
P O W I A T   S T R Z E L E C K I2

XXXIII sesja Rady Powiatu
Strzeleckiego odby³a siê 30 wrze�nia
o godz. 13 w sali narad starostwa po-
wiatowego. W zwi¹zku z nieobecno-
�ci¹ Przewodnicz¹cego Rady Henry-
ka Bartoszka obradom sesji przewod-
niczy³ Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Stefan Sz³apa. Tematem przewodnim
by³a informacja o stanie realizacji za-
dañ o�wiatowych Powiatu Strzelec-
kiego za rok szkolny 2008/2009. Za-
nim jednak radni przyst¹pili do ob-
rad, starosta Józef Swaczyna i m³.
insp. Mariusz Ambro¿y, Powiatowy
Komendant Policji Janowi Patole oraz
Paw³owi Juretko z³o¿yli podziêko-
wania za szybk¹ interwencjê, unie-
mo¿liwiaj¹c¹ chuligañskie wybryki w
okolicach Balcarzowic po obchodach
rocznicy przej�cia tornada. Go�cie
otrzymali pisemne podziêkowania
oraz ksi¹¿ki.

Zgodnie z porz¹dkiem sesji w
dalszej czê�ci podjêto uchwa³y w spra-
wie:
- przyjêcia informacji Zarz¹du Po-
wiatu Strzeleckiego o przebiegu wy-
konania bud¿etu Powiatu za I pó³ro-
cze 2009 roku
- przyjêcia informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego za I
pó³rocze 2009 roku SP ZOZ, dla któ-
rego organem za³o¿ycielskim jest Po-
wiat Strzelecki.

Nastêpnie wicestarosta Waldemar
Gaida przedstawi³ wszystkim zebra-
nym prezentacjê nt. realizacji zadañ
o�wiatowych Powiatu Strzeleckiego.
Debatê rozpoczêto przedstawieniem
placówek o�wiatowych prowadzony-
mi przez Powiat, wysoko�ci¹ sub-
wencji o�wiatowej oraz �rednich za-
robków nauczycieli. Omówiono pro-
blemy wynikaj¹ce z ni¿u demogra-
ficznego i podano informacjê o nabo-
rze uczniów oraz wynikach egzami-
nów. Osi¹gniêcia uczniów, konkurs dla
nauczycieli oraz wspó³praca miêdzy-
narodowa by³y kolejnymi punktami.
Mówiono równie¿ o dzia³alno�ci
Szkolnego Schroniska M³odzie¿owe
na Górze �w. Anny oraz programach
i projektach edukacyjnych. Ostatni-
mi zagadnieniami by³y inwestycje
oraz remonty przeprowadzone w pla-
cówkach oraz potrzeby inwestycyj-
ne. Po obszernie przedstawionych
informacjach g³os zabrali radni oraz
zebrani go�cie.

Jako pierwszy g³os zabra³ radny
Jan Cie�lik, który stwierdzi³: - Cie-
szy fakt, ¿e w debacie nie tylko
uczestnicz¹ dyrektorzy szkó³, ale
równie¿ przedstawiciele rad pedago-
gicznych oraz rad rodziców. Komisja
edukacji oceni³a, ¿e dobrze bêdzie
uzupe³niæ to wyst¹pienie o proble-
matykê wychowawcz¹. Kierowali-
�my siê tym, i¿ reforma edukacji za-
k³ada³a kilka podstawowych celów:
zmianê struktury, podniesienie pozio-

