
Przeczytaj
* Za³ó¿ firmê,

we� dotacjê
* Eternit w lesie
* Zbieraj grzyby

z atlasem
* W Kielczy dzia³aj¹

wspólnie
* Oferty pracy

Pierwszy dzieñ w szkole
Sepsa, meningokoki � te s³o-

wa budzi³y strach jeszcze kilka
miesiêcy temu. Zachorowania w kil-
ku powiatach Opolszczyzny, tak¿e
w naszym, spowodowa³y ogromne
zainteresowanie szczepionkami.
Tych w aptekach zabrak³o, wiêc
je¿d¿ono po nie nawet do Czech, ale
i tam szybko siê skoñczy³y.

Wszyscy jednak chcieli zaszcze-
piæ swoje dzieci. W koñcu podjêto
decyzjê, ¿e w szko³ach, dla których
powiat jest organem prowadz¹cym,
przeprowadzona zostanie skoordy-
nowana akcja we wrze�niu: wcze�niej
gminy zg³osz¹ swoje potrzeby do
starostwa, zostan¹ podpisane miêdzy
urzêdami stosowne umowy, szcze-
pionka zostanie zakupiona przez

Szczepionki ju¿ nied³ugo
strzelecki szpital i z akcja szczepieñ
ruszymy po rozpoczêciu nowego
roku szkolnego.

Wrzesieñ siê zacz¹³. Jak sytuacja
wygl¹da dzi�?

Dyrektor Beata Czempiel mówi,
¿e to w³a�nie strzeleckiemu ZOZ-owi
powierzono wszelkie formalno�ci
zwi¹zane z przeprowadzeniem prze-
targu na zakup szczepionek. Jednak
potrzeby � w stosunku do pierwot-
nie zak³adanych wielko�ci � ostatecz-
nie okaza³y siê mniejsze, ni¿ pierwot-
nie ustalono. Gminy modyfikowa³y
wcze�niejsze zg³oszenia, bo wycofy-
wali siê rodzice. W efekcie zamówili-
�my 7 tysiêcy szczepionek i trafi¹
one do szpitalnej apteki w ci¹gu
dwóch najbli¿szych tygodni.

W Zespole Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem od wrze-
�nia zosta³a uruchomiona nowa spe-
cjalistyczna pracownia rewalidacyj-
na, wspomagaj¹ca komunikacjê osób

Nowe mo¿liwo�ci

niepe³nosprawnych, ze sprzêtem wy-
sokiej technologii firmy HARPO, któ-
ra zaopatrzy³a szko³ê równie¿ w
wyspecjalizowane oprogramowanie.
Dziêki niemu praca na komputerze

3 wrze�nia rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny. W tym dniu w Zespole Szkó³
Zawodowych w Zawadzkiem po¿egnano dotychczasowego dyrektora szko³y
Mariana Pudo, który odszed³ na emeryturê po 39 latach pracy. Jego miejsce
zaj¹³ dotychczasowy wicedyrektor Piotr Lepiorz. Ostateczna jednak decyzja
zapadnie po rozstrzygniêciu konkursu, który zostanie og³oszony wkrótce.
Drugi konkurs na dyrektora równie¿ bêdzie dotyczy³ placówki w Zawadzkiem
� Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Dyrektorowi Ryszardowi Pagaczowi koñczy
siê 5-letni okres powierzenia funkcji. Ju¿ zapowiada, ¿e w konkursie bêdzie
startowa³.
- Chcê dokoñczyæ jeszcze niektóre rzeczy. Przede wszystkim chcia³bym,
by ugruntowa³a siê pozycja naszej szko³y w Zawadzkiem. Dotychczas wyda-
wa³o siê, ¿e placówka na trwa³e zakotwiczy³a siê w miejscowo�ci, ale ró¿ne
sygna³y dochodz¹ce do nas nie napawaj¹ pe³nym optymizmem. Chcê równie¿,
by wszyscy przychodz¹cy do naszej szko³y wiedzieli, ¿e bez problemów
poradz¹ sobie z now¹ matur¹. Dotychczasowe wyniki matur by³y bardzo
dobre i chcemy, by takie równie¿ by³y w przysz³o�ci.

