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* W ci¹gu ponaddziesiêcioletniej hi-
storii funkcjonowania samorz¹du
powiatowego na zadania inwesty-
cyjne przeznaczyli�my kwotê po-
nad 60,1 mln z³, a na tzw. projekty
miêkkie (m.in. zwi¹zanych z szko-
leniami i rozwojem zasobów ludz-
kich) � ponad 11,7 mln z³.

* Nie zaniechali�my ¿adnej sposob-
no�ci zdobycia dodatkowych �rod-
ków, choæ nie jest to równoznacz-
ne ze stwierdzeniem, ¿e wszystkie
nasze projekty zdoby³y dofinanso-
wanie, ale, jak mówi³em � skutecz-
no�æ w pozyskiwaniu �rodków ze-
wnêtrznych, zw³aszcza unijnych,
mamy wysok¹ � ponad 90% w pro-
jektach inwestycyjnych i ponad
60% -w projektach miêkkich.

* Zmieni³y siê diametralnie warunki
kszta³cenia w placówkach o�wiato-
wych,.

* Osi¹gnêli�my wymagany standard w
Domach Opieki Spo³ecznej.

* Szpital powiatowy zosta³ zmoder-
nizowany i doposa¿ony w nowocze-
sny sprzêt.

* Nak³ady na modernizacjê i remon-
ty dróg osi¹gnê³y niespotykany
wcze�niej poziom.

Dzia³amy d³ugofalowo
Czy to oznacza, ¿e mo¿emy ju¿

�odfajkowaæ� pewne zagadnienia? Oczy-
wi�cie � nie.

O konieczno�ci dalszej moderniza-
cji dróg powiatowych nie trzeba nikogo
przekonywaæ. Wysoki poziom kszta³-
cenia w naszych szko³ach musimy utrzy-
maæ w kolejnych latach: wraz z ni¿em
demograficznym zaczyna siê przecie¿ -
o czym kilkakrotnie ju¿ wspomina³em
� �walka o ucznia�. Trzeba bêdzie nato-
miast znacznie wiêkszy nacisk po³o¿yæ
na kszta³cenie specjalne � my�lê tu za-
równo o programie nauczania, jak i in-
westycjach w obiektach. Klasy lub szko-
³y integracyjne � czyli rozwi¹zanie pro-
ponowane rodzicom przez gminy � zda-
je egzamin w przypadku skierowania do
nich dzieci z upo�ledzeniem umys³owym
w stopniu lekkim, natomiast absolutnie
nie jest dobrym rozwi¹zaniem dla dzieci
z wiêkszymi deficytami. Dobra opinia
o szpitalu - jako placówce, gdzie pa-
cjent ma zapewnion¹ opiekê wysoko
wykwalifikowanej kadry lekarskiej i
personelu pomocniczego oraz komfor-
towe warunki pobytu � mo¿e byæ utrzy-
mana pod warunkiem kolejnych nak³a-
dów. O dalszej modernizacji dróg po-
wiatowych ju¿ chyba nie trzeba nikogo

przekonywaæ. Jak widaæ � ta droga nie
ma koñca, ale etapami da siê j¹ poko-
nywaæ.

A czego siê nie uda³o zrealizo-
waæ w trakcie kadencji?

Satysfakcjonuj¹cej podwy¿ki p³ac
dla nauczycieli (podwy¿ki dodatku funk-
cyjnego, ale i zwiêkszenia odpisu na do-
datek motywacyjny, mo¿e nawet do
7%). Tego, ¿e ka¿dy DPS bêdzie dla
mieszkañców prawdziwym domem:
standaryzacjê osi¹gnêli�my, ale trzeba
jeszcze poprawiæ pracê merytoryczn¹
tych placówek � wylicza wicestarosta
Gaida. I na koniec dodaje zaskakuj¹ce
stwierdzenie: trochê brakuje nam nor-
malno�ci.
???!

Nazywania sukcesem tego, co jest
nim rzeczywi�cie, a pora¿ki � pora¿k¹.
Szacunku dla tych, którzy maj¹ inne od
nas przekonania. G³osowania za tym,
co jest niezbêdne dla danej spo³eczno-
�ci, bez wzglêdu na sztandar ugrupowa-
nia, z jakiego zosta³o siê wybranym. S³o-
wa �gratulujemy� lub �dziêkujemy� od
przeciwników.

