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Samorz¹d gminny, powiatowy,
wojewódzki pe³ni funkcjê s³u¿ebn¹
wobec spo³eczeñstwa - ka¿dy w za-
kresie powierzonych mu zadañ. Je-
dyne, co ich ró¿ni, to blisko�æ do
spraw ka¿dego mieszkañca.    Koñ-
cz¹ca siê czteroletnia kadencja obec-
nej rady i zarz¹du powiatu strzelec-
kiego by³a wype³niona w³a�nie tak¹
prac¹ blisko mieszkañców i ich spraw.
Sam urz¹d oraz podleg³e mu jednost-
ki jak Urz¹d Pracy, Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Szpital im.
Pra³ata J. Glowatzkiego, Domy Po-
mocy Spo³ecznej, szko³y �rednie i za-
wodowe, i wiele innych instytucji za-
bezpieczaj¹ ca³y obszar potrzeb
mieszkañców, zapewniaj¹c bezpie-
czeñstwo socjalne, edukacjê, opiekê
zdrowotn¹.

Priorytetem dzia³añ rady powia-
tu by³a na pewno w mijaj¹cych czte-
rech latach edukacja dzieci i m³odzie-
¿y. Remontowane i dobrze wyposa-
¿one szko³y oraz wykwalifikowani

nauczyciele stwarzaj¹ warunki dla
rozwoju m³odych ludzi, którzy w
obecnie dynamicznie rozwijaj¹cym
siê  �wiecie musz¹ byæ wyposa¿eni
w szczególne zdolno�ci. Wyró¿nie-
nie najlepszych uczniów podczas
Gali Lauri pokazuje i promuje �wiet-
ne wyniki naszej m³odzie¿y, po-
twierdzaj¹c fakt, i¿ polityka eduka-
cyjna powiatu strzeleckiego zmierza
we w³a�ciwym kierunku.

Szczególnie ciesz¹ tu �wietne
osi¹gniêcia gimnazjum z oddzia³ami
dwujêzycznymi. Wielojêzyczno�æ w
jednocz¹cej siê Europie jest zdolno-
�ci¹ niezbêdn¹ a w regionie zamiesz-
kiwanym przez mniejszo�æ niemieck¹
elementem to¿samo�ci. Elementem
to¿samo�ci powiatu strzeleckiego jest
te¿ jego historia i wybitne osobisto-
�ci, dlatego osobi�cie cieszy mnie
szczególnie inicjatywa pokazania hi-
storii rodziny Gabor, której korzenie
znajduj¹ siê w Strzelcach Opolskich.
Jest to historia pe³na pozytywnych
wzorców i drogi do sukcesu. Na ta-
kich pozytywnych przyk³adach i po-
staciach powinni�my budowaæ nasz¹
wspóln¹ to¿samo�æ regionaln¹. Uczy-
nili�my to nadaj¹c szpitalowi imiê
pra³ata Josepha Glowatzkiego, mo-
gliby�my tym torem i�æ nadaj¹c na-
szemu liceum i gimnazjum historycz-
ne imiê Johanneum, od za³o¿yciela tej
szko³y hrabiego Johanna Renarda.

Szczególn¹ uwagê w tej kadencji
zarz¹d i rada powiatu po�wiêci³y na-
szym powiatowym Domom Pomo-
cy Spo³ecznej. Nowoczesne, jasne i
przestronne sale, fachowa opieka,
mo¿liwo�æ aktywnego spêdzania
wolnego czasu spe³niaj¹ standardy na
poziomie europejskim i s¹ godnym
sposobem prze¿ycia jesieni naszego

