśli zorientuje się do 14 dni gdyż
w świetle obowiązujących przepisów w
tym czasie możemy od takiej umowy odstąpić bez podania przyczyny. Są jednak
wyjątki, dlatego lepiej umów nie podpisywać, niż mieć później problemy z odstąpieniem.
Jeszcze gorzej, gdy nie wie się z kim
zawarło się umowę, bo nie pozostawiono
dokumentów, tłumacząc np., iż muszą być
zweryfikowane przez centralę i otrzyma
się je pocztą. Są to celowe działania by
uniemożliwić konsumentom odstąpienie
od umowy.
Do najczęściej popełnianych błędów
konsumentów należą:
• wiara przedsiębiorcom „na słowo”,
• podpisywanie dokumentów bez zapoznania się z nimi,
• nieustalanie istotnych elementów
umowy, niepytanie o cenę
W razie jakichkolwiek wątpliwości
każdy przypadek można konsultować z
Rzecznikiem Konsumentów. Im wcześniej
od podpisania umowy, tym, lepiej. Jednak
Rzecznik zawsze ostrzega, iż w przypadku
wątpliwości lepiej nie podpisywać niepewnej umowy.
Pamiętajmy też, że pod naszym podpisem na umowie nie może być żadnych
dopisków, ani uwag.
Małgorzata Płaszczyk-Waligórska
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Co czeka naszą oświatę?
To pytanie, z którym zwróciłam się do Waldemara Gaidy, członka Zarządu Powiatu nie tylko
w aspekcie ostatniej debaty oświatowej, ale i spotkania na Kongresie Samorządowym w
Opolu z Anną Zalewską, Minister Edukacji Narodowej, który odbył się 17 i 18 października.

Kongres Samorządowy w Opolu
- Na Kongresie pani minister sporo
mówiła o klastrach, o kształceniu dualnym, co, przypomnijmy, wiąże się ze
zmianami w kształceniu zawodowym i
ścisłym powiązaniu w zakresie kształcenia
praktycznego szkół i przedsiębiorców. Do
końca listopada - jak zwykle - mają zostać
opracowane podstawy programowe dla
kształcenia zawodowego – mówi Waldemar Gaida.
- Największy problem w naszych
szkołach to coraz mniejsza liczba uczniów.
- W ciągu 10 lat ich liczba zmniejszyła się blisko o 35%! To średnia! I bardzo
poważny problem. Najbardziej odczuwalny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem (spadek o 69,57%).
Jednak - i wyraźnie należy to podkreślić
– problem tkwi nie tylko w niżu demograficznym, ale i zmianach w przepisach. To
rodzice od niedawna podejmują decyzję,
w jakiej szkole – specjalnej czy masowej
– będzie się uczyć ich dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W efekcie
w naszych szkołach specjalnych uczniów
jest mniej o prawie 60 proc. w stosunku do
liczby sprzed 10 lat.
- Zapowiadana reforma oświaty jak
wpłynie na liczbę uczniów w naszych

placówkach?
- Skoro od przyszłego roku szkolnego nie będzie naboru do pierwszej klasy
gimnazjum, to w roku 2017/2018 uczniów
będzie o ok 80 mniej. W nadchodzących
dwóch latach można przewidywać dalsze
obniżenie liczby uczniów rozpoczynających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Strzeleckiego, ale więcej
ich będzie w roku szkolnym 2019/2020,
bo wtedy, zgodnie z zapowiedzianą reformą systemu oświaty do szkół średnich
trafią absolwenci ostatnich klas gimnazjów i pierwsi absolwenci VIII klasy szkół
podstawowych. Z kolei w roku szkolnym
2024/2025 (za 8 lat) spodziewamy się
wielkiego spadku liczby uczniów - ze
względu na podwyższenie obowiązku
szkolnego z 6 do 7 lat.
- A za uczniem „idą” pieniądze...
- Przekazywana przez Ministerstwo
Finansów część oświatowa subwencji
ogólnej nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków niektórych jednostek,
np. SOSW w Leśnicy, ZSP w Zawadzkiem.
- Czeka nas reorganizacja sieci
szkół?
- Może być ona wynikiem oczekiwań
społecznych poszczególnych środowisk