Mo¿e w nastêpnej kadencji bêdzie
inaczej?

Zanotowa³a Marta Górka
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Uje�dzie i Jemielnicy nikt nie zdecydo-
wa³ siê stan¹æ do rywalizacji z dotych-
czasowymi burmistrzami i wójtami. W
Le�nicy i Zawadzkiem zg³osi³o siê po
dwóch kandydatów: dotychczasowy bur-
mistrz i kontrkandydat, natomiast w
Strzelcach Opolskich a¿ czterech, w tym
oczywi�cie obecny burmistrz.

W terminie �drugim� � po owych
piêciu dniach � sytuacja zmieni³a siê w
dwóch gminach: w Uje�dzie, gdzie o
najwy¿sze stanowisko w gminie zamie-
rzaj¹ z dotychczasowym burmistrzem
powalczyæ jeszcze dwie osoby i w Je-

Kto � burmistrzem i wójtem?
mielnicy, gdzie zg³osi³ siê jeszcze jeden
kandydat.

Tak wiêc tegoroczne wybory zapo-
wiadaj¹ siê ciekawie. Ale o tym, jak bê-
dzie w rzeczywisto�ci, zadecydujemy my
sami � wyborcy.
I nie ma co my�leæ � tu zwracam siê do
mieszkañców gmin, gdzie jest tylko je-
den kandydat � ¿e bez naszego g³osu i
tak wygra. Wcale nie � zgodnie z ordy-
nacj¹ wyborcz¹ (art. 11, ust 3 i 4):
3. Je¿eli mimo postêpowania, o któ-

rym mowa w ust. 1, zostanie zareje-
strowany tylko jeden kandydat wy-

bory przeprowadza siê, z tym ¿e tego
kandydata uwa¿a siê za wybrane-
go, je¿eli w g³osowaniu uzyska³ wiê-
cej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych
g³osów.

4. W przypadku, gdy kandydat, o któ-
rym mowa w ust. 3, nie uzyska³ wiê-
cej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych
g³osów, wyboru wójta dokonuje
rada gminy bezwzglêdn¹ wiêkszo-
�ci¹ g³osów ustawowego sk³adu
rady w g³osowaniu tajnym.

Na przemy�lenia mamy jeszcze trochê
czasu � do urn idziemy 21 listopada.
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DZIA£ALNO�Æ PRODUKCYJNA

1. ELTETE-POLSKA SP.ZO.O.
Urz¹dzenie wielofunkcyjne �GRZE��

2. AR-MASZ
Porêcze ze stali nierdzewnej

3. PLASTDOM OKNA I DRZWI Z PCV
Okno GENEO®

4. JA�KO
Plac zabaw

DZIA£ALNO�Æ US£UGOWA

1. WEDDINGLICIOUS
Zdjêcia dla zakochanych - pakiet zdjêæ zawieraj¹cy sesjê narzeczeñsk¹,
reporta¿ z dnia �lubu oraz sesjê po�lubn¹

2. ZIMMERMANN POKRYCIA DACHOWE S.C.
Kompleksowe wykonanie dachów wraz z materia³em

3. NATURA I DOM
Sp³ywy kajakowe �Dolin¹ Ma³ej Panwi�

4. HENAN S.C.
Meble do sypialni wykonane na indywidualne zamówienie

5. ART-MAX S.C.
Organizacja imprez artystyczno-kulinarnych

6. PIK POLAÑSCY, KALLA SP.J.
Del Villaggio � restauracja, pizzeria, catering

7. ARIM
Kurs prawa jazdy kat. A, A1, B

8. DAGA-ART.
Sprzeda¿ szk³a dekoracyjnego, artyku³ów dekoracyjnych, �lubnych i
weselnych oraz grawer na szkle, ceramice i metalu

