2

POWIAT STR Z E LE C K I

Sesja Rady Powiatu

27 wrzenia. odby³a siê 47. sesja
Rady Powiatu Strzeleckiego. Tematem wiod¹cym by³a debata owiatowa podsumowuj¹ca dokonania mijaj¹cej kadencji w tej dziedzinie.
Owo podsumowanie nie mog³oby siê odbyæ bez osób, które tworz¹
obecn¹ szko³ê, wiêc dyrektorów
szkó³, przewodnicz¹cych rad rodziców, rad szkó³ oraz Opolskiego Kuratora Owiaty.
Zaprezentowane przez Naczelnika Wydzia³u Edukacji, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki informacje stanowi³y potwierdzenie faktu, ¿e szko³y maj¹ wysoce wykwalifikowan¹ kadrê, dobrze przygotowan¹ do realizacji swojej misji edukacyjnej, dobrze wykszta³con¹, dbaj¹c¹ o standard edukacyjny.
Jak podkreli³ wicestarosta Waldemar Gaida  ostatnie dwa lata to
okres potê¿nych zastrzyków finansowych w owiatê, pozyskanych
przez samorz¹d powiatowy i szko³y
ze rodków zewnêtrznych: europejskich, krajowych, resortowych jak i
non-profitowych. Dziêki nim nast¹pi³, co zgodnie podkrelili dyrektorzy szkó³ i radni, ogromny postêp w
zakresie rozwoju bazy materialnej
wszystkich placówek owiatowych,
dla których organem prowadz¹cym
jest Powiat Strzelecki.
Dyrektorzy szkó³ dziêkowali Radzie Powiatu i Zarz¹dowi za troskê,
która przejawia³a siê pomoc¹ finansow¹ nie tylko na inwestycje i remonty, ale tak¿e na poszerzenie oferty
edukacyjnej o zajêcia pozalekcyjne
realizowane w formie grantów edukacyjnych. Dziêki pieni¹dzom pozyskanym w ramach opracowanych
przez nauczycieli projektów, m³odzie¿ mia³a mo¿liwoæ poszerzania
swych zainteresowañ w kó³kach i
klubach tematycznych.
Obecny na sesji Opolski Kurator
Owiaty Leszek Adam Zaj¹c tak¿e
podkreli³ dba³oæ powiatu strzeleckiego o edukacjê w powiecie zarówno w sferze materialnej, jak i niematerialnej, która przek³ada siê na sukcesy dydaktyczne uczniów podleg³ych szkó³.
Obawy zarówno dyrektorów, jak
i radnych wzbudzi³y zjawiska:
zmniejszaj¹cej siê liczby uczniów
oraz migracji zarobkowej m³odych
mieszkañców powiatu.
W dalszej czêci obrad Rada podjê³a uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:
- przyjêcia informacji Zarz¹du Podok. ze str. 1

wiatu Strzeleckiego o przebiegu wykonania bud¿etu powiatu za pierwsze pó³rocze 2006 r.,
- przyjêcia informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op. za I
pó³rocze 2006 r.,
- zmiany bud¿etu powiatu na rok
2006,
- trybu prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej na rok 2007,
- zmiany uchwa³y Nr XLII/386/06
Rady Powiatu Strzeleckiego z
22.03.2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracê oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w owiatowych
jednostkach organizacyjnych na terenie powiatu strzeleckiego dodatków
do wynagrodzenia i nagród obowi¹zuj¹cego w roku bud¿etowym 2006,
- wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIX/361/05 dotycz¹cej ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego 2005,
- wprowadzenia zmian w Uchwale
Nr XLII/387/06 Rady dotycz¹cej okrelenia zadañ realizowanych przez
Powiat Strzelecki, na które przeznacza siê w 2006 roku rodki PFRON
oraz wysokoci rodków na ich finansowanie,
- wyra¿enia zgody na zabezpieczenie prawid³owego wydatkowania
rodków przyznanych na finansowanie projektu nr Z/2.16/II/2.2/14/06
Stypendia dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹
w powiecie strzeleckim w roku szkolnym 2006/2007 realizowanego w ramach Dzia³ania 2.2 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy
stypendialne w formie weksla in
blanco wraz z deklaracj¹ wekslow¹,
- wyra¿enia zgody na zawarcie
przez ZOZ w Strzelcach Op. umów
dzier¿awy nieruchomoci,
- wprowadzenia zmian w uchwale
nr XLVI/424/06 dotycz¹cej zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego.
Ostatnia sesja Rady tej kadencji
odbêdzie siê 25 padziernika 2006 r.
W jej trakcie radni zapoznaj¹ siê z bilansem dokonañ w zakresie rozwoju
powiatu strzeleckiego w latach 20032006 w oparciu o realizacjê Strategii
Powiatu Strzeleckiego, a komisje problemowe z³o¿¹ sprawozdania ze swej
dzia³alnoci w roku bie¿¹cym.

