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POWIAT STR Z E LE C K I

Zdrowych i pogodnych
wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz szczêliwego Nowego Roku
¿ycz¹
mieszkañcom powiatu strzeleckiego
Kierownictwo oraz Policjanci
Komendy Powiatowej Policji
w Strzelcach Opolskich

Spotkanie Miko³ajkowe

redni rok, oby przysz³y byl lepszy
dok. ze str. 2

Kolejne zadanie samorz¹du
powiatowego to opieka spo³eczna.
Rosn¹ca liczba ludzi w podesz³ym wieku, niesprawnych i samotnych, w najbli¿szych latach
stanie siê problemem na skalê
ogólnokrajow¹: polskie spo³eczeñstwo siê starzeje i prognozy
do roku 2030 nie brzmi¹ optymistycznie. A to oznacza dla nas
dostosowanie wszystkich naszych domów pomocy spo³ecznej
do obowi¹zuj¹cej standaryzacji.
Jedynym domem, który spe³nia te
warunki jest DPS w Lenicy, pozosta³e  w Strzelcach Opolskich i
Szymiszowie  nie. A jeli chcemy
te placówki utrzymaæ  niezbêdne
s¹ inwestycje, np. w DPS w Strzelcach Opolskich musi zostaæ zamontowana winda, musi zostaæ
zmieniony dach; DPS w Szymiszowie zostanie zmodernizowane w
dalszej kolejnoci. Na dostosowanie do wy¿szych standardów czeka te¿ ZSS w Strzelcach Opolskich,
a na dokoñczenie remontu 
SOSW w Lenicy. Ale inwestycje
to nie wszystko. Nastêpne zadanie to zwiêkszenie w naszych

DPS-ów zatrudnienia, zgodnie ze
standaryzacj¹, czyli  kolejne koszty, które bêdziemy musieli ponieæ jako samorz¹d powiatowy.
Przy obecnych rozwi¹zaniach
prawnych nie jestemy w stanie
ich ponieæ, podobnie jak i inne
powiaty. Musi siê ustawowo zmieniæ sprawa finansowania opieki
spo³ecznej  powiaty nie mog¹
zostaæ z tym same. Trzeba wyranie powiedzieæ: to jest problem
rz¹du, a nie samorz¹dów.
Jeszcze jakie du¿e inwestycje s¹ planowane?
Oczywicie w szpitalu. Planujemy zakup nowoczesnego aparatu RTG  za ok. 2,5 mln z³; czeka
nas tam wymiana okien i dostosowanie Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego do wymogów ujêtych
w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia. W projekcie bud¿etu powiatu przewidziana jest kwota 600 tysiêcy na dokumentacjê zwi¹zan¹
z tym zadaniem.
Skoro mowa o szpitalu  pani
Beata Czempiel pe³ni obowi¹zki
jego dyrektora tylko do koñca
2007. A co w nowym roku?

Mam nadziejê, ¿e Zarz¹d Powiatu przychyli siê do mojego
wniosku i od 1 stycznia 2008 pani
Beata Czempiel bêdzie pe³nym
dyrektorem SP ZOZ. Sprawdzi³a
siê na tym stanowisku w ostatnich
miesi¹cach, zarz¹dzaj¹c placówk¹
wraz ze swoim zastêpc¹ dr. Zbigniewem Brachaczkiem i g³ówn¹
ksiêgow¹ Monik¹ Kusid³o. Szpital ma dobr¹ renomê, a ponad 25%
pacjentów pochodzi spoza naszego powiatu. Mówiê o tym nieprzypadkowo  coraz wiêksze w ostatnim czasie widaæ parcie na prywatyzacjê szpitali, ale nasz w obecnej formie organizacji sprawdza siê
dobrze.
SP ZOZ koñczy rok z dodatnim wynikiem finansowym, a kontrakt zawarty z NFZ na rok przysz³y jest korzystniejszy ni¿ na rok
2007, zw³aszcza widoczne jest to
na chirurgii. Nie jest jednak tak
dobrze, jak mog³oby byæ, bo w
przysz³ym roku nie mo¿na bêdzie
zrealizowaæ wszystkich postulatów p³acowych lekarzy i pielêgniarek.
Rozmawia³a Marta Górka