9. BREIT-HOLZ
Przecieranie drewna tartakiem przewo�nym u klienta

10. ZAK£AD US£UGOWO-HANDLOWY ELIZA
Us³uga lakiernictwa samochodowego

11. RESTAURACJA FUHLWYPAS
Restauracja Fuhlwypas

PRZETWÓRSTWO ROLNO � SPO¯YWCZE

1. RESTAURACJA Z£OTY BA¯ANT
Gyros izbicki pod ko³derk¹ sosu tzatziki �wie¿o siekanej cebuli poda-
ny z frytkami i surówkami

2. PIEKARNIA BERNARD KA£A
Chleb ¿ytni

3. GRILL ROOM S.C. RESTAURACJA ALTER EGO
Kaczka po staropolsku z jab³kami duszonymi w ¿ubrówce i sosem
rodzynkowym

4. ZPS MILKA
Domowy ser parzony z kminkiem.

Najlepszy Produkt Powiatu 2010
A¿ 18 producentów walczy w tym roku o tytu³ NPP dla swoich produktów
lub us³ug. Oto, kto siê zg³osi³:

Podziêkowania dla  policjantów za szybkie i sprawne ustalenie i zatrzymanie
sprawców kradzie¿y linii telefonicznej z³o¿yli przedstawiciele bran¿y telekomuni-
kacyjnej. Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do wymiany informacji .

W naszej komendzie go�cili przedstawiciele firmy TP SA  - Marek Poni i
Jaros³aw Gajos oraz firmy �Atem� � Tomasz Szmyt, którzy podziêkowali i pogra-
tulowali strzeleckim policjantom szybkiego i sprawnego ustalenia i zatrzymania
sprawców kradzie¿y linii telekomunikacyjnej.

Ci sami mê¿czy�ni  zaraz po zwolnieniu z pomieszczeñ dla osób zatrzymanych
/1 pa�dziernika/ usi³owali drugi raz na terenie powiatu strzeleckiego skra�æ linie
telefoniczne.

Zatrzymali ich policjanci ze Strzelec Opolskich na gor¹cym uczynku. Miesz-
kañcy powiatu opolskiego powiedzieli policjantom, ¿e my�leli, i¿ s¹ ju¿ na terenie
powiatu opolskiego.

Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do wymiany informacji dotycz¹cych jeszcze
lepszej wspó³pracy.

INFORMACJA

Starosta Strzelecki informuje, ¿e w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy
Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, na tablicy og³oszeñ wywieszono
wykaz nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa przeznaczonych do sprzeda¿y.

Dziêkowali policjantom
Od wrze�nia 2010 roku uczniowie

Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich bior¹ udzia³ w pro-
jekcie Szko³a Kluczowych Kompetencji.
Ponadregionalny Program rozwijania
umiejêtno�ci uczniów szkó³ Polski cen-
tralnej i po³udniowo-zachodniej. Pro-
jekt finansowany ze �rodków Unii Eu-
ropejskiej wramach Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego i Bud¿etu Pañstwa w
ramach Programu Operacyjnego Kapi-
ta³ Ludzki: Priorytet III. Wysoka ja-
ko�æ systemu o�wiaty: Dzia³anie 3.3 Po-
prawa jako�ci kszta³cenia: Poddzia³anie
3.3.4 Modernizacja tre�ci i metod
kszta³cenia.

Liderem projektu jest Wy¿sza Szko-
³a Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
a partnerem Dolno�l¹ska Szko³a Wy¿sza
we Wroc³awiu.

Celem ogólnym projektu jest
podniesienie do grudnia 2013 r. pozio-
mu Kompetencji Kluczowych uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych w wojewódz-
twach: opolskim, kujawsko-pomorskim,
dolno�l¹skim i wielkopolskim, umo¿li-
wiaj¹cy im aktywne uczestnictwo w ryn-
ku pracy i gospodarce opartej na wie-
dzy.