Debata o o�wiacie

mu kszta³cenia, przeniesienie �rodka
ciê¿ko�ci w procesie dydaktycznym
z wyposa¿ania w wiedzê na wypo-
sa¿anie w umiejêtno�ci. I ostatnia
sprawa: zreformowana szko³a mia³a
lepiej wychowywaæ. Na poprzedniej
debacie edukacyjnej podjêli�my de-
cyzjê, by wszystkie rady pedagogicz-
ne szkó³ i placówek otrzyma³y mate-
ria³ dotycz¹cy badañ przeprowadzo-
nych przez Komisjê Edukacji na te-
mat sytuacji wychowawczej. Spra-
wa pierwsza to realizacja programów
wychowawczych i uzyskiwanie w
tym zakresie efektów. Zwrócili�my
uwagê na fakt, i¿ atrakcyjno�æ zajêæ
wychowawczych nie jest wysoka w
opinii m³odzie¿y: uczniowie nie po-
trafili wymieniæ nawet jednego tema-
tu na przestrzeni ostatniego roku,
który na tych zajêciach mia³ dla nich
jakie� znaczenie. Nastêpn¹ spraw¹
jest brak dyscypliny: w liceach do
20% nie przestrzega regulaminu
szkolnego, a w szko³ach zawodowych
od 30 do 40%. Za tym idzie wysoka
absencja na zajêciach lekcyjnych.
Ponadto nie rozpoznaje siê oczeki-
wañ uczniów w zakresie organizacji
zajêæ pozalekcyjnych - nie wszyst-
kie s¹ dla nich interesuj¹ce. Trzeba
wiêc przygotowaæ taki program, któ-
ry zainteresuje m³odzie¿.

Radny Cie�lik wylicza³ dalej: do-
chodzi do zjawisk patologicznych,
agresji s³ownej i fizycznej, u¿ywania
wulgaryzmów, kradzie¿y, palenia pa-
pierosów, a dzia³ania szkó³ w tym
zakresie ma³o skuteczne. Kolejny
problem to wsparcie w sprawach trud-
nych: uczniowie rozmawiaj¹ o pro-
blemach z przyjació³mi, z rodzicami,
a szko³a pod tym wzglêdem jest ostat-
nim miejscem, gdzie szukaj¹ pomo-
cy.

Doda³ równie¿, ¿e w ocenie ko-
misji edukacji stan opieki stomatolo-
gicznej nad m³odzie¿¹ jest tragiczny.
Z sonda¿u w�ród uczniów szkó³ pro-
wadzonych przez Powiat w roku
2008 wynika, ¿e �rednio 41 % (w
liceach ok. 48%, w szko³ach zawo-
dowych ok. 34%) z ponad 2000
uczniów korzysta³o z pomocy sto-
matologicznej. W 2009 rozpoznali-
�my problem tylko w Zawadzkiem:
z opieki stomatologicznej korzysta-
³o 45% m³odzie¿y (za odp³atno�ci¹
w liceum 65%, w ZSZ 70%). Dziê-
kuj¹c za poparcie dla dwóch inicja-
tyw - przyznawania tytu³u Najlep-
szy Uczeñ Powiatu oraz konkursu
na opis pracy wychowawczej, radny
Cie�lik stwierdzi³, ¿e konkurs zosta³
rozstrzygniêty, a nagrody zostan¹
wrêczone zwyciêzcom w Dzieñ Edu-
kacji Narodowej.

Halina Bilik, Opolski Kurator
O�wiaty mówi³a o wielkiej determi-
nacji dzia³ania Rady Powiatu w za-

kresie o�wiaty. Pochwali³a jednost-
kê, ¿e jako jedna z nielicznych nie
musia³a byæ obligowana do podno-
szenia jako�ci edukacji. Podkre�li³a
te¿, i¿ wymagania egzaminów po-
twierdzaj¹cych kwalifikacje zawodo-
we s¹ o wiele wy¿sze ni¿ matur. By
zdaæ maturê wymagane jest zdoby-
cie 30% punktów, przy egzaminie
zawodowym jest to a¿ 70%. Pochwa-
li³a szkolnictwo specjalne na terenie
Powiatu, jednak dziwi³o j¹, ¿e m³o-
dzie¿ romska uczy siê w tego typu
placówkach, a nie w klasach integra-
cyjnych.

