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Dziêki temu do dyspozycji pa-
cjentów w pracowni RTG stanê³y 2
nowe aparaty do prze�wietleñ ogól-
nych (funkcjonuj¹ce w technologii cy-
frowej, dziêki czemu przy mniejszej
dawce promieniowania uzyskuje siê
znacznie lepsze zdjêcia; ich obróbka
odbywa siê na ekranie monitora; mo¿-
na je zapisaæ na p³ycie CD) oraz jeden
mammograf (dziêki temu z kolei na
pewno nie powtórz¹ siê ju¿ wcze-
�niejsze problemy z ocen¹ badañ mam-
mograficznych i mo¿liwo�ci¹ zakwe-

Nowa pracownia RTG
stionowania ich wyników).

Aparatura RTG i mammograf to
podstawowe urz¹dzenia s³u¿¹cymi
do diagnostyki nowotworów p³uc i
sutka.

W powiecie strzeleckim najczê-
�ciej wykrywanym nowotworem
w�ród mê¿czyzn - 25% wszystkich
wykrywanych nowotworów - jest
rak p³uc. W�ród kobiet pierwsze miej-
sce zajmuje rak sutka - 20 % wszyst-
kich zachorowañ na nowotwory.

(mg)

Doktor Tadeusz Ryncarz prezentuje nowy sprzêt
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14 pa�dziernika w Izostalu � spó³-
ce nale¿¹cej do grupy Stalprofil SA -
zosta³a otwarta pierwsza z dwóch
planowanych linii wewnêtrznej izo-
lacji rur w Centrum Izolacji Antyko-
rozyjnych w Kolonowskiem.

Koszt inwestycji wynosi oko³o
80 mln z³otych. Dziêki niej Izostal
bêdzie móg³ kompleksowo realizowaæ
projekty inwestycyjne na dostawy
rur izolowanych antykorozyjnie we-
wnêtrznie i zewnêtrznie wg standar-

Nowa inwestycja Izostalu

dów �wiatowych, w zakresie �rednic
od 33,7 mm do 1220,0 mm.
O tym, czy powstanie druga hala � a
s¹ takie plany � zadecyduje sytuacja
rynkowa i mo¿liwo�ci finansowe
spó³ki.

Izostal nie rezygnuje te¿ z pla-
nów gie³dowych. Celem wej�cia na
gie³dê by³oby przede wszystkim po-
zyskanie �rodków na kontynuacjê in-
westycji.

- prawid³owo zabezpieczajmy
swoje domy pamiêtaj¹c o  zamyka-
niu okien i drzwi do domów i po-
mieszczeñ gospodarczych,�- b¹d�my
ostro¿ni przy nawi¹zywaniu kontak-
tu z nieznajomymi przychodz¹cymi
do naszego domu, nie udzielajmy in-
formacji o naszych zwyczajach czy
te¿ wiadomo�ci o s¹siadach, które
mog¹ byæ im pomocne do dokonania
kradzie¿y,
- nie wpuszczajmy pod ¿adnym po-
zorem nieznanych osób do mieszkañ
czy domów,�- w trakcie zakupów nie
nale¿y afiszowaæ siê z ilo�ci¹ posia-
danych pieniêdzy w portfelu,�- nie
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wdawajmy siê w dyskusje z niezna-
jomymi podczas zakupów czy od-
wiedzaj¹cymi nasze domy, gdy¿ oni
tego w³a�nie oczekuj¹, a rozmowa jest
sposobem na wzbudzenie zaufania.�
Je¿eli uwa¿aj¹ Pañstwo, ¿e osoby,
których wcze�niej nie widzieli�cie,
poruszaj¹ siê samochodami np. na
tablicach rejestracyjnych z innego
powiatu czy te¿ województwa ob-
serwuj¹ Wasze domy, niezw³ocznie
zwróæcie siê o pomoc do najbli¿szych
lub s¹siadów i powiadomcie Policjê �
tel. 997 lub 112 z telefonu komórko-
wego.