Szpital w sieci?

Oto, co na ten temat mówi jego
dyrektor Marian Kreis:
Wed³ug mnie  absolutnie nie. Od
pewnego czasu dochodzi³y do nas
informacje o kryteriach, jakimi resort
zdrowia bêdzie siê kierowaæ, tworz¹c
listê tych 200 placówek. S¹ tam m.in.
iloæ ³ó¿ek, wieloæ oddzia³ów, funkcjonowanie szpitalnego oddzia³u ratunkowego, oddzia³u intensywnej terapii, ca³odobowy dostêp do diagnostyki i bloku operacyjnego. Wszystko to u nas jest, wiêc nie mamy przes³anek, by s¹dziæ, ¿e strzelecki szpital mo¿e przestaæ istnieæ. Przypomnê
równie¿, ¿e spe³niamy równie¿ wymogi drugiego stopnia referencyjnoci, zgodne z uchwa³¹ Sejmiku Województwa - w sieci zatem powinnimy siê znaleæ.
Ale nie jest Pan o tym przekonany na 100 procent?
Nie, bo s¹ pewne wymogi, których nasz szpital nie spe³nia, np.
mamy zbyt ma³¹ powierzchniê dla
szpitalnego oddzia³u ratunkowego,
niezbêdna jest te¿ wymiana czêci
jego wyposa¿enia. ¯eby spe³niæ
wszystkie wymagania resortu zdrowia  musimy te¿ zwiêkszyæ powierzchniê przewidzian¹ na jednego
pacjenta, a wiêc powiêkszyæ sale i

poszerzyæ korytarze. Nie mo¿e to
jednak wp³yn¹æ na zmniejszenie iloci ³ó¿ek. Ju¿ kiedy mówi³em o tym
na waszych ³amach, omawiaj¹c inwestycje przewidziane w programie dostosowawczym szpitala, z harmonogramem dzia³añ do roku 2009. Na
pierwszym miejscu bezwzglêdnie
wymieniæ tu nale¿y rozbudowê SOR.
Konieczny bêdzie równie¿ zakup tomografu komputerowego. To nie jest
jednak kwestia najbli¿szego roku.
Druga wiadomoæ z ostatnich dni jest
dobra: szpitale dostan¹ wiêcej pieniêdzy, tylko dyrektorzy boj¹ siê, ¿e nie
zd¹¿¹ ich wydaæ do koñca roku.
Akurat tego wcale siê nie obawiam. I
¿eby by³o jasne: te dodatkowe pieni¹dze pochodz¹ z zysku wypracowanego przez NFZ w ubieg³ym roku
i od czerwca dociera³y do nas informacje, ¿e Opolszczyzna dostanie ok.
15 mln z³ z tej puli. Opolski NFZ
podj¹³ te¿, chyba jako jedyny w Polsce, decyzjê o przesuniêciu czêci transzy z grudnia na lipiec. To pozwoli³o
nam na zwiêkszenie przyjêæ pacjentów wczeniej ni¿ w innych regionach.
Spodziewamy siê jeszcze wiêkszej
ich iloci na internie i pediatrii w sezonie najwiêkszych zachorowañ  jesieni¹ i zim¹.