Waldemar Zadka, Dyrektor De-
partamentu Edukacji i Rynku Pracy
Urzêdu Marsza³kowskiego poruszy³
problem ni¿u demograficznego i ma-
lej¹cej liczby uczniów w szko³ach.
Zauwa¿y³ tak¿e, ¿e szko³y ponad-
gimnazjalne stoj¹ przed problemem
niedostosowania oferty edukacyjnej
do rynku pracy. Z ostatnich badañ
przeprowadzonych w Warszawie
wynika, ¿e wiêkszo�æ m³odzie¿y
przy wyborze nie kieruje siê w³asny-
mi predyspozycjami, a raczej opini¹
znajomych, mod¹. M³odzie¿ w nie-
wielkim stopniu pyta o radê specjali-
stów o swoje predyspozycje. Warto
sk³aniaæ m³odzie¿ do jak najbardziej
�wiadomego wyboru �cie¿ki kszta³-
cenia � doda³.

Dorota £akis, dyrektor Zespo-
³u Szkó³ Specjalnych w Strzelcach
Opolskich odpowiedzia³a na kwestiê
poruszon¹ przez kurator Bilik. Pro-
gram dla spo³eczno�ci romskiej jest
realizowany w tej szkole, gdy¿ w niej
zosta³ zainicjowany, g³ównie dziêki
dzia³aniom tutejszego samorz¹du. W
tym roku w szkole jest 21 uczniów z
85-osobowej spo³eczno�ci romskiej.
Z 6 uzdolnionych artystycznie
uczniów, którzy przyst¹pili do kon-
kursu ogólnopolskiego, troje znalaz³o
siê w finale. Szkolnictwo specjalne w
naszym powiecie mo¿e siê rozwijaæ i
spe³niaæ wymagania uczniów oraz
rodziców, którzy podejmuj¹ trudn¹
decyzjê wyboru takich placówek, nie-
maj¹cych w powszechnej opinii a¿
takiego uznania jak inne. Zaszczyt-
ny by³ wyjazd w listopadzie ub.r.
uczniów i nauczycieli do Wilna na
zaproszenie Fundacji Europa dla Po-
koju po odbiór nagrody w konkursie
�Barwy mojego ¿ycia�, co by³o pro-
mocj¹ szko³y, ale i samorz¹du powia-
towego, organu, który nas pod ka¿-
dym wzglêdem wspiera³.
Radny Stanis³aw Tubek poruszy³
kwestie wychowawcze dzieci i m³o-
dzie¿y, na które wp³yw maj¹ na to
ró¿ne czynniki: radio, telewizja, in-
ternet, warunki ekonomiczne, rodzi-
na. Podstawow¹ komórk¹ wycho-
wawcz¹ jest rodzina; szko³a � nie.
Je�li obserwujemy np. wulgarny jê-
zyk w�ród m³odzie¿y jest to wina
czasów, w których ¿yjemy � mówi³.
Zwróci³ te¿ uwagê na problem wul-
garyzmów w literaturze, teatrze i ki-
nie - jak uczeñ ma siê uczyæ popraw-
nego jêzyka?
Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go w Zawadzkiem Ryszard Pagacz
dziêkowa³ w³adzom powiatu za sta-
bilno�æ pracy. Jestem dyrektorem,
który pamiêta czasy podleg³o�ci fi-
nansowej szkó³ kuratorium � mówi³.
Nawi¹za³ te¿ do zdawalno�ci matur
(po sesji poprawkowej wynios³a
100%, na poziomie podstawowym
ze wszystkich przedmiotów szko³a
uzyska³a lepsze wyniki ni¿ w liceach
z terenu województwa) i krytycznej
oceny lekcji wychowawczych przez
m³odzie¿. Poruszy³ równie¿ kwestiê
chyba najbardziej wp³ywaj¹c¹ na pra-
cê szko³y - niestabilno�æ prawa, a jako
przyk³ad poda³ rozporz¹dzenie w
sprawie warunków i sposobu ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania

uczniów i s³uchaczy oraz przepro-
wadzania sprawdzianów i egzami-
nów w szko³ach publicznych � wie-
lokrotnie zmieniane od wrze�nia
2004 roku: w tym roku po raz 6 prze-
prowadzana bêdzie �nowa� matura,
a zmian jest wiêcej ni¿ sze�æ! Tak
wiêc m³odzie¿y trzeba mówiæ o �ma-
turze nowej i coraz nowszej� - dziêki
�uprzejmo�ci� resortu o�wiaty.