Z³odzieje nie �pi¹
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CPR - Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego, dzia³a w naszej Komen-
dzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej od 2001 r. System ten pole-
ga na zintegrowaniu stanowisk dys-
ponowania si³ PSP, ratownictwa me-
dycznego i numeru alarmowego 112.
Usprawnia dzia³anie s³u¿b ratowni-
czych, i pozwala na skrócenie czasu
dojazdu do potrzebuj¹cego. W efek-
cie mieszkañcy powiatów strzelec-
kiego i krapkowickiego mog¹ czuæ siê
bezpieczniejsi. Do tej pory w ca³ym
województwie opolskim dzia³a³y 3
centra ( Brzeg, Olesno, Strzelce Opol-
skie), jednak¿e po wej�ciu w ¿ycie
nowego rozporz¹dzenia z 2 lipca
2009 roku system ten zostanie jesz-
cze bardziej rozbudowany. �W wo-
jewództwie opolskim 1 lipca 2012
roku docelowo dzia³aæ bêdzie 6 CPR-
ów: w Brzegu (obs³ugiwaæ bêdzie
powiaty brzeski i namys³owski),
Nysie (powiaty nyski i prudnicki),
Ole�nie (powiaty oleski i kluczbor-
ski), Kêdzierzynie-Ko�lu (powiaty
kêdzierzyñsko-kozielski i g³ubczyc-
ki). Dodatkowo utworzony zostanie
w Opolu Wojewódzkie Centrum Po-
wiadamiania Ratunkowego, które
oprócz tego, ¿e bêdzie obs³ugiwaæ

CPR w Strzelcach Opolskich
miasto Opole i powiat opolski, pe³-
niæ bêdzie funkcjê koordynatora sie-
ci CPR-ów w województwie. Nowa
koncepcja jest udoskonaleniem po-
przedniej sieci. Jest odpowiedzi¹ na
problemy, które da³y siê zauwa¿yæ
w trakcie o�mioletniego funkcjono-
wania CPR-ów. Projektowana sieæ ma
w ca³o�ci przej¹æ numer alarmowy
112, rozpoznawalny dla wszystkich
mieszkañców Europy. Operatorami
tego stanowiska bêd¹ funkcjonariu-
sze znaj¹cy biegle jêzyki obce, do-
datkowo w ca³ej sieci CPR-ów pra-
cowaæ bêd¹ osoby pos³uguj¹ce siê
innymi jêzykami, a mo¿liwo�æ prze-
noszenia rozmów umo¿liwi obcokra-
jowcom zg³oszenie wypadku lub ja-
kie� innej klêski ¿ywio³owej we w³a-
snym jêzyku. Nawet jêzyki egzo-
tyczne nie bêd¹ sprawia³y proble-
mów, dziêki specjalnemu dyktafono-
wi fonetycznemu. Równie¿ osoby
niepe³nosprawne, np. g³uchoniemi,
bêd¹ mia³y mo¿liwo�æ zg³oszenia nie-
bezpieczeñstwa poprzez wys³anie
wiadomo�ci SMS lub e-mail. Mo¿na
wiêc stwierdziæ, ¿e zaawansowanie
techniczne sieci bêdzie na miarê XXI
w.

W sk³ad CPR wchodziæ bêd¹ 4

stanowiska, stanowisko I dla opera-
tora nr 112, II - dla dyspozytora ra-
townictwa medycznego, III - dla funk-
cjonariusza Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej, IV - rezerwowe. Urz¹dzenia
techniczne pozwol¹ na zlokalizowa-
nie dzwoni¹cego na mapie cyfrowej,
co pozwoli na szybsze i sprawniej-
sze dotarcie do potrzebuj¹cego, któ-
ry niejednokrotnie z powodu zdener-
wowania nie potrafi dok³adnie okre-
�liæ, w którym miejscu siê znajduje
b¹d� podaæ dok³adnego adresu. W
sytuacjach kryzysowych np. jak pod-
czas tornada, które nawiedzi³o nasz
powiat w sierpniu 2008 roku, gdy
dyspozytor nie jest w stanie przyj¹æ
wszystkich zg³oszeñ, po³¹czenia bêd¹
przenoszone do innych CPR-ów, tak
by s³u¿by ratownicze mog³y zareago-
waæ na wszystkie sytuacje.

�rodki na powstanie nowej sieci
rozdysponowane zostan¹ na prze-
strzeni 3 lat. Wstêpnie ma byæ to 300
tys. z³. Suma ta jednak¿e wystarczy
tylko na urz¹dzenia techniczne, do-
datkowe 260-300 tys. potrzebne jest
na infrastrukturê i zaplecze dyspo-
zytorskie. Rozwa¿ana jest mo¿liwo�æ
pozyskania ich z funduszy unijnych
b¹d� z �rodków samorz¹dowych.
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Media a przemoc
Konferencja bêdzie organizowana
g³ównie dla pedagogów szkó³ ponad-
gimnazjalnych województwa opol-
skiego jak równie¿ funkcjonariuszy
komend powiatowych garnizonu
opolskiego zajmuj¹cych siê proble-
matyk¹ nieletnich. Planujemy rów-
nie¿ zaprosiæ przedstawicieli z Nie-
miec i Czech wspó³pracuj¹cych ze
Starostwem Powiatowym jak rów-
nie¿ z Komend¹ Wojewódzk¹ Policji
w Opolu.