mimo problemów ekonomicznych – czyli
niewystarczającej subwencji na pokrycie
wydatków bieżących danej szkoły lub tylko czynnika ekonomicznego.
Planowana
reforma
edukacji jest dobrym okresem na zmiany – wprowadzając nowe lub przekształcając stare jesteśmy w stanie
zniwelować, zmniejszyć skutki wynikające
z wygaszania, likwidacji bądź łączenia.
Przy zmniejszającej się liczbie uczniów
należy pomyśleć o kształceniu specjalnym, alternatywą wydaje się stworzenie
jednej silnej placówki kształcenia specjalnego w dobrej lokalizacji centralnej
opartej nie tylko o proces dydaktyczny,
ale także rehabilitacyjny, rozwojowy, paramedyczny i szeroko pojętego wsparcia
poradnianego,.
Drugim obszarem jest zbyt niski nabór w stosunku do potencjału w obszarze
oddziaływania Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych w Zawadzkiem. Pytanie
czy należy skoncentrować wszystko w
CKZiU w Strzelcach Opolskich, co z nierównomiernym dochodem wynikającym z
subwencji i wydatków. ZSP jest jedynym
ośrodkiem tego typu w Zawadzkiem, co
na pewno jest ważne ze względów społecznych.

Wsparcie kształcenia zawodowego
Powiat Strzelecki jest jednym z partnerów w projekcie systemowym pn.:
,,Wsparcie
kształcenia
zawodowego
w kluczowych dla regionu branżach” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014
– 2020. Partnerami projektu są powiaty
i placówki kształcenia zawodowego, natomiast liderem samorząd województwa
opolskiego. Całkowita wartość projektu
wynosi 2 126 159 zł, w tym dofinansowanie: 1 807 235 zł. Głównym celem
projektu jest zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez

wyposażenie i modernizację obszarów
infrastruktury edukacyjnej. Powiat Strzelecki w ramach projektu planuje modernizację Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Przewidziano utworzenie i doposażenie
Centrum Obróbki Metalu poprzez stworzenie pracowni mechaniki ogólnej, pracowni spawalni, pracowni obróbki plastycznej, pracowni mechaniki, ślusarni,
pracowni obrabiarek konwencjonalnych,
pracowni CNC oraz utworzenie pracowni
mechatroniki ogólnej, pracowni elektroniki, pracowni hotelarstwa i modernizacja

Dzień Nauczyciela
w różnych odsłonach

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

pracowni turystycznej. Zaplanowano również m.in. wymianę instalacji elektrycznej, remont posadzek, malowanie, budowę
ścianek działowych i wyburzenie ścianek
działowych. W ramach wyposażenia zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do
pracowni zawodowych (frezarki, tokarki,
szlifierki, prasy hydrauliczne, oscyloskopy, stanowiska komputerowe, programy
komputerowe, stanowiska egzaminacyjne,
lada recepcyjna, zestawy narzędzi do prac
elektrycznych oraz inne materiały, narzędzia i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodu).

FotoAktywność

Nagrodzone zdjęcie Moniki Szendzielorz-Nowakowskiej w konkursie ramach Europejskiego Tygodnia Sportu BeAcitv