Radni podsumowuj¹ kadencjê

walno�æ wynios³a 87,8%), ale 8 z nich
ma prawo do poprawki w sierpniu:
wszystkim powinê³a siê noga tylko
na jednym przedmiocie � siedmiorgu
na matematyce, jednej osobie � na ust-
nym angielskim, dziewi¹ta osoba tak-
¿e zawali³a angielski � ale i pisemny,
i ustny (i ona nie ma prawa do po-
prawki).
- Katastrofy nie ma, ale z wyni-
ków nie mo¿emy byæ zadowoleni �
dodaje dyrektor Pagacz. � Wpraw-
dzie nie jeste�my liceum elitarnym,
stawiaj¹cym wy�rubowane wymaga-
nia przy przyjêciach do szko³y, co w
oczywisty sposób rzutuje pó�niej na
wyniki egzaminów maturalnych, to
jednak, mimo ¿e przyjmujemy
wszystkich, chyba oczekiwaæ nale-
¿a³oby wiêkszego zaanga¿owania
uczniów w zg³êbianie wiedzy. Przy-
chodz¹c do nas maj¹ po gimnazjum
bardzo ró¿ny poziom wiedzy i umie-
jêtno�ci. D¹¿ymy do zniwelowania
tych ró¿nic, ale wysi³ek nauczyciela
nie poparty podobnym wysi³kiem
ucznia � nie da oczekiwanych rezul-
tatów. Analizowali�my, jakie oceny
ci, którzy oblali matematykê, mieli
na koniec roku. Okaza³o siê: dopusz-
czaj¹ce, czyli najni¿sze pozytywne
z mo¿liwych. Przyst¹pili do matury
na zasadzie: jak siê uda � to dobrze,
jak nie � dziury w niebie nie bêdzie.
Jak widaæ � absolutne minimum wy-
si³ku przez trzy lata nauki w LO nie
gwarantuje sukcesu, trzeba pracowaæ
nieco wiêcej. Tym bardziej, ¿e zada-
nia maturalne z matematyki by³y na
niewysokim poziomie i ten, kto ich
nie rozwi¹za³, rzeczywi�cie nie po-
winien otrzymaæ �wiadectwa dojrza-
³o�ci.

A o tym, ¿e zaanga¿owanie
uczniów jest nienajlepsze i brak u nich
jakich� specjalnych emocji, �wiadczy
m.in. fakt, ¿e choæ od dostarczenia
wyników matur do szko³y minê³o ju¿
kilka dni (rozmawiamy 5 lipca �
przyp. m.g.) � do dzi� wyniki dwojga
maturzystów mam na biurku i nie

wiem, czy zdecyduj¹ siê na popraw-
kowy egzamin czy nie (maj¹ na to jesz-
cze czas do 7 lipca).

W strzeleckim LO im. W. Bro-
niewskiego do matur przyst¹pi³y 144
osoby � dwie z nich obla³y (zdawal-
no�æ: 98,1%), w dodatku obydwie z
jêzyka angielskiego (jedna ma prawo
do poprawki, druga nie, po oblanym
pisemnym i ustnym). To zaskocze-
nie.
- Obawia³em siê matematyki � przy-
znaje dyrektor Jan Wróblewski �
tymczasem zdawalno�æ wynios³a z
tego przedmiotu 100 procent. Próbna
matura z tego przedmiotu nie wypa-
d³a �le, ale jednak mo¿na by³o wahaæ
siê co ostatecznego efektu. Tymcza-
sem, egzamin poszed³ ca³kiem dobrze
� �redni wynik w szkole to 78,4% na
poziomie podstawowym. To ponad
moje przypuszczenia.
Dzi� dyrektor Wróblewski przyzna-
je siê do niepokoju o wyniki, ale ta
szko³a przecie¿ zawsze by³a w czo-
³ówce województwa. Teraz te¿ mo¿-
na mieæ powody do zadowolenia: �red-
nia z niemieckiego na poziomie pod-
stawowym wynios³a a¿ 92,4%, a na
rozszerzonym 85,1%, jêzyk angielski
� 79% na poziomie podstawowym i
63,6% na rozszerzonym. Z przedmio-
tów do wyboru bardzo dobrze wypa-
d³a biologia i chemia � z tej ostatniej
63% na poziomie podstawowym i
66,2% na rozszerzonym to bardzo
przyzwoity wynik, lepszy ni¿ z pol-
skiego (59,5% na podstawowym i
54,6% na poziomie rozszerzonym).
- Jêzyk polski jest obowi¹zkowy na
maturze, ale nasi absolwenci raczej
rzadko wybieraj¹ polonistykê, st¹d
takie ich podej�cie do przedmiotu �
ocenia dyrektor.

