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30 wrze�nia 2005 roku oficjalnie przekazano nowoczesny sprzêt monitoruj¹-
cy parametry ¿yciowe pacjentów wart 1,27 mln z³otych. Zakup mo¿liwy by³
dziêki �rodkom unijnym (75%) i pochodz¹cym z bud¿etu pañstwa.

Kadencja w migawkach

Przy siedzibie Sekcji Ruchu Drogowego strzeleckiej policji, w budynku sane-
pidu, powsta³ parking na 26 samochodów. Dziêki temu, jak mówi¹ policjanci
z drogówki poprawi³y siê nie tylko ich warunki pracy, ale i kontakty z klien-
tami sta³y siê bardziej przyjazne.

Dziêki dofinansowaniu Powiatu Strzeleckiego uruchomiony zosta³ punkt
recepcyjny w Komendzie Policji w Strzelcach. Zakupione zosta³y te¿ zestawy
komputerowe.

Dom Po-mocy Spo-³ecznej wStrzelcachOpolskichz filiami wS z y m i -szowie iLe�n icy,k t ó r e g omam za-s z c z y tbyæ dyrektorem, to miejsce, w któ-rym staramy siê stworzyæ jak naj-lepsze warunki. S¹ tutaj ludzie,  któ-rzy z ró¿nych przyczyn znale�li siêw naszych domach i którzy maj¹ pra-wo do normalnego ¿ycia i funkcjono-wania.W ka¿dym z trzech Domów funk-cjonuje dzia³ opiekuñczo � terapeu-tyczny, w ramach którego pracuj¹pielêgniarki, opiekunki i pokojowe.Ponadto mieszkañcy objêci s¹ opiek¹w ramach terapii zajêciowej, rehabili-tacji i dzia³alno�ci kulturalno � o�wia-towej.Dom Pomocy Spo³ecznej jestostoj¹ spokojnego i godnego ¿ycia.Mieszkañcy maj¹ zapewnion¹ pra-wid³ow¹ opiekê medyczn¹ oraz - wramach potrzeby � równie¿ wizytyu wszystkich specjalistów, do któ-rych s¹ dowo¿eni naszym transpor-tem.W ka¿dym z Domów funkcjonu-je tak¿e Rada Mieszkañców, która jestbardzo cennym doradc¹. To w³a�niedziêki jej pomocy  mo¿emy wspól-nymi si³ami rozwi¹zywaæ ró¿ne spra-wy - niezbêdne do prawid³owego funk-cjonowania Domu.A dla jego przysz³o�ci bardzowa¿nym aspektem jest podnoszeniestandardów, zgodnie z obowi¹zuj¹-cymi przepisami prawa. Dla DomówPomocy Spo³ecznej maj¹cych warun-kowe zezwolenie - termin up³ywa zkoñcem tego roku Jest jednak projektustawy o pomocy spo³ecznej, któryprawdopodobnie wejdzie w ¿ycie zdniem 1 stycznia 2007 roku. Przewi-duje on  przed³u¿enie tego terminudo 31 grudnia 2009 roku. Propozycjata jest spowodowana brakiem �rod-ków finansowych na ten cel. Projektten jednak przewiduje pewne obwa-

¯eby DPS by³ prawdziwym domem

rowania. I tak Domy, które nie osi¹gn¹pe³nych standardów do koñca tegoroku, nie bêd¹ mog³y podnie�æ w2007 roku kosztów utrzymania, a odroku 2008 gminy nie bêd¹ mog³y kie-rowaæ do takich DPS-ów mieszkañ-ców.My jednak nie musimy siê tymzbytnio martwiæ poniewa¿ do koñca2006 roku osi¹gniemy pe³ne standar-dy w naszych obu  filiach - w Le�ni-cy i w Szymiszowie.W DPS Szymiszów dobudowa-li�my dodatkowe ³azienki i wc. Do-konali�my modernizacji oczyszczal-ni �cieków, wyciêli�my suche drze-wa oraz ga³êzie w zabytkowym par-ku otaczaj¹cym nasz Dom.W Le�nicy do istniej¹cych bu-dynków by³ego szpitala który zmo-

dernizowali�my i zaadaptowali�myna nasz Dom, dobudowali�my sto-³ówkê i ³¹cznik. Jeste�my na etapiezakoñczenia prac standaryzacyjnych,do których nale¿y zagospodarowa-nie terenu i wybudowanie hydrantów.Mamy tak¿e przygotowany projektna dostosowanie do standardów DPSw Strzelcach Opolskich.Jako dyrektor najwiêkszego wpowiecie strzeleckim Domu PomocySpo³ecznej zapraszam wszystkie oso-by które s¹ w potrzebie zwi¹zanej zpomoc¹ osobom starszym do nasze-go domu w Strzelcach Opolskichgdzie postaram siê pomóc w ramachswoich mo¿liwo�ci  ka¿demu kto majakikolwiek problem w tej dziedzi-nie.
Stanis³aw Marek

