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Uczniów mniej

Kiedy tu by³ Meksyk

17 lipca. Dziewi¹ta rano. Przed wydzia³em komunikacji - kilkanacie osób. Ruch interesantów reguluj¹ wywietlaj¹ce siê nad drzwiami
numery.
- Lepiej jest teraz, czy by³o wczeniej?
- To, jak du¿o czasu siê tu spêdzi 
zale¿y od dnia i godziny, czasem jest
siê krócej, czasem
d³u¿ej  to tylko
kwestia szczêcia.
Kolejki siê nie
zmniejszy³y, ale za to ka¿dy konkretnie wie, kiedy wchodzi  mówi Piotr
Fr¹czek. - No, ale zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e kto siê spóni, choæby minutê, i jego numerek ju¿ przejdzie.
Musi kolejkê rozpoczynaæ od nowa.
Akurat mnie
siê to przydarzy³o
 stwierdza siedz¹ca obok Barbara
wierk. - Musia³am
pojechaæ do Urzêdu Skarbowego.
Tam za³atwia³am
d³u¿ej, ni¿ siê spo-

dziewa³am i... teraz muszê czekaæ z
drugim numerkiem. A przecie¿ nie dosz³oby do tego, gdyby wszystko da³o
siê za³atwiæ w jednym miejscu, w³anie tutaj. Nie mo¿na by pomyleæ o
takim rozwi¹zaniu? Nie trzeba by³oby przeznaczaæ wówczas ca³ego dnia
na za³atwienie rejestracji samochodu.
A na to trzeba siê niestety przygotowaæ, bez dyskusji. Za to teraz jest
znacznie spokojniej. Przedtem, zanim
numerki wprowadzono, tu przecie¿
by³ Meksyk.
Tê opiniê potwierdzaj¹ i inni kolejkowicze. Pan Roman
Kocielny
mówi, ¿e wreszcie
usta³y k³ótnie, ¿e
ka¿dy wie, kiedy ma
wejæ i ¿adnych
przepychanek nie ma. Dodaje jednak,
¿e ca³y czas kolejki s¹, i to d³ugie. Za
d³ugie. Wszyscy chcieliby czekaæ
krócej.

Na Opolszczynie ruszy³a wakacyjna kampania zdrowotna pod has³em Bezpieczne wakacje realizowana przez pracowników Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w placówkach wypoczynki letniego.

BEZPIECZNE WAKACJE

Podczas tegorocznych wakacji
pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno  Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich prowadz¹ wród organizatorów oraz uczestników wypoczynku letniego, tj wród dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych, dzia³ania edukacyjne maj¹ce na celu podniesienie
poziomu bezpieczeñstwa zdrowotnego osób przebywaj¹cych na wakacjach w placówkach powiatu strzeleckiego.
Kampania zdrowotna realizowana jest przede wszystkim wród
uczestników kolonii w Staniszczach
Wielkich, pó³kolonii w Rozmierzy
oraz Kad³ubie, a ponadto wród turystów przebywaj¹cych np. w Szkolnym Schronisku M³odzie¿owym czy
Domu Pielgrzyma na Górze w. Anny.
W ramach dzia³añ edukacyjnych,
poza rozdawnictwem ulotek i broszur
organizowane s¹ prelekcje oraz prowadzone instrukta¿e z zakresu:
* zatruæ pokarmowych, w tym zatruæ grzybami,

pierwszej pomocy m.in. w przypadku u¿¹dlenia przez osê, pszczo³ê, uk¹szenia przez ¿mijê,
* chorób przenoszonych przez
kleszcze, tj. borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu,
* chorób przenoszonych przez
zwierzêta ( psy, koty, lisy ), tj.
wcieklizna, toxocaroza, b¹blowica,
* inwazyjnej choroby meningokokowej.
Przede wszystkim przekazywane s¹ praktyczne wskazówki, jak
podczas wakacji powinno siê postêpowaæ, a jakich sytuacji niebezpiecznych nale¿y unikaæ. Bêd¹c ostro¿nym
sprawimy, aby wakacje by³y dla nas
przyjemnym wspomnieniem. Powiatowa Stacja Sanitarno  Epidemiologiczna w Strzelcach Op. dysponuje
ciekawymi ulotkami i broszurami do
zapoznania z którymi wszystkich
serdecznie zapraszamy.
Patrycja P³oszaj
PSSE w Strzelcach Op.

