BUD¯ET MARZEÑ,
CZY MARZENIA
O DOBRYM BUD¯ECIE?

Przeczytaj!
* O ¿yciu i mierci
ks. Karla Lange
* Muzeum w Strzelcach?

z Józefem Swaczyn¹, starost¹ strzeleckim

* Dy¿ury aptek

rozmawia Piotr Koszyk

* Oferty pracy

Tu¿ przed wiêtami - 22 grudnia 2004 roku - odby³a siê ostatnia w ubieg³ym
roku sesja Rady Powiatu, na której przyjêty zosta³ jednog³onie bud¿et na rok

* Srebrne laury

2005. Jego wysokoæ zamknê³a siê po stronie wydatków kwot¹ 42.916.395 z³.

-

Jak mo¿na oceni æ wi el koæ

tych rodków w odniesieniu do lat

poprzednich?

-

Trudno tutaj dokonywaæ porów-

nañ bezwzglêdnych wartoci rodków zawartych w bud¿etach lat poprzednich bez uwzglêdnienia zadañ,

jakie nale¿a³o realizowaæ w poszcze-

gólnych latach. Dlatego takie porów-

nanie musia³oby siê przekszta³ciæ w

-

Tak, to jest dobry bud¿et. Wiêk-

szy od ubieg³orocznego po stronie

dochodów o ponad 2 mln z³ (o 5,4
prroc.), po stronie wydatków o po-

nad 4 mln z³ (o 10,5%), co w pe³ni
zabezpiecza

nych do realizacji w roku 2005 zadañ
bie¿¹cych. To z kolei oznacza przede

drogi oraz owiatê.

ro w tym roku bud¿et przewiduje

cze trochê brakuje.

Mo¿e zatem krótko: czy - sko-

ubieg³oroczny - oznacza to wiêksze inwestycje? Czy to jest dobry

bud¿et?

-

A wiêc jest to bud¿et marzeñ

-

O, nie! Do takiego okrelenia jesz-

-

Trochê -

-

niówkami, a nie maturami. Do

cze kilka miesiêcy, a do wyników

próbnej w³aciwie nie chce siê ju¿

wracaæ. Wiele osób chcia³oby o niej
zapomnieæ jak najszybciej.

S³abe wyniki próbnych matur w

to znaczy ile?

wiêtokrzyskiem * £ódzcy maturzy-

S¹dzê, ¿e za taki idealny bud¿et

ci i nauczyciele s¹ przera¿eni próbn¹

dla powiatu strzeleckiego mo¿na by

matur¹ z matematyki. * Fatalne wy-

niki próbnych matur - to tylko niektóre z prasowych tytu³ów po og³o-

O nauczaniu mniejszoci

szeniu wyników pierwszej przymiar-

ki do nowego typu egzaminu, co na-

zagadnieniami i samorz¹dowcy z tych

jêzyku ojczystym w szko³ach dwu-

w wyborach wygra³a, spotkaj¹ siê z

jêzycznych i w klasach z jêzykiem
wyk³adowym mniejszoci to tema-

ty, jakie maj¹ zostaæ poruszone na

spotkaniu z Miros³awem Sawickim,
Ministrem Edukacji Narodowej i
Sportu w Strzelcach Opolskich.

Wiêcej o konkursie na str. 8

Nauczyciele zainteresowani tymi

le¿¹cych do Mniejszoci Niemieckiej,

programy i organizacja nauczania w

gmin Opolszczyzny, w których MN
ministrem Sawickim i w³adzami wo-

jewództwa opolskiego 17 stycznia,
w siedzibie starostwa.

Obszern¹ relacjê zamiecimy w

PIERWSZE WIÊTA
W DOMU W. JÓZEFA

Od 1 stycznia br. szpitale wiêcej

ale z drugiej strony - taka podwy¿ka

dotycz¹c szpitali, dotyczy te¿ pacjentów.

Dlaczego? Ano dlatego, ¿e w kon-

traktach szpitali zawieranych z Na-

rodowym Funduszem Zdrowia na
bie¿¹cy rok jej nie uwzglêdniono.