Ryszard Baszuk, dyrektor Spe-
cjalnego O�rodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Le�nicy podkre�li³, i¿
dzieci ubywa wszêdzie, równie¿ w
placówce w Le�nicy, jednak g³ówn¹
przyczyn¹ jest komunikacja. W
chwili zamkniêcia linii kolejowej po-
miêdzy Kêdzierzynem a Strzelcami
nast¹pi³ gwa³towny spadek liczebno-
�ci uczniów. SOSW w Le�nicy po-
siada wy�mienit¹ bazê dydaktyczn¹
i mo¿na by �mia³o stworzyæ na tej
bazie centrum kszta³cenia specjalne-
go. Placówka wyposa¿ona jest w
warsztaty stolarskie, du¿y ogród i
zaplecze kuchenne oraz zaplecze kra-
wieckie. Niespe³na 10 lat temu w
szkole funkcjonowa³y 3 potê¿ne pra-
cownie krawieckie, dzi� zosta³a jed-
na, a krawcowych kilka � dla 3-let-
niego cyklu nauczania. Kszta³cimy w
17 zawodach, ale trudno nad¹¿yæ za
tym, co siê dzieje na rynku pracy:
raz wziêcie ma kucharz ma³ej gastro-
nomii, innym razem stolarz czy mu-
rarz, cukiernik lub piekarz. Placów-
ka nie jest w stanie przewidzieæ, jaki
bêdzie nabór na kolejny rok, na jakie
kierunki.
Radny Jan Cie�lik zauwa¿y³, ¿e nie
jest najwa¿niejsze z jak¹ wiedz¹ i
umiejêtno�ciami szko³ê opuszcza ab-
solwent, ale jakim jest cz³owiekiem.
Nie chcia³ dyskutowaæ o problemach,
które nie s¹ zale¿ne od samorz¹du -
nie ma wp³ywu na wiele czynników
�rodowiskowych, które oddzia³o-
wuj¹ na m³odzie¿.
Urszula Skorek, zastêpca dyrekto-
ra Zespo³u Szkó³ Zawodowych w
Zawadzkiem odnios³a siê do naboru
do szkó³ ponadgimnazjalnych: kiedy�
wiêkszo�æ stanowili uczniowie spo-
za gminy, ale nie mieli problemu z
dojazdem, w tej chwili jest ogromny.

Pomys³ na rozwi¹zanie proble-
mu komunikacji rzuci³ radny Ryszard
Nocoñ mówi¹c, ¿e �wiat komunika-
cji nie koñczy siê na strzeleckim PKS-
ie. Powiat Opolski rozwi¹za³ ten pro-
blem nawi¹zuj¹c wspó³pracê z pry-
watnym przewo�nikiem, który ob-
s³uguje dzi� kilkadziesi¹t linii, a kur-
sy ma³ymi busami odbywaj¹ siê co
godzinê. Sam przeprowadzi³ rozmo-
wy z t¹ firm¹ - jest otwarta na wszel-
kie propozycje. Wystarczy, by
mieszkañcy zwrócili siê do gminy, a
gminy do przewo�nika. Je�li dojdzie
siê do porozumienia, linia jest uru-
chamiana.

