
W niedzielê, 4 lipca, przy 55,3% frekwencji wybrali�my Prezydenta RP.
W drugiej turze wyborów na Jaros³awa Kaczyñskiego oddano 7.919.134 g³o-
sów (46,9%), na Bronis³awa Komorowskiego � 8.933.887 (53,01%).

Opolszczyzna znalaz³a siê w�ród regionów, w których Bronis³aw Komo-
rowski zdoby³ wy¿sze poparcie ni¿ �rednia w kraju � w naszym regionie
g³osowa³o na niego a¿ 64,62 % wyborców (w powiecie strzeleckim 69,93%).
O frekwencji mo¿emy powiedzieæ tyle: tradycyjnie niska - wynios³a 46,67
procent uprawnionych do g³osowania, ale by³o o 0,08% wy¿sza ni¿ w I turze.

Wybrali�my Prezydenta RP
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Zgodnie z niedawn¹ zapowiedzi¹ � pod koniec czerwca zaczê³a siê jedna z
najwiêkszych szpitalnych inwestycji: szpitalny oddzia³ ratunkowy W³a�nie
przyst¹piono do przek³adania sieci.. Prace przy jego rozbudowie i moderniza-
cji potrwaj¹ rok. I kiedy w czerwcu 2011 bêdziemy �wiêtowaæ oddanie go do
u¿ytku � bêdzie to jeden z najnowocze�niejszych oddzia³ów ratunkowych w
regionie. Najwa¿niejsze, ¿e bêdzie nie tylko wiêkszy o 300 m kw., ale te¿
wyposa¿ony w nowoczesny sprzêt i aparaturê, m.in. kardiomonitory, defi-
brylatory, aparaty do znieczuleñ, pompy strzykawkowe. Osób potrzebuj¹-
cych natychmiastowej pomocy trafia tu sporo � rocznie ok. 20 tysiêcy. Czêsto
s¹ to ofiary wypadków drogowych, do jakich dochodzi m.in. na autostradzie.
Tak du¿a inwestycja, decyduj¹ca w³a�ciwie o przysz³o�ci placówki, nie by³a-
by mo¿liwa, gdyby nie pieni¹dze z Unii Europejskiej (plus oczywi�cie �rodki
Powiatu Strzeleckiego i samego szpitala) a skuteczno�æ w ich pozyskiwaniu
strzelecki szpital potwierdzi³ ju¿ niejednokrotnie.

Zaczê³o siê!
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Najwiêkszy strach budzi³a mate-
matyka. Po og³oszeniu wyników
próbnej matury w wielu szko³ach
wprowadzono dodatkowe zajêcia, by
nadrobiæ matematyczne braki. W
maju, ju¿ po w³a�ciwych pisemnych
egzaminach, maturzy�ci byli raczej
optymistycznie nastawieni: �diabe³�
okaza³ siê nie taki straszny, choæ prze-
cie¿ obawy nie zniknê³y zupe³nie. Ale
có¿ � na ostateczne potwierdzenie
rzeczywistych umiejêtno�ci trzeba
by³o czekaæ a¿ do koñca czerwca,
kiedy wyniki tegorocznych matur
dotar³y do szkó³.

W kraju by³o nie�le: wyniki oka-
za³y siê lepsze ni¿ w ubieg³ym roku,
zw³aszcza w przypadku przedmio-
tów dodatkowo wybranych. Tak¿e
uzyskane oceny z matematyki na
poziomie podstawowym by³y po-
równywalne do �redniej z jêzyka pol-
skiego. �rednia zdawalno�æ w liceach
ogólnokszta³c¹cych wynios³a 91%, w

Matury 2010
liceach profilowanych 64%, a w tech-
nikach 70%. Na Opolszczy�nie wy-
niki w ogólniakach by³y nieco wy-
¿sze (91,3%), w liceach profilowa-
nych � ni¿sze (50,3%), podobnie jak
w technikach (68,7%).

W naszym regionie �rednia zda-
walno�æ wynios³a 84,6 procent (w
kraju 81%), a powiat strzelecki upla-
sowa³ siê na 4 miejscu w wojewódz-
twie ze zdawalno�ci¹ na poziomie
80,6%.

Jak to przek³ada siê na wyniki
poszczególnych szkó³?

- Teraz mogê przyznaæ siê do obaw,
jakie mia³em przed egzaminem doj-
rza³o�ci, ale jest lepiej ni¿ siê spo-
dziewa³em. Jednocze�nie jednak �
wyniki s¹ gorsze ni¿ w ubieg³ych la-
tach - podsumowuje Ryszard Pagacz,
dyrektor LO im. Mieszka I w Za-
wadzkiem, w którym na 74 osoby �
dziewiêcioro matury nie zda³o (zda-
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Na ziarnku grochu - w Szymiszowie

Co Beatlesów ³¹czy ze Strzelcami?

Koniec roku z nagrodami

UWAGA
Informujemy, ¿e od dnia 12 lipca 2010 r. Wydzia³ Komunikacji i Transportu wprowadza na jednym stanowisku pracy,
w godzinach od 8.00 � 14.00, mo¿liwo�æ dokonania rejestracji pojazdu po wcze�niejszym telefonicznym  umówieniu siê
na konkretny termin (tj. dzieñ i godzinê).
Stosownego uzgodnienia terminu mo¿na dokonaæ pod nr tel. 77 44 01 700 lub w informacji Starostwa Powiatowego.


