Wszystkim Mieszkańcom naszego powiatu
składamy najserdeczniejsze życzenia
z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia:
pełnych radości i niezapomnianych
chwil przy choince
i migotliwym blasku świec.
Niech nadchodzący Nowy Rok
będzie czasem spełnienia
Waszych wszystkich planów, nawet tych,
o których zaledwie ośmielacie się marzyć,
niech przyniesie Wam zdrowie i same jasne dni.
Wicestarosta Strzelecki
Janusz Żyłka

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krawiec

Członek Zarządu Powiatu
Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Konwent Starostów

Przedstawicieli NFZ nie było

Jedyny taki dzień

Szesnaście lat temu w „Barce” zorganizowana została pierwsza Wigilia i pierwsza Pasterka. Tych, którzy tu próbowali
odnaleźć po różnych perypetiach swoje
miejsce, była mniej więcej dwudziestka.
Ale zaproszenie ks. Józefa Krawca na
Pasterkę przyjęli także mieszkańcy okolicznych miejscowości i zjawili się dość
licznie, by nie tylko uczestniczyć w mszy
św., ale i wspólnym kolędowaniu przy
dźwiękach akordeonu, na którym grał p.
Alfons Schnura.
- To było niezwykłe przeżycie - mówi
dziś ks. Krawiec. - I dlatego, że dopiero
organizowaliśmy „Barkę”, a dom w Doryszowie był jeszcze w stanie surowym, i

dlatego, że pani Anna, która długo szukała
miejsca w swoim życiu, zanim do nas
dotarła, starała się wszystkim matkować.
Nic dziwnego, że miała to we krwi - wcześniej była dyrektorką szkoły w jednym z
miast powiatowych na południu Polski.
Przed tą pierwszą wspólną- wieczerzą
„barkowiczów” wypytała wszystkich o
zwyczaje w ich rodzinnych domach i...
przygotowała aż pięć rodzajów zup, które
utkwiły w pamięci naszych mieszkańców
jeszcze z dzieciństwa. Bardzo chciała, żeby
wrócili myślami do tego, jak było kiedyś
w ich domach...
cd. na str. 3

Stanisław Stadnik

WIECZÓR WIGILIJNY

Opinie starostów i dyrektorów
szpitali powiatowych, którzy zebrali
się w strzeleckim starostwie 16 grudnia na Konwencie Starostów były
miażdżące: to skandal! Tak jednogłośnie komentowano nieobecność
na spotkaniu najważniejszych w
województwie osób odpowiedzialnych za zdrowie. Z zaproszenia nie
skorzystał ani szef opolskiego oddziału NFZ Tomasz Uher, ani Edward
Gądecki, przewodniczący Rady NFZ
w Opolu. Pierwszy w nadesłanym
piśmie stwierdzał, że nie skorzysta z
zaproszenia, by nie zarzucano mu później „nierównomiernego traktowania
świadczeniobiorców”, a jednocześnie
postulował o cokwartalne spotkania

z dyrektorami szpitali i starostami,
drugi nie tłumaczył się wcale.
Tematem spotkania miała być
wysokość kontraktów szpitalnych
na rok 2015 i ściśle z tym związany
tzw. pakiet onkologiczny, który ma
obowiązywać od początku przyszłego roku. Zapowiadało się dobrze, a
wyszło… jak zwykle. To znaczy – na
razie nie wyszło wcale.
- Wydawało się nam, że tak
szumnie zapowiadana przez ministra
zdrowia „szybka terapia onkologiczna”, której główną ideą jest szybkie
wykrycie zmian nowotworowych
i skrócenie drogi do ich leczenia,
związana jest z przyznaniem na nią
dodatkowych pieniędzy wszystkim

szpitalom – mówi starosta Józef Swaczyna. – Tymczasem okazało się, że
wcale tak nie jest, bo wszystko mieści
się w ramach kontraktów. Pozornie
jest inaczej – z jednej strony coś dodano, ale z drugiej jednak - obcięto.
I co ważniejsze: okazało się, że tym
szpitalom powiatowym w naszym województwie, które kontrakty z NFZ już
podpisały, na ten cel przyznano po 200
tysięcy złotych – po równo! A skąd
wiadomo, że liczba tych, u których
zostanie stwierdzony nowotwór, będzie taka sama w każdym powiecie?!
Ów „pakiet onkologiczny” nakłada na
szpitale szczegółowe wytyczne i procd. na str. 3

Jak dobrze, że jesteś Gwiazdo Wigilijna,
gdyż Ciebie wygląda cała Brać Familijna
Biorąc w swe ręce opłatek biały
Przychylasz nad stołem w dobroci świat cały
A gdy Go łamiesz, to serce skacze
i z wielkiej radości Twe wnętrze płacze,
Żeś wkoło zobaczył Tych, których ukochałeś,
Pocałunek, życzenia i miłość Im dałeś
A gdy kolędę zanucisz pospołu
to ŻŁÓBEK zobaczysz – i znowu
życzysz sobie,
aby ta BETLEJEMSKA GWIAZDA
za rok powróciła do
TWOJEGO STOŁU
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Sesja Rady Powiatu
Nowi radni

11 grudnia br. odbyła się druga w tej
kadencji sesja Rady Powiatu. Ponieważ
Komisarz Wyborczy w Opolu postanowieniem z dnia 2 grudnia 2014 r. wygasił
mandaty radnych Tadeusza Goca i Mariusza Stachowskiego z powodu wyboru
ich na burmistrzów Strzelec Opolskich i
Zawadzkiego, ich miejsce w Radzie po
złożeniu ślubowania zajęły dwie osoby,
które otrzymały kolejno największą liczbę
głosów z tych samych list. Są to: Aleksandra Labus-Gałuszka z okręgu nr 3, z listy
nr 4 KW Platforma Obywatelska RP (na
miejsce Mariusza Stachowskiego) oraz
Dariusz Bolechowski z okręgu nr 1 z listy
nr 17KWW Spółdzielców Mała Ojczyzna
(na miejsce Tadeusza Goca).
Dalsza część sesji poświęcona była
sprawom organizacyjnym – powołaniu
komisji problemowych (ich składy publikujemy poniżej) oraz Rady Społecznej
Szpitala Powiatowego.
Radni podjęli również uchwałę w
sprawie wynagrodzenia dla starosty (w
wysokości niezmienionej w stosunku do
poprzedniej kadencji) oraz w sprawie
uchwalenia nowego regulaminu organizacyjnego starostwa określającego podział
obowiązków między nowych członków
Zarządu Powiatu.

Dariusz Bolechowski,

l.47, wykszt. średnie, mieszkaniec Strzelec
Opolskich, p.o. kierownika RSiR UM w
Strzelcach Op. Pracownik samorządowy
od 2000 r. Prowadzi własną szkółkę pływania. Rozpoczyna pierwszą kadencję w
Radzie Powiatu.

KOMISJA BEZPIECZEŃSTYWA
1. Ryszard
Nocoń
- Przewodniczący
2. Stefan
Szłapa
3. Józef
Swaczyna
4. Dariusz
Bolechowski
5. Jan
Bogusz
6. Joachim
Szostok
7. Janusz
Żyłka
KOMISJA BUDŻETU
1. Aleksandra Labus-Gałuszka - Przewodnicząca
2. Stefan
Szłapa
3. Waldemar
Bednarek
4. Hubert
Ibrom
5. Andrzej
Wróbel
6. Piotr
Szuba
7. Jan
Bogusz
8. Janusz
Żyłka
9. Stanisław
Krawiec
10. Zdzisław
Ćwieląg

KOMISJA EDUKACJI
1. Waldemar Bednarek
2. Waldemar
Gaida
3. Gizela
Szendzielorz
4. Piotr
Szuba
5. Joachim
Szostok
6. Dariusz
Bolechowski
7. Jan
Zubek
8. Kazimierz Kubal
9. Zdzisław
Ćwieląg
KOMISJA GOSPODARCZA
1. Hubert
Ibrom
2. Ryszard
Nocoń
3. Kazimierz Kubal
4. Janusz
Żyłka

- Przewodniczący

- Przewodniczący

Kolejna sesja zwołana została na 30 grudnia,
poświęcona będzie budżetowi
Powiatu Strzeleckiego na 2015

KOMISJA REWIZYJNA
1. Gizela
Szendzielorz
- Przewodnicząca
2. Andrzej
Wróbel
- Zastępca Przewodniczącego
3. Rajmund
Hudzik
- Sekretarz
4. Aleksandra Labus-Gałuszka
Powołuje się Radę Społeczną Szpitala Powiatowego
w składzie:
1. Józef Swaczyna – Przewodniczący – z mocy ustawy
2. Stefan Szłapa
3. Ryszard Nocoń
4. Janusz Żyłka
5. Waldemar Bednarek
6. Waldemar Gaida
7. Hubert Ibrom
8. Aleksandra Labus-Gałuszka
Osoby w punktach 2-8 to reprezentanci gmin, zgodnie z wymogiem zawartym w Statucie Szpitala Powiatowego im. Prałata J.
Glowatzkiego w Strzelcach Op.

Debata o oświacie rozpoczęta

Aleksandra Labus-Gałuszka,

l. 43, wykszt. wyższe; mieszka w Zawadzkiem, pracuje w komunalnej spółce
Zaw-Kom w Zawadzkiem jako specjalista
ds. ochrony środowiska; to pierwsza jej
kadencja w Radzie Powiatu.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p. Jerzego

Obrusznika

Rodzinie i bliskim najserdeczniejsze wyrazy współczucia
składają
Zarząd i Rada Powiatu Strzeleckiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Oceń opiekę zdrowotną
- weź udział w ankiecie

Narada dyrektorów placówek oświatowych i Powiatowego Centrum Kultury
z Waldemarem Gaidą, członkiem Zarządu
Powiatu Strzeleckiego, zapoczątkowała
cykl debat o przyszłości oświaty w Powiecie Strzeleckim.

- Rozpoczynamy spotkania z przewodnim tematem „oświata” – mówi W.
Gaida.
Chcemy wszystkie problemy przedstawić różnym środowiskom – nie tylko
dyrektorom, nauczycielom, ale i rodzicom
i młodzieży. Tylko podczas szerokiej

dyskusji możemy wypracować wspólne
stanowisko w wielu sprawach. Z takim
modelem spotkałem się w Niemczech i
uważam, że należy przenieść go na nasz
grunt, a wyzwań jest sporo, poczynając
od problemów związanych z niżem demograficznym.