Halina Kajstura, dyrektor Ze-
spo³u Szkó³ Zawodowych Nr.1 w
Strzelcach Opolskich  wypowied�
zaczê³a od serdecznych podziêkowañ

dla samorz¹du za prace wykonane w
szkole, a w ci¹gu ostatniego roku bar-
dzo du¿o siê zmieni³o: �to jest inny
�wiat, inna rzeczywisto�æ�. Inwesty-
cje wyj¹tkowo udane i zapewne bê-
dzie s³u¿yæ naszym uczniom przez
wiele lat. Odnosz¹c siê do egzaminów
zawodowych podkre�li³a, ¿e s¹ na-
prawdê trudne, mimo to zdawalno�æ
w szkole jest �rednio o 5% do 20%
wy¿sza ni¿ w kraju (z egzaminów
praktycznych wynosi �rednio 97%,
z pracami pisemnymi jest nieco go-
rzej). Dyrektor Kajstura widzi jednak
problem rodziców, którzy wcale nie
zachêcaj¹ m³odzie¿y do zdawania eg-
zaminów koñcowych, bo dla nich suk-
cesem jest, gdy dziecko skoñczy szko-
³ê �redni¹. M³odzie¿ nie przychodzi
na egzaminy maturalne b¹d� egzami-
ny zawodowe. Zdarza siê te¿, ¿e po-
jawia siê na jednym etapie, by kolej-
ny opu�ciæ.

Wiceprzewodnicz¹cy Stefan
Sz³apa podsumowuj¹c powiedzia³, i¿
o�wiata w naszym powiecie ma siê
dobrze. Wspóln¹ trosk¹ jest to, ¿eby
uczniowie naszych szkó³ znajdywali
pracê. Taki jest cel edukacji. Wa¿ne
jest te¿ by m³odzi ludzie wychodzili
z naszych szkó³ dobrze wychowani.
Koñcz¹c, z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia
Edukacji Narodowej, z³o¿y³ kadrze
pedagogicznej ¿yczenia.

W ostatniej czê�ci Radni podjêli
uchwa³y w sprawie:
* zmiany bud¿etu i zmian w bud¿ecie
powiatu na rok 2009
* w sprawie powierzenia Gminie
Kolonowskie wykonania zadania w³a-
snego Powiatu Strzeleckiego pn. �Zi-
mowe utrzymanie dróg powiatowych
Powiatu Strzeleckiego w Gminie Ko-
lonowskie w sezonach zimowych
2009/2010 i 2010/2011�
* udzielenia dotacji z bud¿etu Powia-
tu Strzeleckiego na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru
* udzielenia z bud¿etu powiatu strze-
leckiego pomocy finansowej gminie
Strzelce Opolskie
* sprawie zmiany Regulaminu Orga-
nizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Op.

W zwi¹zku ze skarg¹ Burmistrza
Zawadzkiego na uchwa³ê Rady Po-
wiatu Strzeleckiego, w której to
uchwale radni nie wyrazili zgody na
zmianê warunków pracy panu Hen-
rykowi Bartoszkowi, Rada postano-
wi³a skierowaæ skargê do rozpatrze-
nia przez Wojewódzki S¹d Admini-
stracyjny w Opolu.

Kolejna sesja Rady Powiatu od-
bêdzie siê dnia 28 pa�dziernika 2009
o godz. 13. Tematem przewodnim
przysz³ej sesji bêdzie:
1. Informacja Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony �rodowiska o stanie �ro-
dowiska na obszarze województwa.
2. Ocena realizacji Strategii Powiatu
Strzeleckiego.

Adam Kraka

StarostaJózef Swaczyna i m³. insp. Mariusz Ambro¿y, Powiatowy Komendant
Policji Janowi Patole oraz Paw³owi Juretko z³o¿yli podziêkowania za szybk¹
interwencjê, uniemo¿liwiaj¹c¹ chuligañskie wybryki w okolicach Balcarzo-
wic

�Nigdy nie jest siê przygotowanym na taki cios od losu,
Gdy z nag³a odchodzi ukochana osoba,
Gdy w sercu pozostaje ¿al,
I pytanie dlaczego��

Z g³êbokim smutkiem przyjêli�my wiadomo�æ o tragicznej �mierci

Katarzyny Mrowiec

córki naszej Drogiej Kole¿anki Marii Heiter

sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia pogr¹¿onej w ¿a³obie
Rodzinie

£¹czymy siê z Wami w bólu

Starosta, Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego
 i pracownicy Starostwa Powiatowego


