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Przeczytaj!

Po �wycieku� maturalnych te-
matów z jêzyka polskiego i zadañ
z matematyki na Opolszczy�nie
kurator podj¹³ decyzjê o powtórze-
niu egzaminu dojrza³o�ci: z jêzy-
ka polskiego dla abiturientów
wszystkich szkó³, natomiast z
matematyki � tylko dla maturzy-
stów z liceów ogólnokszta³c¹cych.
W przeddzieñ egzaminów zwróci-
³am siê do dyrektorów szkó³ �red-
nich naszego powiatu z pro�b¹ o
wypowiedzi na ten temat.

W Zespole Szkó³ Zawodowych
nr 1 w Strzelcach Opolskich do
matur przyst¹pi³o najwiêcej zdaj¹-
cych � 223 osoby (7 osób nie zdecy-
dowa³o siê na zdawanie). Na polskim
wszyscy wybierali temat pierwszy
lub drugi; nikt nie spróbowa³ podej�æ
do trzeciego ani czwartego. W tej
szkole powtórzony zostanie tylko
egzamin z jêzyka polskiego.
Dyrektor Eugeniusz Szymaniec
ocenia:
- Uwa¿am, ¿e podjêta przez kurato-
ra decyzja jest jedyn¹ mo¿liw¹, cho-
cia¿ jest decyzj¹ z³¹. W zaistania³ej
sytuacji nie mo¿na by³o podj¹æ do-

Matura � do powtórki

brej decyzji. Dla zrealizowania celu,
jakim jest rzetelna ocena prac na eg-
zaminie maturalnym, trzeba by³o go
powtórzyæ. Tylko w taki sposób
mo¿na by³o wspomóc wszystkich
zdaj¹cych na pó�niejszej ich drodze,
na studiach. Przecie¿ i ci, którzy
przyszli z �gotowcem� i napisali na
szóstkê i ci, którzy napisali samo-
dzielnie na czwórkê, sk³adaj¹c papie-
ry na wy¿sze uczelnie, gdzie bierze
siê pod uwagê ilo�æ punktów ze �wia-
dectwa dojrza³o�ci, nosiliby piêtno
nieuczciwych. Podjêta decyzja po-
zwala wiêc m³odzie¿y na start w do-
ros³o�æ z czystym kontem, bez �ba-
ga¿u� w postaci epitetów i pos¹dzeñ
o niezawinione czyny.

W Zespole Szkó³ w Strzelcach
Opolskich maturê z jêzyka polskie-
go pisa³o 160 osób, natomiast z ma-
tematyki � 29. Powtórny egzamin z
jêzyka polskiego bêd¹ zdawali niemal
wszyscy, bo w pierwszym terminie
tylko jedna osoba wybra³a temat
czwarty, który nie zosta³ opubliko-
wany w internecie.

30 kwietnia odby³ siê w Zespo-
le Szkó³ Zawodowych Nr 1 �Festi-
wal Kultury Europejskiej�.

Termin tego festiwalu nie zosta³
wybrany przypadkowo. Dzieñ przyjê-
cia Polski do Unii Europejskiej to wa¿-
ne dla wszystkich wydarzenie. Ucznio-
wie chcieli je uczciæ uroczy�cie i rado-
�nie. Impreza by³a jednocze�nie ukoro-
nowaniem zadania �Wiêcej kultury�, re-
alizowanego w ramach akcji �Szko³a z
klas¹�.

Festiwal rozpoczê³a grupa dziew-
cz¹t, które za�piewa³y hymn Unii Eu-
ropejskiej w kilku jêzykach.

Uczniowie klas pierwszych i dru-
gich przygotowali pe³ne humoru pro-
gramy artystyczne, w których przed-
stawiali kulturê ró¿nych krajów Euro-
py. Prezentacje podzielone by³y na 3
bloki tematyczne. W pierwszej czê�ci
zaprezentowano bogactwo i ró¿norod-

FESTIWAL KULTURY
EUROPEJSKIEJ

no�æ kultury europejskiej. Uczniowie
wcielili siê w postacie literackie, przed-
stawiaj¹c w³asne wersje znanych utwo-
rów, inni prezentowali ¿artobliwe scen-
ki, ukazuj¹ce mieszkañców niektórych
pañstw unijnych.

Nastêpnie dwuosobowe dru¿yny z
klas liceum profilowanego wziê³y udzia³
w �Konkursie wiedzy o wspó³czesnej
kulturze masowej�. Zwyciê¿y³y dziew-
czêta z klasy drugiej Liceum Profilo-
wanego- zarz¹dzanie informacj¹ �b�.
Druga czê�æ prezentacji przenios³a wi-
dzów w uroczy kraj dzieciñstwa dziêki
bajkom i wierszom dla dzieci, które
mo¿na by³o us³yszeæ w kilku jêzykach

Po tych uwspó³cze�nionych wer-
sjach literatury dzieciêcej rozegrany
zosta³ �Konkurs muzyczny�, zwi¹za-
ny tematycznie z audycjami muzycz-
nymi organizowanymi co miesi¹c przez

STAROSTA STRZELECKI
MA ZASZCZYT ZAPROSIÆ

Po po³udniu 11 maja w sali narad
Starostwa Strzeleckiego odby³a siê de-
bata podsumowuj¹ca cykl debat or-
ganizowanych w poszczególnych jed-
nostkach o�wiatowych Powiatu
Strzeleckiego. Uczestniczyli w niej
radni - cz³onkowie Komisji Edukacji,
dyrektorzy szkó³, nauczyciele i zain-
teresowani rodzice. Organizatorami,
a jednocze�nie osobami prowadz¹cy-
mi byli: Waldemar Gaida � przewod-
nicz¹cy Komisji Edukacji Rady Po-
wiatu Strzeleckiego oraz Andrzej Pion-
tek � naczelnik Wydzia³u Edukacji,
Kultury, Kultury Fizycznej i Tury-
styki Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Op.