Firma doradcza PwC z Warszawy,
we współpracy z zespołem prowadzącym
serwis internetowy www.dane-i-analizy.pl
w 2014r r. przedstawiła opracowanie pn.
Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014, stanowiące próbę oceny działania polskiego systemu opieki zdrowotnej,
z wykorzystaniem międzynarodowych
doświadczeń w sporządzaniu mierników
sprawności systemu ochrony zdrowia.
Opracowanie jest dostępne na stronie
internetowej PwC www.pwc.pl.
W ramach przygotowań do drugiej
edycji projektu i planowego powstania
drugiego wydania Krajowego indeksu
sprawności ochrony zdrowia w roku 2015,
firma PwC oraz DiA rozpoczęły badanie

opinii pacjentów korzystających z publicznej opieki zdrowotnej w Polsce, którego
wyniki będą jedną z części „Krajowego
indeksu”.
W ramach powyższego badania,
za pośrednictwem ankiety internetowej
pacjenci oceniać będą system ochrony
zdrowia w 3 następujących obszarach:
1. Podstawowa opieka zdrowotna,
2. Ambulatoryjna specjalistyczna opieka
zdrowotna,
3. Leczenie szpitalne.
Ankieta jest ogólnodostępna dla
wszystkich pacjentów i znajduje się na specjalnie dedykowanej stronie internetowej
www.indeksochronyzdrowia.pl.

Sprostowanie

W poprzednim numerze naszego dwutygodnika przy przedstawieniu radnych zrobiliśmy dwa błędy:
Janusz Żyłka swoją pierwszą kadencję w Radzie Powiatu rozpoczął w 2002 r., a dla Jana Bogusza
będzie to czwarta kadencja w Radzie Powiatu.
Zainteresowanych i czytelników - przepraszamy.
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OFERTY PRACY

Konwent starostów

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

dok. ze str. 1

cedury, do których szpitale muszą się
dostosować, dotyczy to m.in. konsyliów lekarskich, składających się z 4-5
lekarzy. Oznacza to, że z opolskiego
szpitala onkologicznego do szpitali powiatowych przyjeżdżać będą
zespoły specjalistów związanych z
leczeniem nowotworów, ale na jakich
zasadach i jak to będzie wyglądało dokładnie – na razie nie wiadomo. Po raz
kolejny NFZ – jako jedyny płatnik za
usługi zdrowotne - stawia pod ścianą
szpitale powiatowe. - Nie wiem, czy
istotnie dyrektorzy szpitali (Brzeg,
Namysłów, Nysa) , którzy już zawarli
kontrakty na 2015, są usatysfakcjonowani ich wysokością. Nasz szpital
nie jest, podobnie jak wiele innych w
całym kraju. Jeszcze przed kampanią
wyborczą przewodniczący Rady NFZ

dok. ze str. 1

w Opolu obiecywał, że w przyszłym
roku będzie o 39 milionów więcej na
leczenie, teraz NFZ się z tego wycofuje. Oznacza to, że nasz kontrakt, jak
i inne, pozostanie na tym samym poziomie, co we wcześniejszych latach.
Tak więc ustaliliśmy dzisiaj podczas
Konwentu, że przygotowane zostanie
szczegółowe wyliczenie kosztów i ich
porównanie ze szpitalnymi kontraktami, które zostanie przesłane do NFZ.
Zamierzamy walczyć dalej! Tym
bardziej, że na Opolszczyźnie już w
niedługim czasie dotknie nas kolejny
problem. Nasz region jest tym, gdzie
jest najwięcej ludzi w starszym wieku
– i w związku z tym będą rosły koszty
ich leczenia w szpitalach. Jak to pogodzić z nierosnącymi kontraktami
medycznymi?
Marta Górka

Jedyny taki dzień

Każdy z nas nauczył się wtedy czegoś
nowego - o sobie i o bliskich, ale także
wielu rzeczy, które mogły się przydać w
przyszłości. A to wspólne kolędowanie wspomina ks. Krawiec - było nie tylko
poruszające, ale i bardzo, bardzo długie.
Nie wiem, czy nie najdłuższe ze wszystkich w naszej historii.
Dziś Wigilie w „Barce” wyglądają
nieco inaczej. Od kilku lat liczba mieszkańców jest mniej więcej stała - grono liczy ok.
80 osób, w tym tylko 6 kobiet. Kiedyś było
ich więcej, ale od 2010 domu w Żędowicach nie zamieszkują już samotne matki;
przeznaczony został dla ludzi samotnych,
schorowanych.
„Barkowicze” mieszkają w trzech
domach, ale na Wigilii wszyscy spotykają
się w Kaczorowni - ok. 19-20 wieczorem.
Każda wspólnota przywozi własne trady-

cyjne potrawy, jest wspólny stół, opłatek,
życzenia. O jedenastej wieczorem rozpoczyna się Pasterka.
- Na tę Pasterkę na słomie - co stało się
już tradycją od tej pierwszej, w roku 1998,
z roku na rok przyjeżdża więcej osób. Nie
tylko z terenu powiatu strzeleckiego, ale
właściwie z całego województwa i spoza
niego - mówi Agnieszka Wycisło, pracująca w „Barce” od 7 lat. - Są tacy, dla których
przyjazd do ans stał się już tradycją, są i
tacy, którzy usłyszawszy od znajomych,
jak duże jest to przeżycie - sami w następnym roku chcą go doświadczyć. Taki dzień
zdarza się tylko raz w roku.
Natomiast każdego innego dnia możemy pomóc „Barce” po pożarze, wpłacając
choćby najdrobniejszą kwotę na podane
niżej konto:

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”

Bank Spółdzielczy w Leśnicy
O/Strzelce Opolskie
88 8907 1089 2002 1000 7211 0007

z dopiskiem: odbudowa mieszkań wspólnoty Wieczernik i schroniska dla osób bezdomnych

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
ks. Jan Twardowski

Jak pracujemy w starostwie?
Wigilia wolna
Informujemy, iż w związku z ustaleniem dnia wolnego od pracy w
zamian za święto przypadające w sobotę (tj. 1 listopada 2014)
w dniu 24 grudnia 2014 (Wigilia)
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich będzie nieczynne.

w Sylwestra - krócej
Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2014
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
czynne będzie do godziny 13:00.

STANOWISKO
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PRACOWNIK BIUROWY
STRZELCE OPOLSKIE
W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU		
		
MŁODSZY/SPECJALISTA
STRZELCE OPOLSKIE
DS.PERSONALNYCH		
		
		
		
SPEDYTOR
STRZELCE OPOLSKIE
		
KSIĘGOWA
STANISZCZE MAŁE
		
		
		
SPECJALISTA DS.ADMINISTRACJI STRZELCE OPOLSKIE
		
		
		
SPECJALISTA DS. REKRUTACJI
STRZELCE OPOLSKIE
I ADMINISTRACJI		
		
PRACOWNIK BIUROWY
NAKŁO
ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. NIEM.		
KONSULTANT TELEFONICZNY
STRZELCE OPOLSKIE
		
SPRZEDAWCA ½ ETATU
STRZELCE OPOLSKIE
		
SPRZEDAWCA KASJER
LEŚNICA
KASJER-SPRZEDAWCA ¾ etatu
STRZELCE OPOLSKIE
		
Z-CA KIEROWNIA SKLEPU
STRZELCE OPOLSKIE
		
POMOC KUCHENNA
STRZELCE OPOLSKIE
POMOC KUCHENNA ½ etatu
STANISZCZE WIELKIE
		
KELNER
KOLONOWSKIE
		
KUCHARZ/KA
STRZELCE OPOLSKIE
		
KELNER/KA
STRZELCE OPOLSKIE
KIEROWCA
TRASY KRAJOWE
KIEROWCA KAT.C+E
TRASY
MIEDZYNARODOWE
MECHANIK SAM. CIĘŻAROWYCH STRZELCE OPOLSKIE
DEKARZ
WG ZLECEŃ
TAPICER
OLSZOWA
		
		
STOLARZ MEBLOWY
DOBRODZIEŃ
		
MONTER
CAŁY KRAJ - POLSKA
FREZER, FREZER CNC
ZAWADZKIE
		
SPAWACZE
ZAWADZKIE
WIERTACZ W METALU
ZAWADZKIE
SZLIFIERZ METALI
ZAWADZKIE
ŚLUSARZ
ZAWADZKIE
OPERATOR CNC
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK OCHRONY
STRZELCE OPOLSKIE
FIZYCZNEJ		
MONTER WIĄZEK
DYLAKI
AUTOMATYK UTRZYMANIA
STRZELCE OPOLSKIE
RUCHU		

WYMAGANIA OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- wykształcenie średnie lub wyższe,
- bardzo dobra znajomość programu Exel
- umiejętność pracy w zespole, - odporność na stres
- wykształcenie wyższe,
- praktyczna znajomość prawa pracy,
- samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
- min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w przypadku Młodszego Specjalisty ds .personalnych
pół roku lub staż/praktyka,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- wykształcenie średnie lub wyższe,
-min. rok doświadczenia, - biegła znajomość j. niemieckiego
-wykształcenie min. średnie ekonomiczne,
- obsługa komputera – programy księgowe,
- doświadczenie,
- znajomość j. niemieckiego lub j. ang. w stopniu dobrym
- wykształcenie średnie,
- znajomość prawa pracy, zasad rekrutacji, pomysłowość,
- min. rok doświadczenia,
- znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
- wykształcenie średnie, - znajomość prawa pracy
- doświadczenie min. 1rok
- komunikatywna znajomość j. angielskiego
- wykształcenie wyższe,, - obsługa komputera,
- biegła znajomość języka niemieckiego
- obsługa komputera, - komunikatywność,
- stopień niepełnosprawności
- wykształcenie zawodowe, - komunikatywność, uczciwość,
- doświadczenie mile widziane
-obsługa kasy fiskalnej, - aktualna książeczka sanepidowska
- wykształcenie zawodowe,
- mile widziana książeczka sanepidowska
-mile widziana książeczka sanepidowska,
- mile widziane doświadczenie jako z-ca kierownika sklepu
-wykształcenie min. zawodowe, - prawo jazdy kat. B,
- znajomość podstaw gastronomii
- wykształcenie średnie, - doświadczenie,
- znajomość języków: niemiecki, angielski
- wykształcenie zawodowe/techniczne,
- umiejętności kulinarne, -doświadczenie
-doświadczenie w branży gastronomicznej
- doświadczenie mile widziane, - prawo jazdy kat. C+E
- prawo jazdy kat. C+E

