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Pozosta³¹ czê�æ, tê zaoszczê-
dzon¹, w kwocie 169 tysiêcy, rze-
czywi�cie przeznaczyli�my na do-
datkowe remonty cz¹stkowe, dok³ad-
nie na trzy zadania: remont na-
wierzchni drogi 1401 O w Le�nicy �
140 tysiêcy; na przebudowê odcinka
chodnika wzd³u¿ ulicy Mickiewicza
w Strzelcach Opolskich � 9 tysiêcy
oraz na wykonanie o�wietlenia przy
obwodnicy Strzelec - 20 tysiêcy z³o-
tych.

Dodatkowo z nadwy¿ki bud¿e-
towej Zarz¹d Powiatu postanowi³
przeznaczyæ 70 tysiêcy na oznako-
wanie pionowe dróg i tyle samo na
cz¹stkowe remonty nawierzchni na
gor¹co mas¹ mineralno-bitumiczn¹.
Tak wiêc zaplanowana w bud¿ecie
kwota 390 tysiêcy z³otych na remon-
ty cz¹stkowe grysami i mas¹ bitu-
miczn¹ zosta³a zwiêkszona o 70 ty-
siêcy, z czego 212 tysiêcy poch³on¹
remonty dróg grysami, a 250 tysiêcy

Wiêcej na drogi

� remonty cz¹stkowe mas¹ bitu-
miczn¹.
- Ile kilometrów dróg da siê z
tego wyremontowaæ?
- Kilometrów?! � oburza siê staro-
sta.
� Remonty, nawet cz¹stkowe, s¹
kosztowne. A nasze drogi s¹ w takim
stanie, ¿e wymagaj¹ ogromnych na-
k³adów. Tak wiêc ka¿dy dodatkowy
zastrzyk �rodków � choæ istotny -
stanowi kroplê w morzu potrzeb, o
czym mówi³em niejeden raz. A wra-
caj¹c do pytania, jak pani chce kilo-
metry � proszê bardzo � z kwoty
460 tysiêcy z³otych, o  której wspo-
mnia³em � da siê wyremontowaæ ok.
2000 metrów kwadratowych na-
wierzchni. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e
nie bêdzie wiêc to remont jednego d³u-
giego odcinka, a fragmentów na-
wierzchni w ró¿nych miejscach �
poprawa nast¹pi, ale nie bêdzie spek-
takularna.
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Nowe wyzwania, nowy wydzia³

siêwziêcia: od stwierdzenia potrze-
by, przez poszukiwanie �rodków, po
realizacjê i rozliczenie zadania.
Wydzia³ Inwestycji i Zarz¹dzania
Funduszami bêdzie realizowa³ rów-
nie¿ du¿e inwestycje ze �rodków
w³asnych. Takie po³¹czenie funkcji
pozwoli na wyeliminowanie poten-
cjalnych problemów komunikacyj-
nych i koordynacyjnych.
Kandydaci nie pchali siê drzwia-
mi i oknami.

Niestety. Na konkurs zg³osi³y siê tyl-
ko trzy osoby spe³niaj¹ce kryteria
formalne. Do obsadzenia pozosta³y
dwa stanowiska � do spraw zamó-
wieñ publicznych oraz wdr¹¿ania
projektów. To prawda, ¿e na pracow-
nikach Wydzia³u spoczywaæ bêdzie
spora odpowiedzialno�æ, jednak z
pewno�ci¹ jest to ciekawa i pe³na
wyzwañ praca, daj¹ca mo¿liwo�æ
uzyskania wszechstronnego do-
�wiadczenia i sprawdzenia siê.
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Zespó³ Opieki Zdrowotnej w
Strzelcach Op. z³o¿y³ 17marca 2008
wniosek o dofinansowanie projektu
inwestycyjnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego, dzia-
³anie 5.2.1. Stacjonarna opieka me-
dyczna.

Projekt o nazwie : Zakup sprzê-
tu do pracowni RTG Szpitala Powia-
towego w Strzelcach Op.� obejmuje
zakup  dwóch aparatów RTG oraz
mammografu  wraz dostosowaniem
pomieszczeñ pracowni.

