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dok. ze str 1

sza nam to, a my prosimy o listy

czyli wielki sukces ucznia z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich.

micznych. My z kolei sprawdzamy,

omiu uczniów, wród których zna-

sze, ¿e w ich efekcie sytuacja jest z

sprzedawców na stoiskach gastrono-

-

czy maj¹ decyzje dopuszczaj¹ce ob-

roku na rok lepsza.

Wystarcza Wam ludzi do tych

kontroli?

powiednie badania i czy maj¹ odpo-

pracowników, ale nied³ugo dojdzie do

iskach. W zdecydowanej wiêkszoci

dzianej na 24 osoby, brakuje nam 2

nas osoba, która bêdzie zajmowaæ siê
monitorowaniem jakoci wody.
-

Jak¹ mamy w kranach w tej

zesz³ym roku. Nie wszêdzie jednak

jest ju¿ idealnie: stara sieæ wodoci¹-

o zainteresowaniach i uzdolnieniach

tam rzadko spe³nione s¹ wszystkie

szko³y jest: zapoznanie m³odzie¿y z

w ubieg³ym roku w Ujedzie i Zim-

nej Wódce, a zbyt wysoki poziom

azotanów w B³otnicy Strzeleckiej,

Szczepanku, Jemielnicy i Poznowi-

cach. Natomiast ska¿enie bakteriolo-

zjer czy szef salonu odnowy biolo-

gicznej. Nawet jeli stwierdzimy tam

pewne nieprawid³owoci  staraj¹ siê

je usun¹æ.

-

S¹dz¹c po wysokoci na³o¿o-

nych mandatów  te nieprawid³owoci nie by³y takie straszne.

Wychodzimy z za³o¿enia, ¿e lepiej,

Na naszym terenie zdecydowana

wiêkszoæ to mali przedsiêbiorcy.

by kasê wydali na poprawê warun-

dezynfekcji wszystko wróci³o do

ków w swoich firmach czy sklepach

-

gi kierowane z Opola, ¿e mandaty

A ¿ywnoæ? Tu nie ma ¿adnych

ni¿ na mandaty, choæ mia³em ju¿ uwa-

problemów?

nak³adamy zbyt rzadko i s¹ niewy-

uczciwych sprzedawców ¿ywnoci,

wszystkie punkty, gdzie zosta³y w

-

Obawiaæ siê mo¿emy jedynie nie-

jacy sporadycznie pojawiaj¹ siê na
organizowanych na naszym terenie
festynach. Jeli tak¹ imprezê robi

powa¿na instytucja, np. gmina  zg³a-

W ci¹gu pobytu w Perimeter In-

stitute bêd¹ uczestniczyæ w wyk³a-

dach, wykonywaæ dowiadczenia, re-

cent ¿ywnoci, w³aciciel sklepu, fry-

cydentalnie w Suchej i Rozmierce

normy.

siê m³odzie¿y z ca³ego wiata.

renomie, stara siê spe³niæ wszystkie

-

oraz Sieroniowicach. Dodam, ¿e po

wspieranie rozwoju ich zainteresowañ

i zdolnoci, umo¿liwienie spotkania

zarzutami ju¿ siê spotyka³em. Po-

giczne bakteriami grupy coli i entero-

kokami (ka³owymi) pojawi³o siê in-

najnowszymi kierunkami badañ w fi-

zyce teoretycznej, zaznajomienie ich

ze specyfik¹ pracy fizyka-teoretyka,

ani d³awiæ jej w zarodku  a z takimi

wymogi; obojêtne, czy jest to produ-

jest w ujêciu w Kad³ubie i w Kroni-

matematyczno-fizycznych. Celem

zahamowaæ inicjatywy gospodarczej,

stanowi przyczynê zbyt wysokiego

cy. Nadmiar manganu stwierdzilimy

M³odych Fizyków w wieku 16-18 lat

zastrzec, ¿e mówi¹c to, nie staram siê

wiem jedno: jeli komu zale¿y na

poziomu ¿elaza w wodzie. Podobnie

udzia³ w trwaj¹cej dwa tygodnie Miê-

wania siê przy ustawionych na par-

gowa w Kolonowskiem i w Kielczy

(tu dotyczy tylko ul. Dworcowej)

szeciu

dzynarodowej Letniej Szkole dla

Otmic do wodoci¹gu Kronica oraz
wody w Jemielnicy jest lepiej ni¿ w

dla

mamy do czynienia z profesjonalista-

wymagania sanitarne. I chcê tu od razu

oddaniu do u¿ytku stacji uzdatniania

g³ówn¹

Waterloo w Kanadzie, aby wzi¹æ

mi. Natomiast nie polecam zatrzymy-

kingach przylenych ma³ych grillach:

Po pod³¹czeniu Suchodañca i

Nagrod¹

uczestników III etapu jest wyjazd do

wiednie wyposa¿enie na swoich sto-

chwili?
-

laz³ siê Mariusz.

rót ¿ywnoci¹, czy personel ma od-

Do pe³nej obsady Stacji, przewi-

-

Fizyka po angielsku,

Jest niele

dzia³alnoci - setki, ale najwa¿niej-

S T R Z E L E C K I

sokie. Na koniec dodam jeszcze, ¿e
czasie naszych kontroli stwierdzone

uchybienia i nieprawid³owoci, pozo-

staj¹ pod naszym specjalnym nadzorem.

Mariusz Tarnopolski zdoby³ nagrodê g³ówn¹ - 22 lipca wyje¿d¿a do Kanady
Instytut Fizyki Teoretycznej we

zaproponowanych tematów. Do dru-

Wroc³awiu, we wspó³pracy z grup¹

giego etapu zakwalifikowa³o siê 14

nizowa³ II edycjê Konkursu Kwali-

z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

nauczycieli ucz¹cych fizyki, zorga-

fikacyjnego do udzia³u w Miêdzynarodowej Letniej Szkole dla M³odych Fizyków. Konkurs realizowano w ramach programu Young Physi-

uczniów z ca³ego kraju, w tym uczeñ

w Strzelcach Op.: Mariusz Tarnopolski (II d ).

Zadaniem uczestników II etapu,

który odby³ siê 6 maja 2006 roku,

cists, którego celem by³o wy³onienie

by³o przet³umaczenie na jêzyk an-

interesowaniach naukowych.

udzielenie pisemnej odpowiedzi na

m³odych, utalentowanych ludzi o za-

I etap polega³ na napisaniu eseju

w dwu wersjach jêzykowych: pol-

skim i angielskim, na jeden z czterech

IV

gielski tekstu z zakresu fizyki oraz
dwa pytania równie¿ w jêzyku angielskim.

Do III etapu zakwalifikowa³o siê

alizowaæ projekty, odwiedzaæ labora-

toria i inne instytuty. Organizatorzy
zapewniaj¹ równie¿ liczne rozrywki:

wyjcie do teatru, gokarty, grê w golfa, bilard, zwiedzanie Toronta i wycieczkê nad wodospad Niagara.

W roku ubieg³ym do pe³nego suk-

cesu zabrak³o Mariuszowi Tarnopol-

skiemu odrobiny szczêcia. Teraz siê

uda³o.

Mariusz

zdoby³

nagrodê

g³ówn¹. 22 lipca wyje¿d¿a na dwa
tygodnie do Kanady.

¯yczê Mariuszowi dalszych suk-

cesów, radoci z rozwijania swoich

pasji oraz wielu wra¿eñ z pobytu w
Kanadzie.

Danuta Balikowska

edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej rozstrzygniêta

Do Brukseli jedzie szóstka

by³o równie¿ pe³ne niespodzianek.
Jednak najwiêksz¹ niespodziank¹
by³o wyst¹pienie Stanis³awa Ja³o-

O cukrzycy przy ognisku

wieckiego, który gratuluj¹c zwyciêzcy, oznajmi³, ¿e w uznaniu
wysi³ku

wszystkich

szeciu

uczniów, jacy dotarli do fina³u, zaprasza ich wszystkich do Brukseli!

Uczestnicy powitali tê deklaracjê

wielki aplauzem. Wyjazd ma dojæ do
skutku w przysz³ym roku szkolnym.

Podsumowuj¹c nasz konkurs na-

le¿y przyznaæ, ¿e zaczyna on rozwijaæ siê w imprezê o rosn¹cej pozycji

w naszym rodowisku. W tym miej-

scu warto pogratulowaæ pomys³o-

Eurodeputowany - dr Stanis³aw Ja³owiecki - honorowy patron konkursu i
fundator 6 g³ównych nagród

19 maja w Liceum Ogólno-

Podobnie jak w roku ubieg³ym, tak i w tym Zarz¹d Ko³a Polskiego Stowa-

rzyszenia Diabetyków w Strzelcach Opolskich ko³a zorganizowa³ 10 maja. w

okolicy G¹siorowic dla swoich cz³onków i ich rodzin oraz sympatyków im-

prezê integracyjn¹ Ognisko.

Przy pogodnej muzyce oraz sprzyjaj¹cej aurze, smacznych oraz diete-

tycznych potrawach odby³ siê konkurs z nagrodami z podstawowej wiedzy o
CUKRZYCY.

Udzia³ w konkursie wziê³o znacznie wiêcej osób, ni¿ w ubieg³ym
roku, co pozwala przypuszczaæ, ¿e nasza wiedza o cukrzycy jest coraz
wiêksza.

Ognisko zosta³o zorganizowane dziêki rodkom PFRON, przyznanym

przez Starostê Strzeleckiego poprzez PCPR i firmy farmaceutycznej Novo
Nordisk

Pharma oraz przy wspó³udziale Nadlenictwa Strzelce Opolskie,

które to nieodp³atnie udostêpni³o nam przepiêkne miejsce do majowego wypoczynku.

go ogólniaka (nale¿y tu dodaæ, ¿e

kszta³c¹cym im. Mieszka I w Za-

równie¿ ten uczeñ mia³ najlepszy

wadzkiem odby³ siê fina³ czwarte-

wynik w tecie pisemnym) on te¿

go Powiatowego Konkursu Wiedzy

móg³ siê cieszyæ z wyjazdu do

o Unii Europejskiej. Dwudziestu
finalistów z czterech szkó³ ponadgimnazjalnych naszego powiatu
rywalizowa³o o nagrodê g³ówn¹
fundowan¹ przez honorowego patrona naszej imprezy, eurodeputowanego dr Stanis³awa Ja³owieckiego  wyjazd na sesjê Europar-

Brukseli. Dalsze miejsca zajêli kolejno: III - Joachim Makosz (ZSZ

Strzelce Opolskie), IV - Andrzej Szo-

pa (ZSZ Strzelce Opolskie); V 

Rafa³ Szkop (LO Zawadzkie); VI 
£ukasz Kwiatkowski (ZSO Strzelce
Opolskie).

W kategorii zespo³owej najlepsi

lamentu do Brukseli.

okazali siê uczniowie z LO w Za-

etapów. W pierwszej, pisemnej czê-

lejno rówieników z ZSO ze Strze-

Zawody sk³ada³y siê z dwóch

wadzkiem, którzy wyprzedzili ko-

ci, uczniowie musieli rozwi¹zaæ ar-

lec, ZSZ równie¿ ze Strzelec i lokal-

go rodzaju  rozpoznawanie trakta-

Zwyczajowe rozdanie nagród

kusz z zadaniami testowymi ró¿ne-

tów, osób, okrelanie prawdy lub fa³-

nych rywali z ZSZ z Zawadzkiego.

dawcy zaproszenia do objêcia swoim

patronatem naszej imprezy Stanis³awa Ja³owieckiego, poniewa¿ jest to

jedna z przyczyn podniesienia rangi

zawodów. Du¿¹ rolê odgrywaj¹ te¿

nagrody ufundowane przez Stowa-

rzyszenie na Rzecz Rozwoju Eduka-

cji i Kultury w Powiecie Strzeleckim

dziêki dotacji z Bud¿etu Powiatu
Strzeleckiego oraz przez Dom Euro-

pejski przy Fundacji Rozwoju l¹ska

oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
w Opolu. Nie ustêpuj¹ tym zdoby-

wanym przez uczestników zawodów
o randze krajowej. Obydwie te oko-

licznoci, nie licz¹c oczywistych ko-

rzyci dydaktycznych, powinny zachêciæ pedagogów i m³odzie¿ do ma-

sowego uczestnictwa tej imprezie w
przysz³ym roku.

Zdzis³aw ¯uchowski

szu w zdaniach itp. Jak wskaza³y

wyniki, by³o to zadanie o sporym
stopniu trudnoci. Celem tego etapu

by³o wy³onienie szecioosobowego
sk³adu do cis³ego fina³u. Etap fina³o-

wy polega³ na kolejnym udzielaniu

ustnej odpowiedzi przez poszczególnych uczestników na pytania doty-

cz¹ce znajomoci krajów Unii Euro-

pejskiej. Finalici wybierali kategorie, z których chcieli aby oni i ich ry-

wale byli odpytywani. Uczestnicy

mogli pope³niæ jeden b³¹d  drugi eli-

minowa³ ich z zawodów. Rozgrywka

by³a doæ pasjonuj¹ca, bo i nagroda
nie byle jaka!

W koñcówce ostali siê tylko
Grzegorz Broncel z LO w Zawadzkiem i Marcin Nocoñ z ZSO w
Strzelcach Opolskich. Z nich lepszy okaza³ siê uczeñ strzeleckie-

Eurodeputowany - dr Stanis³aw Ja³owiecki - honorowy patron konkursu i fun-

dator 6 g³ównych nagród