- wykształcenie zawodowe
- wykształcenie zawodowe,- doświadczenie
- wykształcenie min. zawodowe,
- umiejętność samodzielnego tapicerowania,
- 3 letnie doświadczenie w zawodzie tapicera
- wykształcenie min. zawodowe, - możliwość przyuczenia
- mile widziane doświadczenie- wykształcenie zawodowe, - prawo jazdy kat. B
- wykształcenie zawodowe – techniczne,
- obsługa obrabiarki
- wykształcenie zawodowe
- wykształcenie zawodowe
- wykształcenie zawodowe
- możliwość przyuczenia
- wykształcenie średnie, - doświadczenie
- współpraca w zespole,
- obsługa komputera, - doświadczenie mile widziane
- wykształcenie zawodowe
-wykształcenie min. średnie automatyczne lub elektryczne,
- umiejętność: diagnostyki oprogramowania PLC, parametryzacja częstotliwości, - upr. SEP do 1 kV,
		
-min. rok doświadczenia w dziale utrzymania ruchu
KONTROLER JAKOŚCI
ZAWADZKIE
- wykształcenie średnie, - doświadczenie w zawodzie
PRACOWNIK LINII
STRZELCE OPOLSKIE
- zdolności manualne, gotowość do wykonywania
PRODUKCYJNEJ			 czynności w systemie czterobrygadowym,
		
- umiejętność współpracy w zespole,
		
- zaangażowanie i chęci do pracy,
		
- wykształcenie min. zawodowe
OPERAT. WÓZKÓW WIDŁOWYCH STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe, - zaangażowanie,
		
- dyspozycyjność w systemie czterobrygadowym
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
OLSZOWA
-wykształcenie zawodowe,
		
- mile widziane upr .do prowadzenia wózków widłowych
OPERATOR URZĄDZEŃ
ŻĘDOWICE
- wykształcenie zawodowe lub średnie,
PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO		
- obsługa komputera
OBSŁUGA SOLARIUM
STRZELCE OPOLSKIE
- student/ki studiów dziennych lub zaocznych
PRACOWNIK GOSPODARCZY
STANISZCZE WIELKIE - prawo jazdy kat. B, - zaradność
KALETNIK, CHOLEWKARZ,
STRZELCE OPOLSKIE
- poszukiwana osoba, która zna się na butach, torbach,
OBUWNIK			 kurtkach, potrafi ocenić ich stan, „ma wizję” jak daną rzecz
naprawić, osoba ta musi mieć doświadczenie w szyciu,
wszywaniu zamków i naprawie obuwia
TECHNIK UTRZYMANIA SIECI
OPOLE
- wykształcenie średnie 4 letnie techniczne,
		
- słaba znajomość języka angielskiego,
		
- podstawowa wiedza z zakresu telekomunikacji lub elektrotechniki, - prawo jazdy kat.B,
		
- obsługa komputera, - mile widziane upr.SAP do 1 kV
OBSŁUGA LODOWISKA
STRZELCE OPOLSKIE
- wykształcenie zawodowe,
		
- sprawność manualna, dobry kontakt z otoczeniem
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Stypendystka Premiera
Monika Wąsik, uczennica
klasy IIIa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
po raz drugi z kolei otrzymała
stypendium Premiera RP.
Jest wszechstronnie uzdolniona, a średnia jej ocen wynosi 5,78!
Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu naukowych sukcesów w przyszłości.

Młodzież ma pomysły!
Cieszy się dyrektor ZSP w Zawadzkiem Ryszard Pagacz. W zeszłym roku
projekt autorstwa uczniów tej szkoły
okazał się tak dobry, że wszedł do finału
w Gdyni, teraz - zakwalifikowany został
do oceny podczas jednego z pięciu Regionalnych Festiwali Naukowych E(x)
plory. W lutym 2015 rywalizować będzie
o wejście do finału 150 wybranych przez
ekspertów projektów. Wśród nich znalazł się „Eco hamulec” - projekt dwójki
uczniów LO w Zawadzkiem - Mateusza
Piesiaka i Bartosza Pamuły (obaj uczą się
w klasie II o profilu ścisłym, na poziomie
rozszerzonym). Urządzenie skraca drogę
hamowania, a zatem przyczynia się do

zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.
– Wykorzystaliśmy zasady aerodynamiki
i eksperymentalnie dowiedliśmy skuteczność pomysłu – twierdzą autorzy.
Festiwale Naukowe E(x)plory –
międzynarodowe – stanowią okazję do
zaprezentowania swoich pomysłów przez
młodych pasjonatów nauki - w wieku
od 14 do 20 lat, pojedynczo lub w dwu- i
trzyosobowych zespołach. Jednak, jak
zauważa dyrektor Pagacz, w szranki stają
nie tylko uczniowie, ale i studenci, którymi
opiekują się pracownicy wyższych uczelni.
Jego uczniowie takiego zaplecza nie mają,
ale mogą liczyć na wsparcie szkoły.

Terapia Intergracji
Sensorycznej w Kadubie
Od marca do grudnia uczniowie
najmłodszych klas Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie brali udział w zajęciach
p.n. „Integracja sensoryczna dla najmłodszych”. Zorganizowanie tego typu zajęć
było możliwe dzięki uzyskaniu Grantu
Edukacyjnego Powiatu Strzeleckiego na
rok 2014.
Właściwa stymulacja układów sensorycznych wpływa na przyrost nowych
i rozszerzenie już istniejących neuronów
co z kolei ułatwia uczenie się. Integracja
bodźców zmysłowych kształtuje postrzeganie świata i wpływa na celowe i
efektywne działanie, poprzez zabawę z
wykorzystaniem metody SI integrują się
wrażenia zmysłowe uczniów, które są
podstawą optymalnego rozwoju i stanowią
bazę do nauki nowych umiejętności.
Zajęcia prowadziła Monika Szendzielorz-Nowakowska – terapeuta Integracji
Sensorycznej.

Betlejemskie światełko dotarło
17 grudnia harcerki z dh podharcmistrzem
Jerzym Dolińskim przekazały „Światełko
Betlejemskie” wicestaroście Jerzemu
Żyłce.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczył w betlejemskiej sztafecie od roku
1991. Mimo trudnej sytuacji międzynarodowej nigdy nie zdarzyło sie od momentu
rozpoczęcia tej akcji, czyli od roku 1986,
by światło nie wyruszyło z Betlejem, miasta leżącego w Autonomii Palestyńskiej. To
światło jest nie tylko symbolem pokoju,
ale i bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzeczy dzieci, osób starszych
i potrzebujących.

Koncert kolęd po niemiecku
5 grudnia br. w restauracji : „U Jana”
w Warmątowicach odbył się jedenasty
Konkurs Kolęd w Języku Niemieckim: „Es
weihnachtet”. W konkursie wzięło udział
97 uczniów z dziewięciu szkół: z PSP nr
2 w Strzelcach Opolskich, z PSP nr 4 w
Strzelcach Opolskich, z PSP w Suchej, w
Dziewkowicach i w Błotnicy Strzeleckiej,
z ZPO w Kadłubie i w Kalinowicach oraz
z PSP w Jemielnicy i z SP w Kotulinie.
Patronat nad konkursem tradycyjnie
już objęli: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - Koło
DFK w Błotnicy Strzeleckiej, Burmistrz
Strzelec Opolskich i Starosta Powiatu
Strzeleckiego oraz Burmistrz Toszka i
Wójt gminy Jemielnica.
Łącznie 86 wykonawców zaprezentowało 16 kolęd. Jury oceniało poprawność
językową , dobór repertuaru i ogólne
wrażenie artystyczne zaprezentowanych
utworów.
Trzecią kategorię konkursu stanowiły
szopki bożonarodzeniowe. Łącznie szkoły
wystawiły do konkursu 11 szopek, wykonanych przez uczniów różnymi technikami
i z różnych materiałów.
Lista laureatów :
- w kategorii klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce- Szkoła Podstawowa w Kotulinie
II miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa
w Suchej
III miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa
w Błotnicy Strzeleckiej
- w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych:

I miejsce- Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach
II miejsce- Publiczna Szkoła Podstawowa
w Błotnicy Strzeleckiej
III miejsce- Szkoła Podstawowa w Kotulinie
- w kategorii najpiękniejsza szopka
bożonarodzeniowa:
I miejsce- Marek i Rafał Pientka z PSP nr
2 w Strzelcach Opolskich
II miejsce- Iwona Kondziela z PSP nr 4 w
Strzelcach Opolskich
III miejsce- Aurelia Drabiuk z PSP w
Błotnicy Strzeleckiej
Cały projekt konkursu: „Es weihnachtet” został po raz kolejny sfinansowany
przez Wicekonsulat Republiki Federalnej

Radość dla dzieciaczków

Niemiec w Opolu poprzez Towarzystwo
Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku
Opolskim- Koło DFK w Błotnicy Strzeleckiej oraz przez Burmistrzów Strzelec
Opolskich i Toszka oraz przez Starostę
Powiatu Strzeleckiego i Wójta Gminy
Jemielnica. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody za udział w konkursie,
a pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii
zostały nagrodzone pięknymi szklanymi
statuetkami i nagrodami dla szkół.
Cały konkurs przebiegał w miłej,
świątecznej atmosferze, przy kawie i
świątecznych wypiekach przygotowanych
przez rodziców uczniów PSP w Błotnicy
Strzeleckiej. Konkursowi towarzyszył
również, jak co roku przygotowany również przez rodziców kiermasz świąteczny.

Święta rodzina
O słodkie dzieciąteczko, o
matko tak bardzo szczęśliwa,
Jak ona z nim się jednoczy, jak
się ono nią cieszy!
Jakiejż mógłby ten obraz mi
dostarczyć rozkoszy,
Gdybym ja przy nim, biedny,
nie stał tak święty jak Józef!

Małymi krokami w samodzielność

Johann Wolfgang Goethe
przeł. Andrzej Lam

W dniu 6 grudnia 2014 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
Kadłubie uroczyście zakończyło projekt
„Małymi krokami w samodzielność” realizowany w ramach konkursu dotacyjnego
Fundacji PZU – Młodzi niepełnosprawni
–
sprawni z PZU.
Na ostatnich zajęciach nie zabrakło
dobrej zabawy, wspaniałej atmosfery i
mnóstwa uśmiechu. Uczestników odwiedził Św. Mikołaj, który przyniósł cały
wór prezentów, zarówno dla dzieci jak i
rodziców.
W projekcie wzięło udział 20 dzieci
i ich rodzin z powiatu strzeleckiego.

