Szpital nadal strajkuje
Raz w roku radni powiatu
strzeleckiego debatuj¹ o powiatowej s³u¿bie zdrowia. Tegoroczna sesja, któr¹ zaplanowano na 25 lipca, zapewne w znacz¹cy sposób bêdzie siê ró¿niæ
od poprzednich powiêconych
temu tematowi. Nigdy przedtem nie dosz³o bowiem do takiej sytuacji jak obecnie: szpital ci¹gle pracuje jak na ostrym
dy¿urze i nie prowadzi planowych zabiegów, bo lekarze
przy³¹czyli siê do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej; biegn¹
równie¿ z³o¿one przez nich
wypowiedzenia, a pielêgniarki
nadal s¹ w sporze zbiorowym
z dyrekcj¹.
wiêcej czytaj na str. 2

Jest bezpieczniej

Uff... jak gor¹co

17 lipca o godz. 15.00 termometr zainstalowany na dworcu strzeleckiego
PKS wskazywa³ temperaturê 40,30 C. Nic dziwnego, ¿e na miejskim basenie by³ taki t³ok.

Przeczytaj
* O protecie w szpitalu
* Mniej uczniów
w naszych szko³ach
* Zaproszenie na
imprezy w so³ectwach
* Wioski w internecie
* Oferty pracy - du¿o!

Dyplom
Europejski
dla Lenicy

Kiedy tu by³ Meksyk

Od tygodnia w starostwie powiatowym wprowadzono numerki dla rejestruj¹cych i wyrejestrowuj¹cych samochody. Jak to rozwi¹zanie oceniaj¹ mieszkañcy powiatu?
dok. na str. 4

1 maja 2007 roku gmina Lenica
uhonorowana zosta³a przez Komisjê
rodowiska, rolnictwa i spraw terytorialnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Dyplomem Europejskim  w dowód uznania za propagowanie idei zjednoczonej Europy.
To ogromne wyró¿nienie  bo co roku
taki Dyplom otrzymuje zaledwie kilka
samorz¹dów w Polsce.
Dodajmy, ¿e Dyplom Europejski to pierwszy stopieñ na drodze do
otrzymania Nagrody Europy, przyznawanej od 1955 roku. Przyznawany jest tym w³adzom lokalnym, których zas³ugi europejskie zosta³y uznane i w przysz³oci bêd¹ aplikowaæ o
Flagê Honorow¹.
Ceremonia wrêczenia nagrody
odbêdzie siê w padzierniku w Strasburgu podczas Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

PUP wród
najlepszych

Zbieramy legendy powiatu
6 lipca odby³ siê koñcowy odbiór robót zwi¹zanych z realizacj¹
zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce  Balcarzowice  usprawnienie ci¹gu komunikacyjnego. I jakkolwiek dla laików brzmi to doæ skomplikowanie,
to oznacza rzeczywiste u³atwienia dla
u¿ytkowników tej drogi. Celowo nie
u¿ywam tu s³owa: kierowców, bo nie
tylko o nich chodzi, ale równie¿ o kieruj¹cych innymi pojazdami, zw³aszcza maszynami rolniczymi.
I nie chodzi tu równie¿ o u³o¿enie
nowej nawierzchni, a o urz¹dzenie
tzw. mijanek.
Wyjanijmy wiêc, ¿e czêæ drogi
wiedzie miêdzy polami i tam pas drogowy jest na tyle szeroki, ¿e mijanie
siê nie sprawia ¿adnych k³opotów, gorzej natomiast z innym odcinkiem tej
drogi  miêdzy lasem a skarp¹. Tu jezdnia jest w¹ska: nie przekracza 3,5

metra (przyczyny  obiektywne,
tzn. ukszta³towanie terenu). O ile dwa
samochody osobowe jad¹ce z przeciwka niespecjalnie sobie przeszkadza³y (pod warunkiem, ¿e zjecha³y
na pobocza), to problemem by³o bezkolizyjne miniêcie siê np. kombajnu
rolniczego i samochodu.
Wielokrotnie zg³aszany wniosek z
tym trzeba co zrobiæ wreszcie zosta³ za³atwiony pozytywnie: wybudowano mijanki i odpowiednio drogê oznakowano znakami pionowymi.
Koszt zadania wyniós³ ponad 42,5
tysi¹ca z³otych, a zakoñczono je
szybko: w ci¹gu miesi¹ca od podpisania umowy z wykonawc¹. Termin
by³ tu o tyle istotny, ¿e têdy prowadziæ bêdzie objazd Sieroniowic, w
których buduje siê kanalizacjê pod
powierzchni¹ drogi, a te prace ju¿
rozpoczêto.

O koció³ku p¹tniczym
i cudownym róde³ku w Ujedzie

Projekt Mój Cel - Moja Firma zrealizowany przez strzelecki PUP zosta³ nagrodzony przez Minister Rozwoju Regionalnego Gra¿ynê Gêsick¹.

wiêcej czytaj na str. 5

Wiêcej o projekcie i o firmach jakie dziêki niemu powsta³y czytaj na
str. 3