6
dok. ze str. 2
-

Sesja Rady Powiatu

rozpatrzenia skargi na działalność
Szpitala Powiatowego im. Prałata
Józefa Glowatzkiego w Strzelcach
Opolskich (uznana za bezzasadną)
- zatwierdzenia planu finansowego i
inwestycyjnego na rok 2016 samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat StrzeleckiSzpitala Powiatowego im. Prałata J.
Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich (uznana za bezzasadną)
- wyrażenia zgody na podjęcie działań
celem przystąpienia do spółki i nieodpłatnego zbycia jednej akcji przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka
Akcyjna
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata
2016-2019
- zmiany budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Strzeleckiego na rok 2016.
Kolejny projekt uchwały wzbudził
dyskusję - w sprawie zmiany uchwały
XLI/426/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z
dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania
nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Strzeleckiego oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres
dłuższy niż trzy lata.
Wicestarosta J. Żyłka omawiając
projekt uchwały stwierdził, że w przypadku przypadku pierwszego postępowania
przetargowego nieudanego, cena może
być obniżona. - Ustawodawca przewidział, że kwota może zostać obniżona do
50%. Nie oznacza, to, że w postępowaniu
po przetargowym ta sprzedaż będzie określona od razu na poziomie 50%, ale na
ewentualność braku pozoytywnego rozstrzygnięcia pierwszego przetargu. Jeśli
chodzi o to postępowanie bezprzetargowe
– dotychczas jest zapis, że w stosunku do
jednostek samorządowych oraz Skarbu
Państwa, to obniżenie ceny wynosi 20%.
W tym przypadku Zarząd Powiatu Strzeleckiego proponuje Radzie, aby określić
tę cenę do wysokości 75%. W przypadku jeśli pierwsze i drugie postepowanie
przy sprzedaży nie jest postepowaniem
udanym, to te 20%, które do tej pory jest
zapisane, liczy się nie od ostatniej obniżonej ceny, tylko od ceny na początku okre-

ślonej przez rzeczoznawcę. Dotyczyłoby
to tylko dla instytucji Skarbu Państwa i
samorządów. W takich przypadkach jest
także możliwość przekazania majątku w
formie darowizny. To nie jest temat, który
dotyczy negocjacji z podmiotami prywatnymi, przedsiębiorcami.
Radny J. Bogusz: - Sprawa dotyczy
obiektów bo byłej szkole w Zawadzkiem?
Wicestarosta J. Żyłka: - To uregulowanie ogólne, gdybyśmy chcieli sprzedawać teraz i w przyszłości. Na razie dotyczy tylko samej uchwały.
Przewodniczący S. Krawiec: - Tylko jeśli zbywamy na rzecz skarbu Państwa, albo innej instytucji samorządowej?
Radna Aleksandra Labus-Gałuszka:- Bezprzetargowo?
Wicestarosta J. Żyłka: - Tak, bezprzetargowo.
Radny A. Wróbel: - Tą uchwałą upoważniamy Zarząd do takiej formy prowadzenia negocjacji i w tej sytuacji jako Radni nie mamy nic do powiedzenia. Jesteśmy
tylko informowani o przetargu.
Radny J. Bogusz: - Podejmujemy
uchwały najmu, ustawienia tablicy, a tutaj
idą grube pieniądze i nie mamy nic do powiedzenia.
Wicestarosta J. Żyłka: - O sprzedaży
obiektu Rada będzie każdorazowo decydować. Natomiast proponujemy taką sytuację w zakresie dwóch instytucji - Skarbu
Państwa i instytucji samorządowych, którym możemy także przekazać obiekt jako
darowiznę.
Projekt uchwały w tej sprawie przyjęto 15 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 1
„przeciw”, za to uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital
Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego
w Strzelcach Opolskich oraz w sprawie
emisji obligacji komunalnych Powiatu
Strzeleckiego oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu.
W punkcie interpelacje, zapytania,
wnioski radny A. Wróbel zgłosił trzy zapytania i poprosił o odpowiedź na piśmie.
- Pierwsze dotyczy ul. Nowowiejskiej na
Osiedlu Nowa Wieś przy drodze powiatowej. Z informacji, które posiadam z 2016
roku wicestarosta obiecał, że po modernizacji części mostowej powierzchnia części drogi zostanie zrekonstruowana, czy
zostanie nowy asfalt położony. Drugie
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zapytanie – czy istniałaby możliwość ustawienia przynajmniej jednego lub dwóch
koszy przy ścieżce rowerowej między
Zalesiem, a Lichynią, czy Leśnicą. Ustawienie ich po prostu zmobilizuje użytkowników tej ścieżki do wrzucania śmieci
do pojemnika. I trzecie zapytanie- już od
ponad miesiąca interweniuję u Naczelnika
Wydziału Dróg, o to aby na ul. Strażackiej
w Zalesiu Śląskim zlikwidować muldy i
połatać drogę.
Wicestarosta J. Żyłka: - Nie deklarowałem reparacji ul. Nowowiejskiej.
Deklarowałem, że spiszę z firmą protokół,
na bazie którego firma poprawi, to co zostało zniszczone i taki protokół pracownik
dzisiaj wysłał. Za utrzymanie czystości
zgodnie z ustawą odpowiada burmistrz lub
wójt, natomiast jeśli chodzi o muldy, to nie
widzę celowości, do tego, żeby reperować
ul. Strażacką łącznie z drogą do Cisowej.
Będziemy to wykonywać w ramach robót
bieżących.
Radny A. Wróbel: - Na Komisji Budżetowej w jednym ze sprawozdań usłyszałem, że w tym roku Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy przekazała stosunkowo dużą kwotę na szpital powiatowy w
Strzelcach Opolskich, bardzo proszę, aby
tę informację spopularyzować w naszym
dwutygodniku Powiat Strzelecki.
Radny J. Bogusz: - Chciałbym podziękować Zarządowi i wicestaroście Żyłce osobiście, za to, że droga powiatowa
biegnąca w Szymiszowie na czas dożynek
była super przygotowana, uporządkowana. Serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców Szymiszowa.
Radna Gizela Szendzielorz: - Mieliśmy możliwość uczestniczenia w niedzielę w fajnej imprezie „Święto Chleba”.
Gratuluję organizatorom, pomysł świetny,
ogrom pracy, bardzo dobra organizacja, a
dla mnie było to odprężenie - uczestniczyć
w imprezie, za którą się nie odpowiada.
Dziękuję za zaproszenie naszych Mażoretek, bo jest to bardzo ważne: ćwiczą
dziewczyny, są mistrzyniami Polski i była
to bardzo dobra promocja dla nich. Gratulacje.
Starosta J. Swaczyna: - Ubolewam
nad tym, ze impreza była powiatowa, a
radni nie wszyscy byli na niej.
oprac. M. Górka