Zajęcia trwały od sierpnia i obejmowały
spotkania grupowe z wykorzystaniem
metod aktywizujących i techniki ściśle
związanych z arteterapią, muzykoterapią,
bajkoterapią i stymulacją polisensoryczną.
Rodzice wspólnie ze swymi dziećmi mieli
także możliwość odbycia indywidualnych
konsultacji z psychologiem, logopedą i
rehabilitantem. Zostało również zorganizowane spotkanie grupowe ze specjalistą
ds. pozyskiwania wsparcia finansowego
dla niepełnosprawnych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
i mamy nadzieję, że w przyszłym roku
znowu się spotkamy.

Uczennice klasy II Tek wraz z opiekunami, przygotowały 10 grudnia 2014 roku
wyjazd do Centrum Administracyjnego
Regionalnych Placówek Instytucjonalnej
Pieczy Zastępczej Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek NMP w Gliwicach.
Spotkanie naszej młodzieży z wychowankami placówki w Gliwicach to
wyjątkowa lekcja kształtująca empatię i
wrażliwość, tak ważne w życiu każdego
człowieka. To także okazja do poszerzenia
wiedzy z zakresu sprawowania opieki nad
małym dzieckiem.
Wycieczka dydaktyczna poprzedzona
została zbiórką środków finansowych
na prezenty jakie przekazane zostały
dzieciom przebywającym w placówce.
Dzięki mobilizacji społeczności szkolnej

(wsparcie kiermaszu ciast i akcji „Czerwona Wstążeczka”) mogliśmy sprawić
radość wielu dzieciaczkom. Za okazane
wsparcie w imieniu Sióstr Służebniczek
NMP składamy serdeczne podziękowania
z życzeniami zdrowych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku.
W Gliwicach, w Centrum Handlowym
FORUM, mieliśmy okazję zobaczyć wystawę poświęconą 30leciu pracy Wojciecha
Barana - znanego gliwickiego fotografa
i fotoreportera. Wojciech Baran już od
początku nauki (kształcił się w technikum
Budowy Okrętów w Gdańsku-Wrzeszczu)
zajmował się fotografią. Tematyka jego
prac to: wzburzone morze, żywiołowe
akcje, dzieci i kwiaty.
Anna Mainka

***

Opłatek
Jest w moim kraju zwyczaj, że
w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego
łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
C.K.Norwid
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Moja gmina za cztery lata…
Zaraz po każdych wyborach samorządowych nowo wybranych włodarzy gmin
pytamy, jak widzą swoją gminę przy końcu kadencji. I tuż przed następnymi wyborami, pytamy, jak w ich opinii wygląda realizacja tych planów. A wyborcy będą
to mogli sami ocenić.
Brygida Pytel, wójt Izbicka:
Chciałabym aby za 4 lata były skanalizowane kolejne miejscowości gminy.
Wiem, że nie będzie gmina skanalizowana
w 100 %, ale kolejna miejscowość – tak.
W ramach współpracy z Aglomeracją
Opolską zrealizować termomodernizację
budynków gminnych (szkoły w Izbicku,
przedszkole i urząd) ze zmianą sposobu
ogrzewania. Starostwo zrealizuje remont
drogi powiatowej na odcinku Izbicko-Otmice. Chciałabym zrealizować projekt
zagospodarowania terenu wokół stawu w
Izbicku i założyć park dostępny dla ogółu
mieszkańców. Są to duże zadania i jeżeli
zostaną zrealizowane, będzie to sukces
ogromny. No i oczywiście chciałabym,
aby spełniło się moje marzenie: więcej
pieniędzy z budżetu Państwa na oświatę.
Tadeusz Kauch, burmistrz Ujazdu:
Gmina Ujazd w perspektywie najbliższych czterech lat ma być bardziej zadbana,
czysta i bezpieczna.
Obiekty, które powstały w minionej kadencji, mają tętnić życiem i być
miejscem dla spędzania wolnego czasu
przez naszych mieszkańców. Potrzebna
jest świetlica dla młodzieży w centrum
miasta. Dalszego zainteresowania wymaga
gospodarka wodno-ściekowa.
Najistotniejszy dla mieszkańców
jest jednak rozwój strefy ekonomicznej.
Chciałbym pozyskać tam dodatkowo
minimum 3 firmy dające miejsca pracy.
Mariusz Stachowski, burmistrz
Zawadzkiego:
Moja gmina za cztery lata to gmina
przyjazna mieszkańcom i inwestorom.
Chciałbym wspólną politykę ukierunkować na rozwój i modernizację gminy na
wielu płaszczyznach. Dzięki skutecznemu
zaangażowaniu w pozyskiwanie innych
źródeł finansowania chciałbym zrealizować kolejne inwestycje, które posłużą
wszystkim mieszkańcom - ułatwią życie,
dadzą pracę, podniosą poziom edukacji,
przyczynią się do tego, że nasza Mała Ojczyzna będzie jeszcze piękniejsza.
Moje priorytety to:
- poprawa standardu życia mieszkańców poprzez: przywrócenie połączeń kolejowych, przebudowę
drogi nr 901, rozwój budownictwa
jednorodzinnego, wsparcie dla młodych rodzin i rodzin wielodzietnych,
zwiększenie oferty usług medycznych,
poprawę jakości dróg, chodników i
placów zabaw, modernizacja obiektów
sportowo-rekreacyjnych,
- wypromowania wizerunku gminy
poprzez:
zorganizowanie i promowanie terenów inwestycyjnych, wsparcie osób
prowadzących i rozpoczynających
działalność gospodarczą, skuteczny
rozwój turystyki, zwiększenie oferty
kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i
turystycznej,
- poprawę komunikacji z mieszkańcami
oraz poprawę zarządzania gminą.
Wśród osób oddających głosy na
moją kandydaturę byli wyborcy z różnych
środowisk społecznych i w różnym wieku,
pragnę dziś podziękować Państwu, bez
wyjątku - każdy z pojedynczych głosów
jest dla mnie tak samo ważny i z taką samą
mocą zobowiązuje.
Marcin Wycisło, wójt Jemielnicy
Moja gmina za cztery lata będzie
prawdopodobnie w trakcie realizacji
wielu inwestycji. Najpierw jednak należy
ostatecznie rozliczyć i zamknąć inwestycje
już przeprowadzone i dokończyć sprawy
związane z budową kanalizacji sanitarnej.
Ostatnie lata to czas realizacji wielu

przedsięwzięć i działań mających na celu
poprawę jakości życie mieszkańców gminy, to czas intensywnego inwestowania.
Ważne jest, aby dobrze przygotować
się do nadchodzącego okresu programowania na lata 2014-2020, co pozwoli na dalsze
inwestowanie i umożliwi dalszy rozwój
gminy. Realizacja wielu zaplanowanych
działań uzależniona jest przede wszystkim od możliwości pozyskania środków
zewnętrznych – zarówno krajowych jak
i unijnych. Na możliwość sięgnięcia po
te środki ma wypływ także wielkość
wymaganego wkładu własnego i stan
zadłużenia gminy.
Najważniejsze zadania na nadchodzące lata to:
- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej
- remonty dróg gminnych
- modernizacja budynków przedszkoli
i świetlic wiejskich
- rozbudowa strażnicy OSP i świetlicy
wiejskiej w Jemielnicy
- termomodernizacja i przebudowa
świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS
w Piotrówce
- budowa targowiska w Jemielnicy
- ochrona zabytków
Gmina Jemielnica jest częścią Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego, obecnie
trwają prace i konsultacje społeczne dot.
dokumentów strategicznych dla tego obszaru. Wiele z ww. zadań jest zgodnych z
konsultowaną obecnie Strategią Rozwoju
Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
oraz z Programem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
W najbliższych latach priorytetem
moich działań będzie dalsze pozyskiwanie środków z funduszy europejskich dla
rozwoju naszej gminy.
Norbert Koston, burmistrz Kolonowskiego
Moja gmina za cztery lata... będzie
dysponowała lepszą i bezpieczniejszą
siecią dróg, będziemy lepiej przygotowani
do reagowania na sytuacje kryzysowe, poprawiając wyposażenie straży pożarnych,
ale również intensyfikując szkolenia.
Będziemy kontynuować działania w zakresie ochrony środowiska ograniczając
emisję CO2, zajmiemy się wykorzystaniem
energii odnawialnej. Chcemy również
rozszerzyć działania w zakresie opieki
nad dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi,
ale również nie zapominać o osobach
starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Chcemy dbać o wysoki poziom edukacji
w naszej gminie zapewniając odpowiednią
bazę oświatową i wyposażenie, ale również
realizując projekty wspomagające rozwój
zdolności u dzieci. Ważnym zadaniem
będą działania na rzecz tworzenia nowych
miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości. Zamierzamy również jeszcze bardziej
wzmóc działania na rzecz wykorzystywania obiektów kulturalnych, rekreacyjnych
i sportowych, tak aby oferta dla naszych
mieszkańców była jeszcze bogatsza i
interesująca. Chcemy, aby każdy poczuł
się ważnym i potrzebnym a jego głos w
sprawach gminy będzie zawsze z uwagą
wysłuchany.
Tadeusz Goc, burmistrz Strzelec
Opolskich:
Od blisko 8 lat konsekwentnie realizuję program wyborczy przedstawiany
mieszkańcom w trakcie kolejnych wyborów samorządowych i teraz również będę
kontynuował konkretne, długofalowe
i przemyślane działania i założenia na
kolejne 4 lata – tak, aby żyło się u dobrze,
bezpiecznie i aktywnie.

