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Przeczytaj!

Wspólna zabawa? czemu nie? Zw³aszcza, je�li to ju¿ tradycja? Obojêtne, czy
jest siê mieszkañcem samych Strzelec, czy te¿ bli¿szych i dalszych miejsco-
wo�ci: raz w roku spotkaæ siê trzeba! to obowi¹zek dla starszych pañstwa.

Ryszard Pagacz, dyrektor LO im.
Mieszka I w Zawadzkiem: - Nie ma
jeszcze rozporz¹dzenia MEN w tej
sprawie, ale gdyby to, co siê na razie
mówi o zmianach w wynikach ma-

O wynikach matur 2006 pisali�my w poprzednim numerze naszego
dwutygodnika. Dzi� wracamy do tematu, ale w nieco innym kontek-
�cie. Amnestia dla maturzystów, którzy oblali jeden przedmiot, za-
proponowana przez ministra Giertycha po tym, gdy okaza³o siê, ¿e
matury nie zda³o ponad 28%, nie wzbudza jakiej� wielkiej euforii.
Ani w �rodowisku akademickim (rektorzy szkó³ wy¿szych protesto-
wali przeciwko temu na spotkaniu z prezydentem RP) , ani w �rodowi-
sku nauczycieli. Oto, co w kilka dni po og³oszeniu tej decyzji, mówi¹
trzej dyrektorzy szkó³ �rednich w naszym powiecie.

tur, rzeczywi�cie w nim siê znalaz³o,
to w naszej szkole sytuacja zmieni³a-
by siê o tyle, ¿e z 10 osób, które w

Maturalna amnestia

Krew darem ¿ycia

29 mieszkañców Ziemi Strzeleckiej zdecydowa³o siê oddaæ krew - 21 lipca. To
bardzo du¿o jak na Strzelce. Nastêpna akcja - 18 sierpnia.
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Nie daj siê rakowi
Lekarze bij¹ na alarm: rak szyjki macicy jest w Polsce drug¹ (po raku sutka)
przyczyn¹ zgonów kobiet z przyczyn nowotworowych; co roku wykrywa
siê ponad 6500 przypadków tej choroby. W ostatnich latach umiera 60%
chorych na raka szyjki macicy. Mamy najgorsze pod tym wzglêdem statystyki
w Europie, a przecie¿ wykryty wystarczaj¹co wcze�nie jest prawie zawsze
ca³kowicie wyleczalny. Rozwija siê wprawdzie bezobjawowo, ale gdyby
wszystkie panie regularnie chodzi³y do ginekologa i systematycznie poddawa-
³y siê badaniom cytologicznym � tyle osób nie umiera³oby. Najlepszym przy-
k³adem ich skuteczno�ci mo¿e byæ Finlandia, gdzie wska�niki umieralno�ci na
ten rodzaj raka s¹ najni¿sze na �wiecie, ale te¿ ka¿da Finka w ci¹gu ¿ycia ma 7
badañ cytologicznych, podczas gdy co trzecia Polka nie mia³a ich
Strzelecki szpital prowadzi kolejn¹ ju¿ akcjê badañ profilaktycznych raka
piersi i profilaktyki szyjki macicy.

W zesz³ym roku przeprowadzono w Strzelcach 510 z 800
planowanych mammografii i tylko 164 z 500 w progra-
mie profilaktyki raka szyjki macicy.
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Powiat - mecenasem

Listopad 2005. Renowacja strzeleckiego ko�ció³ka �w. Barbary, wspó³finanso-
wana przez Powiat, to jedno tylko z przedsiêwziêæ, które mo¿na wpisaæ na
nieca³kiem krótk¹ listê �mecenatu�.
Rozmowê ze starost¹ Józefem Swaczyn¹                                    czytaj na str. 4

Og³oszona zosta³a V edycja Pro-
gramu Stypendiów Pomostowych.
W roku akademickim 2006/2007
czekaj¹ na Was stypendia w wyso-
ko�ci 350 z³ miesiêcznie, wyp³a-
cane przez 10 miesiêcy.
Je�li:
- pochodzisz ze wsi

lub ma³ego miasta,
- masz dobre wyniki w nauce,
- niskie dochody
zapoznaj siê z regulaminem i zg³o�
do programu.

Uwaga tegoroczni maturzy�ci !!!
Je�li masz bardzo dobre wyniki na
�wiadectwie maturalnym, poni¿szy
tekst jest dla Ciebie.
To szansa na 350 z³ stypendium mie-
siêcznie.

Stypendia
pomostowe

Sposób na nudê,
Festyn Pod Szumi¹cymi Dêbami
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Liczba bezrobotnych zarejestro-
wanych w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Strzelcach Opolskich na ko-
niec czerwca 2006 r. wynosi³a 3277
osób i w porównaniu do stanu na
koniec czerwca 2005 roku (3323) jest
ni¿sza o 46 osób.

W porównaniu z ubieg³ymi lata-
mi obserwuje siê zmniejszon¹ liczbê
rejestracji osób, które ukoñczy³y w
czerwcu br szko³y. Otwarcie zagra-
nicznych rynków pracy sprawia, i¿
wiele m³odych ludzi tam szuka mo¿-
liwo�ci krótkookresowego zatrudnie-
nia przed rozpoczêciem studiów czy
te¿ w przerwie wakacyjnej.

Mniej
bezrobotnych
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czyli

By³o wspaniale...

Szczegó³owe informacje:
www.stypendia-pomostowe.pl .
Zg³oszenia nale¿y przesy³aæ

do Fundacji Edukacyjnej
Przedsiêbiorczo�ci do

15 sierpnia 2006 r.