GWIAZDKA 2007  POZNAÑ
5 grudnia uczniowie klasy drugiej
Liceum Profilowanego (profil socjalny) Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr
1 w Strzelcach Opolskich zorganizowali spotkanie Miko³ajkowe z wychowankami Szko³y Podstawowej Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Kad³ubie.
Przygotowan¹ przez naszych
uczniów uwspó³czesnion¹ wersjê
przedstawienia ,,Czerwony Kapturek widzowie przyjêli gor¹co. Po-

dobnie powitali odwiedziny w. Miko³aja, który obdarowa³ ich drobnymi upominkami. W podziêkowaniu
us³ysza³ niejedn¹ piosenkê.
Impreza spotka³a siê z entuzjazmem, a uczniowie ZSZ nr 1 zostali
zaproszeni na kolejn¹ do DPS w Kad³ubie.
Organizatorzy  uczniowie klasy II
LPs i wychowawca Danuta Kyc

Nasza krew ratuje ¿ycie

W dniach 22-26 listopada obchodzone s¹ Dni Honorowego Krwiodawstwa. Z tej okazji wszystkim Honorowym Dawcom Krwi  tym aktywnym oraz emerytowanym, Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi sk³ada ¿yczenia oraz podziêkowania za wk³ad krwiodawców w
ratowanie ludzkiego ¿ycia. Na takie
podziêkowania zas³u¿yli równie¿
wszyscy uczniowie ZSZ oraz LO w
Zawadzkiem, którzy ochoczo przy³¹czyli siê do akcji oddawania krwi, a
szczególnie pani Gabriela Mainka,
która by³a inicjatorem tego przedsiêwziêcia. Dnia 28.listopada 22
uczniów odda³o prawie 10 litrów
krwi.
Krwiodawcy zgodnie twierdz¹, i¿
wiadomoæ, ¿e ratuj¹ komu ¿ycie,

ma wp³yw na sposób ich mylenia,
odmienia ¿ycie, co innego zaczyna
byæ w nim wa¿ne, nabiera siê zdrowego dystansu do wiata. Nikt z nich
nie wierzy w mity i stereotypy, wed³ug których oddawanie krwi zwiêksza ryzyko wylewu krwi do mózgu.
Wiedz¹ doskonale, ¿e organizm ludzki produkuje krew na bie¿¹co i bardzo szybko uzupe³nia jej braki. Ich
wielkim marzeniem jest, by oddawanie krwi sta³o siê czym naturalnym.
By ka¿dy, kto mo¿e (tzn. nie choruje, wa¿y odpowiednio du¿o itp.)
wpisa³ sobie w kalendarz, ¿e przynajmniej dwa razy w roku oddaje
krew. By ka¿dy mia³ wiadomoæ, jak
niewiele trzeba, by uratowaæ ludzkie
¿ycie.
Aleksandra Morawiec

