
Przeczytaj!

W czwartek z 18 na 19 stycznia przeszed³ niemal przez ca³y kraj huraganCyryl, w niektórych miejscach prêdko�æ wiatru dochodzi³a do ok. 250 km/h(�nie¿ka); na Opolszczy� nie do ok. 130 km/h.W powiecie strzeleckim nie dosz³o na szczê�cie do ogromnych zniszczeñ.Stra¿acy najczê�ciej wyje¿d¿ali (w sumie do 12 w po³udnie w pi¹tek by³ 34)do powalonych drzew, w Jemielnicy natomiast dosz³o do zerwania dachustodo³y, a w Zalesiu � do zawalenia siê �ciany w niezamieszka³ym obecniebudynku mieszkalnym. Wiele poci¹gów mia³o kilkugodzinne opó�nienia, m.in.z powodu awarii sieci (np. na trasie Opole � Tarnowskie Góry).

Dziwny styczeñ...
�roda, 10 stycznia - temperatura w dzieñ + 130C.Noc z 18/19 stycznia - huraganNoc z wtorku na �rodê 23/24 stycznia - obfite opady �niegu.

Od czterech lat franciszkanie organizuj¹ karnawa³owy bal charytatywny. Wtym roku ca³kowity dochód przeznaczony zosta³ na pomoc dla misji w Burki-na Faso (dawna Górna Wolta).

Dochód z aukcji � 9.170 z³otych

Gdyby nie ta kropla,
nie by³oby morza

wiêcej czytaj na str. 4

Wielki Fina³

wiêcej czytaj na str. 6

Od stycznia Narodowy FunduszZdrowia zacz¹³ przyznawaæ szpi-talom limity na porody. Mo¿e doj�ædo sytuacji, ¿e po wyczerpaniu li-mitu rodz¹ca kobieta bêdzie odsy-³ana od szpitala do szpitala.
- T oprawda? �spy ta ³amdyrektoras t r z e l e c -kiego szpi-tala, Ma-riana Kre-isa.- I tak,i nie. NFZzawieraj¹cze szpitalami umowy na rok 2007 od-st¹pi³ od dotychczasowej zasady za-wierania odrêbnych kontraktów naoddzia³y po³o¿nicze, noworodkowei ginekologiczne, ³¹cz¹c je w ca³o�æ.Nielimitowane by³y porody orazprzyjêcia na oddzia³ noworodkowy,natomiast limitowane by³y procedu-ry ginekologiczne. W roku 2007 rze-czywi�cie limit jest, ale obejmuje ontrzy oddzia³y jako ca³o�æ. Na pewnonie ma ¿adnych limitów na ilo�æ przy-jêtych pacjentek, które wybieraj¹nasz szpital jako miejsce porodu.Przecie¿ nikt nie wie w tej chwili, ileprzyjêæ bêdziemy mieli rzeczywi-�cie, tym bardziej, ¿e sporo pañ przy-je¿d¿a do nas rodziæ nawet z Opola.Dobra opinia o naszym szpitalu sze-rzy siê w regionie, i to oczywi�ciecieszy. Dlatego zupe³nie nie wyobra-¿am sobie, by dosz³o do sytuacji za-cytowanej na wstêpie. Jednak mo¿esiê zdarzyæ, ¿e - w przypadku, gdyilo�æ porodów bêdzie u nas bardzodu¿a - pacjentki z wyznaczon¹ ope-racj¹ ginekologiczn¹ bêd¹ musia³yczekaæ na ni¹ d³u¿ej, ni¿ wynika³obyto z kolejki planowanych zabiegów,albo zostan¹ skierowane do innej pla-cówki.- Na przyk³ad z rakiem?- Na razie to hipotetyczna sytu-acja. Z operacj¹ raka raczej nie bêdziesiê czekaæ...- A do kiedy starczy tych limi-tów?- Do listopada. Mam jednak nadzie-jê, ¿e opolski Oddzia³ NFZ utrzymadobr¹ tradycjê i w pierwszej kolejno-�ci bêdzie p³aci³ za noworodki i po-rody.

Limity na
porody?

47.417.11 z³ zebra³a do dnia dzisiejszego Wielka Orkiestra �wi¹tecznejPomocy w Strzelcach Opolskich. Do tej sumy nale¿y doliczyæ jeszcze1026 z³ za wylicytowanego Tarpana OSP - stronê internetow¹ tej aukcjiodwiedzi³o ponad 10 000 internautów.

Nierozwiane w¹tpliwo�ci

wiêcej czytaj na str. 2

W ubieg³y pi¹tek, 19 stycznia, w
strzeleckim ratuszu go�ci³ wicemi-
nister edukacji S³awomir K³osow-
ski oraz wojewoda opolski Bogdan
Tomaszek i opolski kurator o�wia-
ty Leszek Adam Zaj¹c.

Podczas spotkania ze �rodowiska-
mi na-
uczyciel-
skimi oraz
w³adzami
miasta i
powiatu �
o r g a n ó w
prowadz¹-
cych szko-
³y - mini-
ster zepre-
zentowa³

plany resortu na najbli¿szy okres.
Nauczyciele natomiast zadawali py-
tania i przedstawiali swoje w¹tpli-
wo�ci co do skuteczno�ci radykal-
nych czêsto metod proponowanych
przez MEN. Do takich nale¿y kon-
trowersyjny pomys³ utworzenia
specjalnych o�rodków wychowaw-
czych przeznaczonych dla najbar-
dziej niepokornych uczniów.

Podnoszono te¿ kwestie zwi¹-
zane z kszta³ceniem zawodowym: za-
równo w odniesieniu do coraz bar-
dziej odczuwalnego nie tylko w po-
wiecie braku specjalistów w pew-
nych zawodach i niedostosowania
kszta³cenia zawodowego do potrzeb
rynkowych, jak i zauwa¿anej pew-

Po raz kolejny maturzystów cze-
kaj¹ zmiany. Po raz kolejny oczywi-
�cie �na lepsze�.  Po raz kolejny do-
wiadujemy siê o nich bardzo pó�no. Jak
siê okaza³o zmiany te nie s¹ nawet zgod-
ne z prawem. W tym roku piszemy wiêc
nielegaln¹ maturê, a przysz³oroczni
maturzy�ci równie¿ nie wiedz¹ na czym
stoj¹, poniewa¿ niezgodne z prawem

Matura 2007

Zmiany, zmiany, zmiany...
rozporz¹dzenie nie mo¿e obowi¹zywaæ.

Nie sadzê, ¿e ca³e zamieszanie z
poziomem rozszerzonym i podstawo-
wym znalaz³o korzystne rozwi¹zanie,
zw³aszcza, ¿e jedyn¹ korzy�ci¹ z niego
wynikaj¹c¹ jest szybsze sprawdzenie

wiêcej czytaj na str. 5
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