W sferze działań gospodarczych najważniejszy będzie dalszy rozwój gminy
poprzez tworzenie warunków do powstania kolejnych zakładów pracy, a także
rozbudowa istniejących np. Kronospanu,
by w konsekwencji mogły powstać nowe
miejsca pracy. Chciałbym, by każdy mieszkaniec gminy, bez problemu mógł pracę
znaleźć, jeśli tylko będzie chciał.
Z kolei w sferze działań społecznych
skupimy się na stworzeniu systemu
bezpieczeństwa socjalnego dla rodzin
wielodzietnych i seniorów i wprowadzeniu
budżetu obywatelskiego. Nierozerwalnie z
powyższymi sferami wiąże się budownictwo mieszkaniowe, dlatego priorytetem
będzie też budowa mieszkań dla młodych
rodzin oraz mieszkań chronionych dla
seniorów.
W dalszym ciągu będę dążył do ciągłego doskonalenia systemu oświaty poprzez
podnoszenie jakości usług edukacyjnych,
podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, czy modernizację placówek
oświatowych, w szczególności PSP nr 2
w Strzelcach Opolskich.
Dla podniesienia bezpieczeństwa
mieszkańców zbudujemy nowe drogi w
mieście, bezkolizyjne węzły drogowe
na ulicach Gogolińskiej z Bursztynową,
Mickiewicza z Dolińską i Dworcowej z
Marka Prawego.
Jako gmina dbająca o aktywny odpoczynek mieszkańców i wielokrotnie
wyróżniona tytułem „Sportowa Gmina”,
będziemy dążyć do realizacji kolejnych
etapów budowy CRWiS „Strzelec”,
obejmujących m.in. część rekreacyjną i
wypoczynkową, budowy „Orlika lekkoatletycznego”, utworzenia na powstających
terenach rekreacyjnych w rejonie „Rybaczówki” centrum letniego wypoczynku
dla mieszkańców z plażą, molo, placami
zabaw dla dzieci i urządzeniami do aktywności sportowej, a także budowę rowerowego placu zabaw na Osiedlu Piastów,
dalszą rewitalizację strzeleckiego parku
oraz parku w Błotnicy.
Już dziś jestem spokojny, że za 4 lata
nasza gmina będzie jeszcze ładniejsza i
bezpieczniejsza, dla przedsiębiorców warta
zainwestowania, dla mieszkańców warta
zamieszkania, dla turystów warta odwiedzenia, a dla nas wszystkim powodem do
dumy i uśmiechu.
Łukasz Jastrzemski, burmistrz
Leśnicy:
Moja gmina za cztery lata będzie miejscem, w którym mieszkańcy będą czynnymi uczestnikami, życia kulturalnego,
sportowego i społecznego. Ta aktywność
będzie wynikiem posiadania właściwej
infrastruktury niezbędnej do realizacji
swoich pasji np. boiska wielofunkcyjnego
w Leśnicy, większej sali ćwiczeń w szkole
muzycznej czy przebudowanej remizy OSP
w Raszowej. Za cztery lata będziemy mieli
nowe zakłady pracy, które dadzą pracę
„na miejscu” naszym mieszkańcom, a dla
zainteresowanych budową własnego domu
powstanie nowy teren osiedla mieszkaniowego w Leśnicy. Skanalizowane będą
kolejne części Zalesia Śl. oraz wyremontowane ulice w Zalesiu Śl., Lichyni i Dolnej.
Mieszkańcy będą mogli skorzystać ze
gminnego systemu wsparcia finansowego
wymiany starych pieców węglowych na
nowe ekologiczne oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina
Leśnica będzie atrakcyjniejsza turystycznie
i rekreacyjnie, głównie dzięki rozwojowi
infrastruktury w Górze Św. Anny.
Plany na kolejne lata są bardzo szerokie i dotyczą wszystkich miejscowości
naszej gminy, jednakże wiele z nich wymaga dużych nakładów finansowych, na które
planujemy pozyskać środki zewnętrzne. W
najbliższe cztery lata patrzę z optymizmem
i jestem przekonany, że większość stawianych sobie celów i zamierzeń zrealizuję.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Prezenty trafione lub nie,
wadliwe – co wówczas?
Jesteśmy w trakcie wielkich zakupów
przedświątecznych – Mikołaj, Boże Narodzenie. Są to szczególne okazje i zawsze
zależy nam, by wybrać dobre towary na
prezenty dla najbliższych. Niestety, czasem
kupujemy w pośpiechu i prezenty okazują
się nietrafione. Warto zatem przygotować
się do przemyślanych zakupów i zabezpieczyć się w przypadku gdyby prezent okazał
się nietrafiony. Jakie mamy prawa? - warto
sobie przypomnieć. Dnia 25 grudnia wchodzą w życie nowe przepisy konsumenckie
i zasady reklamacji trochę się zmienią.
Jednak do zakupów na tegoroczna Gwiazdkę obowiązują dotychczasowe przepisy i
mimo nowych zasady reklamacji towarów
zakupionych do 25.12.2014 będą takie jak
do tej pory. Przez dwa lata obowiązywać
będzie swoisty dualizm prawny.
Wszelkie prezenty to towary konsumpcyjne i w przypadku ich wadliwości
czyli niezgodności towaru z umową mamy
prawo do reklamacji. Możemy żądać w
pierwszej kolejności wymiany towaru na
nowy lub naprawy, a jeżeli jest to niemożliwe zwrotu gotówki. Reklamacja winna
być rozpatrzona w terminie 14 dni, jeżeli
sprzedawca tego nie zrobi winien ją uznać.
Pamiętajmy również, iż reklamacje należy
zgłosić do 2 miesięcy od stwierdzenia
niezgodności towaru z umowa, gdyż w
przeciwnym razie nie zostanie ona uznana.
Prawo do reklamacji mamy do 2 lat od
zakupu. Towary z wyprzedaży i promocji
podlegają takim samym prawom i również
można je reklamować.
Wielu rodziców preferuje samotne
zakupy i rzeczy dla swoich dzieci kupuje bez zapytania o preferencje dzieci i
uprzedniego mierzenia. Nie zawsze uda
się jednak dobrze trafić z rozmiarem czy
gustem, a zwrot towarów jest uzależniony
w takim przypadku tylko i wyłącznie od
dobrej woli sprzedawcy.
Na szczęście wiele sklepów dobrowolnie zobowiązuje się, że zwróci nam
pieniądze, jeśli zrezygnujemy z zakupu w
określonym przez sklep terminie. Należy to

jednak sprawdzić jeszcze przed zakupem i
dowiedzieć się dokładnie, jakie są warunki
zwrotu, a przede wszystkim czy sklep
zwróci nam pieniądze, czy tylko zgodzi się
na wymianę produktu na inny w tej samej
cenie. Warto to ustalić podczas zakupów i
jeżeli w sklepie nie ma takiej możliwości –
kupić w innym, by uniknąć potem kłopotu
z nietrafionym prezentem.
Wyjątkiem jest przypadek, gdy dokonamy zakupów na odległość – np. przez
Internet. Wówczas możemy odstąpić do
10 dni od takiej umowy. Termin 10-dniowy
liczy się od dnia otrzymania towaru.
Jednak prawo to nie dotyczy transakcji zawartych pomiędzy dwoma konsumentami (np. zakup zabawki od osoby
prywatnej) albo w trybie licytacji. W
takim przypadku nie możemy skorzystać także z prawa do reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową.
Wielu rodziców woli natomiast wysyłać
dzieci same na zakupy, by nie mieć problemów z nietrafionymi w gust prezentami.
Pamiętajmy jednak o kilku kwestiach. Do
13. roku życia dzieci nie mają zdolności do
czynności prawnych, a osoby w przedziale
wiekowym 13-18 lat mają tę zdolność
ograniczoną. Oznacza to, że mogą zawierać umowy dotyczące bieżących spraw,
takich jak: zakup przyborów szkolnych,
zeszytów, niedrogich zabawek, książek,
magazynów. Zakup droższej rzeczy wymaga zgody rodziców lub opiekunów.
Często podejrzewamy, że zakupione zabawki mogą być niebezpieczne,
wówczas również możemy reagować.
Konsumenci, którzy uważają, że kupiony
przez nich produkt nie jest bezpieczny,
mogą zgłaszać do UOKiK informacje o
niebezpiecznych produktach, jak również
informować o tym Inspekcję Handlową,
która przeprowadzi kontrolę.
Jako konsumenci mamy prawo do bezpiecznych produktów i towarów zgodnych
z umową dlatego reagujmy na wszelkie
nieprawidłowości w tym zakresie.

Rozważnych zakupów świątecznych
i wyjątkowych, pięknych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
życzy
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Spotkanie z Narnią
We wtorek 9 grudnia uczniowie klas
I – III PdP przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno- Wychowawczym w Leśnicy
wybrali się z opiekunkami Olgą Piś oraz
Małgorzatą Podyma do Teatru im. Jana
Kochanowskiego w Opolu na spektakl pt.
„Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i
stara szafa”.
Przedstawienie rozpoczynało się o
godz. 11.00 więc o 8.45 wyjechaliśmy
szkolnym busem z Leśnicy do Zdzieszowic. Stąd zaś pociągiem dojechaliśmy
do Opola. Po wejściu do sali teatralnej,
byliśmy mile zaskoczeni scenografią. Na
środku sceny prezentowała się piękna i
okazała biblioteka . Znajdowało się w
niej bardzo dużo książek, a po środku były
drzwi do starej szafy.
Zajęliśmy swoje miejsca i dzwonek
zasygnalizował rozpoczęcie spektaklu.
Akcja opowieści rozgrywa się w czasach
II wojny światowej w Anglii. Z bombardowanego Londynu czworo dzieci przybywa

w bezpieczniejsze miejsce na wieś, w głębi
kraju. Znajdują się w wielkim, starym i trochę opustoszałym domu. Jest to położony
wśród gór i lasów zabytkowy budynek
znany z przewodników turystycznych i
książek historycznych. Należy on do starego, bardzo mądrego profesora. Ze świata
realnego przenosimy się w świat pełen
tajemnic i zagadek. Jest to świat Narnii,
krainy wiecznej zimy, gdzie nigdy nie ma
Bożego Narodzenia.. Dzieci mogły dostać
się do Narnii przez drzwi starej szafy.
Spektakl bardzo wszystkim się podobał, ponieważ zawierał wiele scen batalistycznych i kaskaderskich oraz obfitował
w wiele efektów specjalnych. Obserwacja
spektaklu sprawia, że młody widz odkrywa świat postaci, i zdarzeń w istnienie
których nigdy nie jest za późno uwierzyć.
Po przedstawieniu wróciliśmy do Leśnicy.
Był to bardzo udany wyjazd.
Małgorzata Podyma
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Rodzina Pranklów (2)
Strzelce były stolicą okręgu Góry
Św. Anny, znanej daleko poza Śląskiem
jako ważny ośrodek pielgrzymkowy i
jako miejsce walk po I wojnie światowej.
Po przyłączeniu wsi Suche Łany, Mokre
Łany i Adamowice miasto liczyło około
11.000 mieszkańców. Znaczącą gałęzią
przemysłu były zakłady wapiennicze i
cementownia. W dni robocze około 12-tej
przeprowadzano „strzelanie”, w kamieniołomach wysadzano skały, co słychać
było w całym mieście. Strzelce leżały przy
linii kolejowej, która łączyła ważny śląski
rejon przemysłowy z Berlinem i pozostałą
częścią Rzeszy. Na tej trasie kursowały
niezliczone pociągi z węglem i rudą.
Ozdobą miasta był rozległy park w stylu
angielskim, założony przez hr. Renarda,
a w czasach mojej młodości należący do
rodu Castell-zu-Castell, w większości
oddany do użytku mieszkańców. Po jego
ścieżkach często spacerowali moi rodzice.
Strzelce miały jedną szkołę podstawową, gimnazjum humanistyczne, szkołę
gospodarki wiejskiej i szkołę handlową.
Poza tym była szkoła dla dziewcząt, która
na pierwsze 4 lata nauki przyjmowała też
chłopców. Przypuszczam, że matka, abyśmy nie naruszali jej „dumy stanowej” i by
nie narażać nas przed zbyt wczesnymi kontaktami z „dziećmi prostego ludu”, skierowała nas do tej szkoły. Moją pierwszą
nauczycielką była panna Reimann. Widzę
jeszcze tę bardzo sympatyczną i siwowłosą
starszą damę przy małej katedrze i czuję
jeszcze ten pierwszy zapach szkoły. W
trzeciej klasie otrzymaliśmy pannę Perkatz,
bardzo młodą, uzdolnioną nauczycielkę.
Zrobiliśmy z nią m.in. plastyczną mapę
powiatu strzeleckiego na kartonie. Kiedy
dzień przed urodzinami matki w styczniu
1929 roku byłem operowany, poleciła
wszystkim uczennicom i uczniom napisać
do mnie listy z życzeniami powrotu do
zdrowia.
Mały epizod: lekcje religii katolickiej
prowadził jeden z kapłanów. Pewnego dnia
zauważyłem, że brakuje mu jednego spośród 33 guzików u sutanny. Denerwowało

