Zbieramy legendy...

Przypadek sepsy
W naszym powiecie nie zanotowano jeszcze posocznicy meningokokowej. Nie jestemy jednak oddzieleni od pozosta³ych ¿adnym murem, ani kordonem sanitarnym. Prêdzej czy póniej dojdzie i u nas do
takich przypadków  mówi³a Katarzyna Kanoza, Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich nieca³e dwa miesi¹ce
temu. Dzi tak¹ opiniê tylko potwier-

dza: choæby tylko statystyka wskazywa³a, ¿e zachorowania nas nie
omin¹. I rzeczywicie.
Wczeniej jednak pojawi³y siê
plotki, ca³e mnóstwo plotek: jedno
dziecko ma sepsê; nie, ju¿ jest klika
przypadków; jest jeden przypadek
miertelny; nie, jest ich wiêcej. Podawano nazwiska, miejscowoci, gdzie
wiêcej czytaj na str 2

Egzamin gimnazjalny

Wyniki wreszcie s¹

Pêdem po pierwsz¹ nagrodê

wiêcej czytaj na str 4

Równoæ szans po europejsku

Gimnazjalici wreszcie znaj¹ wyniki
egzaminu, który zdawali 24 i 25
kwietnia. Dotar³y one do szkó³ 14
czerwca. Jak sprawdzian wypad³ w
szko³ach powiatu? Mo¿ecie Pañstwo
przekonaæ siê o tym przy lekturze

zestawienia opublikowanego w innym miejscu. (wyniki przytaczamy
za internetow¹ informacj¹ Okrêgowej
Komisji Egzaminacyjnej we Wroc³awiu)
wiêcej czytaj na str 2

Zawody po¿arnicze w Ujedzie
i £¹kach Kozielskich

Europejczycy maj¹ prawo do równego traktowania i ¿ycia bez dyskryminacji. Europejski Rok Równych
Szans dla Wszystkich 2007 ma na celu
uwiadomienie obywatelom przys³uguj¹cych im praw. Przez ca³y rok bêdziemy powiêcaæ szczególn¹ uwagê

kwestii równych szans i korzyci dla
Europy, jakie s¹ efektem zró¿nicowanego spo³eczeñstwa. Europa posiada bogaty potencja³ talentów. Nie
mo¿emy dopuciæ, by siê zmarnowiêcej czytaj na str 8

Niepe³na Zielona Klasa

wiêcej czytaj na str 5 i 6

Polska bez uprzedzeñ

Przeczytaj
* Polska bez uprzedzeñ:
spotkania z Ukraiñcami i Niemcami
* Kto ukrad³ dzieciom
drzewka?
* Nowy rozk³ad jazdy
PKS

Powiatowe
Podsumowanie
Roku Szkolnego
21 czerwca w sali widowiskowej
Domu Kultury w Strzelcach Opolskich o godzinie 15.00 odbêdzie siê
Powiatowe Podsumowanie Roku
Szkolnego. Podczas uroczystoci nagrodzeni zostan¹ uczniowie, którzy
osi¹gnêli najwiêksze sukcesy edukacyjne w roku szkolnym 2006/2007
oraz ich opiekunowie. Uroczycie po¿egnani zostan¹ równie¿ nauczycieli
którzy odchodz¹ w tym roku na emeryturê.

Agroliga 2007,
czyli nasi gór¹
26 maja w Kamieniu l¹skim rozstrzygniêty zosta³ wojewódzki etap
konkursu Agroliga 2007, w którym
rywalizowa³y zarówno firmy zwi¹zane z przetwórstwem spo¿ywczym, jak i rolnicy indywidualni.
Wród nagrodzonych jak zwykle nie
zabrak³o przedstawicieli powiatu
strzeleckiego i  uwaga  wszyscy s¹
z gminy Jemielnica.
W kategorii firma I MIEJSCE i
tytu³
Mistrza
AGROLIGI
2007zdoby³ Skup, Przetwórstwo
i Sprzeda¿ Artyku³ów Miêsnych Grzegorz Pyka, a na III miejscu uplasowa³a siê cukiernia Pawe³ Paw³a
Schlensaga.
Natomiast wród rolników indywidualnych wyró¿nienie zdobyli Ilona i Hubert Biskup, prowadz¹cy
gospodarstwo nastawione na chów
trzody chlewnej.

Wa¿ne dla prywatnych
w³acicieli lasów

Badania lasów
Do starostwa trafi³a z Ministerstwa rodowiska informacja o rozpoczêtych ju¿ 1 czerwca badaniach
lasów, zgodnie z decyzj¹ Komisji Europejskiej o realizacji miêdzynarodowego projektu pn. BioSoil Forest
Biodiver. Poniewa¿ badania te prowadzone bêd¹ do 15 wrzenia 2007
roku, i nie s¹ nimi objête wy³¹cznie
lasy pañstwowe, ale równie¿ stanoKto ukrad³ 25 drzewek? - wiêcej czytaj na str. 8

wiêcej czytaj na str 5
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