Szacunkowa warto�æ inwestycji
to 2,5 mln z³. Najwiêksza mo¿liwa
kwota dofinansowania wynosi 2 mln.
z³. , a 375 tys. z³, na cel inwestycji,
jest uwzglêdnione   w uchwale bu-
d¿etowej Starostwa Strzeleckiego.
Pozosta³e �rodki Zespó³ pozyska z
kredytu.

Pracownia RTG w Szpitalu Po-
wiatowym jest jedyn¹  tego typu pra-
cowni¹ w powiecie strzeleckim.
Badania RTG nale¿¹ do podstawo-
wych, wymaganych przez NFZ, wa-
runków stawianych �wiadczeniodaw-
com us³ug medycznych w zakresie
szpitalnictwa. Dodatkowo, dostêp do

takich badañ musi byæ zapewniony
w obiekcie szpitala.

Aparatura RTG i mammograf to
podstawowe urz¹dzenia s³u¿¹cymi
do diagnostyki nowotworów p³uc i
sutka.

W powiecie strzeleckim najczê-
�ciej wykrywanym nowotworem
w�ród mê¿czyzn- 25% wszystkich
wykrywanych nowotworów- jest rak
p³uc. W�ród kobiet 1-sze miejsce zaj-
muje rak sutka- 20 % wszystkich za-
chorowañ na nowotwory. Nowotwo-
ry te s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów
w�ród kobiet i mê¿czyzn chorych
onkologicznie.

Obecne  wyposa¿enie pracowni
RTG -2 aparaty RTG i mammograf-
to  sprzêt wyeksploatowany,  cechu-
j¹cy siê du¿¹ awaryjno�ci¹.

W projekcie rekomenduje siê za-
kup aparatów RTG w technologii cy-
frowej, co obecnie jest �wiatowym
standardem. Obróbka zdjêæ w tej tech-
nologii odbywa siê na ekranie moni-
tora i unika siê wy�wietlania zdjêæ na
kliszach przy u¿yciu odczynników
chemicznych.

Szpital wystartowa³
w konkursie

Szanowny Panie,
Pragnê podziêkowaæ za wsparcie Pana Powiatu dotycz¹ce funk-

cjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w
Brukseli.

Jednym z priorytetowych celów BIWO jest reprezentowanie in-
teresów samorz¹dów terytorialnych Regionu. Dziêki wsparciu fi-
nansowemu od gmin i powiatów mo¿e byæ zachowana ci¹g³o�æ pracy
biura i mo¿liwo�æ zapewnienia sta¿u pracownikom samorz¹du te-
rytorialnego Województwa Opolskiego.

W za³¹czeniu przesy³am rozliczenie �rodków uzyskanych od Pañ-
stwa Powiatu na rzecz funkcjonowania biura w roku 2007.

Z powa¿aniem
Zarz¹d Województwa Opolskiego

Pan
Józef Swaczyna
Starosta
Powiatu Strzeleckiego

Opole, 29 lutego 2008

Kto zwyciê¿y w konkursie NTO na
�Stra¿aka Roku�? To na razie jeszcze
niewiadoma. Kandydatury jednak ju¿
s¹. Na listach typowanych przez
czytelników gazety � stra¿aków
ochotników i zawodowych � znajduj¹
siê tak¿e druhowie z naszego powia-
tu. Trzech stra¿aków z ochotniczych
jednostek: Renata Sz³apa OSP Kro-
�nica, Ryszard Golly OSP Zalesie
�l¹skie i Tadeusz Korczyñski OSP
Zalesie �l¹skie oraz z zawodowej
jednostki Stra¿y Po¿arnej - Stefan
Sz³apa, komendant PSP Strzelce
Opolskie.
W konkursie tak¿e mo¿na zag³oso-
waæ na najlepsz¹ dru¿ynê zawodowa
i ochotnicz¹. W�ród wytypowanych
dru¿yn znalaz³o siê a¿ 5 z naszego
powiatu: OSP Kad³ub, OSP Raszo-
wa, OSP Zalesie �l¹skie i OSP Za-
wadzkie oraz dru¿yna zawodowa -
JRG Strzelce Opolskie.