Zachodz¹cezmiany w pol-skim systemieedukacji poci¹-gaj¹ za sob¹niezmiernieistotne konse-kwencje dlaszkolnictwaró¿nych ty-pów i szcze-bli. Wspó³cze-sna szko³a -aby podo³aæ istotnym przeobra¿e-niom - musi byæ miejscem zdobywa-nia wiedzy, umiejêtno�ci oraz no-wych do�wiadczeñ, musi byæ miej-scem twórczej aktywno�ci nauczy-cieli oraz uczniów. Musi byæ rów-nie¿ miejscem innowacyjnego postê-powania na miarê XXI wieku. Nale-¿y podkre�liæ, i¿ spektrum nabywa-nia wiedzy oraz umiejêtno�ci jestdu¿o wiêksze ni¿ analogiczny zakreskszta³cenia jaki obowi¹zywa³ 20 lattemu. Wymogiem wspó³czesnej szko-³y jest nie tylko prê¿na kadra dydak-tyczna lecz równie¿ dostosowana dowspó³czesnych realiów baza szkol-na.Nasza �Ma³a Ojczyzna�  korzy-sta z placówek o�wiatowych loko-wanych od po³owy XIX wieku. Wie-le z nich budowano od podstaw, nie-które powsta³y na fundamentach np.

pozosta³o�ci obiektów sakralnych.Zdecydowanie wszystkie w mniej-szym lub wiêkszym stopniu nie spe³-nia³y wymogów nowoczesnej szko-³y XXI wieku. Proces modernizacjibaz szkolnych rozpocz¹³ siê pod ko-niec lat 90. ubieg³ego stulecia. Doty-czy³ renowacji budynków g³ównych,jak równie¿ ich integralnej czê�ci czylizaplecza sportowego.Przyk³adem niezwykle udanej mo-dernizacji bazy szkolno-sportowej s¹obiekty Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-c¹cych w Strzelcach Opolskich. Na-le¿y podkre�liæ, i¿ nowoczesny kom-pleks sportowy czyli wielofunkcyj-na sala gimnastyczn¹, szkolny sta-dion z nawierzchni¹ sztuczn¹ orazzewnêtrzne boiska zosta³y zrealizo-wane relatywnie niskimi kosztami wzakresie: uzyskany efekt � wydatekfinansowy. Równie okaza³ym przed-siêwziêciem okaza³a siê byæ moder-nizacja bazy szkolno-sportowej gim-nazjum nr 2 przy ulicy Kozielskiej.Je¿eli dodaæ czê�ciow¹ renowacjêobiektów dydaktyczno-sportowychnp.: budynek g³ówny szko³y podsta-wowej nr 1 przy ulicy Marka Prawe-go, remont sali gimnastycznej szko³ypodstawowej nr 4 lub rozpoczêt¹kompleksow¹ modernizacjê Zespo³uSzkó³ Zawodowych przy ul. Po-wstañców �l., to obraz infrastruktu-ry sportowo-szkolnej na terenie po-

wiatu oraz gminy nale¿y uznaæ zapozytywny.O ile budowa lub remonty bazszkolnych nie budz¹ sprzeciwu (s¹bezdyskusyjne) o tyle nie trudno za-uwa¿yæ braku spójnego pomys³u narozwój sportu na terenie ziemi strze-leckiej. Rzuca siê w oczy brak krytejp³ywalni, rzuca siê w oczy braksprawnie dzia³aj¹cej sekcji sportowejdla wszystkich (ma³ych, du¿ych,grubych, chudych itd.), rzuca siê woczy brak logiki w lokowaniu bazsportowych (sala widowiskowo-sportowa jak najbardziej tak, ale przygimnazjum nr 1 w kontek�cie du¿ejbazy rekreacyjno-sportowej: stadionPionier - gimnazjum nr 1 - k¹pieliskowraz z przyleg³ymi terenami).Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ sporttak jak np. komputer jest wymogiemnowoczesnej edukacji, bior¹c poduwagê fakt, i¿ nabywanie umiejêtno-�ci w zakresie zachowañ prozdrowot-nych oraz prosportowych jest reali-zacj¹ potrzeb du¿ej czê�ci m³odzie-¿y nale¿y mieæ nadziejê na dalsz¹,skuteczn¹ pracê instytucji samorz¹-dowych w zakresie dostosowania bazszkolno � sportowych do wymogówXXI wieku.

Sport - konieczny w XXI wieku

dr Ronald Mehlich
Reprezentant Polski, finalista

Mistrzostw Europy
Pracownik dydaktyczno-naukowy

AWF w Katowicach

W ci¹gu ca³ej kadencji na modernizacjê wyposa¿enia szpitala i na now¹
aparaturê przeznaczon¹ na inne oddzia³y, miêdzy innymi na Trakt Porodowy
wydano prawie 1,1 mln z³otych.

DPS w Szymiszowie

DPS w Strzelcach


