Najlepszy Produkt
Powiatu Strzeleckiego 2007
Jeste przedsiêbiorc¹ z terenu
Powiatu Strzeleckiego?
Chcesz zapromowaæ swoje wyroby
i zdobyæ nowych klientów?
Jeszcze dzi przelij zg³oszenie
do konkursu na
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego!
Do konkursu zapraszamy wszystkie
firmy dzia³aj¹ce
na terenie powiatu, które zechc¹ poddaæ
ocenie swoje produkty.

Decyzji jeszcze nie ma
- Zgodnie z
wczeniejszymi zapowiedziami 
Komisja Rewizyjna na
ostatniej sesji przedstawi³a sprawozdanie ze swoich prac na

temat konfliktu w PCPR.
- Ostateczna decyzja nale¿y do mnie,
jako pracodawcy  mówi starosta
strzelecki Józef Swaczyna - i do koñca tego tygodnia na pewno zostanie
podjêta (rozmawiamy 1 padziernika  przyp. M.G.). Dzi mogê powiedzieæ tyle  kary na pewno bêd¹ i
na pewno zostanie o nich poinformowana opinia publiczna, a wczeniej
 Rada Powiatu.
dok. na str. 2

Góra w. Anny

Do¿ynki diecezjalne

Zg³oszenia nale¿y przesy³aæ
do 31 padziernika 2007 roku
na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Op.
z dopiskiem
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2007.
Wszystkie zg³oszone produkty zostan¹ zaprezentowane
(wraz z wskazaniem producenta) na naszej stronie internetowej
oraz na kolorowych wk³adkach
w dwutygodniku Powiat Strzelecki w listopadzie i grudniu.

wiecej. na str. 8

Nowa nawierzchnia

Sporód zaprezentowanych produktów mieszkañcy powiatu
wybior¹ w drodze g³osowania
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2007
W kategoriach:
- przetwórstwo rolno spo¿ywcze
- dzia³alnoæ produkcyjna

Mieszkañcy powiatu bêd¹ oddawaæ swe g³osy
od 5 listopada do 20 grudnia 2007 roku.
Wród g³osuj¹cych zostan¹ rozlosowane cenne nagrody !
Kartê zg³oszeniow¹ i Regulamin znajdziesz
na www.powiatstrzelecki.pl !

* Jakie s¹ nasze szko³y?
* Kto startuje do Sejmu
i Senatu
* Zadbaj o swoje piersi
* Ostatnie do¿ynki
* Oferty pracy

Sporok
Spórok
Carmerau
Kolonowskie jest kolejn¹ gmin¹
na terenie powiatu strzeleckiego, która
myli o wprowadzeniu obok nazw
polskich  niemieckie nazwy miejscowoci. To mo¿liwe w gminach gdzie
ponad 20 procent mieszkañców zadeklarowa³o przynale¿noæ do mniejszoci narodowej (i dotyczy to nie
tylko mniejszoci niemieckiej na l¹sku, ale i ukraiñskiej, bia³oruskiej czy
litewskiej, kaszubskiej  w innych
regionach kraju). W³anie zakoñczy³y siê tam konsultacje spo³eczne na
ten temat.
dok. na str. 4

Radni daj¹ kasê
na podnonik

£¹czny nak³ad wk³adek reklamowych
wyniesie 10 000 egzemparzy !!!

Zwyciêstwo w konkursie wi¹¿e siê z wieloma przywilejami,
miêdzy innymi
dwiema kolorowymi reklamami o rozmiarze 1/2 strony
w dwóch wydaniach dwutygodnika Powiat Strzelecki !

Przeczytaj

28. wrzenia br. w Zalesiu l.
odby³ siê koñcowy odbiór techniczny zadania pn. Przebudowa drogi
powiatowej 1401 O Zdzieszowice 
Lenica  Zalesie l¹skie. Roboty
polega³y na wymianie starej i mocno
zdeformowanej nawierzchni ulicy Lenickiej na odcinku od skrzy¿owania
z ul. Szkoln¹ (droga powiatowa do
Czarnocina i Olszowej) do skrzy¿owania z ul. Kociuszki (droga powiatowa do Cisowej i dalej do Kêdzierzy-

na Kola) na odcinku d³ugoci 470.
Wymieniona zosta³a tak¿e nawierzchnia na skrzy¿owaniu ulic Lenickiej,
Kociuszki i Stra¿ackiej (ulica Stra¿acka to droga powiatowa stanowi¹ca bezporednie po³¹czenie z drog¹
wojewódzk¹ 426 jako dojazd do autostrady A4).
Zosta³ po³o¿ony nowy dywanik
na ³¹cznej powierzchni 2.900 m kw.,
a w obrêbie skrzy¿owania dwuwardok. na str. 2

Jak pisalimy ju¿ w poprzednim
numerze naszego dwutygodnika 
sprawa zakupu podnonika hydraulicznego dla strzeleckiej stra¿y po¿arnej staje siê coraz pilniejsza. Na
ok. 900 interwencji Jednostki RatowniczoGaniczej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich w
ci¹gu roku  wiêkszoæ stanowi¹ akcje ratownicze wymagaj¹ce u¿ycia
podnonika hydraulicznego. Obecnie
u¿ytkowany podnonik o wysiêgu 18
m jest ju¿ mocno wys³u¿ony - ulega
awariom, a w dodatku mo¿na powiedzieæ, ¿e dla wielu obiektów jego parametry s¹ niewystarczaj¹ce.
Podnonik, który chcemy kupiæ
 mówi rzecznik PSP Joanna Badowska  ma jeszcze jeden atut: bardzo
dobre rozwi¹zania techniczne dotycz¹ce ochrony i bezpieczeñstwa samych ratowników. Zdecydowanie
lepsze ni¿ ten dotychczas u¿ytkowany. W tym roku mamy szansê na
zakup podnonika hydraulicznego w
ramach zakupów centralnych, ale to
koszt ok. 1.350.000 z³, dlatego zwrócilimy siê z apelem o pomoc do firm,
instytucji i samorz¹dów.
Akcjê zbiórki pieniêdzy na zakup nowego sprzêtu wspar³y ju¿ niektóre samorz¹dy i prywatni przedsiêbiorcy z terenu powiatu strzeleckiego. Suma stale siê powiêksza, i to
najlepsza odpowied na apel stra¿aków. Do grona wspomagaj¹cych do³¹czyli równie¿ samorz¹dowcy powiatu. Dziêki przyjêtej na ostatniej
sesji przez radnych uchwale w sprawie zmiany bud¿etu Powiatu Strzeleckiego na rok 2007 na zakup podnonika wyasygnowano 30 tysiêcy
z³otych.