mnie to ogromnie i wreszcie zwróciłem
się do niego słowami: „ niech ci w końcu
żona przyszyje ten guzik”. Jako protestant
nie wiedziałem, że katoliccy księża nie
mogą się żenić.
Na Wielkanoc 1930 roku zdałem
egzamin wstępny do gimnazjum. Patrząc
wstecz, myślę, że nasza „buda” była szkołą
jak na filmach. Największymi nauczycielskimi oryginałami byli: prof. „Jamnik”
Glund, Kasimir Zilinski (który mawiał:
niech chłopczyk pójdzie do domu, pozwoli
sobie zrobić słodką herbatę i przyzna się
rodzicom – mnie wcale nie idzie dobrze
w szkole), prof. Nickel (z ulubionym
powiedzonkiem: „wiele psów to śmierć
zająca”) i naturalnie prof. Ullrich, zwany
„Ullo”. Był wprawdzie tylko profesorem
gimnazjalnym, ale powinien być profesorem uniwersyteckim, był chodzącą encyklopedią i znał wiele języków. Mieliśmy u
niego francuski, ale niestety był pobłażliwy
tak, że później u Rossochowitza mieliśmy
ciężko. Moim pierwszym wychowawcą
klasy był surowy, ale dobry profesor
gimnazjalny Spikler. Uczył łaciny i niemieckiego. Musiałbym jeszcze wielu dawnych
nauczycieli wymienić – wszystkim należałoby p[ostawić , bo dla wielu musiałbym
zostać postawiony pomnik wdzięczności.
Cierpiałem jednak z powodu tego
„humanistycznego” profilu szkoły, tych
dawnych języków. Moje ulubione przedmioty to matematyka i fizyka. Cieszyłem
się szczególnie, kiedy popołudniem dzień
przed nauką mogłem wspólnie z nauczycielem przygotować doświadczenie. Moim
zdaniem za dużo 6 do 7 godzin przeznaczono na grekę i łacinę, a na matematykę 3
godziny. Zacząłem mieć kłopoty. Rodzice
otrzymali nawet ostrzegawczy „niebieski
list z treścią: przejście do następnej klasystoi pod znakiem zapytania”. Ale pomogły
lekcje dodatkowe jednego z rodzeństwa
Wanzek. Właściwie to moje czasy w
„Budzie” nie były wcale takie beztroskie.
Nauce greki i łaciny towarzyszył strach.
Potrzebowałem dużo czasu na naukę.
Jednocześnie zadziwia mnie po dziś dzień,

Gry logiczne

co z tamtych lat zachowałem w pamięci.
Mimo wojny, niewoli, pracy ślusarza
wystarczyło na studia i zdobycie zawodu.
Wszystko dzięki moim nauczycielom z
Gimnazjum Johanneum! Brat był w szkole
zawsze lepszy.
Bardzo ważna dla późniejszego życia
była nauka religii i konfirmacja. Śląsk był
w większości katolicki. My należeliśmy
do diaspory ewangelickiej. W obydwu
wyższych klasach byłem jedynym uczniem bardzo sympatycznego prof. gim.
Dingligera, który według mojej wiedzy
zaginął na wojnie. Obaj wspólnie z własnej
woli poprowadziliśmy tą katechezę. Rozmawialiśmy przede wszystkim na tematy
powiązań chrześcijaństwa z realiami życia.
To była dobra i rzeczywista podstawa,
która szczególnie w czasach kryzysowych
mojego życia okazała się trwała. To samo
znaczenie miała katecheza przed konfirmacją, prowadzona przez naszego niezapomnianego pastora Rudela. Sentencje
konfirmacyjną mogłem sobie sam wybrać;
„wskaż swoje drogi i ufaj Mu” pozostało i
jest mi zawsze drogowskazem, pociechą i
pomocą. W tym miejscu muszę po prostu
powiedzieć: nie mógłbym sobie wyobrazić
świata bez pełnego miłości Boga, odczuwałbym go, jako zimny i pusty.
Mniejszością w szkole byli Żydzi.
Przeważnie mieliśmy ich 3 do 4 w klasie.
Wydawali mi się jacyś obcy. W sobotni
szabat nie musieli pisać nawet klasówek,
co nas cieszyło, bo wtedy w ogóle cała
klasa ich nie pisała. Kiedy uczniowie
katoliccy mieli katechezę, uczniowie wyznania ewangelickiego mieli często wolne
godziny. Nieraz wtedy szedłem do Juliana
Samuela, którego rodzice mieli w pobliżu
gimnazjum sklep ze zbożem. Lubiłem go
odwiedzać: jako jeden z pierwszych miał
w domu radio. To był przecież cud, że
można było coś słyszeć z odległości setek
kilometrów…
Wspomnienia Waltera Pranka
tłum K. Mutz

Konkurs kartek świątecznych
W konkursie wzięli udział uczniowie z 12 placówek specjalnych województwa
opolskiego:
Zespołu Szkół Specjalnych przy SOSW w Głubczycach, Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego w Leśnicy, Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, Zespołu
Szkół Specjalnych w Opolu, Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Prudniku, Zespołu Szkół Specjalnych
w Namysłowie, Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich,
Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce, Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach,
Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie,
z których nadesłano 164 kartki, wykonane różnymi technikami plastycznymi m.in.:
wyszywanie, wydzieranie, stemplowanie, rysowanie, malowanie, modelowanie, wycinanie, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i materiałów.
Wśród uczestników wyłoniono 9 nagród głównych i 14 wyróżnień, które przyznano
w poszczególnych etapach edukacyjnych :
Szkoła podstawowa
I miejsce – Adrian Bryczkowski ZSS przy DPS w Kadłubie
II miejsce – Dawid Walczak ZSS w Brzegu
III miejsce – Kamil Sala ZSS przy DPS w Kadłubie
Wyróżnienie
Aneta Bednarek ZSS w Namysłowie
Karolina Cichoń ZPS w Praszce
Melania Niesler ZPE w Dobrodzieniu
Daria Perfikowska ZSS w Brzegu
Wiktoria Mirga ZSS przy SOSW w Głubczycach
Gabriela Gaj ZNSS w Strzelcach Opolskich
Gimnazjum
I miejsce –Damian Borbulak ZSS w Opolu
II miejsce – Magda Gach SOSW w Prudniku
III miejsce – Tomasz Mazur SOSW w Prudniku
Wyróżnienie
Sara Pawliczek ZSS w Krapkowicach
Sebastian Szostak ZSS przy DPS w Kadłubie
Joanna Pilśniak ZPS w Praszce
Denis Eret ZSS w Krapkowicach
Sara Bołdyzer SOSW w Prudniku
Ditmar Werner ZSS przy DPS w Kadłubie
Szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce – Anna Bakalarczyk ZPS w Praszce
II miejsce – Sebastian Bok ZSS przy DPS w Kadłubie

III miejsce – Dawid Porada ZSS przy DPS
w Kadłubie
Wyróżnienie:
Katarzyna Mrózek ZPS w Praszce
Marcin Król ZSS przy DPS w Kadłubie
Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy.
Była też niespodzianka - prezent od
inicjatorki i organizatorki konkursu – p.
Iwony Mielcarz, nauczycielki szkoły, która
z okazji Jubileuszowej edycji konkursu
wszystkim uczestnikom, którzy osobiście
przybyli na finał wręczała upominki.
Nagrody główne i wyróżnienia zostały ufundowane Zarząd Powiatu Strzeleckiego.
Po uroczystym wręczeniu nagród,
wyróżnień i dyplomów wszyscy mogli
skosztować wspaniałych słodkości – pierników, przygotowanych przez uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w
Kadłubie na pozalekcyjnych zajęciach kulinarnych prowadzonych przez p. Monikę
Szendzielorz - Nowakowską.
Serdecznie dziękuję moim koleżankom i kolegom za pomoc w przygotowaniu i uświetnieniu tej uroczystości oraz
s. dyrektor za wydrukowanie ponad 170
dyplomów.
Wszystkie prace można zobaczyć podczas odwiedzin w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Opolskich, gdzie zorganizowana jest pokonkursowa wystawa.
Zapraszam również do odwiedzenia
naszej strony internetowej www.zss_kadlub.wodip.opole.pl na której można
zobaczyć galerię zdjęć z konkursu oraz
zapoznać się z działalnością Szkoły.
Iwona Mielcarz

Istota konkursu sprowadza się do tego by o zwycięstwie decydowała siła umysłu.

Sprawozdanie z XII Wojewódzkiego Konkursu Gier Logicznych
z dnia 19 listopada 2014 r.