Szanowni Nauczyciele,
Wychowawcy, Pedagodzy, Katecheci
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyjmijcie podziêkowania za codzienne
powiêcenie i zaanga¿owanie w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Sk³adamy wyrazy uznania za Pañstwa wychowawczy i dydaktyczny trud
wk³adany w przekazywanie wiedzy i wychowanie, a tak¿e upór w d¹¿eniu
do osi¹gania jak najlepszych wyników.
¯yczymy, aby nie³atwa praca nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przynosi³a jeszcze
lepsze efekty, a tak¿e radoæ i satysfakcjê. Niech zaowocuje szlachetnoci¹
i m¹droci¹ Pañstwa uczniów i wychowanków.
Sk³adamy wyrazy szacunku za dotychczasowe dokonania
i ¿yczymy dalszych sukcesów w ¿yciu zawodowym.
Niech Pañstwa praca cieszy siê szacunkiem, uznaniem i ¿yczliwoci¹.
W tym uroczystym dniu ¿yczymy zadowolenia z wykonywanej pracy,
a w ¿yciu osobistym zdrowia, spe³nienia marzeñ, optymizmu
oraz wszelkiej pomylnoci w realizacji swoich zamierzeñ.
Wicestarosta Strzelecki

Starosta Strzelecki

Waldemar Gaida

Józef Swaczyna

Jaka kadencja?

27
padziernika
2002 roku
g³osami
Pañstwa 
mieszkañców Gminy
Ujazd
i
Gminy Lenica  zos t a ³ a m
cz³onkini¹ Rady Powiatu Strzeleckiego, a rok póniej g³osami Radnych
cz³onkini¹ Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego. Dziêkujê wszystkim za poparcie i zaufanie, tym bardziej, ¿e jest to
mój pierwszy pobyt w tym organie.

Posiadane wykszta³cenie administracyjne oraz siedmioletnie wówczas dowiadczenie urzêdnika samorz¹dowego okaza³y siê pomocne w
zrozumieniu spraw realizowanych w
powiecie. Mocno wpojone w szkole
administracyjnej pojêcie Gminy, a
nastêpnie Powiatu, od zawsze towarzyszy³o moim mylom i dzia³aniom. Dla przypomnienia powiem,
¿e Gminê czy Powiat tworz¹

mieszkañcy, zamieszkuj¹cy dane terytorium. I to ich dobro powinno byæ
najwa¿niejszym celem podejmowanych decyzji i dzia³añ, wszystkich
tych osób, od których cokolwiek zale¿y.

Do najwa¿niejszych spraw obecnej, drugiej, kadencji Rady Powiatu
nale¿y z pewnoci¹ d¹¿enie do poprawy stanu finansowego strzeleckiego szpitala, co uzyskano, kosztem zreszt¹ wielu wyrzeczeñ jego
pracowników i pacjentów. Finansowo pomog³y równie¿ organy gminy
powiatu strzeleckiego, uwa¿aj¹c, ¿e
szpital i zadanie ochrony zdrowia
przez niego realizowane s¹ wspóln¹
potrzeb¹ a nawet i obowi¹zkiem.
Opracowana zosta³a Strategia Rozwoju Powiatu Strzeleckiego jako
wyznacznika misji i kierunków rozwoju naszego terenu, dokumentu niezbêdnego w staraniach o pozyskanie pozabud¿etowych rodków finansowych. W tym obszarze wiele
zadañ inwestycyjnych, drogowych
i projektów miêkkich (w tym kursów jêzykowych i komputerowych,

warsztatów i szkoleñ zmierzaj¹cych
do za³o¿enia indywidualnych dzia³alnoci gospodarczych) zrealizowano
dziêki dofinansowaniu m.in. z Kontraktu Wojewódzkiego, Unii Europejskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Fundacji Wspó³pracy
Polsko-Niemieckiej.
Du¿e znaczenie ma dla mnie, wprawdzie narzucona ustaw¹, istniej¹ca i
wzmacniaj¹ca siê od dwóch lat wspó³praca Powiatu z organizacjami pozarz¹dowymi, które wnioskuj¹c o dofinansowanie swojego przedsiêwziêcia
z bud¿etu powiatu, realizuj¹ jednoczenie jego zadania w³asne, statutowe.
Od 12 lat dzia³am spo³ecznie w stowarzyszeniu, st¹d znane mi s¹ problemy zwi¹zane z codziennym jej
funkcjonowaniem, z organizacj¹
wszelkiego rodzaju przedsiêwziêæ
przy posiadanych skromnych pieni¹dzach.
Kolejnym wa¿nym, wspieranym
finansowo, polem jest ochrona dóbr
kultury materialnej, tj. obiektów i budynków zabytkowych wieckich i
sakralnych: cmentarzy, kocio³ów.
dok. na str. 6