Najlepszy Uczeń Powiatu
komu przypadnie tytuł?
Tradycyjnie najlepsi uczniowie ze wszystkich typów szkół z terenu powiatu
strzeleckiego będą rywalizować o ten zaszczytny tytuł i nagrodę pieniężną, przyznawane przez Powiat Strzelecki. I na pewno konkurencja będzie ostra. Zgłoszenia
przyjmowane są do 30 listopada.
Tytuł Najlepszego Ucznia Powiatu przyznawany jest w 5 kategoriach: Najlepszy
Uczeń Bez Barier, Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej, Najlepszy Uczeń Gimnazjum, Najlepszy Uczeń - Mistrz w Zawodzie.
Szczegóły na stronie: www.powiatstrzelecki.pl

Pula nagród: 10.000 złotych!

Licealiści
o Powstaniu Warszawskim

Dzień po wojewódzkich obchodach
72. rocznicy przybycia pierwszego transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf (dziś Łambinowice) do
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
przybyli uczniowie strzeleckiego liceum
Kolejna rocznica uroczyście obchodzona w dawnym obozie jenieckim stworzyła sprzyjające okoliczności i klimat,
aby spotkać się i porozmawiać z uczestnikami wojennych wydarzeń, dziś świadkami historii i kombatantami.
Jak wyglądało życie w okupowanej
stolicy, jakie emocje towarzyszyły wybuchowi oraz kolejnym dniom powstania,
czym był ,,mały sabotaż”- w czasie spotkania z powstańcami poruszano różne
tematy. Czternasto- i siedemnastolatek
sprzed 72 lat dzielili się z młodzieżą zapamiętanymi chwilami. Padły słowa o entuzjazmie, o desperacji i o ...strachu. Pokolenie Kolumbów (bo tak dziś określa się
tę wojenną generację) rwało się do walki,
nie myśląc o wielkości chwili, w której
uczestniczy, którą tworzy.
– Nie czuliśmy się bohaterami - powiedział płk Bronisław Maciaszczyk -