Wzorem lat ubiegłych Małgorzata i Andrzej Podyma przy wsparciu dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leśnicy zorganizowali XII Wojewódzki
Konkurs Gier Logicznych. Patronat nad imprezą przyjęło Kuratorium Oświaty w Opolu.
Celem konkursu było propagowanie umiejętności logicznego myślenia wśród młodzieży
szkolnictwa specjalnego.
Dnia 19 listopada 2014r. w Leśnicy spotkali się uczniowie szkół specjalnych województwa opolskiego z Kluczborka, Kędzierzyna – Koźla, Krapkowic, Nysy oraz Leśnicy.
W konkursie wzięło udział 10 uczniów, którzy mieli do rozwiązania 14 zadań ułożonych
przez organizatorów konkursu. Na rozwiązanie zadań przeznaczono 120 minut. Zadania
po rozwiązaniu sprawdzała komisja wyłoniona z nauczycieli – opiekunów grup. Dwa
pierwsze miejsca zdobyli uczniowie z Nysy a miejsce trzecie zdobył uczeń z Kluczborka.
Podczas pracy komisji konkursowej uczniowie zostali poczęstowani ciastem, które
upiekli uczniowie klasy I-III Pdp pod kierunkiem p. Olgi Piś. Uczestnicy Konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które wręczyła dyrektor SOSW w Leśnicy p. Anna Góra. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród wszyscy zasiedli do
wspólnego obiadu.
Sponsorami tegorocznego XII Wojewódzkiego Konkursu Gier Logicznych byli:
•
Kuratorium Oświaty w Opolu
•
Szkoła Nauki Jazdy „Leśnica” w Leśnicy
Wszystkim zwycięzcą gratulujemy, a tym, którzy przyczynili się do zorganizowania
Konkursu serdecznie dziękujemy.
Małgorzata i Andrzej Podyma

Nie pal przy mnie,
stokrotnie proszę
Pod takim hasłem Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzelcach
Opolskich zorganizowała konkurs, którego celem było wykonanie pracy plastycznej,
prezentującej wiedzę uczniów na temat szkodliwości palenia tytoniu i narażenia dzieci
na bierne inhalowanie dymu tytoniowego. Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych z placówek powiatu strzeleckiego, w których realizowany jest
program edukacji antytytoniowej pt. „Nie pal przy mnie, proszę”.
Spośród 21 szkół podstawowych realizujących w/w program do konkursu przystąpiło 17 placówek. Nadesłano 87 prac konkursowych, wykonanych różnorodną techniką,
które charakteryzowały się ciekawą szatą graficzną, pomysłowością oraz czytelnością w
odbiorze. Z pewnością wykonanie ich wymagało znacznego zaangażowania dzieci oraz
pomocy ze strony rodziców i nauczycieli.
Rozstrzygniecie konkursu odbyło się 28 listopada 2014r. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich. Komisja konkursowa w składzie:
przewodniczący Katarzyna Kanoza – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz
członkowie: Patrycja Płoszaj – kierownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
i Maria Kołodziej – starszy asystent Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży zadecydowała
wyróżnić 19 prac konkursowych. Oto laureaci konkursu:
Rafał Grega – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach
Paulina Bajtek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach
Pola Borkowska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej
Elena Zuślik - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce
Jakub Kowalczuk - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich
Kinga Warzecha – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalesiu Śl.
Tomasz Rudner - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Raszowej
Paweł Macioł - Publiczna Szkoła Podstawowa w Staniszczach Małych – Spóroku
Oliwia Kopyto - Publiczna Szkoła Podstawowa w Staniszczach Małych – Spóroku
Fabian Migura - Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku
Oliwer Lipok - Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku
Samanta Foks - Publiczna Szkoła Podstawowa w Otmicach
Wiktoria Winkler - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
Jakub Siemiątkowski- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
Laura Nowak - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem
Natalia Ludwig - Publiczna Szkoła Podstawowa w Piętrówce
Hanna Galas - Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce
Uczniowie klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie.
Wiktoria Pankala - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie Szkoła Filialna
w Sieroniowicach
Oficjalne wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz upominków ufundowanych
przez wszystkie gminne jednostki samorządu terytorialnego miało miejsce 08 grudnia br.
w siedzibie tutejszej Stacji.
Powyższe przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem Burmistrza
Strzelec Opolskich.
Wszystkim uczniom, którzy przystąpili do konkursu jeszcze raz składamy gratulacje
oraz gorące podziękowania.
Patrycja Płoszaj
PSSE w Strzelcach Op
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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

Realizacja programów finansowanych z NMF
przez Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich
osiągnięte wskaźniki 2013 rok – grudzień 2014 roku

Niech radość i pokój
Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy wszystkim naszym klientom
przez cały Nowy Rok.
Życzymy, aby był to rok szczęśliwy,
spełnił wszystkie zamierzenia
i przyniósł wiele satysfakcjiz własnych dokonań.
PKS
w Strzelcach Opolskich

W Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich od roku 2013
realizowane są następujące projekty finansowane
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
PROJEKT nr 1 „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów
oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia
efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”. Całkowita wartość
Projektu: 1 451 823 Euro
Moduł 1.1 „Działania na rzecz ekologii”
W okresie 01.12.2014 – 12.12.2014 dziesięciu osadzonych ukończyło kurs pilarza oraz szkolenia
kompetencyjne miękkie z zakresu aktywizacji zawodowej, z problematyki ekologicznej oraz profilaktyki uzależnień.
Moduł 1.3 pn. „Przyjazne miejsce – dostosowanie pokoi i sal widzeń do kontaktu skazanych z dziećmi”.
W ramach tego modułu wydzieloną część sali widzeń zagospodarowaliśmy na kącik zabaw dla dzieci,
wyposażony w krzesełka, stoliki, szafki z zabawkami, materiałami do kolorowania, klockami. Kącik
ma służyć wzmocnieniu więzi pomiędzy osadzonymi ojcami i odwiedzającymi je małoletnimi dziećmi.

Biesiada
„Barbórkowa” Panów

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 4620046, 77 4616049, 77 4620049
e-mail: zss_zawadzkie@poczta.onet.pl
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 412 30 13
e-mail:
centrumkultury@powiatstrzelecki.pl
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: mowlesnica@gmail.com
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS
w Kadłubie
tel. 4636422, 463637
e-mail: zsskadlub@wp.pl
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-wawczy w Leśnicy
tel. 77 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl
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

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła Osiedle w Strzelcach
Opolskich zorganizował w dniu 08.12.2014 Biesiadę „Barbórkową” Panów w restauracji
Rezydent
Uczestnikami biesiady byli emeryci i renciści z terenu Strzelce Opolskie zrzeszeni i
niezrzeszeni w PZERiI. Ogółem 55 osób wraz z gośćmi zaproszonymi.
Biesiada, która była już drugą swoim charakterem ma nawiązywać do spotkań górników, by przy kufelku piwa szukać wytchnienia w frywolnych dialogach i wspólnym
śpiewaniu. Biesiada Barbórkowa „Emerytów” odtwarzała swoim charakterem spotkania
gwarków powszechnie zwanymi „Karczmą piwną”, które są tradycją. Biesiadą Barbórkowym Panów przyświecają trzy cele:
Pierwszy – kontynuować spotkania gwarków w grupie osób będących już na emeryturze, a pracujących przed emeryturą w przemyśle wydobywczym.
Drugi – pokazywanie i kultywowanie tradycji spotkań gwarków, dla pozostałych
Panów, którzy przed emeryturą nie pracowali w przemyśle wydobywczym i niemieli
okazji uczestniczyć w spotkaniach górników przy kufelku piwa.
Trzeci - jest okazją do złożenia podziękowań, osobą aktywnie pracującym w związku
i instytucją wspierających nasze Koła w pracy na rzecz emerytów.
PZERiI
Przewodniczący Koła Osiedle
Jan Kowalczyk

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

***
PROJEKT nr 4 „Wzmocnienie systemu działania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej i Grup
Konwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy działu ochrony”. Całkowita
wartość Projektu: 1 249 950 Euro.
W roku 2013 z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeszkolonych zostało 25 funkcjonariuszy
Działu Ochrony; dowódców i zastępców dowódców zmian.
Jeden funkcjonariusz Działu Ochrony w okresie 14.10.2013 – 18.10.2013 uczestniczył w wizycie
studyjnej w Norwegii.
W okresie 14.10.2014 – 23.10.2014 z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeszkolonych zostało
10 funkcjonariuszy Działu Ochrony.

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

***
PROJEKT NR 3 „Stop przemocy – druga szansa. Podniesienie kompetencji kadry penitencjarnej we
wzmocnieniu działań edukacyjno-korekcyjnych wobec skazanych sprawców przemocy w rodzinie
odbywających kare pozbawienia wolności za znęcanie się nad członkami rodziny”
W okresie 13.10.2014 – 30.11.2014 jeden psycholog Działu Penitencjarnego uczestniczył w wysokospecjalistycznym szkoleniu z zakresu pracy ze sprawcami przemocy. O dnia 08.12.2014 do
dnia 23.01.2015 w przedmiotowym szkoleniu uczestniczy jeszcze trzech wychowawców Działu
Penitencjarnego.

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621800
e-mail: opst@praca.gov.pl

Wydawca: Powiat Strzelecki
Redaktor Naczelny: Marta Górka
Zastrzegamy sobie prawo skracania
tekstów. Materiałów
niezamówionych nie zwracamy.
Druk: Drukarnia „PRO MEDIA”
45-125 Opole, ul. Składowa 4,
tel. 77/4428008, fax 77/4428009

***
PROJEKT nr 3 „Realizacja szkoleń kadry SW ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonaniu obowiązków służbowych”. Całkowita wartość Projektu: 766 587 Euro
Moduł 3.1 pn. „Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie”.
W 2013 r. dwie pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu EKG oraz
jedna pielęgniarka ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia.
W okresie 01.09.2014 – 03.11.2014 r. trzy pielęgniarki ukończyły kurs z zakresu szczepień ochronnych.
Od dnia 22.11.2014 cztery pielęgniarki uczestniczą w kursie z zakresu leczenia ran oraz kursie z
zakresu wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego.
Moduł 3.6 pn. „Szkolenia językowe kadry zarządzającej SW”; w okresie wrzesień 2013 – czerwiec
2014 kurs języka angielskiego ukończył zastępca dyrektora zakładu karnego.

