Szko³y piêkniej¹

Zmiany w ordynacji wyborczej

To nieelegancka gra

Wszystko wskazuje na to, ¿e wybory samorz¹dowe odbêd¹ siê w tym
roku 12 listopada, a w przypadku II
tury w wyborach bezporednich (prezydent, burmistrz, wójt)  26 listopada.
Wybierzemy ponad 46,7 tysi¹ca
radnych do rad gmin (miast), powia-

tów, sejmików. W tej liczbie prawie
69% to radni w gminach poni¿ej 20
tys. mieszkañców.
Wprowadzone przez Sejm i Senat poprawki do ordynacji wyborczej
budz¹ du¿o emocji, zw³aszcza mo¿liwoæ blokowania list wyborczych.

Co o nowych zasadach s¹dz¹ burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu strzeleckiego?

Tak bêdzie wygl¹da³ g³ówny budynek ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich.
Wiêcej o inwestycjach owiatowych czytaj na str. 4

Bêd¹ podwy¿ki
w s³u¿bie zdrowia

Zwo³any na 23 sierpnia Konwent
Starostów Opolszczyzny powiêcony by³ w zasadzie jednemu tematowi: zmianom w s³u¿bie zdrowia.
 Wed³ug owiadczenia prezesa
opolskiego oddzia³u NFZ Kazimierza £ukawieckiego  mówi starosta
J. Swaczyna  obiecane 30-procentowe podwy¿ki s³u¿ba zdrowia
otrzyma do koñca padziernika. Ale
to niejedyna dobra wiadomoæ: bêd¹
równie¿ dodatkowe pieni¹dze. Opol-

Brygida Pytel, wójt gminy Izbicko: - Wprowadzenie
zmian tak krótko przed wyborami jest nie do przyjêcia.
Ale to tylko jedna strona zagadnienia. Drug¹ stanowi
fakt, ¿e poprzez tê nowelizacjê ustawy, choæby nawet
uchwalono j¹ du¿o wczeniej, ogranicza siê prawa wyborców. Blokowanie list koalicji sprawi, ¿e mo¿na doprowadziæ do wyboru nie tej osoby, na któr¹ siê g³osowa³o.
dok. str. 2

Licea profilowane znikn¹?

ski oddzia³ NFZ ma otrzymaæ ok. 15
mln z³ z zysku. Gdy pieni¹dze wróc¹
do województwa, nasz szpital ma
szansê otrzymaæ zupe³nie przyzwoit¹ kwotê. Na razie jednak nie chcê
wypowiadaæ siê ani o jej wysokoci,
ani o terminie, w jakim mo¿emy na
ni¹ liczyæ. W ka¿dym razie dodatkowe pieni¹dza zostan¹ przeznaczone
na poradnie specjalistyczne; mam nadziejê, ¿e wreszcie skróc¹ siê tam
kolejki.

Biskup z Goerlitz

Po fatalnych wynikach ostatnich matur w liceach profilowanych pojawi³y siê
w resorcie owiaty sugestie, ¿e ten typ szko³y powinien znikn¹æ w ci¹gu najbli¿szych lat. Takie wnioski p³yn¹ te¿ z raportu Najwy¿szej Izby Kontroli,
przedstawionego na konferencji prasowej na pocz¹tku II dekady sierpnia, w
którym pojawia siê tak¿e stwierdzenie, ¿e te szko³y niewystarczaj¹co przygotowuj¹ równie¿ do wykonywania zawodu. Kontrola dotyczy³a efektów reformy
owiaty w segmencie nauczania ponadgimnazjalnego. Przeprowadzono j¹ w
48 jednostkach, w b. Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz w 47 jednostkach
samorz¹du terytorialnego.

- Likwidacja liceów profilowanych by³aby
trafn¹ decyzj¹?  pytam Eugeniusza Szymañca,
dyrektora ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich.
- W pierwszej wersji reformy edukacyjnej zak³adano, ¿e uczniowie bêd¹ mogli wybieraæ dalsz¹
naukê w liceach ogólnokszta³c¹cych lub profilowanych; nie uwzglêdniano natomiast funkcjonowania takich szkó³ jak technika. Te pojawi³y siê
w drugiej wersji reformy. W efekcie mamy
wszystko: licea ogólnokszta³c¹ce, profilowane i

Korona przygotowana
w Starym Ujedzie
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Ks. Rudolf Mûller  Bischof in Gõrlitz  Biskup z Goerlitz
Zapewne niektórych PT Czytelników speszy ten tytu³. Postaram siê
jednak przekonaæ do mojego rozumowania.
wiêto Wniebowziêcia NMP

by³o dla mnie zawsze wielkim wiêtem rodzinnym. Zawsze jechalimy
na odpust do Kobióra, do Babci Anny.
W³aciwie nikt nikogo nie zaprasza³
dok. str. 5

Przy koronie pracuj¹: £ucja Bodynek,
Krystyna Cholewa i Barbara Roter

Czas ¿niwnioków - o do¿ynkach w Ujedzie i innych miejscowociach
czytaj str. 2

Przeczytaj!

* Zaproszenie na do¿ynki
* Stypendia unijne
dla uczniów
* Po paszport do Opola
* O dofinansowaniu dla
niepe³nosprawnych studentów
* Poradnia PsychologicznoPedagogiczna i PCPR
oferuj¹ pomoc
* Oferty pracy

Nie
daj siê
rakowi

Id na badania
str 6

Spotkanie
pod Piet¹

Dzieñ Weterana  wiêto wszystkich
polskich kombatantów - obchodzony jest 1 wrzenia, w rocznicê wybuchu II wojny wiatowej.
Jak zwykle uroczycie ten dzieñ bêdzie obchodzony równie¿ w Strzelcach Opolskich. Rozpocznie siê uroczyst¹ msz¹ w kociele pw. w. Wawrzyñca o godz. 9.00, potem nast¹pi
wspólny przemarsz pod pomnik l¹skiej Piety, gdzie zostan¹ z³o¿one
kwiaty.
Szerzej o uroczystoci napiszemy w
nastêpnym numerze.

Wnioski
o dop³aty
pod kontrol¹

W ca³ej Polsce trwaj¹ w biurach powiatowych ARiMR intensywne
kontrole administracyjne wniosków
o dop³aty bezporednie dla rolników.
Cel: skrócenie wyznaczonego wczeniej terminu o pó³ roku.
- Pierwotnie ustalony zosta³ termin 28 lutego 2007 roku jako ostateczna data zakoñczenia wszystkich
naszych czynnoci przy wnioskach,
zosta³ przesuniêty na koniec sierp-
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