Radosny pocz¹tek w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opol-
skich.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich - pierwsze wyst¹pie-
nie dyrektor Haliny Kajstury.

Po raz kolejny rusza edycja wiel-
kiej akcji �Sprz¹tanie �wiata � Pol-
ska�. W trzeci wrze�niowy weekend
pod has³em �Oszczêdzaj. Wy³¹czaj.
Odzyskuj. �wieæ przyk³adem� przy-
³¹cz¹ siê do niej szko³y, samorz¹dy,
organizacje spo³eczne i tysi¹ce wo-
lontariuszy.

Sprz¹tanie terenów publicznych,
likwidacja dzikich wysypisk �mieci
(a takich u nas nie brak) to rzecz pod-
stawowa (mo¿ecie Pañstwo spojrzeæ
na zdjêcie zrobione 4 wrze�nia pod
lasem w Staniszczach Wielkich). War-
to jednak równie¿ zwróciæ uwagê na
g³ówne has³o akcji � oszczêdzanie.
Tym bardziej, ¿e jest to zwi¹zane z
równoczesnym rozpoczêciem wielo-
letniej kampanii edukacyjnej zwi¹za-
nej z przeciwdzia³aniem zmianom
klimatycznym, m¹drym gospodaro-
waniem energi¹ i zasobami natural-
nymi, a tak¿e selektywn¹ zbiórk¹ od-
padów i u¿ywaniem produktów z re-
cyklingu. Bêdzie ona realizowana
równolegle i zgodnie z projektem
Komisji Europejskiej i ró¿norodny-
mi inicjatywami podejmowanymi w
innych krajach UE.

Jak oszczêdzaæ?

* Sprawdzaj, czy krany s¹ dobrze
zakrêcone. Kropla wody kapi¹ca co
sekundê to strata 0,7 l na godzinê,
czyli 6 m sze�c. rocznie.
* Zakrêcaj wodê przy myciu zêbów i
goleniu. Myj¹c zêby dwa razy dzien-
nie po trzy minuty zu¿ywasz 9 li-
trów wody � o osiem (!) wiêcej, ni¿
wtedy, gdy kran odkrêcasz tylko wte-
dy, gdy chcesz wyp³ukaæ zêby.
* Id¹c spaæ � nie zostawiaj urz¹dzeñ
w trybie czuwania. Wy³¹czenie tele-
wizora pilotem, gdy zielona dioda
ga�nie, ale czerwona �wieci nie ozna-
cza, ¿e telewizor nie zu¿ywa pr¹du.
Podobnie ³adowarka do telefonu ko-
mórkowego. Urz¹dzenia w trybie
czuwania (stand by)  zu¿ywaj¹ ok.
8% ca³ej energii elektrycznej wyko-
rzystywanej w gospodarstwach do-
mowych.
* Segreguj �mieci. Tu wprawdzie nie
mo¿na dok³adnie wyliczyæ, ile zosta-
nie w naszej w³asnej kieszeni, ale taka
segregacja przynosi oszczêdno�ci w
skali makro.

Sprz¹tanie
�wiata - Polska

2007

Królowa nauk,
czyli magiczna matematyka

Komunikator mowy dla niemówi¹cych

Po raz kolejny Roman
Stasiñski, uczeñ Publiczne-
go Gimnazjum z Oddzia³a-
mi Dwujêzycznymi w Ze-
spole Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych w Strzelcach Opolskich
reprezentowa³ Polskê w
miêdzynarodowym finale
Gier Matematycznych i Lo-
gicznych, tym razem w Pa-
ry¿u.

Do udzia³u w finale miê-
dzynarodowym zakwalifi-
kowa³ siê zajmuj¹c 4 miejsce
w kategorii gimnazjalistów w
finale krajowym we Wroc³a-
wiu.

Wyjazd naszego repre-
zentanta, organizowany
przez Komitet Organizacji dok. na str. 4

dok. na str. 4 dok. na str. 2


