
Szpital samorz¹dowy?

Za nieca³e dwa tygodnie grupa 19 osób � mieszkañców ziemi strzeleckiej
poleci do USA, do miasta partnerskiego Strzelec Opolskich � Bandery w stanie
Teksas.

Z b³ogos³awieñstwem
biskupa do USA

Gdy samorz¹d szpital przejmie i bêdzie mia³ ponad 51% udzia³ów, nie stanie
siê nagle szpitalem prywatnym.

Wiêcej czytaj na str. 2

Pó³ tysi¹ca
niezapominajek

Wiêcej czytaj na str. 4

Wiêcej czytaj na str. 8

�wiêto stra¿aków

Wrêczenie awansów na stopieñ starszego stra¿aka w czasie powiatowej uro-
szysto�ci z okazji Dnia Stra¿aka.

Wiêcej czytaj na str. 2

35 lat Kolonowskiego

W 35-rocznicê nadania praw miejskich Kolonowskiemu w³adze gminy nada³y
6 tytu³ów Honorowego Obywatela Gminy Kolonowskie.

Wiêcej czytaj na str. 2

Gimnazjalisto, sprawd�, czy
dobrze wybra³e� � pod takim tytu-
³em NTO 16 maja opublikowa³a
ranking szkó³ ponadgimnazjal-
nych Opolszczyzny. W zestawie-
niu ujêto 72 szko³y, licea ogólno-
kszta³c¹ce i technika, które do re-
dakcji nades³a³y dane z roku 2006/
2007.

O lokacie na li�cie decydowa³o
kilka kryteriów: �rednia ocen z matu-
ry, procent uczniów, którzy maturê
zdali, liczbê uczestników olimpiad i
konkursów przedmiotowych na
szczeblu centralnym i wojewódzkim,
a tak¿e zaplecze sportowe, ofertê or-
ganizowanych przez szko³ê zajêæ po-
zalekcyjnych i warunki socjalne - sto-
³ówkê, kawiarenkê, itp. W przypad-
ku techników do tego zestawu do-
sz³o jeszcze jedno, bardzo istotne
kryterium � �redni wynik egzaminu
zawodowego. Tak przygotowany
ranking, zgodnie z zapowiedziami or-
ganizatorów, pomy�lany by³ jako
wskazówka dla gimnazjalistów, ale
oczywiste jest, ¿e budzi zaintereso-
wanie znacznie szerszego grona.
A jak widz¹ miejsca swoich szkó³ ich
dyrektorzy?

Jan Wróblewski, dyrektor ZSO w
Strzelcach Opolskich:
- Bior¹c pod uwagê to, jakie szko³y
nas wyprzedzaj¹ - szóste miejsce (na
39 ujêtych na li�cie) to bardzo dobre
miejsce. Pod wzglêdem wyników
matur i ich zdawalno�ci uplasowali-
�my siê bardzo wysoko. Nigdy jed-
nak nie jest tak, by nie mog³o byæ
lepiej. Bêdziemy wszystko robiæ, by
za rok sklasyfikowano nas jeszcze
wy¿ej.

Ryszard Pagacz, dyrektor LO
w Zawadzkiem: - Jestem zadowolo-
ny. Miejsce w �rodku stawki (pozy-
cja 22) jest zupe³nie przyzwoite.
Przy ustalaniu pozycji w rankingu
ka¿dy element jest wa¿ny, ale dla nas

Jest ca³kiem
dobrze

Ranking szkó³ �rednich
Opolszczyzny

dok. na str. 4

Z okazji Dnia Matki w imieniu Rady
oraz Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego wszystkim
Mamom najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,
si³ i szczê�cia wraz ze s³owami najwiêkszej
wdziêczno�ci  za wszystkie trudy, starania

i po�wiêcenia w³o¿one w wychowanie dzieci
Niechaj ten wyj¹tkowy Dzieñ bêdzie dowodem

wdziêczno�ci, a ka¿dy kolejny
- powodem do nieskoñczonej rado�ci.

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Henryk Bartoszek

�Nie zapomnij o �wiêcie przyrody,piêkna i przyja¿ni - podaruj innym nieza-
pominajkê � - pod takim has³em Przedszkola Publiczne nr 9 i 10 w Strzelcach
Opolskich zorganizowa³y 15 maja przedszkolny happening � Dzieñ Polskiej
Niezapominajki�.

Przeczytaj!
* Pal¹cy problem
* Praw fizyki nie da

siê oszukaæ
* Rolnicy z³o¿yli

wnioski
* Program Dni Ziemi

Strzeleckiej


