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Z okazji Dnia Stra¿aka
sk³adamy Wam
najserdeczniejsze ¿yczenia spe³nienia planów
oraz satysfakcji z trudnej, ale jak¿e potrzebnej s³u¿by.
¯yczymy spokojnej pracy i w ka¿dym jej dniu
- opieki Waszego Patrona - w. Floriana
oraz zadowolenia z podejmowanych dzia³añ.
Dziêkujemy za Wasze bohaterstwo przy wielu akcjach
ratowniczych oraz za humanitarne dzia³ania, które
czêsto podejmujecie z nara¿eniem w³asnego ¿ycia.

Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodnicz¹cy
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Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Hubert Kurza³
 laureatem Z³otej Spinki
Hubert Kurza³, burmistrz Lenicy zosta³ przez NTO uhonorowany Z³ot¹ Spinka
w kategorii samorz¹dnoæ. To od wielu lat bardzo dobry gospodarz, którego
oczkiem w g³owie jest skarb regionu, czyli Góra w. Anny. Z niemieckimi i
austriackimi orodkami religijnymi powo³uje stowarzyszenie, które bêdzie promowa³o Górê. Kreator dzia³añ proekologicznych, m.in. powo³ania rezerwatu
geologicznego. Cz³owiek o wielkim autorytecie wród mieszkañców, g³ównie
dziêki jego pracy na rzecz gminy. To burmistrz, dla którego równie wa¿na jest
infrastruktura gminy, jak i kultura oraz czyste, przyjazne rodowisko.
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Matura 2008

Zdaj¹cy maturê na poziomie podstawowym  a takich jest zdecydowana wiêkszoæ - mogli wybraæ jeden z dwóch tematów: Analizuj¹c
fragment Ody do m³odoci Adama
Mickiewicza i wiersz Któ¿ nam powróci Kazimierza Przerwy-Tetmajera, porównaj przedstawione w nich
obrazy m³odego pokolenia oraz stosunek m³odych do pokolenia ojców.
Wykorzystaj konteksty historycznoliterackie albo Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Analizuj¹c i interpretuj¹c podany fragment
Lalki Boles³awa Prusa, wyjanij, co
marzenie senne mówi o bohaterce powieci i jej stosunku do wa¿nych w
jej ¿yciu osób - ojca i Wokulskiego.
Wicedyrektor ZSZ w Zawadzkiem
Urszula Skorek stwierdzi³a, ¿e po³owa maturzystów z jej szko³y by³a
zadowolona z tak sformu³owanych
tematów; natomiast inni, którzy s³abo przyk³adali siê do nauki, nie mieli
wiele do powiedzenia.
W naszym powiecie w czterech
ponadgimnazjalnych szko³ach do
matur przyst¹pi³o ponad 500 osób,
w tym 486 tegorocznych maturzystów oraz ca³kiem spora grupa tych,
którzy chc¹ poprawiæ uzyskane oceny w trakcie poprzednich egzaminów.
A maj¹ do tego prawo w kolejnych
sesjach egzaminacyjnych w ci¹gu piêciu lat.
W Liceum im. Mieszka I w Zawadzkiem do matury przyst¹pili
wszyscy, którzy w tym roku ukoñczyli szko³ê  65 osób. Ale obok nich
poprawiæ wyniki chce a¿ 21 osób  z
ró¿nych przedmiotów.
- To tyle, ile liczy ma³a klasa  ocenia dyrektor Ryszard Palacz.  Pokany wzrost zainteresowania egzaminami przez maturzystów z poprzednich lat obserwowany jest chyba we wszystkich szko³ach ogólno-

kszta³c¹cych. Dowodzi to, ¿e mamy
ambitn¹ m³odzie¿. M³odzi ludzie nie
zra¿aj¹ siê niepowodzeniem. I nie
chodzi tu jedynie o niepowodzenie
w postaci oblania egzaminu, ale w
postaci uzyskania niesatysfakcjonuj¹cego wyniku. Spora czêæ ju¿ studiuje na jednym kierunku, a teraz chce
rozpocz¹æ studia na drugim, ale
brakuje punktów, bo zabrak³o ich na
maturze. Skoro istnieje dodatkowa
mo¿liwoæ ich zdobycia, dlaczego
tego nie zrobiæ? Takie podejcie wyranie widaæ w zg³oszeniach do egzaminów z jêzyków obcych: w naszym LO a¿ osiem osób bêdzie jeszcze raz zdawaæ jêzyk angielski. Jeli
zdaj¹cy ponownie który z przedmiotów maturalnych zdobêdzie
wiêksz¹ iloæ punktów ni¿ za pierwszym podejciem  otrzymuje aneks
do wiadectwa maturalnego; jeli
mniej  otrzymuje tylko zawiadczenie.
Zespó³ Szkó³ Zawodowych w
Zawadzkiem ukoñczy³o 45 osób, z
których 40 postanowi³o zdawaæ maturê. Plus dwie z poprzedniego roku,
które zg³osi³y siê na egzamin z jêzyka polskiego.
W strzeleckim Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych do matur
przyst¹pi³o 137 tegorocznych absolwentów LO, 5 osób  z Liceum Uzupe³niaj¹cego, a 21 poprawia wynik z
jednego przedmiotu z poprzedniego
roku.
W Zespole Szkó³ Zawodowych
nr 1 maturê zdaje 240 osób, a kolejne
20 chce poprawiæ ubieg³oroczny rezultat.
A co z tymi, którym polinie
siê noga? Maturzysta, która nie zda
jednego z egzaminów, ma prawo do
poprawki; 26 sierpnia bêdzie mo¿na
zdawaæ ponownie egzamin pisemny,
miêdzy 25 a 29 sierpnia - ustny.
M. Górka