chcieliśmy walczyć, nawet bez rozkazu
naczelnego wodza. Bo powstanie musiało
wybuchnąć - tak czy owak.
Konfrontacja wiedzy o tym fragmencie polskiej historii wyniesiona ze szkoły,
a wyznaczona przez rzeczowe bilanse historyków z jednej oraz przejmujące strofy Baczyńskiego czy Gajcego z drugiej
strony wywołała w nastoletnich umysłach
spore emocje.
Do nich odwoływał się również spektakl Teatru Ekostudio pt. ,,Przerzucane
słowa” w reżyserii Andrzeja Czernika.
Jego scenariusz powstał na kanwie autentycznych listów jenieckich odnalezionych
w dawnym niemieckim obozie w Lamsdorf. Miejscem, w którym widzowie obejrzeli przedstawienie, był zrekonstruowany
jeniecki barak.
Niezwykła lekcja historii zapewne na
dugo pozostanie w pamięci i sercach młodych ludzi. Zanotowane z niepokojem słowa ich rówieśnika sprzed ponad siedemdziesięciu lat: ,,Czy nam postawią z litości
chociaż nad grobem krzyż?” znalazły już
przecież swoją odpowiedź.
Dorota Maćkula

Powiatowe Centrum Kultury zaprasza

P O W I A T S T R Z E L E C K I = 744 km2 W R A Ż E Ń
Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4612329, 77 4613480
e-mail: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 77 4623845
z filią w Leśnicy
tel. 77 4639840, 77 4639830
Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
tel. 774636337, 774636422,
fax 774636744
e-mail: dpskadlub2@go2.pl
Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
tel. 77 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl
hkajstura@ckziu-strzelce.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zawadzkiem
tel. 77 4616430,
e-mail: lozawadzkie@wodip.opole.pl
zspzawadzkie@gmail.com
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskie
tel. 77 4613381, 77 4613901
e-mail: pcprstrzelceop@op.pl
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Pod patronatem Starosty Strzeleckiego

Młodzież poznaje historię ochrony przeciwpożarowej

25 października br. grupa 43 osób,
członków MDP z powiatu strzeleckiego,
brała udział w realizacji przedsięwzięcia
„Z historii w teraźniejszość dla ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa
mieszkańców”. Głównym punktem dnia
była wizyta w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, gdzie uczestnicy pod opieką przewodnika zapoznawali
się z historią ochrony przeciwpożarowej
w Polsce.
Nawiązaniem do teraźniejszości była
natomiast wizyta w KP PSP w Strzelcach
Opolskich i demonstracja przez zawodowych strażaków ich sprzętu bojowego.
Na zakończenie dnia, obok remizy
OSP Szymiszów, odbył się piknik, podczas którego uczestnicy mogli posilić się
grochówką oraz kiełbaskami. Nie zabrakło
też odrobiny historii OSP na terenie Gminy Strzelce Opolskie, którą przedstawili

strażacy-weterani.
Tego pełnego wrażeń dnia nie udałoby
się zorganizować bez pomocy Zarządu Powiatu Strzeleckiego, Gminy Strzelce Opol-

Najlepsi z Najlepszych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

skie oraz OSP Szymiszów, które sfinansowały przejazd, poczęstunek i zapewniły
realizację tegoż przedsięwzięcia od strony
organizacyjnej. Dziękujemy!

Dziękujemy również młodym druhom
z Wysokiej, Siedlca, Leśnicy, Kadłuba,
Warmątowic, Osieka i Szymiszowa za aktywny udział w tym przedsięwzięciu.

