Wyniki matur 2006

W SOSW w Lenicy

Przeczytaj!

Ponad pó³ hektara boisk

Najlepsze  liceum

* Krwi ci¹gle ma³o
- pomó¿ innym

w Strzelcach

* Sesja Rady Powiatu
* Inwestycje w owiacie,

Na wyniki matur trzeba by³o cze-

na naszym terenie, ale i redni¹ kra-

kaæ a¿ trzy miesi¹ce. Wreszcie  s¹. I

jow¹ dla wszystkich liceów ogólno-

dla Opolszczyzny nie s¹ dobre: na-

kszta³c¹cych, i to prawie o 7 punk-

sze województwo uplasowa³o siê na

tów procentowych - 89,6%.

ostatnim miejscu w Polsce. O ile red-

Wszystkie ogólne wyniki pre-

nio w kraju egzamin obla³o 21 proc.

zentujemy w tabelce obok i choæ w

(w roku 2005  13%), to w naszym

telewizyjnym programie na ten temat,

województwie 26,5 procent.

wyemitowanym w TP 1, specjalici,

A jak na tym tle wypad³y szko³y

czyli co robi siê w szko³ach
latem
* Oferty pracy
* Ma³y biznes - du¿a kasa
* Czego potrzebuj¹
strzeleccy pracodawcy

m.in. z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, z Komisji Akredytacyjnej,

powiatu strzeleckiego?
Najlepsze wyniki  tak samo

Gor¹co

przestrzegali, by na podstawie po-

zreszt¹ jak w ubieg³ym roku  osi¹-

dobnych zestawieñ nie og³aszaæ ran-

gnêli uczniowie Liceum Ogólno-

kingów najlepszych i najgorszych

kszta³c¹cego w Strzelcach Opol-

szkó³, to przecie¿ takich porównañ

na Konwencie
wiêcej czytaj na str 5

skich: ze redni¹ blisk¹ 97 % przewy¿sza nie tylko pozosta³e szko³y

ostro

Dopiszmy historiê...

Konwencie Staro-

Gastrologiczna

stów Województwa

zamkniêta

- czytaj dalej strona 5

Opolskiego w Szu-

Od 11 lipca zamkniêta jest - jak za-

miradzie...

powiada dyrektor strzeleckiego szpitala Marian Kreis - Poradnia Gastrologiczna. Termin - do odwo³ania. - Ju¿
skoñczy³ siê nam roczny kontrakt z

- zwracam
sie do starosty Józefa Swaczyny
-

Wród wielu tematów omawia-

NFZ na dzia³alnoæ poradni. Od mie-

nych przez gremium starostów naj-

si¹ca prowadzê w tej sprawie z opol-

wa¿niejszy by³ temat s³u¿by zdro-

skim oddzia³em NFZ negocjacje, ale na

wia i wyst¹pienie Ministra Zdrowia.

razie bez efektów. Wprawdzie mamy

Zdecydowanie muszê stwierdziæ, ¿e

podpisane w sumie dwa kontrakty - je-

mija siê on z prawd¹ i wprowadza

den na prowadzenie tej poradni, a drugi
na badania z gastroskopii, wspó³finansowane przez zleceniodawcê (czyli ow¹

opiniê publiczn¹ w b³¹d. Jest nie do
przyjêcia ¿eby cz³onek rz¹du Rzecd. na str. 6

poradniê w³anie), ale tych badañ, na
które mamy pieni¹dze - bo kontrakt

Roksana ma

na tê czêæ dzia³alnoci zosta³ zwiêkszony - nie mo¿emy ich wykonywaæ,

klucze do Kielc!

bo nie ma kto wystawiaæ zleceñ (mo¿e
je zlecaæ poradnia gastrologiczna).
Gdy dziwiê siê temu paradoksowi i
nielogicznoci dzia³añ NFZ, dyrektor
Kreis milczy dyplomatycznie. Dopo-

- aparat fotograficzny z powiêkszalnikiem

Trzeci w województwie

osobowa grupa uczniów ze strzeleckiego Zespo³u Szkól im. A. Kamiñ-

badania gastroskopijne mog¹ wykonay-

skiego, która zakwalifikowa³a siê na

sie do kolejki i czekaæ na wyznaczony
nowy termin.

rem - czyt str. 5

Czasy pouczeñ siê skoñczy³y

nika wiêcej p³acimy zarówno za bile-

picie alkoholu w pobli¿u tych lokali

Strzelec Op. i Lenicy pojawia siê

to prawdziwa plaga lipca. Ju¿ skon-

wiêcej policyjnych patroli. To efekt

trolowalimy okolice dwóch takich

porozumieñ powiatowej komendy

strzeleckich przybytków w czasie

policji z burmistrzami tych dwóch

minionego weekendu, ale planujemy

miast, a zarazem odpowied na ocze-

równie¿ zmasowane i równoczesne

kiwania mieszkañców, czêsto popar-

kontrole we wszystkich pozosta³ych

te apelami. Wiêcej mundurowych

 zapowiada ndkm Krzysztof Jê-

pojawi siê w miejscach najmniej bez-

dryszczak, oficer prasowy strzelec-

piecznych. Zosta³y one wyznaczo-

kiej komendy powiatowej, i nie jest

ne w porozumieniu z samorz¹dami,

to jedyna grona zapowied w czasie

radnymi i so³tysami. Do takich nale¿¹

tej rozmowy.

okolice targowisk, dyskotek i lokali

-

gastronomicznych.

Strzelcach Op., stanowi¹ obszar za-

Krzyki, wulgarne s³ownictwo i

warsztatach artystycznych (zespó³

Od 1 lipca u strzeleckiego przewo-

Ju¿ od pocz¹tku lipca na ulicach

-

jako nagrodê otrzyma³a udzia³ w

PKS-em dro¿ej

Barszczewski z KPP w Strzelcach Opolskich z psem Papo-

33 Festiwal Kultury M³odzie¿owej i

cd. na str. 6

Wiêcej patroli na ulicach

Sier¿ant szt. Aleksander

waæ Kielce i okolice dziewiêtnasto-

wiada jednak, ¿e wszyscy, którzy zapi-

prawdopodobnie trzeba bêdzie zapisac

zadrzewianiu wyró¿niona nagrod¹

Przez dwa tygodnie bêdzie pozna-

sani s¹ na licie kolejkowej do Poradni,
waæ w innych miastach. Niestety, i tam

M³odzie¿ szko³y podstawowej w Zimnej Wódce  za aktywny udzia³ w

na

ostatnim

Poradnia

Zalesianie powiatu to tytu³ albumu, który po oko³o 35 latach ponownie trafi³, choæ doæ okrê¿nymi drogami,
do strzeleckiego starostwa...

P o dobno by³o

dok. na str 4

Ta r g o w i s k a ,

zw³aszcza

to

w

cd. na str. 5

ty jednorazowe, jak i miesiêczne.
-

Dlaczego?  z tym pytaniem

zwróci³am siê do Renaty Morawiec,
g³ównej ksiêgowej firmy.
-

Ceny paliw dyktuje rynek. I to

jedyny koszt, na który nie mamy
wp³ywu, choæ i tak staramy siê nad
tym czuwaæ w relacjach z dostawc¹.
Inne koszty mo¿emy kontrolowaæ,
tego jednego  nie. A ceny paliw stale
rosn¹. Tymczasem u nas wcale nie
by³o tego widaæ. Poprzednio podwy¿szylimy ceny przejazdów w
po³owie sierpnia ub. roku.

cd. na str. 7

