
W zwi¹zku z przypadkami
stwierdzenia rozbie¿no�ci pomiêdzy
zapisami w ksiêgach wieczystych do-
tycz¹cych w³a�cicieli nieruchomo�ci
po³o¿onych na terenie Powiatu Strze-
leckiego, a faktycznym stanem nieru-
chomo�ci, Starosta Strzelecki infor-
muje o konieczno�ci sprawdzenia po-
prawno�ci danych zapisanych w
ksiêgach wieczystych.

Informacja dotycz¹ca spra-
wdzenia stanu prawnego nie-
ruchomo�ci po³o¿onych na
terenie Powiatu Strzeleckie-
go

Sprawd�
swoj¹ ksiêgê

wieczyst¹

Od 10 lat co roku w czerwcu do
Porêby na wystawê koni rasy �l¹skiej
�ci¹gaj¹ nie tylko �koniarze� (hodow-
cy i mi³o�nicy), ale i ci, którzy wiedz¹,
¿e to jedyna w naszym powiecie oka-
zja, by z bliska   poogl¹daæ nie tylko
osi¹gniêcia hodowlane, ale równie¿
powo¿enie zaprzêgów czy popisy
je�dzieckie.

Zapraszamy wiêc w sobotê, 27
czerwca na boisko w Porêbie, gdzie
odbêdzie siê pokaz hodowlany �re-
bi¹t rocznych i dwuletnich rasy �l¹-
skiej (oceniaæ je bêdzie powo³ana
przez OZHK Katowice Komisja Ho-
dowlana  w sk³adzie: Zbigniew D¹-
browski - wieloletni (by³y) Dyrektor
Stada Ogierów Ksi¹¿, Stefan Jacob-
son - wieloletni (by³y) Kierownik
Dolno�l¹skiego Zwi¹zku Hodowców
Koni, Ma³gorzata Studziñska - Kie-
rownik Stada Ogierów Ksi¹¿ oraz
Piotr Helon  - Kierownik Zwi¹zku
Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej w
Zielonej Górze.

Warto przyj�æ, bo atrakcji na pew-
no nie zabraknie!
Szczegó³y programu � na stronie 2.
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Witajcie wakacje!
Pod takim has³em po raz ostatni spotkali siê uczniowie na zakoñczeniu

roku szkolnego. Oczywi�cie by³y nagrody dla najlepszych (a niejeden z rodzi-
ców zaproszonych do szko³y mia³ w tej chwili wilgotne oczy), by³o podsumo-
wanie osi¹gniêæ indywidualnych i grupowych (nie tylko naukowych, sporto-
wych czy plastycznych, ale te¿ spo³ecznych i charytatywnych, i... niedoci¹-
gniêæ (frekwencji, zachowania, g³upich i g³upszych wybryków). By³y gratula-
cje dla tych, którym �chcia³o siê chcieæ�, ale i s³owa ulgi: �Dobrze, ¿e dzi� tu
jeste�cie i ¿e jutro was ju¿ tu nie bêdzie�. Z równ¹ ulg¹ po¿egnali siê ze szko³¹
na dwa miesi¹ce wakacji uczniowie.

Ró¿e i nagrody dla wyró¿niaj¹cych siê uczniów ZSZ nr 1

Przedwakacyjne po¿egnanie w LO w Zawadzkiem

Dobr¹ tradycj¹ od kilku ju¿ lat jest nagradzanie pod koniec roku szkolnego
najlepszych uczniów ze szkó³, dla których Powiat Strzelecki jest organem
prowadz¹cym na wspólnej uroczysto�ci, a �wiadkami wyró¿nieñ s¹ ich na-
uczyciele i rodzice. To dziêki ich wsparciu mo¿liwe s¹ tak dobre wyniki na
�wiadectwie, udzia³ i laury w konkursach przedmiotowych, zawodach sporto-
wych czy w dzia³alno�ci spo³ecznej.

Najlepsi z najlepszych

Najlepsi uczniowie liceów ogólnokszta³c¹cych w powiecie strzeleckim

10 czerwca og³oszono wyniki eg-
zaminów gimnazjalnych: Opolszczy-
zna, niestety, wypad³a w nich s³abo,
nieco gorzej ni¿ w ubieg³ym roku. Te-
goroczny egzamin nie sk³ada³ siê, jak
w poprzednich latach, z dwóch czê-
�ci: humanistycznej i matematyczno-
przyrodniczej, bo gimnazjali�ci po raz
pierwszy zdawali równie¿ egzamin
z jêzyka obcego, choæ w tym roku
jeszcze nie bêdzie on brany pod uwa-
gê przy staraniu siê o miejsce w wy-
branej szkole �redniej. Dopiero w
przysz³ym roku ma siê to zmieniæ.
W czê�ci humanistycznej opolscy

W czo³ówce  województwa
Wyniki egzaminów gimnazjalnych

gimnazjali�ci zdobyli �rednio 31,2
pkt. na 50 mo¿liwych. To trochê
mniej, ni¿ �rednia krajowa, która
wynosi 31,6 pkt. Lepiej natomiast
wypadli uczniowie gimnazjów w sa-
mym Opolu, którzy �rednio uzyska-
li 34,6 pkt.

Najmniej problemów w czê�ci
humanistycznej mieli uczniowie z
testem sprawdzaj¹cym umiejêtno�æ
�czytania i odbioru tekstów kultury�
(�rednia w kraju to 18,33 pkt na 25
mo¿liwych), nieco gorzej z �tworze-
niem w³asnego tekstu� (�rednia kra-
jowa: 13,34 pkt .).

dok. na str. 4

Mowa oczywi�cie o rondzie na skrzy¿owaniu ulic 1 Maja i Cementowej w
Strzelcach Opolskich.  Kiedy tylko uruchomiono tamtêdy ruch (a dok³adniej �
po³ówk¹ ronda), zaczê³y siê narzekania kierowców: ¿e nie da siê przejechaæ, bo

Rondo do poprawki

dok. na str. 2

Konferencja podsumowuj¹ca realizowanego przez Powiat Strzelecki w part-
nerstwie z Powiatowym Urzêdem projektu pn. �Przysz³y absolwent � facho-
wiec. Uczeñ szko³y zawodowej z miêdzynarodowymi certyfikatami� odby³a
siê 16 czerwca w siedzibie starostwa. Projekt jest wspó³finansowany przez

Fachowcy z certyfikatami
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Przeczytaj:
* Miniprzewodnik dla

przysz³ych przedsiê-

biorców

* 300 lat Kalwarii

* Maj¹ haka na raka

* Wakacje w Strzelcach,

Zawadzkiem, Le�nicy

* Oferty pracy


