Wystawa w Bierkowicach

Matury 2008

U nas zdaje najwiêcej
Strzeleckie licea ogólnokszta³c¹ce najlepiej na Opolszczynie przygotowuj¹ do matury: tu najwiêcej uczniów zdaje maturê! Wród wszystkich
ogólniaków w regionie - na Dolnym l¹ski i l¹sku Opolskim - strzeleckie licea uplasowa³y siê na drugim miejscu. To oficjalna opinia Okrêgowej Komisji Egzaminacyjne we Wroc³awiu. Maturê zda³o w nich 94,1%
zdaj¹cych.
Wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych uczniowie poznali 30 czerwca  równoczenie w ca³ym kraju. Okaza³o siê wówczas, ¿e Opolszczyzna z
77 % maturzystów, którzy zdali egzamin, uplasowa³a siê w grupie województw
z najs³abszymi wynikami. Mniej mia³a Wielkopolska  76% oraz Lubuskie i
Dolnol¹skie  75%.
wiêcej czytaj na str. 4

S&T Daewoo
zainwestowa³ w Strzelcach
Ju¿ po raz pi¹ty w Bierkowicach spotkali siê hodowcy zwierz¹t, producenci
maszyn i urz¹dzeñ rolniczych na regionalnej wystawie, zorganizowanej przez
Izbê Rolnicz¹ w Opolu. I jak zwykle  impreza mia³a niepowtarzaln¹ atmosferê.
wiêcej czytaj na str. 8
My mamy ogólnopolski projekt Odnowa Wsi i wojewódzki konkurs
Piêkna wie opolska, nasi partnerzy z powiatu Soest konkurs pod has³em: Nasza wie ma przysz³oæ

Wsie piêkniej¹
W Strzelcach Opolskich powstanie jedna z trzech - obok Indii i Meksyku
- nowych fabryk po³udniowokoreañskiego koncernu bran¿y motoryzacyjnej.
Firma planuje zainwestowaæ 50 mln z³ oraz zatrudniæ 100-150 osób. Zak³ady
w Strzelcach Opolskich produkowaæ bêd¹ poduszki powietrzne, elementy
elektroniki samochodowej oraz amortyzatory. Produkcja tych ostatnich ma
osi¹gn¹æ poziom 5 mln sztuk rocznie.
dok. na str. 5

Zapraszamy
na Gminny Zjazd Pokoleñ...
Obecni mieszkañcy gminy Jemielnica pragn¹ gor¹co zaprosiæ
wszystkich by³ych mieszkañcow gminy Jemielnica
na

SPOTKANIE POKOLEÑ

które ma siê odbyæ w ramach dni Jemielnicy

w dniach 19-20 lipca 2008.

19 kwietnia 2008 podano wyniki
konkursu powiatowego Nasza wie
ma przysz³oæ. W kategorii 1  wsie
do 800 mieszkañców  zwyciê¿y³y
Oberense (gmina Ense) przed Mellrich (gmina Anröchte) oraz Robringhausen (gmina Anröchte). W kategorii 2  wsie od 801 do 3 000 mieszkañców  zwyciêzc¹ zosta³a wie
Mönninghausen (miasto i gmina Ge-

seke). Na drugim i trzecim miejscu
uplasowa³y siê Störmede (miasto i
gmina Geseke) oraz Hirschberg (miasto i gmina Warstein). Powiatowi
zwyciêzcy Oberense i Mönninghausen wezm¹ udzia³ w na szczeblu kraju zwi¹zkowego konkursu w 2009
roku, a w 2010 konkurs odbêdzie siê
na etapie ogólnoniemieckim.
dok. na str. 2

Pragniemy, aby by³o to spotkanie wszystkich ludzi, którzy byli w jaki
sposób zwi¹zani z gmina Jemelnica i zostawili na tym kawa³ku piêknej
ziemi laskiej swoj¹ czastkê ¿ycia.
Zapraszamy wiêc wszystkich którym gmina Jemielnica jest bliska sercu.
Niech to spotkanie pokoleñ bêdzie dla nas czasem odnowienia znajomoci, wielkiej radoci, niech nas ubogaci nawzajem.
Mamy nadziejê, ¿e po tym spotaniu staniemy sie dla siebie bli¿si
w naszym wspólnym domu ziemskim.
Zapraszamy i czekamy!
Obecni mieszkañcy

Przeczytaj:
* Sesja Rady Powiatu
* Program Dni Ujazdu
* Tajna policja
domowa?
* Gdzie siê mo¿na
k¹paæ
* Wizyta angielskich
przyjació³
* Oferty pracy

Dzieciêcy
Second
Life
Pani pozna pana. Kiedy drog¹ do
tego celu by³y anonse prasowe,
dzi, coraz czêciej, Internet. W
wiecie doros³ych to nas nie dziwi.
Ale w wiecie dzieci?! I nie chodzi
tu o znalezienie nowych znajomych  rówieników, ale ludzi dojrza³ych. Nie przypadkiem, ale z
pe³n¹ wiadomoci¹ w³asnych poczynañ. Niemo¿liwe? Mo¿liwe.
Nie gdzie w wielkim wiecie,
ale na naszym w³asnym podwórku. W powiecie strzeleckim.
Oto 12-latka na czacie jednego z
for internetowych poznaje dwóch
mê¿czyzn  23-letniego i 36-letniego. Wirtualna znajomoæ przenosi siê
w wiat realny. I panów jako nie dziwi, ¿e poznana w sieci dziewczyna
wygl¹da nieco inaczej: podawa³a siê
za znacznie starsz¹. Mo¿e nawet s¹
zadowoleni, ¿e wygl¹da tak m³odo?
Czy dziewczynce imponuje, ¿e
wzbudzi³a zainteresowanie doros³ych? Zapewne tak, skoro z jednym
z nich idzie do ³ó¿ka.
Drugi przyk³ad jest niezwykle
podobny. Tyle, ¿e dziewczynka jest
o rok starsza, i przy odpowiednio
zrobionym makija¿u naprawdê wygl¹da na m³od¹, ale dojrza³¹ kobietê.
Nie sprawia³o jej trudnoci udawanie
kogo innego. Zarówno w sieci, jak i
w realu. W tym rzeczywistym
wiecie dosz³o do spotkania z pewnym 23-latkiem. Który, jak powiedzia³ przes³uchuj¹cym go policjantom
(bo obie sprawy ostatecznie trafi³y
na policjê po tym, jak dziewczynki
przyzna³y siê mamom do wszystkiego), nie zagl¹da³ jej w papiery.
dok. na str. 5