Adriana Kraik, wicedyrektor
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich, mówi, ¿e w
jej szkole do matury przyst¹pi³o 186
absolwentów technikum i 22 absol-
wentów Liceum Profilowanego. - �wia-
dectwo maturalne otrzyma³o 141 ab-

Matury 2010
solwentów technikum, co daje prawie
76% zdawalno�æ i 10 absolwentów
LP (45% zdawalno�ci). Znaczna gru-
pa absolwentów nie zda³a 1 egzaminu
i ma mo¿liwo�æ przyst¹pienia do eg-
zaminu w sesji poprawkowej. W tech-
nikum � 39 osób (21% absolwentów)
i 9 w LP (27%).
- Wyniki szko³y, zw³aszcza w pio-
nie technikum, s¹ dobre. Zdawalno�æ
w ZSZ nr 1 jest prawie o 5 punktów
procentowych wy¿sza ni¿ w woje-
wództwie. Najwiêcej trudno�ci spra-
wi³a uczniom matematyka. Najwy¿-
sze wyniki uzyskali uczniowie z jê-
zyków obcych. Znacznie lepiej w
porównaniu z poprzednimi latami,
wypad³y ustne egzaminy maturalne.
Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
oprócz matury, uczniowie technikum
zdaj¹ egzamin potwierdzaj¹cy kwali-
fikacje zawodowe i znaczn¹ czê�æ cza-
su po�wiêcaj¹ na przygotowanie do
tego egzaminu, w którym, aby zdaæ,
nale¿y uzyskaæ a¿ 75%.

Dyrektor ZSZ w Zawadzkiem
Piotr Lepiorz cieszy siê, ¿e zdawal-
no�æ w jego szkole by³a wy¿sza ni¿
w województwie i wynios³a 74,5%:
zda³o 38 osób z 51, w dodatku tylko
2 osoby nie maj¹ prawa do powtórki
w tym roku.
- Najwiêksze problemy na egzami-
nie maturalnym sprawia³a matematy-
ka � mówi dyrektor Lepiorz � ale tego
te¿ wszyscy raczej siê spodziewali.
Dodaje te¿, ¿e ci, którzy mieli trud-
no�ci z tym przedmiotem w ci¹gu ca-
³ej nauki � niestety, oblali, ale ogólnie
rzecz ujmuj¹c � jest lepiej, ni¿ mo¿na
by³o siê spodziewaæ po egzaminie
próbnym.
- Wiêkszym wyzwaniem ni¿ ma-
tura jest egzamin zawodowy: tu, by
zdaæ, z jednej czê�ci egzaminu pisem-
nego trzeba zdobyæ minimum 50%, z
drugiej - 30%, a z czê�ci praktycznej
a¿ 75%. Na te wyniki czeka siê do 27
sierpnia.

Marta Górka

¿ycia.
Obszarem istotnym dla przysz³o-

�ci powiatu strzeleckiego jest jego roz-
wój gospodarczy. Dziêki lokalizacji
du¿ych zak³adów w strefie ekono-
micznej tworzone s¹ nie tylko miej-
sca pracy, ale funkcjonuj¹ mniejsze
przedsiêbiorstwa tworz¹ce zaplecze
dla tych du¿ych. W bardzo dobry
sposób oferuje wsparcie tym naszym
ma³ym zak³adom produkcyjnym i
us³ugowym, firmom rodzinnym po-
wiatowy Urz¹d Pracy. Szkolenia w
ró¿nych zakresach i dofinansowanie
rozpoczêcia dzia³alno�ci s¹ narzêdzia-
mi, które sprawdzi³y siê na naszym
strzeleckim rynku i pomagaj¹ rozwi-
jaæ siê ma³ym i �rednim przedsiêbior-
stwom, które tak naprawdê w swojej
masie tworz¹ trzon gospodarki dane-
go regionu, które s¹ najbardziej odpor-
ne na wahania koniunktury. Zarz¹d i
rada powiatu poprzez konkurs na naj-
lepszy produkt powiatu wspiera³a w
mijaj¹cej kadencji nasz¹ rodzim¹ wy-
twórczo�æ, pozwalaj¹c naszym fir-
mom zaprezentowaæ swoje produkty
i us³ugi na szerokim forum poprzez
ten¿e konkurs i publikacje w Infor-
matorze Powiatowym.