Dzień Nauczyciela
w różnych odsłonach

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

Sportowcy z Kadłuba
Już po raz 23. zorganizowany został Opolski Plebiscyt „Najlepsi z Najlepszych”. Szóstego października br. w Gogolinie rywalizowali między niepełnosprawni sportowcy. Ich
postawa powinna być dla nas wzorem, bo nam – sprawnym - wskazują, jak pokonać
własne słabości i ograniczenia.
Jak co roku w gronie laureatów nie zabrakło „naszych”. Są nimi:
Bartłomiej Marcinkiewicz (op. Piotr Nawrot) i Mateusz Michalik (op. Artur Walkowiak) –
obaj z ZSS Zawadzkie, Marcin Gawron (op. Wojciech Mielnik), i Daniel Władyka (op. Agata Zalejska) – obaj z ZPO „Ósemka Strzelce Op., Andrzej Czechowski (op. Roman Bem),
Marcin Król (op. Wiesław Biela) i Dariusz Szuba (op. Helena Griner) – cała trójka z DPS
Kadłub, Tomasz Solecki (op. Bożena Rybicka) i Grzegorz Sałajczyk (op. Krystyna Malik)
– oboje z DPS Zawadzkie oraz Michał Glik (op. Weronika Wolf) – z ŚDS Strzelce Opolskie.

UWAGA ZIMA!!!!

ZBLIŻA SIĘ CZAS NA ZIMOWĄ WYMIANĘ OPON

U nas zakupisz i wymienisz najtaniej opony.

Prowadzimy sprzedaż i wymianę opon w naszym Serwisie Opon.
Przy zakupie u nas kompletu nowych opon oferujemy:
- wymianę i wyważenie opon gratis.
PKS w Strzelcach Opolskich są
ul. 1 Maja 59
47-100 Strzelce Opolskie
Nasz Serwis Ogumienia czynny:
poniedziałek - piątek 7.00-17.00, sobota 7.00-15.00

Kontakt: tel. 77 4622554,723186607
Z A P R A S Z A M Y

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

Serce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

Zgubiłeś coś? Sprawdź!

w Powiatowym Biurze Rzeczy Znalezionych!
Do odebrania są:
Telefon komórkowy marki Nokia
Pieniądze
Torba z przyrządami mechanicznymi
samochodowymi
Pieniądze
Czarna saszetka z pieniędzmi
Portfel z pieniędzmi
Telefon komórkowy marki Samsung
Telefon komórkowy marki Samsung
Telefon komórkowy marki Sony
Klucze 4 sztuki
3 sztuki kluczy patentowych
Telefon komórkowy Alcatel
Rower o ramie czarno-złotej
Telefon komórkowy Sony Xperia
Telefon komórkowy Samsung
Rower dziecięcy
Rower marki Kross
Rower damski Kalin
Rower marki Merida

Telefon komórkowy NOKIA
Rower Amazonka
Pieniądze
Telefon komórkowy Samsung GT
Portfel z pieniędzmi
Rower damski Sprick
Pieniądze
Tablet Apple
Klucz do samochodu Opel
Rower Kattler
Telefon Komórkowy Nokia RM 781 300
Rower Qusar
Rower ETS City
Telefon Komórkowy Nokia G2-05
Portfel czarny z pieniędzmi
Wiertarka Pegasus
Telefon Komórkowy marki Apple
Telefon Komórkowy Samsung GT i 9506
Słuchawki nauszne Ozone
Rower górski Grand Mountain
Mini konsola psp

Kontakt w/s odbioru rzeczy przez osoby uprawnione
pod numerem telefonu 77 4401759
w godzinach 8.00-16.00 oraz w pokoju 312 Starostwa.

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Tel. wew.: 766, 767.
Wydział Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystki
Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
Zespół ds. Promocji Powiatu 713
Wydział Ochrony Środowiska
Tel. wew.:780, 781, 782, 785, 786.
Wydział Inwestycji i Zarządzania
Funduszami
Tel. wew. 790, 791
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Ad multos annos!
Z ogromną przyjemnością przedstawiamy dziś Państwu Jubilatkę mieszkankę naszego powiatu, która
w ostatnim czasie obchodziła swoje
okrągłe urodziny.
Z tej okazji odwiedził Jubilatkę
wicestarosta Janusz Żyłka - z listem
gratulacyjnym, upominkowym koszem oraz najlepszymi życzeniami.
Do tych ciepłych słów dołączamy się
i my - składając Jubilatce składamy
najserdeczniejsze życzenia wielu lat
- szczęśliwych i w dobrym zdrowiu.