Kandydaci
na najlepszych

13 marca 2008 roku w Sali na
Ostrówku Urzêdu Marsza³kowskie-
go w Opolu odby³a siê uroczysta gala,
w czasie której Zespó³ Szkó³ Zawo-
dowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
uzyska³ Certyfikat Jako�ci �Szko-
³a Przedsiêbiorczo�ci�.

Do programu zg³osi³o siê 559
szkó³ z ca³ej Polski, w tym 16 szkó³ z
terenu województwa opolskiego.
Kapitu³a Certyfikatu w sk³adzie:
1. Krystyna Szumilas - Sekretarz

Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej

2. Stanis³aw Kluza - Przewodnicz¹-
cy Komisji Nadzoru Finansowe-
go

3. Danuta Jab³oñska - Prezes Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiê-
biorczo�ci

4. Marek Rocki - Prezes Fundacji
Promocji i Akredytacji Kierun-
ków Ekonomicznych

5. Zbigniew Modrzewski - Prezes
Fundacji M³odzie¿owej Przedsiê-
biorczo�ci

przyzna³a nominacjê 8 szko³om, a
zaszczytny tytu³ zdoby³o tylko sze�æ
szkó³ z województwa opolskiego.
By³y to: Zespó³ Szkó³ Rolniczych w
Namys³owie, Zespó³ Szkó³ nr 3 w
Kêdzierzynie-Ko�lu, Zespó³ Szkó³ nr
4 w Kêdzierzynie-Ko�lu, Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im.
M. Sk³odowskiej-Curie w Kluczbor-
ku, Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich oraz Publicz-
ne Gimnazjum im. Kard. Stefana Wy-
szyñskiego w Zdzieszowicach.

Program Certyfikat Jako�ci
�Szko³a Przedsiêbiorczo�ci� to
przedsiêwziêcie, które zorganizowa-
³a Fundacja M³odzie¿owej Przedsiê-
biorczo�ci z Warszawy. O certyfikat
mog³y ubiegaæ siê szko³y gimnazjalne
i ponadgimnazjalne z terenu ca³ej Pol-
ski, które dbaj¹ o jako�æ nauczania i
wychowania w obszarze szeroko ro-
zumianej edukacji ekonomicznej, na-

uki przedsiêbiorczo�ci oraz zarz¹-
dzania finansami, wspó³pracuj¹ w
tym zakresie z otoczeniem szko³y,
przygotowuj¹ uczniów do funkcjo-
nowania na rynku pracy. Certyfikat
Jako�ci �Szko³a Przedsiêbiorczo�ci�
za�wiadcza, ¿e dana szko³a pe³ni rolê
lokalnego centrum edukacyjnego z
dziedziny przedsiêbiorczo�ci dla
m³odych ludzi. Procedura jego przy-
znawania jest dwustopniowa i obej-
muje etap Nominacji i Certyfikacji,
w których szko³y realizuj¹ dzia³ania
z zakresu czterech obszarów.
I obszar �Przygotowujemy do ak-
tywno�ci na rynku pracy� - Szko³a
stwarza odpowiednie warunki do
kszta³towania u uczniów aktywnej
postawy na rynku pracy.
II obszar �Uczymy �wiadomego
gospodarowania finansami� - Szko-
³a stwarza odpowiednie warunki do
przygotowania uczniów do �wiado-
mego zarz¹dzania finansami.
III obszar � Jeste�my otwarci na
wspó³pracê z innymi� - Szko³a za-
pewnia ekonomiczny wymiar kszta³-
cenia. Szko³a rozwija wspó³pracê z
lokalnymi partnerami
IV obszar � Wszyscy jeste�my od-
powiedzialni za edukacjê ekono-
miczn¹� - Szko³a zapewnia ekono-
miczny wymiar kszta³cenia
Podczas pierwszego etapu d¹¿enia do
Nominacji szko³a realizuje dzia³ania
zapisane w dwóch z czterech obsza-
rów certyfikowania. Obszary wybie-
rane s¹ przez szko³ê. Aby uzyskaæ
Nominacjê do Certyfikatu Jako�ci
�Szko³a Przedsiêbiorczo�ci� uzyskaæ
nale¿y, ³¹cznie z obu wybranych ob-
szarów, co najmniej 60 punktów, nie
mniej jednak ni¿ 20 punktów z jed-
nego obszaru. Podczas drugiego eta-
pu d¹¿enia do Certyfikatu Jako�ci
�Szko³a Przedsiêbiorczo�ci� realizu-
je siê dzia³ania zawarte we wszyst-
kich czterech obszarach certyfikowa-
nia.
Aby uzyskaæ Certyfikat Jako�ci
�Szko³a Przedsiêbiorczo�ci� koniecz-
ne by³o przes³anie sprawozdania i
uzyskanie ³¹cznie 200 punktów, w
tym w jednym obszarze wybranym
przez szko³ê, co najmniej 60 punk-
tów. W ka¿dym obszarze liczba punk-
tów musi byæ wy¿sza od 30. Szko³y
zg³asza³y siê do programu w marcu
2007 roku, nominacjê uzyska³y we
wrze�niu 2007, a koñcowe sprawoz-