Szpital bez bólu

- Dla nas to dopiero pocz¹tek  mówi
Bogdan Zgoda, koordynator programu w strzeleckim szpitalu.  Obydwa stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Badania i Leczenia Bólu oraz
Polskie Towarzystwo Anestezjologii
i Intensywnej Terapii rekomenduj¹
wdro¿enie tego programu we wszystkich placówkach szpitalnych i sfinansowanie go przez NFZ. To musi wi¹zaæ siê z podniesieniem wyceny za
jeden punkt w kontraktach zawieranych przez szpital z NFZ, bo przecie¿ zaanga¿owany jest w to ca³y zespó³ sprawuj¹cy opiekê nad pacjentem po zabiegu operacyjnym.
- Naczeln¹ zasad¹ programu jest has³o pacjenta nie mo¿e boleæ. Jak
widaæ  przebylimy dalek¹ drogê od
czasów, kiedy mówi³o siê, ¿e po operacji ból jest nie do unikniêcia. W latach 2006-2007, czyli okresie trwania programu, zaczêlimy badaæ odczucia pacjentów. Wszyscy po zabiegach operacyjnych w skali od zera
do dziesiêciu mieli oceniæ odczuwany przez nich ból. Gdy ocena oscylowa³a w górnej po³owie skali - zadaniem specjalnie przeszkolonego zespo³u by³o ograniczenie bólu, ale przy

zachowaniu przez pacjenta pe³nej
wiadomoci  mówi doktor Zgoda.
 Monitorowanie odczuwania bólu i
dostosowanie do niego sposobów leczenia stanowi nowy standard w
polskich szpitalach, zgodny z ogólnowiatowymi trendami. Wdro¿enie
nowych metod postêpowania pozwoli³o nam zdecydowanie poprawiæ
komfort pacjentów: dzi 99,8% na-

szych pacjentów ocenia swój ból w
skali do czterech punktów. To spore
osi¹gniêcie, zgodne z zamierzeniami.
Ograniczenie odczuwania bólu przez
chorych przynosi wymierne efekty:
szybszy powrót do zdrowia, wiêksz¹
wiarê w skutecznoæ leczenia, a tak¿e kszta³towanie dobrej opinii o szpitalu, w którym leczy siê tak, ¿e pacjenta nie boli.
M.G.

Silny ból po zabiegu operacyjnym nie tylko powoduje cierpienia chorych, ale
te¿ jest przyczyn¹ ró¿nych powik³añ pooperacyjnych. Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji, u ponad po³owy pacjentów ból pooperacyjny nie jest
w³aciwie leczony. Wiêkszoæ chorych czeka na leczenie bólu pooperacyjnego ponad 2 godziny. Grupa szczególnie zaniedbana pod tym wzglêdem to
dzieci. Obecnie dostêpne s¹ skuteczne metody leczenia bólu pooperacyjnego.
Jedn¹ z nich jest np. analgezja sterowana przez pacjenta, w której chory sam
decyduje o podaniu kolejnej dawki leku przeciwbólowego ze specjalnie zaprogramowanej strzykawki. Przyczyn¹ niedostatecznego leczenia bólu pooperacyjnego nie jest wiêc niedostêpnoæ leków, ale nieprzywi¹zywanie nale¿ytej uwagi do tych dolegliwoci. Ci¹gle najczêstszy jest sposób postêpowania, w którym lek przeciwbólowy w okresie pooperacyjnym podaje siê dopiero na ¿¹danie pacjenta, czêsto z du¿ym opónieniem, zamiast wyprzedzaæ
wyst¹pienie dolegliwoci bólowych regularnym stosowaniem leków. Zorganizowany system leczenia bólu pooperacyjnego, czyli tzw. serwis przeciwbólowy, istnieje w niewielu szpitalach w Polsce.
ród³o: Puls, Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej, nr 1/2005