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 77 4621200, 77 4621903

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

***
PROJEKT nr 2 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe
w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka.”
Całkowita wartość Projektu:    2 966 584 Euro.
Moduł 2.1 „Wysokospecjalistyczne szkolenia kadry penitencjarnej pracującej ze skazanymi niebezpiecznymi, młodocianymi lub z odbywającymi długoterminową kare pozbawienia wolności”
Dokonaliśmy zakupu 3 pakietów pomocy dydaktycznych: książek, filmów oraz programu multimedialnego z zakresów tematycznych: ekologii, arteterapii, pracy z grupą oraz resocjalizacji nieletnich
.na łączną kwotę 1.449,95 zł.
W okresie 1.09.2014 – 21.11.2014 dwoje funkcjonariuszy ukończyło wysokospecjalistyczne szkolenie
z zakresu pracy w grupie z osadzonymi młodocianymi, tj. w wieku do 21 roku życia.
Moduł 2.2 pn. „Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu do
środowiska otwartego.
W szkoleniach uczestniczyli wychowawcy działu Penitencjarnego :
2013 rok
1) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu kształtowania umiejętności społecznych u osadzonych,
2) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przygotowywania osadzonych do funkcjonowania
w społeczeństwie po odbyciu kary,
3) 1 wychowawca ukończył kurs z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
4) 3 wychowawców ukończyło kurs z ekologii,
5) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania przemocy,
6) 3 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania agresji,
7) 1 wychowawca ukończył kurs z czytelnictwa,
2014 rok
1) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu kształtowania umiejętności społecznych u osadzonych,
2) 1 wychowawczyni kończyła kurs z zakresu przygotowywania osadzonych do funkcjonowania
w społeczeństwie po odbyciu kary,
3) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu przeciwdziałania bezrobociu,
4) 1 wychowawczyni ukończyła kurs z arteterapii,
5) 2 wychowawców ukończyło kurs z zakresu pomocy prawnej.
Moduł 2.3 pn. „Podniesienie poziomu znajomości języków obcych kadry SW – pion ewidencji”;
okresie wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego ukończyła jedna funkcjonariuszka,
Moduł 2.4 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion penitencjarny” , w okresie
wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego ukończyło 3 funkcjonariuszy,
Moduł 2.5 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion ochrony” , w okresie wrzesień 2013 – czerwiec 2014 kurs języka angielskiego ukończyło 5 funkcjonariuszy.
Od września 2014 r. w kursie języka angielskiego uczestniczy ogółem 7 funkcjonariuszy w modułach
2.3 – 2.5.
W okresie 13.10.2014 – 17.10.2014 jeden wychowawca Działu Penitencjarnego uczestniczył w
wyjeździe studyjnym w Norwegii.

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

Wydział Finansowy
Tel. wew.: 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. wew.: 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,
744, 745, 746, 747, 749.
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Tel. wew.: 760, 761, 762, 763.
Wydział Organizacyjny
Tel. wew. 750, 751, 752, 753, 754, 755,
756, 757, 758, 764
Zespół Kontroli
Tel. wew.: 705.

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

O „diobłach i strzigach”
- wyróżnienie

Z ogromną przyjemnością
dziś składamy najserdeczniejsze
życzenia Panu Jerzemu Ludwikowi Gaszowi, mieszkającemu
w Lichyni, który 12 grudnia br.
świętował swoje 90 urodziny.
Z gratulacjami, okolicznościowym upominkiem, a przede
wszystkim z najserdeczniejszymi
życzeniami z okazji tak zacnej
rocznicy odwiedził Jubilata wicestarosta Janusz Żyłka - w imieniu
władz Powiatu Strzeleckiego.
Do najlepszych życzeń dołączamy i swoje: dużo zdrowia,
uśmiechu i wielu jeszcze lat bez
trosk, pełnych słońca.

29 listopada 2014 w Łubnianach
zorganizowany został Finał XXI Konkursu
Literackiego „Ze Śląskiem na ty”.
Celem konkursu było kształtowanie i
popularyzowanie wiedzy o historii naszego
regionu. Na konkurs należało wysłać pracę
zawierającą różnorakie zapisy, wspomnienia i opowieści o tematyce śląskiej.
Wyróżnienie na konkursie otrzymała
uczennica kla III Tek Martyna Mateja
za pracę „Co ludzie we wsi rzondzom”.
To opowieść o „diobłach i strzigach, co
to po Kadubie i w okolicach gymzioły”.
Martyna w niezwykle barwny i zabawny
sposób opisała wierzenia i opowieści ludzi
z okolic Kadłuba i Centawy, utrwalając
bogactwo opolskiej gwary. Przedstawiła
wspomnienia z opowiastek zapamiętanych z dzieciństwa, snutych przez babcie
i rodziców podczas wieczornych spotkań
przy stole.
Gratulujemy!!!
Alina Obstoj

Jasełka w Kadłubie

Będzie jak w domu,
choć to niełatwe

W czwartek 11 grudnia br. odbył się finał X Konkursu „Kartek Świątecznych – Bożonarodzeniowych Dzieci Specjalnej Troski – Kadłub 2014”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie. Głównym celem
konkursu jest prezentacja i popularyzacja artystycznej twórczości młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu
umiarkowanym i znacznym. Uroczystość rozpoczęła się Jasełkami przygotowanymi przez uczniów szkoły pod kierunkiem
s. Haliny Padoł.
Zgłoszone na konkurs kartki można podziwiać w holu starostwa.

Święta Bożego Narodzenia to czas
radości, rodzinnego ciepła, bliskości
rodziny. Przynajmniej – chcielibyśmy,
by takie właśnie były. Nie zawsze są.
Czasem święta musimy spędzić z dala od
bliskich. Z różnych przyczyn, także tych
zawinionych przez nas samych. I wtedy
są to naprawdę bardzo trudne chwile. Tak
bywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy.
Pierwsze święta i Wigilię dziewczyny
spędziły tam w 2013 roku – nie wszystkie
z podopiecznych, które trafiły tam we
wrześniu ub.r., uzyskały zgodę sądu na
spędzenie tych dni w rodzinnym domu.

W tym roku też nie wszystkie będą mogły
wyjechać: część na pewno zostanie w
ośrodku.
- To niełatwy okres – przyznaje dyrektor MOW Ryszard Baszuk – ale będzie
choinka, łamanie się opłatkiem podczas
wspólnej wieczerzy podanej na białym
obrusie, będzie domowo, kameralnie. A
przede wszystkim – świątecznie i spokojnie. Wcześniej, bo w czwartek, 18 grudnia
wieczorem wystawione zostaną jasełka
i będzie wspólne kolędowanie. A dzień
później, w piątek – odbędzie się spotkanie
opłatkowe dla młodzieży z SOSW i MOW.

Zima w Powiatowym Centrum Kultury
Przed nami kolejne wydarzenia:
19 grudnia o godzinie 17.00 zapraszamy na Strzeleckie Spotkania Podróżników „Przez Izrael na rowerze”.
Janusz Berdzik od ośmiu lat co roku wyrusza
na wyprawy trwające 3-4 tygodnie. Startuje też
w Tour de Pologne amatorów. Ma kilka rowerów, a w czasie wolnym przenosi się całkowicie
w zaczarowany świat dwóch kółek. Co roku
„wykręca” średnio 10 - 12 tysięcy km. Był na
Nordkappie, dwukrotnie dojechał do Santiago de
Compostela, dotarł na Monte Cassino, zrobił Via
Balticę. Od źródeł Renu dotarł do Rotterdamu, a
od źródeł Dunaju do Wiednia.
Serdecznie zapraszamy!

Kolędy i piosenki świąteczne
Początek stycznia upłynie w Powiatowym Centrum Kultury w klimatach kolęd i piosenek świątecznych. Zespół APANA przyjedzie do nas z
Poznania. Tworzą go muzycy: Konstantin Andriejew (gitara akustyczna),
Łukasz Chojnacki (bass) – Maciej Czarnecki (perkusja) – student AM
w Poznaniu oraz wokalistka Monika Andriejew Piotrowska (Moni P),
która w świecie muzyki swoje pierwsze kroki stawiała jako nastolatka
ucząc się gry na perkusji u LECHA GROCHALI (Hey, Kolaboranci,
Indios Bravos). Mniej więcej w tym okresie dołączyła do szczecińskiego
zespołu AD-HOC, gdzie śpiewała w chórkach przez kilka lat. W roku 2002
wystąpiła w teledysku stworzonym na potrzeby programu Agent (TVN)
wykonując piosenkę razem z BARTKIEM ARŁUKOWICZEM. Natomiast
w 2006 wystąpiła w Opolu wspólnie z KRZYSZTOFEM SKIBĄ wykonali
piosenkę ‚Szoł mi daj’ na otwarciu SUPERJEDYNEK.
Artystka ma na swoim koncie współpracę z takimi artystami jak
TONY LEVIN (Peter Gabriel), DAVID MALACHOWSKI (Shania
Twain), GARY BURKE (Bob Dylan, Joe Jackson), PETE LEVIN (Annie

Lennox, Paul Simon), DANIEL A WEISS (Joan Osborne), LORENZA PONCE (J. Bon Jovi, Sheryl Crow),
PETER SACHON (Billy Joel).

9 stycznia 2015, godzina 19:00 , wstęp wolny – wejściówki do odebrania w Dziale Promocji

Galeria III Filary zaprasza wszystkich miłośników dobrej
sztuki. Jak zawsze przygotowaliśmy dla Państwa coś ciekawego. 9
stycznia 2015r. o godzinie 18.30 odbędzie się wernisaż prac Pani
Małgorzaty Wojdyło. Artystka urodzona w Żywcu. Ukończyła
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku Białej, posiada
również dyplom z rzeźby u prof. Jana Hermy na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach, filia w Cieszynie.
W 2004 r. otrzymała nagrodę za zespołowy projekt z Anną
Rogowską na wystrój przychodni dziecięcej przy ul. Waryńskiego
w Opolu oraz realizację w/w projektu. W 2010r. Zajęła I miejsce w
Konkursie Fotograficznym „Ziemia Strzelecka w obiektywie” kat.
„Pejzaż – natura”, natomiast w 2011r. – II miejsce w Konkursie
Fotograficznym „Ziemia Strzelecka w obiektywie” kat. „Detal”.
Pani Małgorzata uprawia malarstwo olejne, akrylowe, akwarelowe,
grafikę artystyczną i użytkową, rzeźbę, rysunek i fotografię. Tematem obrazów jest przetworzony pejzaż, martwa natura, motywy
kwiatowo – roślinne, portret
Do 23 stycznia 2015 r. możecie Państwo także nadal podziwiać wystawę Szopek Bożonarodzeniowych, prezentującą prace
z całego świata. Wstęp na nią jest wolny, zapraszamy codziennie
w godz. 9.00 – 17.00.
W dalszym ciągu można dopisać się na warsztaty ceramiki i rzeźby w glinie (zapisy do końca grudnia
2014 r., zajęcia płatne). Zapisy pod numerem telefonu 77 412 30 13. Zapraszamy także do udziału w zajęciach
teatralnych, które odbywają się w każdy wtorek o godzinie 15.15.
Wszystkie informacje na temat nadchodzących imprez oraz warsztatów, a także relacje z przeprowadzonych
już przedsięwzięć można znaleźć odwiedzając naszą stronę internetową www.centrum-kultury.eu oraz na
facebooku: www.facebook.com/PowiatoweCentrumKulturyStrzelceOp.

Spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2015
życzy Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich!

