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* Dzieñ otwarty w sanepidzie
* M³odzie¿ z Le�nicy na

praktykach
* 60 lat ZSZ w Zawadzkiem
* Ser na medal
* Konkurs Rzecznika

Konsumentów dla uczniów
* Oferty pracy
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nie dosta³ siê na studia, ale ¿e
mimo skoñczenia szko³y niewiele
umie? I ¿e nauczyciele � przynaj-
mniej niektórzy � robili wiele, by
nie staæ siê autorytetami?- Tylko bez uogólnieñ proszê. Nietwórzmy negatywnego stereotypu

rozmowa z wicestarost¹ Waldemarem Gaid¹
szko³y. W ka¿dej profesji mo¿na zna-le�æ lepszych i gorszych specjalistów,i na tym stwierdzeniu poprzestañ-my. Dodam jeszcze, ¿e ka¿dy sygna³o jakicholwiek nieprawid³owo�ciachtraktujemy powa¿nie; tak jest i te-raz. Chcia³bym przy tym zwróciæuwagê, ¿e w zakresie kompetencjipowiatu jako organu prowadz¹cegonie le¿y nadzór merytoryczny nadprocesem nauczania. Ten znajduje siêw gestii dyrektora szko³y i kurato-rium. Natomiast samorz¹d terytorial-ny tylko w sposób po�redni odpo-wiada za jako�æ kszta³cenia, poprzezzapewnienie szko³om odpowiedniejbazy materialnej (inwestycje, remon-ty, doposa¿anie placówek o�wiato-wych). W ostatnich latach zrobili�myw tym zakresie sporo. Teraz, co

18 pa�dziernika w Sali Konferen-cyjnej Samorz¹du WojewództwaOpolskiego, odbêdzie siê Regionalne�wiêto Edukacji, podczas którego zo-stamn¹ wrêczone nagrody marsza³kawojewództwa dla najlepszychuczniów i studentów oraz dla osóbniezwykle mocnno zaanga¿owanychw upowszechnianie o�wiaty. W gro-nie nagrodzonych w tej dziedzinieznajdzie siê m.in. Waldemar Gaida- przewodnicz¹cy Zarz¹du Stowa-rzyszenia na Rzecz Rozwoju Eduka-cji i Kultury w Powiecie Strzeleckim,natomiast w�ród laureatów- uczniówz naszego powiatu znajd¹ siê: uzdol-

Nagrody Marsza³ka Województwa
nienia s³u¿¹ce promocji regionu s¹uczniowie z naszego powiatu:
Anna Kauza - uczennica Publiczne-go Gimnazjum w Strzelcach Opol-skich
Piotr Latocha - uczeñ PublicznegoGimnazjum w Strzelcach Opolskich
Damiana Sleziona - uczennica Pu-blicznego Gimnazjum w Izbicku
Pawe³ Pysik - uczeñ Zespo³u Szkó³Zawodowych Nr 1 w StrzelcachOpolskich
Mirela Lubiñska - uczennica Zespo-³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych wStrzelcach Opolskich

Beata Lechowicz i Monika Warzecha - obie z ZSZ nr 1 w Strzelcach
Opolskich - znalaz³y siê w gronie tegorocznych stypendystów Prezesa
Rady Ministrów.

Monika, uczennica ostatniej klasy
technikum ekonomicznego, stypen-
dystk¹ premiera jest po raz drugi, ale

Nie jeste�my kujonkami!

to nic dziwnego, skoro jej �rednia to
5,1! Beata, z ostatniej klasy liceum o

Szpital w sieci?
�W ci¹gu piêciu lat dwie�cie szpitali mo¿e zostaæ zlikwidowanych lub

przekszta³conych� � donios³y media w pierwszym tygodniu pa�dzierni-
ka po katowickiej konferencji ministra zdrowia.

Po takiej informacji nie mo¿na nie zapytaæ: a nasz? Bêdzie w�ród
tych 200?

W Jemielnicy pachnie
�redniowieczem

50 uczestników z pañstw ca³ego�wiata mia³o mo¿liwo�æ zobaczyæ,jak wygl¹da ¿ycie fizyka teoretycz-nego w �wiatowej klasy instytucienaukowym. Zostali�my zapoznaniz matematycznym opisem dziwne-go, kwantowego �wiata cz¹stek i fo-tonów, nieoczywistymi konsekwen-cjami Einsteinowskiej Teorii Wzglêd-no�ci oraz czêsto nierozwi¹zanymijeszcze problemami wspó³czesnej fi-zyki. Uczestnikami Szko³y po razdrugi byli Polacy: Aneta Stal orazKrzysztof I³owiecki, oboje miesz-kañcy Warszawy, oraz ja. Pozosta-³ymi uczestnikami by³a m³odzie¿ zpañstw takich jak Kanada, Stany Zjed-noczone, Brazylia, Niemcy, Chorwa-

Bêdê fizykiem
teoretycznym

O tym, co na ten temat mówi dyrektor M. Kreis - czytaj str. 2

Integracja pod grzybkiem

O odrestaurowanych freskach - czytaj str. 5

Po tym, jak zmieni³y siê unijneprzepisy � musieli�my siê dostoso-waæ i my � mówi powiatowy lekarzweterynarii Waldemar W³odara.Brzmi to nieco tajemniczo, ale tajem-nicze wcale nie jest. Od pocz¹tkuwrze�nia w powiecie strzeleckim (wsiedzibie Sanepidu)  funkcjonujenowe laboratorium Powiatowego In-spektoratu Weterynaryjnego, gdziebadane jest miêso pod k¹tem obecno-�ci w³o�ni inn¹ ni¿ dot¹d metod¹:metodê trychinoskopow¹ zast¹pi³owytrawianie.Jak zapewnia W. W³odara toznacznie skuteczniejsze badanie,podczas gdy wcze�niej stosowane niezawsze na 100 proc. wykrywa³y pa-so¿yty w badanym miêsie: w przy-padkach, gdy w badanej próbce pa-so¿yty by³y zbyt m³ode lub gdy by³oich za ma³o.

W sierpniu podczas badañ wete-
rynaryjnych w jednej z rze�ni na
terenie powiatu strzeleckiego
stwierdzono obecno�æ w³o�ni w
miêsie wieprzowym.

Skuteczne
badania

Edukacja daje mo¿liwo�ci

dok. na str. 4

dok. na str. 6

dok. na str. 6

dok. na str. 7

dok. na str. 3