Nieferalna 13
W grudniu nasz dwutygodnik obchodzić będzie trzynastą rocznicę istnienia.
Nieokrągłą wprawdzie, ale z tej okazji już dziś zapraszamy wszystkich naszych
Czytelników na spotkanie. Trzy lata temu, kiedy spotkaliśmy się na „prawdziwym” - dziesiątym - jubileuszu, było niezwykle sympatycznie i mile spędziliśmy razem tych kilka godzin. Postaramy się, by i tym razem tak było, bo atrakcji będzie sporo - dla dorosłych i dla dzieci. Wszystkie szczegóły - w następnym
numerze.
Trzynastka nie musi być feralna! W tym roku nie będzie na pewno.

Książkowy koncert życzeń!
Pani Emilia Swoboda 3 paździenika br. obchodziła swoje 90 urodziny

KPP Policji w Strzelcach Opolskich oraz Gmina Zawadzkie
zapraszają wszystkich na debatę społeczną pod hasłem

Bezpieczna Jesień Życia
25 października br., o godz. 10.00 w Centrum Informacji Turystycznej Kinoteatr w Zawadzkiem

Dzień Nauczyciela w różnych odsłonach

Uroczystość w Zespole Szkół Specjalnych w Zawadzkiem

Wrzesień wyróżnił się w Powiatowej Bibliotece Publicznej Powiatowego
Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
ogromnym zakupem nowości, a wszystko za sprawą dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z budżetu państwa, w ramach Programu
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Nasza biblioteka może się pochwalić
dofinansowaniem w kwocie 18 470 zł!
Dzięki temu w samym wrześniu
wzbogaciliśmy nasze zasoby o 100 tytułów audiobooków i około 500 nowych
egzemplarzy książek z różnych dziedzin
wiedzy.

Na życzenie czytelników zakupiliśmy
nowości na półki z fantastyką i horrorem,
z reportażem i beletrystyką, pojawiło się
wiele nowych poradników z dziedziny
psychologii, medycyny, książki popularnonaukowe związane z ekonomią, administracją i żywieniem, a nasz kącik dziecięcy
zaczął cieszyć oczy nowymi, kolorowymi
okładkami.
Wszystkim miłośnikom książek
chcieliśmy również przypomnieć o akcji
„Powiedz nam czego pragniesz… a my to
kupimy.” Oznacza to, że przyjmujemy zamówienia na Państwa książkowe marzenia
i postaramy się je spełnić! Akcja potrwa
do końca października (lub do wyczerpania zasobów).

ZAKRES USŁUG
REHABILITACYJNYCH
•

2-tygodniowe turnusy rehabilitacyjne

•

Rehabilitacja domowa

•

Masaż klasyczny

•

Masaż limfatyczny

•

Masaż wibracyjny AQUAVIBRON

•

Masaż bańkami szklanymi

•

Stawianie baniek przy przeziębieniu

•

Okłady borowinowe

•

Fale ultradźwiękowe

•

Lampa SOLLUX
(niebieska, czerwona)

•

Ćwiczenia indywidualne dla dzieci

•

Ćwiczenia indywidualne dla dorosłych

•

Pilates i joga ćwiczenia grupowe
codziennie

•

Joga (każda środa godz.18:00)

•

Ćwiczenia bierne

•

Ćwiczenia czynno-bierne

•

Ćwiczenia samowspomagane

•

Ćwiczenia w odciążeniu – UGUL

•

Ćwiczenia czynne

•

Ćwiczenia z oporem

•

Ćwiczenia oddechowe

•

Pionizacja i nauka chodu

•

Nordic walking
(każdy wtorek i czwartek)

Reklama jest nagrodą dla laureata konkursu „Poznaj Moją Nową Firmę” – edycja 2015/2016”