Waldemar Gaida po przywitaniu
zebranych przedstawi³ wszystkim
szczegó³owo cel spotkania oraz przy-
pomnia³ najwa¿niejsze problemy, któ-
re warunkuj¹ procesy zachodz¹ce
w szkolnictwie. Do podstawowych
nale¿¹: postêpuj¹cy ni¿ demograficz-
ny, poziom subwencji o�wiatowej nie-
wystarczaj¹cy na finansowanie
wszystkich zadañ oraz stan bazy i
zwi¹zane z tym potrzeby inwesty-
cyjne. Nastêpnie Andrzej Piontek
przedstawi³ wnioski zebrane podczas
debat przeprowadzonych we wszyst-
kich placówkach o�wiatowych. Zo-
sta³y one przekazane komisji dora�-
nej powo³anej przy Radzie Powiatu
do opracowania Projektu Strategii
Powiatu Strzeleckiego wraz z Planem
Rozwoju Lokalnego.

Podczas dyskusji obecni na spo-
tkaniu zaakceptowali wnioski p³yn¹-
ce z debat �rodowiskowych i zgodnie
stwierdzili, ¿e koniecznie nale¿y pod-
j¹æ dzia³ania w celu racjonalizacji sieci
szkó³ w Powiecie Strzeleckim, tak, by
zapewniæ jej prawid³owe funkcjono-
wanie w najbli¿szych latach.
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na IV Konferencjê z cyklu :
�EURO  AKADEMIA  LOKALNEGO  BIZNESU�

Miejsce Konferencji:
STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH OP.

SALA NARAD, 4 czerwca 2004., godz. 11.00

Z A P R O S Z E N I E

PROGRAM KONFERENCJI:

Godz. 11.00 Euro - nowa waluta w Twojej firmie
Pawe³ Zatwarnicki � Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Godz. 12.15 Dyskusja

Konferencji bêdzie  towarzyszy³a w godzinach 10.00-14.000 pre-
zentacja ofert dla przedsiêbiorców z zakresu mo¿liwo�ci finanso-
wania rozwoju firmy - preferencyjne kredyty, po¿yczki, przedsta-
wiona przez lokalne banki oraz fundusze po¿yczkowe.

PROSIMY O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA
Tel .463 90 90 wew. 218 lub 230

lub e-mail :pp@powiatstrzelecki.pl

Debata
o�wiatowa -

podsumowanie

Uprzejmie informujemy, ¿e dzieñ
11 czerwca 2004r. (pi¹tek po Bo-
¿ym Ciele) bêdzie dniem wolnym
od pracy dla pracowników staro-
stwa strzeleckiego. Wszystkich,
którzy planowali w tym dniu za-
³atwienie swoich spraw w staro-
stwie serdecznie zapraszamy na
poniedzia³ek 14 czerwca.

O tym, w jakim kierunku roz-
winie siê sytuacja w strzeleckim
szpitalu zadecyduj¹ negocjacje
prowadzone przez dyrekcjê ZOZ
ze zwi¹zkami reprezentuj¹cymi
�redni personel medyczny. Roz-
mowy prowadzone s¹ ca³y czas,
dzi� (19 maja) - odbywaj¹ siê ko-
lejne. O dotychczasowych nikt nie
chce mówiæ bardziej szczegó³owo,
poza krótkim stwierdzeniem fak-
tu: negocjacje trwaj¹.

Na dzi� sytuacja jest nieweso³a.
Nowych warunków p³acowych, za-
proponowanych przez dyrekcjê
ZOZ, nie przyjê³o 90 pielêgniarek
ze 140 zatrudnionych w szpitalu.
Propozycji obni¿onych wynagro-

Negocjacje w szpitalu
dzeñ nie przyjêli te¿ lekarze - chirur-
dzy i anestezjolodzy. Po negocjacjach
ze �rednim personelem medycznym -
prowadzone bêd¹ równie¿ rozmowy
z lekarzami.

Przypomnijmy, ¿e termin wypo-
wiedzeñ dotychczasowych warun-
ków p³acowych up³ywa z koñcem
czerwca. Trudno wyobraziæ sobie
prawid³owe funkcjonowanie strzelec-
kiego szpitala po tej dacie, gdyby w
wyniku negocjacji nie dosz³o do za-
warcia kompromisu. S¹dziæ jednak
nale¿y, ¿e w³adze szpitala i powiatu
zrobi¹ wszystko, by jednak dopro-
wadziæ do rozwi¹zania satysfakcjo-
nuj¹cego obie strony. 14 maja Zarz¹d

Egzamin w pierwszym terminie. Do powtórki ...
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