Szanowi Nauczyciele!
Dzieñ Edukacji Narodowej to szczególne wiêto, wiêto wszystkich nauczycieli i pracowników owiaty. Z tej okazji przyjmijcie podziêkowania
za codzienne powiêcenie i zaanga¿owanie w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹.
¯yczymy Wam wytrwa³oci, spokojnej pracy wykonywanej w poczuciu
bezpieczeñstwa i stabilizacji, aby codzienne zaanga¿owanie i ¿ycie sprawami szko³y znalaz³y trwa³¹ wdziêcznoæ uczniów i wychowanków.
Niech towarzyszy Wam przekonanie, ¿e tworzycie przysz³oæ i nadajecie
jej lepszy kszta³t.
Proszê przyj¹æ ¿yczenia zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej,
pomylnoci w ¿yciu osobistym oraz samych dobrych dni w ca³ym roku
szkolnym.
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Strzelce Opolskie, dnia 14 padziernika 2009 roku

Hubertus - pamiêtamy

Szpital ma siê niele
Minister zdrowia Ewa Kopacz
spotka³a siê 28 wrzenia z przedstawicielami szpitali, NFZ i samorz¹dów Opolszczyzny i tym samym
rozpoczê³a cykl spotkañ, których
celem jest przegl¹d funkcjonowania i
struktury lecznictwa szpitalnego w
ca³ym kraju.
Dlaczego s³u¿bê zdrowia
Opolszczyzny wybrano jako
pierwsz¹? W naszym województwie
(32 szpitale, z czego 10 to placówki
niepubliczne) s³u¿ba zdrowia najlepiej sobie radzi, praktycznie nie ma
d³ugów (tylko dwie placówki je maj¹),
a liczba ³ó¿ek szpitalnych odpowia-

da niemal kryteriom Ministerstwa
Zdrowia. Wed³ug nich na 10 tysiêcy
mieszkañców powinno przypadaæ
ok. 40 ³ó¿ek. W Polsce rednia wynosi 48,1, a na Opolszczynie  43,1.
- To spotkanie mia³o charakter sonda¿owy, wg s³ów pani minister 
mówi starosta Józef Swaczyna, jeden z jego uczestników. - Po ka¿dym
spisane maj¹ zostaæ bol¹czki, z jakimi borykaj¹ siê szpitale w poszczególnych województwach. Mo¿e
wówczas wprowadzone zostan¹
pewne regulacje w skali kraju, bo przecie¿ niezale¿nie od po³o¿enia pewne
dok. na str. 5

Przywróæmy pamiêæ
- nagrodzony projekt

£ukasz
Jastrzembski
burmistrzem
Lenicy
Na wtorkowej (6 padziernika)
sesji Rady Miejskiej w Lenicy
£ukasz Jastrzembski wybrany zosta³ nowym burmistrzem gminy. Sw¹
funkcjê bêdzie pe³ni³ do koñca obecnej kadencji samorz¹du, która koñczy siê w przysz³ym roku. Po nag³ej
mierci burmistrza Huberta Kurza³a
obowi¹zki szefa gminy pe³ni³a Anna
Wyschka. Wybory, zgodnie z ordynacj¹, zaplanowane zosta³y na 11
padziernika. Jednak decyzja w tym
przypadku nale¿a³a do radnych, nie
do mieszkañców gminy  po tym,
jak wycofa³ siê jedyny zg³oszony
kandydat (w³anie £ukasz Jastrzembski).
Rada Miejska w Lenicy liczy
15 radnych  wszyscy byli obecni, a
wybór nowego burmistrza by³ jednog³ony.

Pieni¹dz
daje
mo¿liwoci

26 wrzenia, w 63 rocznicê masowej zbrodni NKWD i UB oddano ho³d ofiarom

DZIEÑ GODNOCI
wiêcej czytaj na str. 4

Rak piersi? Nie chcê wiedzieæ

- Po ostatniej sesji rady Powiatu
wszyscy s¹ zadowoleni: dyrektorzy
szkó³, radni, przedstawiciele rodziców... Mo¿na byæ dumnym z tego,
co w Powiecie uda³o siê zrobiæ dla
owiaty, ale nie ma ¿adnych problemów? - pytam wicestarostê Waldemara Gaidê.
- Oczywicie s¹. Najwa¿niejszym
 jest (w skali kraju) brak spójnego
systemu finansowania dla owiaty.
Otrzymywana subwencja nie wystarcza  ka¿dy z samorz¹dów musi do³o¿yæ, i to niema³o, by zapewniæ odpowiedni standard nauczania. To pieni¹dz daje mo¿liwoci  zarówno na
zapewnienie przyzwoitych warunków nauki (mylê tu zarówno o warunkach lokalowych, jak i wyposa¿eniu sal lekcyjnych, zapewnieniu

16 wrzenia 2009 r. po raz kolejny m³odzie¿ Zespo³u Edukacyjno-Terapeutycznego SOSW w Lenicy uczestniczy³a w VII Integracyjnym Dniu Godnoci, który jest powiêcony osobom niepe³nosprawnym. Impreza rozpoczê³a
siê przed Urzêdem Miasta w Kolu gdzie wszystkich uczestników przywita³a
pani dyrektor Olimpiad Specjalnych Polska - Opolskie. Nastêpnie wszyscy
przemaszerowali korowodem na kozielski rynek. Tam rozpoczê³y siê wspólne
zabawy: konkurs muzyczny, mini playback- show, konkurs plastyczny pt.
,,Mój ulubiony sport.

OSP Raszowa gór¹!
W dniu 26 wrzenia br. na stadionie Pionier w Strzelcach Opolskich
przeprowadzono zawody miêdzypowiatowe w sporcie po¿arniczym
dru¿yn OSP.
W zawodach udzia³ bra³o 6 zespo³ów mêskich (gr. A) i 6 zespo-

³ów ¿eñskich (gr.C), z czego dwie
dru¿yny z OSP wibie (mêska i ¿eñska ) reprezentowa³y powiat gliwicki.
Zawody rozegrano w konkurencjach: sztafeta po¿arnicza 7x50 m podok. na str. 8
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