W szko³ach, dla których powiat
jest organem prowadz¹cym, od
wrzenia naukê rozpocznie o 100
uczniów mniej ni¿ przed rokiem.
W ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich  jak wyjania wicedyrektor
Andrzej Porêbny  ró¿nica w stosunku do roku 2006 nie jest du¿a. Prawdopodobnie bêdzie jeszcze mniejsza,
jeli wemie siê pod uwagê, ¿e czêæ
uczniów zwleka do ostatniej chwili i
budzi siê pod koniec wakacji. W
minionym roku szkolnym tych zapominalskich by³o tylu, ¿e we wrzeniu utworzony tu zosta³ kolejny
oddzia³ klasowy. Doliczyæ trzeba by
tak¿e poprawkowiczów  w szkole
zawodowej jest ich ok. 10. Po sierpniowych poprawkach czêæ z nich
zapewne zechce kontynuowaæ naukê.
Najwiêcej chêtnych by³o na dwa kierunki w technikum: ekonomiczny i
us³ug gastronomicznych - oko³o 95
osób. W efekcie uruchomilimy 
mówi A. Porêbny - po dwa oddzia³y
w takich specjalnociach. W ca³ym
Zespole od wrzenia uczniowie rozpoczn¹ naukê w 16 oddzia³ach: 9 klasach technikum, 1 klasie liceum profilowanego o kierunku socjalnym i 6
klasach w szkole zawodowej (trzy z
nich to klasy wielozawodowe).
Piotr Lepiorz, wicedyrektor ZSZ
w Zawadzkiem, przyznaje, ¿e spodziewano siê wiêkszej iloci chêtnych. W efekcie mniejszego naboru
od nowego roku szkolnego pierwszych klas w zawadczañskim Zespole

Szkó³ Zawodowych bêdzie o po³owê mniej ni¿ w roku 2006/2007. W
ogóle nie bêdzie liceum profilowanego.
- Tylko 18 absolwentów gimnazjum chcia³o naukê kontynuowaæ w
takim typie szko³y. To za ma³o, by
utworzyæ choæby jedn¹ klasê  mówi
wicedyrektor Lepiorz. - Licea pofilowane bêd¹ zanikaæ, bo w ca³ej Polsce coraz mniej osób jest nimi zainteresowanych. I s³usznie. Ten kierunek
nauki wybierali z regu³y uczniowie
najs³absi, a wyniki matur w liceach
profilowanych by³y znacznie gorsze
ni¿ w innych szko³ach rednich. Tym,
którzy u nas z³o¿yli podania do liceum profilowanego zaproponowalimy naukê w technikum lub w szkole zawodowej.
Od wrzenia w zawadczañskim
ZSZ funkcjonowaæ bêd¹ dwie pierwsze klasy technikum  informatyczna (z 27 uczniami) i ekonomiczna (z
30 uczniami) oraz jedna klasa wielozawodowa w szkole zawodowej.
Równie¿ dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego im Mieszka I w Zawadzkiem Ryszard Pagacz jest zawiedziony mniejszym ni¿ rok wczeniej zainteresowaniem.
- Prognozowalimy, ¿e przyjmiemy oko³o 90 uczniów do klas pierwszych. Zg³osi³o siê co prawda 115
osób, ale czêæ nie uzupe³ni³a dokumentów. Na dzi (rozmawiamy 17
lipca  przyp. m.g.) chêæ nauki w
naszej szkole potwierdzi³o i skom-

pletowa³o dokumenty 75 uczniów.
Prawdodpodobnie jeszcze kilka osób
zg³osi siê w sierpniu albo na pocz¹tku wrzenia. To ci, którzy wprawdzie z³o¿yli podania i wiadectwa, ale
ostatecznie nie potrwierdzili ostatecznie wyboru naszej szko³y lub nie
zamienili odpisu wiadectwa gimnazjalnego na orygina³. I bêd¹ mocno
zdziwieni, ¿e nie wszytsko jest OK,
ze nie dope³nili wszystkich formalnoci.
Do Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w strzeleckim Zespole Szkó³
Ogólnkszta³c¹cych zg³osi³o siê 226
osób. - Nabór zakoñczylimy w
pierwszym terminie. Przyjêlimy
143 uczniów  mówi dyrektor Jan
Wróblewski. - Podstawowy warunek,
jaki musieli spe³niæ to uzyskaæ po
gimnazjum minimum 110 punktów.
Uruchamiamy dla nich 5 pierwszych
klas.
Do Dwujêzycznego Gimnazjum
w ZSO podania z³o¿y³o ponad 120
osób. Przyjêtych zosta³o 86 uczniów,
którzy rozpoczn¹ naukê w 3 oddzia³ach: dwóch z jêzykiem angielskim i
jednym z jêzykiem niemieckim. O
przyjêciach decydowa³a nie tylko
iloæ punktów ze sprawdzianu na
koniec szko³y podstawowej, ale równie¿ punkty za oceny na wiadectwie,
za inne osi¹gniêcia (np. wiadectwo
z wyró¿nieniem czy udzia³ w konkursach przedmiotowych) oraz
punkty uzyskane z jêzykowego testu kompetencyjnego.
mg
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Zaproszenie na
Dni Kronicy

Na pierwszy weekend sierpnia do
Kronicy zaprasza so³tys Jan
B³yszcz. Od 3 do 5 sierpnia trwaæ
bêdzie doroczne wiêto wioski. Ci,
którzy ju¿ wioskê odwiedzali specjalnie z tej okazji  a jest takich wcale niema³o! - wiedz¹, ¿e warto tu przyjechaæ nawet z daleka, bo zabawa zawsze jest wietna, a atrakcji nie brakuje.
- Co roku hucznie siê bawimy:
graj¹ porz¹dne zespo³y, mo¿na obejrzeæ dobre kabarety, pokibicowaæ na
meczach pi³ki no¿nej, potañczyæ 
mówi so³tys. - W tym roku program
mamy równie bogaty. Bêdzie Masztalski i Ecik, bêdzie biesiada z zespo³em laskie Pierony i wiele innych
atrakcji. O szczególach poinformujemy w nastêpnym numerze gazety, a
teraz  ju¿ uprzedzamy: szykujcie
siê na wyjazd. Mo¿ecie Pañstwo byæ
nie tylko widzami, mo¿e zdecydujecie siê na czynny udzia³? Dotychczasowy rekord we wchodzeniu na
skrzynki piwa (trzydziesci cztery)
czeka na pobicie.

Balcarzowice
maj¹
550 lat
Rada So³ecka i Ko³o DFK
w Balcarzowicach
zapraszaj¹
na obchody Jubileuszu wioski
22 i 23 lipca
Rozpoczêcie w sobotê nabo¿eñstwem w kaplicy o godzinie 15:00
W niedzielê Msza w. o godzinie
9:00
Niedzielne wiêtowanie rozpoczyna siê o godzinie 15:00
W programie m.in.
* wystêpy orkiestr dêtych,
* chórów,
* kabaretu
oraz
* zabawa taneczna
*weso³e miasteczko

Bêd¹
mundurki
Gimnazjum z oddzia³ami dwujêzycznymi to jedyna szko³a sporód
tych, dla których powiat jest organem prowadz¹cym, w której od
wrzenia obowi¹zywaæ bêd¹ mundurki.
- Propozycje uczniów by³y bardzo
zró¿nicowane  przypomina dyrektor Wróblewski. - Od zbli¿onych w
wygl¹dzie do zwyk³ego dresu po bardzo eleganckie  z kamizelk¹, bia³¹
koszul¹ czy bluzk¹, krawatem, plisowan¹ spódniczk¹ dla dziewcz¹t.
Musielimy siê jednak kierowaæ fukcjonalnoci¹ i cen¹  szko³a zaproponowa³a inne rozwi¹zania. W wybór
stroju zaanga¿owali siê te¿ rodzice.
Wiêkszoæ zaaprobowa³a nasz¹ sugestiê. Potem zaakcpetowali j¹ nasi
uczniowie, i to z wiêkszym entuzjazmem i szerszym poparciem ni¿ rodzice. Od wrzenia nasi gimnazjalici
bêd¹ mieæ jednakowe bezrêkawniki
wyciête w serek, dziewczêta  bia³e
bluzki, ch³opcy  b³êkitne lub granatowe koszule, natomiast nie ujednolicamy spodni ani spódnic, tyle, ¿e
maj¹ byæ ciemne.