dania przes³a³y w lutym 2008 roku.
W Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich zadania re-
alizowa³a ca³a spo³eczno�æ szkolna,
a szczególnie nauczyciele zespo³u
przedmiotów ekonomicznych: Izabe-
la Bartoszek, Joanna Drabik, Krzysz-
tof Kalisz, Anna Sewruk, Romana
Straszewska, oraz Adriana Kraik,
Miros³awa Stañczak i doradca zawo-
dowy Joanna Góra.
Podejmowano zadania zwi¹zane z
przygotowaniem uczniów do wybo-
ru przysz³ej drogi zawodowej, orga-
nizowano spotkania z przedstawicie-
lami banków, instytucji finansowych,
zak³adów pracy (Mobilne Centrum
Informacji Zawodowej, Agencja Pra-
cy Tymczasowej, Powiatowy Urz¹d
Pracy, Wy¿sza Szko³a Bankowa we
Wroc³awiu). Uczniowie uczestniczyli
w Dniu Przedsiêbiorczo�ci, przygo-
towywali w³asne  portfolio w zakre-
sie budowania �cie¿ki edukacyjnej i
kariery zawodowej, uczestniczyli w
pozalekcyjnych formach edukacyj-
nych przygotowuj¹cych do rynku
pracy.
Uczniowie brali udzia³ w konkursach
zwi¹zanych z finansami (Z klasy do
kasy, XIII Turniej  Umiejêtno�ci Han-
dlowo-Menad¿erskich ,Ogólnopolski
Konkurs  Rachunkowo�ci ,Olimpia-
da Ekonomiczna). Szko³a organizo-
wa³a przedsiêwziêcia z zakresu edu-
kacji finansowej konferencje, sesje
(Dzieñ M³odego Ekonomisty). Na
lekcjach przedmiotów ogólnokszta³-
c¹cych realizowane by³y tre�ci o te-
matyce ekonomicznej. Szko³a opra-
cowywa³a i popularyzowa³a publi-
kacje o tematyce ekonomicznej np.
æwiczenia, zadania wykorzystywa-
ne na lekcjach przedmiotów ekono-
micznych. Nauczyciele uczestniczyli
w szkolnych i pozaszkolnych for-
mach doskonalenia w zakresie edu-
kacji ekonomicznej. Wszystkie po-
dejmowane dzia³ania by³y dokumen-
towane w formie zdjêæ i sprawozdañ.
Cieszymy siê, ¿e obok potwierdza-
j¹cych wysok¹ jako�æ kszta³cenia i
wychowywania w naszej szkole cer-
tyfikatów: �Szko³a z klas¹�, �Uczeñ
z klas¹�, �Nauczyciel z klas¹� i
�Szko³a bez przemocy� do³¹czy³ tak-
¿e Certyfikat Jako�ci �Szko³a
Przedsiêbiorczo�ci.

Miroslawa Stañczak
koordynator programu

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
jest �Szko³¹ przedsiêbiorczo�ci�


