Najlepszy Produkt
Powiatu Strzeleckiego 2007
Jeste przedsiêbiorc¹ z terenu
Powiatu Strzeleckiego?
Chcesz zapromowaæ swoje wyroby
i zdobyæ nowych klientów?
Tylko 15 dni pozosta³o na zg³oszenia
do konkursu na
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego!
Do konkursu zapraszamy wszystkie
firmy dzia³aj¹ce
na terenie powiatu, które zechc¹ poddaæ
ocenie swoje produkty.

21 padziernika 2007
WYB O RY!

Nie zapomnij o tej dacie. Id na wybory! Ka¿dy g³os jest wa¿ny. Jeli nie
pójdziesz g³osowaæ  inni wybior¹ za Ciebie. Nie pozwól na to. Id sam.
To Ty masz wybraæ, nie inni.
O tym, kto znajdzie siê w nowym Sejmie i Senacie  Ty decydujesz. Przy
urnie.
Nie mów: mój g³os siê nie liczy. Liczy siê. Tak¿e wtedy, gdy nie wyjdziesz
z domu, bo pozwalasz, ¿e inni podejm¹ decyzjê w Twoim imieniu. Wtedy
po wyborach nie bêdziesz móg³ narzekaæ, ¿e co Ci siê nie podoba.
W domu podejmujesz wszystkie decyzje. Dlaczego przy urnie chcesz na
to pozwoliæ komu innemu?

Projekty z terenu powiatu - wyró¿nione

Opolskie Euro 2007

Przeczytaj
* Zbadaj piersi
* Nasi prymusi
* Medalista z Szanghaju
* Do¿ynki w Izbicku
* Oferty pracy

Dyplom
Europejski
dla Lenicy

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.
£¹czny nak³ad wk³adek reklamowych
wyniesie 10 000 egzemparzy !!!
Sporód zaprezentowanych produktów mieszkañcy powiatu
wybior¹ w drodze g³osowania
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2007
W kategoriach:
- przetwórstwo rolno spo¿ywcze
- dzia³alnoæ produkcyjna

Uroczysta gala z udzia³em w³adz wojewódzkich i starosty strzeleckiego Józefa
Swaczyny odby³a siê 15 padziernika w Filharmonii Opolskiej. Wyró¿nienia
odbrali: burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch za projekt Uzbrojenie terenu Strefy Aktywnoci Gospodarczej (SAG) Olszowa oraz wicedyrektor ZSO w Strzelcach Op. Wanda Trela za projekt Poprawa dostêpu m³odzie¿y powiatu strzeleckiego do podstawowej infrastruktury sportowej.
zauwa¿yæ, ¿e ka¿dy wnioskodawca
Opolszczyzna, w ocenie Minio unijne rodki musia³ dysponowaæ
sterstwa Rozwoju Regionalnego, jest
wk³adem w³asnym na realizowany
jednym z najskuteczniejszych i najprzez siebie projekt. W sumie warefektywniejszych województw w
toæ inwestycji zrealizowanych u nas
pozyskiwaniu unijnych funduszy. W
dziêki ZPORR to rz¹d blisko 3 mld
latach 2004-2006 w ramach funduz³otych.
szy strukturalnych na Opolszczyznê
trafi³o 1,1 mld z³otych. Warto jednak
dok. na str. 2

Medalista z Szanghaju

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 !
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 !

Piotrek Bosy (pierwszy z lewej) z Olimpiady Specjalnej w Szanghaju wróci³ z
medalami za dwa czwarte miejsca i jedno pi¹te.
dok. na str. 5

4 padziernika w Strasbourgu burmistrz Lenicy Hubert Kurza³ odebra³
honorowe wyró¿nienie dla gminy jako jeden z szeciu samorz¹dowców
w Polsce.
wiecej czytaj na str 5

Wiêcej dzieci choruje
na zapalenie p³uc

To nie
epidemia
- Iloæ zachorowañ jest znaczna.
Przyznajê, pêkamy w szwach  mówi
dr Jaros³aw Mijas, ordynator Oddzia³u Dzieciêcego w strzeleckim szpitalu, odpowiadaj¹c na pytanie, czy rzeczywicie tak du¿o ma³ych pacjentów choruje ostatnio na zapalenie
p³uc.  Notujemy wzrost iloci zachorowañ, ale nie mo¿na powiedzieæ,
¿e mamy wy³¹cznie przypadki zapalenia p³uc, bo równie¿ innych infekcji, np. anginy, tak¿e biegunki.
Proszê wiêc nie ³¹czyæ tego z ¿adn¹
epidemi¹, ani tym bardziej  broñ
Bo¿e  z seps¹. Fakt, ¿e mamy obecnie wiêcej pacjentów nale¿y wi¹zaæ
dok. na str. 4