Poznajemy zaprzyjaniony powiat Soest

Edukacja zawodowa w powiecie Soest
Takich warunków na sta¿u jak w Soest nasi sta¿yci mog¹ tylko pozazdrociæ:
3 letni sta¿, 26 dni urlopu rocznie i nawet 780  miesiêcznie - czyli równoczenie studia na pobliskich uczelniach i praktyka w samorz¹dzie powiatowym.
Ruch demograficzny w Niemczech jest jednym z gor¹cych tematów. Nie tyle z racji starzej¹cego siê
spo³eczeñstwa, ale raczej z braku
m³odego pokolenia. Dla samorz¹du
powiatowego to odpowiednio wczenie przedsiêwziête starania o m³odych kandydatów na sta¿ w samorz¹dzie. Konkurencja o pozyskanie
m³odych, zdolnych jest du¿a, dlatego
samorz¹d tym bardziej ofensywnie
zabiega o przysz³y narybek. Prowadzona w roku 2007 kampania promuj¹ca kszta³cenie w wielu zawodach
by³a bardzo zawê¿ona na poszczególne obszary.
Potrzebujemy wzmocnienia
W powiecie Soest w nadchodz¹cych latach znacznie zmaleje liczba
uczniów odchodz¹cych ze szko³y,
bez ukoñczenia edukacji. To równie¿
zawa¿y³o na zmniejszeniu siê liczby
ubiegaj¹cych siê o pracê w roku 2008
w zawodach rzemielniczo-techniczych. Ta tendencja doprowadzi do
zaostrzonej konkurencji uczniów pomiêdzy zak³adami na wolnym rynku,
ale tak¿e w samorz¹dzie. Powiat Soest stawia sobie nowe wyzwanie, stara siê o przysz³ych, wykwalifikowanych pracowników. Celem jest praktyka zawodowa w samorz¹dzie powiatowym poprzez zoptymalizowanie pracy w sektorze publicznym
oraz ci¹g³e ulepszanie kszta³cenia, bo
powiat chce w przysz³oci równie¿
miejsca sta¿owe obsadziæ dobrymi
kandydatami. Samorz¹d powiatowy
umo¿liwia praktykê w nastêpuj¹cych
zawodach: dyplomowany zarz¹dca
samorz¹dowy, pomocnik geodetymierniczy, informatyk, pracownik
s³u¿by drogowej, osoba do kontaktów z mediami, archiwista, inspektor
sanitarny, krelarz, kontroler spo¿ywczy.
Aby wywo³aæ wiêksze zainteresowanie czekaj¹cymi miejscami sta¿owymi i na praktykê zawodow¹
oraz zaprezentowaæ siê jako atrakcyj-

ny pracodawca, powiat Soest podj¹³
bardzo zró¿nicowane kroki:
* Przy wsparciu obecnych praktykantów zosta³y zaktualizowane broszury informacyjne dotycz¹ce praktyki w poszczególnych zawodach. Ulotki maj¹
nowy wygl¹d, s¹ zaprojektowane w sposób przyci¹gaj¹cy uwagê, a og³oszenia o naborze maj¹
bardziej m³odzie¿owe i nowoczesne brzmienie.
* Zosta³a zaktualizowana strona
internetowa.
* Powiat prezentowa³ siê na targach edukacyjnych Hellweg-Ausbildungsmarkt w dniach 24-25
sierpnia 2007 w hali miejskiej w
Soest. Uwagê zwiedzaj¹cych
zwraca³ ogromny baner oraz ulotki informacyjne.
* Prezentacja na imprezach
promocyjnych i gie³dach
edukacyjnych m.in. w Aldegrever-Gymnasium w Soest
i gimnazjum w Warstein.
* Nowe plakaty, umieszczone w wielu miejscach i porozklejanych na samochodach s³u¿bowych zachêcaj¹
do sta¿u w starostwie.
* Potrzebujemy wzmocnienia. Takim mottem rozpoczêlimy w sierpniu 2007
kampaniê promocyjn¹. Prasa i Hellweg Radio bardzo
pozytywnie komentowa³y
ca³¹ akcjê.
Ulepszenie praktyk:
* Zajêcia szkolne s¹ dopasowane do potrzeb praktykantów
* Unowoczeniono miejsca
przeprowadzania praktyk. 
wyposa¿ono je w nowe sto³y, krzes³a oraz nowoczesn¹
technikê
* Poszerzono mo¿liwoci
zdobywania dalszych kwalifikacji przez praktykantów i sta¿ystów oraz zaanga¿owanie tzw. tutorów.

Równie¿ w przypadku praktycznego kszta³cenia powiat Soest
rozwin¹³ nowe modele. Praktykantom zaproponowano seminaria podstawowe w tematach: samorz¹d powiatowy, komunikacja, zarz¹dzanie
jakoci¹, bud¿et i finanse. Ponadto
m³oda kadra powinna braæ udzia³ w
przedsiêwziêciach promuj¹cych zdrowie. Organizowany jest równie¿ tydzieñ wprowadzaj¹cy nowych praktykantów i sta¿ystów w ¿ycie urzêdu.
Nowo opracowane pomys³y
bêd¹ wdra¿ane w najbli¿szych dwóch
latach. Celem jest uzyskanie jak najwiêkszej liczby kandydatów na praktyki i sta¿e oraz uatrakcyjnienie m³odym kszta³cenia. Ten temat w najbli¿szych miesi¹cach z pewnoci¹
zyska na popularnoci w powiecie
Soest, a i w przysz³oci bêdzie coraz
czêciej dyskutowany.
T³um. Joanna Koszela