Spotkanie to bêdzie miêdzy in-
nymi okazj¹ do poruszenia tematyki
przemocy w mediach w szerokim
tego s³owa znaczeniu.  Dzi� media
sta³y siê nieod³¹czn¹ czê�ci¹ rzeczy-
wisto�ci. S¹ wa¿nym i nieustannie
rozwijaj¹cym siê sektorem ¿ycia
zbiorowego, rodzajem dzia³alno�ci
gospodarczej, dostarczaj¹ pracy lu-
dziom ró¿nych zawodów, wytyczaj¹
poszukiwane produkty kulturowe.
Media to instrument w³adzy spo³ecz-
nej, narzêdzie kontroli, zarz¹dzania
spo³ecznego i mobilizacji. Ogromn¹
role media odgrywaj¹ we wspó³cze-
snej edukacji. Nowoczesne mass me-
dia pozwalaj¹ zdobyæ wiedze o �wie-

cie, promuj¹ nowe tendencje i poma-
gaj¹ tworzyæ w³asne systemy war-
to�ci oraz kszta³cenie postaw i umie-
jêtno�æ. S¹ oknem na �wiat dla tych,
którzy umiejêtnie z niego korzystaj¹.
Dlatego te¿ rolê mediów we wspó³-
czesnej edukacji trzeba widzieæ nie
tylko w aspekcie niesamowitych
mo¿liwo�ci i stworzenia ogromnych
szans, ale równie¿ w aspekcie nie-

bezpieczeñstw, zw³aszcza wycho-
wawczych i spo³ecznych. Szczegól-
nie my, musimy nauczyæ m³odych
ludzi w³a�ciwego i krytycznego od-
bioru komunikatów medialnych. Czê-
sto dla ludzi m³odych Internet sta³ siê
miejscem rozrywki, a nawet hazardu,
np. m³odzie¿ potrafi siedzieæ ca³¹ noc
na czacie lub graæ w gry, zarabiaj¹c
lub trac¹c przy tym pieni¹dze.

Komendant wojewódzki policji nadinsp. Bogdan Klimek na otwarciu konfe-
rencji

Dobry pocz¹tek kariery
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W dniu 19.pa�dziernika 2009 od-
by³y siê dwa spotkania informacyjne
(w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr
1 w Strzelcach Opolskich i w Techni-
kum Zawodowym przy Spo³eczno -
O�wiatowym Stowarzyszeniu Me-
nad¿erów w Strzelcach Opolskich),
a w dniu 20 pa�dziernika 2009 r. w
Zespole Szkó³ Zawodowych w Za-
wadzkiem projektu pn.: �Akademia
nowych specjalno�ci zawodowych �
dobry pocz¹tek kariery� dofinanso-
wanego z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³eczne-
go.

Ku naszemu zdziwieniu sale pê-
ka³y w szwach. Liczba uczniów z
technicznych szkó³ zawodowych z
terenu powiatu strzeleckiego chc¹-
cych wzi¹æ udzia³ w szkoleniach prze-
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kracza³a kilkakrotnie liczbê przewi-
dzianych miejsc w ramach projektu.

Najwiêkszym zainteresowaniem
cieszy³y siê szkolenia z zakresu spa-
wania metod¹ MAG oraz kursy na
wózki wid³owe. Poza tymi szkole-
niami projekt przewiduje równie¿
dodatkowe zajêcia z zakresu kompu-
terowego wspomagania projektowa-
nia CAD, kursy prawa jazdy kat B
oraz kurs jêzyka angielskiego zawo-
dowego.  Ponadto ka¿dy uczeñ ze
szko³y zawodowej z terenu powiatu
strzeleckiego mo¿e skorzystaæ z po-
mocy i wsparcia pracowni kariery.

Celem dzia³alno�ci pracowni jest
efektywne doradztwo edukacyjno �
zawodowe, czyli pomoc uczniom w
diagnozowaniu w³asnego potencja³u
zawodowego.
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