6  9.12.2007 roku odby³ siê konkurs
kulinarny Gwiazdka 2007 organizowany przez Wy¿sz¹ Szko³ê Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.
Uczestnikami pokazu by³y 24 dru¿yny reprezentuj¹ce szko³y rednie
z ró¿nych stron Polski o profilu gastronomicznym, hotelarskim i spo¿ywczym. Oprócz naszej szko³y startowa³y szko³y m.in. ze Szczecina,
Pleszewa, Siemianowic l¹skich, Sanoka, Witkowa, Dzier¿oniowa. Celem
konkursu by³o zaprezentowanie umiejêtnoci m³odzie¿y w przygotowaniu
regionalnych potraw wigilijnych oraz
pokazanie uczestnikom z innych
stron tradycji wi¹t.
W konkursie bra³o udzia³ 7 naszych uczniów: Mateusz Biemer,
Bart³omiej Grubiak, Danuta Kie³basa, Wojciech Koj, Marta Niestrój,
Ewelina Paprotna i Irena Swoboda z
klasy IV Technikum Organizacji Us³ug
Gastronomicznych pod opiek¹ Ma³gorzaty Tacicy  nauczyciela przedmiotów gastronomicznych.
W pierwszym dniu przygotowywalimy swój boks, gdzie przedstawilimy wystrój izby l¹skiej ³¹cznie
z przygotowanym sto³em wigilijnym.
Wykorzystalimy eksponaty zabytkowe (meble, obrazy, porcelana) wyszukane w swoich w³asnych domach
lub u naszych babæ i s¹siadów. W tym
dniu nast¹pi³o uroczyste otwarcie
wystawy przez rektora uczelni, pana
dr hab. Romana Dawida Taubera. Wieczorem zasiedlimy do wspólnej kolacji wigilijnej. Potrawy przygotowali kucharze pracuj¹cy w restauracji filmowej Beverly Hills tej uczelni.
Potrawy by³y tradycyjne, z Wielkopolski. Sk³adalimy sobie ¿yczenia i
wspólnie piewalimy kolêdy.
Dzieñ nastêpny spêdzilimy w
kuchni gotuj¹c potrawy wigilijne tradycyjne dla naszego regionu: makówki, l¹skie jaja ledziowe, rolada z sandacza, tatar z ³ososia, zupa piwna,
wykwintne kluski z makiem, pierniki
i ko³acz l¹ski. Przygotowalimy
wystawê tych potraw. Po po³udniu
bralimy udzia³ w korowodzie
wszystkich uczestników w strojach
regionalnych z pocztami sztandaro-

wymi oraz w uroczystej mszy w. w
kociele pw. Chrystusa Odkupiciela.
Wieczorem próbowalimy wszystkie potrawy gotowane przez naszych
kolegów z innych regionów Polski i
nasze równie¿  wszystko nam smakowa³o.
W trzecim dniu naszego pobytu
rano pojechalimy na wycieczkê, podziwialimy uroki Poznania i jego
okolice. W godzinach popo³udniowych odby³a siê uroczysta gala, gdzie
zosta³y og³oszone wyniki konkursu i
wrêczone puchary, dyplomy i drobne upominki. My otrzymalimy
wyró¿nienie Rektora WSHiG w Poznaniu. Na koniec uroczystoci rektor zrobi³ nam niespodziankê poda-

j¹c wspania³y tort  przygotowany
przez studentów tej uczelni.
Cieszymy siê bardzo, ¿e moglimy wzi¹æ udzia³ w tym konkursie,
poniewa¿ zdobylimy nowe dowiadczenia, poznalimy nowych i
ciekawych ludzi i prze¿ylimy wspania³¹ przygodê.
Chcielimy tak¿e podziêkowaæ
sponsorom, dziêki którym moglimy
pojechaæ do Poznania  a by³o ich
wielu, co wskazuje na to, ¿e s¹ im
bliskie sprawy m³odzie¿y i chc¹ pomagaæ w rozwoju talentu m³odego
cz³owieka oraz s¹ zainteresowani w
kszta³ceniu dobrych fachowców.
Ma³gorzata Tacica

Uwaga absolwenci!
Zarz¹d Stowarzyszenia Absolwentów i Nauczycieli Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych im. K. Gzowskiego w Opolu informuje,
¿e w roku 2008 bêdzie obchodziæ jubileusz 60-lecia istnienia.
Zaprasza równie¿ wszystkich absolwentów do wst¹pienia do Stowarzyszenia.
Wszelkie informacje dostêpne
w Zespole Szkól w Opolu przy ul. Hallera 6
u p. Eweliny Zalai i na stronie internetowej:
www.stowarzyszenie.gzowski.opole.pl