-

Wprawdzie kontrakty s¹ nieco

wy¿sze od ubieg³orocznych, ale wycena jednego punktu jest ni¿sza: spa-

d³a z 10 z³ do 9,50 z³  mówi dyrek-

tor strzeleckiego szpitala Marian Kre-

przygotowywa³. Dodaæ te¿ muszê,

¿e na tym egzaminie pojawi³y siê

pytania z zakresu, którego jeszcze

wej podwy¿ce oznacza to wzrost

uczniowie nie przerabiali.

rocznie. W naszej sytuacji finanso-

Temat nie dla mediów

noæ szukania oszczêdnoci gdzie in-

Eugeniusz Szymaniec, dyrek-

dziej, bo przecie¿ sfinansowanie za-

tor strzeleckiego Zespo³u Szkó³

kupów krwi i jej preparatów jest koniecznoci¹.

bêdziecie

-

Gdzie

-

Tam, gdzie to jest mo¿liwe. O

oszczêdnoci?

Zawodowych, o wynikach próbnych

matur wypowiada siê raczej niechêt-

szukaæ

nie.  To temat dla nauczycieli,

uczniów i rodziców, a nie dla mediów
 stwierdza.  Na próbnej maturze

¿adnych szczegó³ach za wczenie
jeszcze mówiæ. Na koniec stycznia
mam przedstawiæ Radzie Powiatu
plan finansowy szpitala na rok 2005,

uzgodniony z nasz¹ Rad¹ Spo³eczn¹.

I dopóki nie poznam opinii radnych

na jego temat  nie bêdê siê wypowiada³.

Takie opinie potwierdza Ryszard

specjalnie do próbnej matury nie

za krew zap³aci³ ok. 160 tysiêcy

wej to niema³o. Oznacza to koniecz-

dzie dok³adniej badana ni¿ do tej pory,

skim, a z przedmiotów do wyboru 

w matematyce.

go LO.  Bardzo dobrze wypad³y u

is.  W ubieg³ym roku nasz szpital

niej nie tylko wirus HIV, ale i ¿ó³-

krew bêdzie bezpieczniejsza, bo bê-

le jak i uczniowie byli zawiedzeni re-

jestemy zadowoleni, ale te¿ wszyst-

wydatków o ponad 30 tysiêcy z³

mogli siê czuæ pewniej: podawana im

ca³ej Polsce  ¿e zarówno nauczycie-

zultatami osi¹gniêtymi w jêzyku pol-

ko robione by³o w biegu. Nikt siê

badañ krwi tzw. metod¹ biologii mo-

taczki. To oznacza, ¿e pacjenci bêd¹

na powiedzieæ  i jest to widoczne w

nas jêzyki obce, gorzej  jêzyk pol-

z³otych. Przy dwudziestoprocento-

lekularnej, która pozwala wykryæ w

mi. Najogólniej rzecz ujmuj¹c, mo¿-

ski, jeszcze gorzej  matematyka. Nie

chodne. Podwy¿ka  o ok. 20 proc. -

spowodowana jest wprowadzaniem

st¹pi³o w szko³ach tu¿ przed wiêta-

Pagacz, dyrektor zawadczañskie-

nastêpnym numerze naszej gazety.

Dro¿sza krew
p³ac¹ za krew i preparaty krwiopo-

Za sto dni
matura
egzaminu dojrza³oci zosta³o jesz-

dok. na str. 2

Strategia kszta³cenia uczniów na-

* Drogi zim¹

Uczniowie ¿yj¹ teraz stud-

wszystkim zwiêkszone nak³ady na

dla powiatu strzeleckiego?

-

Anny i Huberta Pato³ów z Osieka

mach rodków w³asnych, przewidzia-

ków, które mo¿na na ten cel wydaæ.

na wydatki wiêcej rodków ni¿

jury uzna³o tê nale¿¹c¹ do pañstwa

sfinansowanie, w ra-

obszern¹ i szczegó³ow¹ analizê kosz-

tów konkretnych zadañ i iloci rod-

Za najpiêkniej przystrojon¹ posesjê

testuje siê tematy  albo zdadz¹ one

W ramach dzia³añ standaryzacyjnych w Domu Pomocy Spo³ecznej w Ka-

d³ubie zakoñczono remont dawnego budynku stolarni. Zosta³ on zaadaptowa-

ny na pokoje mieszkalne dla 15 osób niepe³nosprawnych. Zadanie to by³o

dofinansowane miêdzy innymi ze rodków Kontraktu dla Województwa Opolskiego na rok 2004. Mieszkañcy prze¿yli ju¿ w nowym domu swoje pierwsze
wiêta.

c.d. str. 8

egzamin, albo nie. Przekazalimy

wszystkie wyniki z próbnej matury

do Okrêgowej Komisji Egzaminacyj-

nej we Wroc³awiu i to w³anie OKE

ma mo¿liwoci dokonania analizy

c.d. str. 4