Z województwa opolskiego w pro-
jekcie uczestniczy 8 szkó³. W ka¿dej
szkole projektem objête s¹ 4 klasy. W
ka¿dej z nich rozwijana jest jedna z
kompetencji: matematyczno-przyrod-
nicza, porozumiewanie siê w jêzyku ob-
cym, informatyczna, inicjatywno�æ i
przedsiêbiorczo�æ.  W Zespole Szkó³ Za-
wodowych nr 1 do projektu zakwalifi-
kowani zostali uczniowie klas pierw-
szych technikum w zawodach:
- technik ekonomista (klasa I Tek b)

� kompetencja informatyczna �
opiekun: Krzysztof Kalisz

- technik obs³ugi turystycznej � kom-
petencja matematyczno-przyrod-
nicza � opiekun: Eligiusz Stañczak

- technik organizacji us³ug gastrono-
micznych � jêzyk niemiecki � opie-
kun: Aleksandra Kurzeja

- technik mechatronik � podstawy
przedsiêbiorczo�ci � opiekun: Ka-
tarzyna Krukowska.
Prace zawi¹zane z wdro¿eniem pro-

jektu rozpoczê³y siê ju¿ w maju, kiedy
odby³o siê w naszej szkole spotkanie in-

Pierwszy etap za nami!

formacyjne z przedstawicielami Dolno-
�l¹skiej Szko³y Wy¿szej we Wroc³awiu.
W maju i na prze³omie czerwca i lipca
opiekunowie poszczególnych kompe-
tencji uczestniczyli w warsztatach z za-
kresu metodyki  rozwijania kompeten-
cji kluczowych. W tym czasie powsta-
wa³y te¿ programy autorskie, które wdra-
¿ane s¹ w w/w klasach. Programy te
zosta³y wydane w formie ksi¹¿kowej.
We wrze�niu przeprowadzona zosta³a
diagnoza wstêpna poziomu umiejêtno-
�ci uczniów bior¹cych udzia³ w projek-
cie. Ka¿dy uczeñ otrzyma indywidualn¹
informacjê zwrotn¹ z opisem swoich
predyspozycji i umiejêtno�ci.
Szko³a otrzyma³a te¿ materia³y wspo-
magaj¹ce realizacjê programów autor-
skich o warto�ci ok. 8000 z³ � tablicê
interaktywn¹, drukarkê, odtwarzacz
DVD i CD.

Ka¿dy uczeñ uczestnicz¹cy w pro-
jekcie zosta³ zaopatrzony w podrêczni-
ki do przedmiotu w ramach, którego re-
alizowany jest projekt oraz materia³y
biurowe (zeszyty, kalkulator, przybory
geometryczne i inne artyku³y biurowe).
W pa�dzierniku odby³o siê seminarium
- �Platforma kompetencji� dla nauczy-
cieli, s³u¿¹ce wspó³pracy, wymianie do-
�wiadczeñ i spostrze¿eñ we wdra¿anych
w szko³ach programach.

W celu doskonalenia nabywanych

przez uczniów kompetencji kluczowych,
poza zajêciami w szko³ach zostan¹ zor-
ganizowane: Wakacyjne Obozy Nauko-
we, Ko³a Naukowe, Studium Kompe-
tentnych Liderów, Przedsiêbiorstwo Sy-
mulacyjne. Ju¿ w listopadzie po 10
uczniów z ka¿dej kompetencji we�mie
udzia³ w Ko³ach Naukowych. Zosta³y
one zaplanowane jako cykliczne zajê-
cia wyjazdowe. Listopadowe Ko³a Na-
ukowe odbywaæ siê bêd¹ w Wy¿szej Szko-
le Pedagogiki i Administracji im. Miesz-
ka I w Poznaniu. W kolejnych zjazdach
uczniowie pracowaæ bêd¹ w niewielkich
grupach podzielonych wed³ug kompe-
tencji. Zajêcia prowadzone bêd¹ przez
wykwalifikowanych pracowników dy-
daktycznych z wy¿szych uczelni, na
terenie, których bêd¹ siê odbywa³y zjaz-
dy.  Udzia³ w zajêciach Kó³ Naukowych
jest dla uczniów szans¹ pog³êbiania i
poszerzania wiedzy zdobywanej podczas
zajêæ w szkole , jak równie¿ rozwijania
zainteresowañ. Jest to dla nich tak¿e
okazja do poznania uczelni.

Projekt Szko³a Kluczowych Kom-
petencji to �wietna okazja do rozwoju
umiejêtno�ci zarówno uczniów, jak i na-
uczycieli oraz wymiany do�wiadczeñ z
uczestnikami projektu z innych szkó³.

Adriana Kraik
administrator projektu SKK w ZSZ nr 1