Szko³a M¹drych Rodziców

Po raz kolejny w Poradni Psychologiczno  Pedagogicznej w Strzelcach Op. trwaj¹ zapisy rodziców ma³ych
dzieci do Szko³y M¹drych Rodziców.
Celem zajêæ jest poszerzenie wiedzy na temat rozwoju dziecka  to niby tak niewiele, a jednak ogromnie
du¿o. Zajmuj¹c siê zawodowo pomoc¹ rodzicom w ich
radzeniu sobie z problemami wychowawczymi, mamy
wiadomoæ, ¿e wielu z tych k³opotów uda³oby siê unikn¹æ, gdyby rodzice wiedzieli wiêcej. Rodzicielska intuicja i mi³oæ to bardzo wiele, ale jednak nie wszystko.
M¹dry rodzic codziennie niemal napotyka obszary w³asnej niewiedzy i zw¹tpienia w kontaktach z w³asnym
dzieckiem. Nieraz zadaje sobie pytanie, czy postêpuje
dobrze, czy rozumie dobrze i co mo¿e zrobiæ, aby by³o
lepiej. Bo chocia¿by: ilu rodziców zastanawia siê, kiedy
ust¹piæ, a kiedy byæ wymagaj¹cym wzglêdem w³asnej
pociechy, g³ono i z wielk¹ determinacj¹ domagaj¹cej siê
swoich praw, co zrobiæ, kiedy dziecko kilkuletnie d³u¿ej
ni¿ inne moczy siê w nocy, niewyranie mówi, z trudnoci¹ adoptuje siê w przedszkolu, a na zajêciach bywa
rozkojarzone. Czy wiemy, kiedy i jak rozmawiaæ z dzieæmi
o przykrych, smutnych wydarzeniach rodzinnych, jak
reagowaæ na dzieciêce lêki i strachy?
Szko³a... ma na celu wyjanianie w¹tpliwoci, poszukiwanie dobrych pomys³ów i rozwi¹zañ. Nie uczyni
z pewnoci¹ nikogo nieomylnym i idealnym, ale sukcesem bêdzie nauczenie siê - niezbêdnego w wychowywaniu - dystansu do w³asnych pomy³ek i czerpania satysfakcji z sukcesów. Zajêcia daj¹ du¿o radoci wtedy, kiedy

uzmys³awiamy sobie, ¿e robimy dobrze, ¿e kto inny chce
korzystaæ z naszych dowiadczeñ.
Spotkania w Szkole, bêd¹c czasem spêdzonym bez
dziecka, maj¹ s³u¿yæ tym chwilom, które spêdzamy razem z nim. Wa¿ne, by opiece nad dzieckiem i mi³oci do
niego, towarzyszy³o zrozumienie dla czasem trudnych
wzajemnych relacji.
Jest to szko³a przyjazna rodzicom  bez ³awek i tablicy,
gdzie ka¿dy ma prawo mówiæ i byæ wys³uchanym, ze sta³¹
grup¹ uczestników, co daje mo¿liwoæ czerpania z zasobów grupy, wzajemnego udzielania sobie wsparcia i wymiany dowiadczeñ.
Rodziców dzieci w wieku do 6 lat, którzy chc¹ wiedzieæ
wiêcej, zapraszam na kolejny cykl zajêæ
w Szkole M¹drych Rodziców
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Strzelcach Op.
Program obejmuje cykl 12 2-godz. spotkañ w odstêpach
tygodniowych.
Pierwsze spotkanie: 11.10.2006r., godz. 16.00
Zg³oszenia przyjmowane s¹ osobicie lub telefonicznie
w Poradni  tel. 077 4613026.
Zajêcia s¹ bezp³atne; liczba miejsc ograniczona.
Zapraszam
Adriana Hajdas
psycholog PPP