Edukacja, gospodarka, zdrowie,
bezpieczeñstwo � to sfery naszego
¿ycie, które jako rada powiatu objêli-
�my szczególnie nasz¹ trosk¹. Na ko-
niec kadencji osobi�cie chcê wyraziæ
moje podziêkowanie dla wszystkich
kole¿anek i kolegów radnych, za in-
tensywne aczkolwiek pe³ne szacun-
ku dla drugiej osoby dyskusje, za da-
lekowzroczne i nieobarczone party-
kularnymi interesami ugrupowañ po-
litycznych podejmowanie decyzji dla
dobra mieszkañców powiatu strzelec-
kiego.

Joanna Mróz

Edukacja, gospodarka, zdrowie, bezpieczeñstwo

dok. ze str. 1 Zobacz wy�cigi
psich zaprzêgów!

Zachêcamy do tego wszystkich,
bo jak zwykle w czasie wakacji �
krwi brakuje. Na Opolszczy�nie do-
tkliwie odczuwalny jest brak krwi
grup: A Rh- , B Rh- oraz AB Rh+,
ale w³a�ciwie potrzeba dawców z
ka¿d¹ grup¹.
- Sytuacja zmienia siê z dnia na
dzieñ � informuje Iwona Rajca-Bier-
nacka, dyrektor Regionalnej Stacji
Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w
Opolu. � Dzi� brakuje tej grupy �
nastêpnego dnia innej: jest lato i ok.
50% naszych sta³ych dawców (w
wiêkszo�ci s¹ to m³odzi ludzie) -
wyjecha³o na wakacje. Ale wakacje
to równie¿ czas wiêkszej liczby
wypadków drogowych i w rolnic-
twie, zwiêksza siê zatem zapotrze-
bowanie na krew do zabiegów ope-
racyjnych. Ju¿ dzi� kupujemy krew
ze stacji krwiodawstwa w innych
regionach, bo musimy robiæ wszyst-
ko, by szpitale nie odczu³y tych pro-
blemów.

Zwracamy siê wiêc, jak co roku
� do wszystkich, którzy mog¹ od-
daæ krew, by zrobili to. Po raz pierw-
szy dawc¹ krwi mo¿na zostaæ na-
wet  w �rednim wieku - do 60 lat! A
w dodatku apel wzmacniamy jesz-
cze Konkursem Wakacyjnym: ka¿-

Krwi brakuje - podziel siê ni¹!

dy, kto w terminie od 1 lipca do 31
sierpnia zdecyduje siê honorowo od-
daæ krew, we�mie udzia³ w losowaniu
nagród. - Najwiêksz¹ atrakcj¹ jest
weekend za granic¹, ale mamy nadzie-
jê, ¿e tak¿e 6 dobrych telewizorów
stanie siê zachêt¹. Ka¿dy oddaj¹cy
krew po wype³nieniu kuponu bierze
udzia³ w losowaniu nagród � mówi
dyrektor RCKiK i przypomina so-
bie, jak w podobnym konkursie w
roku 2009 pan, który wygra³ g³ówn¹
nagrodê, chcia³ z niej zrezygnowaæ!
Rodzina musia³a namawiaæ go na week-
end, który mia³ dostaæ w prezencie!
W tym roku losowanie nagród odbê-
dzie siê 8 wrze�nia.

Krew mo¿na oddaæ nie tylko pod-
czas akcji wyjazdowej w Strzelcach
Opolskich, ale tak¿e w siedzibie
RCKiK w Opolu przy ul. Ko�nego
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
7.00 � 16.30
lub jednym z oddzia³ów terenowych
(najbli¿szy w Kêdzierzynie-Ko�lu).
Wszystkie szczegó³y mo¿na znale�æ
na stronie www.rckik-opole.com.pl.

A my zapraszamy na Plac
¯eromskiego 16 lipca w Strzelcach
Opolskich!

Jak zwykle w 3 pi¹tek miesi¹ca - 16 lipca o godz. 9 rano -

stanie na Placu ¯eromskiego w Strzelcach Opolskich spe-

cjalny ambulans, w którym bêdzie mo¿na oddaæ krew.


