
* M³odzie¿ uzale¿niona

to problem?

* Sesja Rady Powiatu

* �miecimy, czyli jeste�my

w Europie

* Bêdzie mniej miodu?

* Nagrod¹ - studio nagrañ

* LO w Zawadzkiem zaprasza

* Oferty pracy

Przeczytaj!
Z okazji zbli¿aj¹cych siê

�wi¹t Wielkanocnych ¿yczymy
wszystkim mieszkañcom powiatu

du¿o zdrowia, rado�ci i pogody ducha.
Niechaj bêd¹ one okazj¹ do mi³ych

spotkañ w gronie rodziny i przyjació³
oraz �ród³em nadziei,

 pozwalaj¹cej  wierzyæ w dobro
i daj¹cej si³y do osobistych zwyciêstw

Rada i Zarz¹d

Powiatu Strzeleckiego

W³a�ciwie niezupe³nie, bo by³a to ju¿ druga edycja imprezy, nato-
miast po raz pierwszy uczestniczy³y w niej szko³y naszego po-
wiatu. Podobnie zreszt¹ jak wiêkszo�æ o�wiatowych placówek z
tzw. terenu, czyli spoza stolicy województwa.
- ¯yw¹ reklam¹ szko³y jest uczeñ � twierdzi wicestarosta Wal-
demar Gaida � i to w³a�nie sk³oni³o nas do udzia³u w prezentacji
szkó³ w opolskim Okr¹glaku. Wprawdzie trudno sobie wyobra-

Opolskie Targi Edukacyjne
                                      po raz pierwszy

Co dla ka¿dego stanowi niepowta-
rzalny wyró¿nik? Nazwisko! Ale ³¹czne
u¿ywanie go wraz z imieniem wcale nie
jest tak dawnym zwyczajem, jak mo-
g³oby siê wydawaæ. Przez stulecia wy-
starcza³o ludziom samo imiê. Potem
dodawano do niego przezwiska, czêsto
zwi¹zane z wygl¹dem lub zawodem da-
nej osoby. Jednym z najpopularniej-
szych w Polsce przyk³adów nazwiska
wywodz¹cego siê od wykonywanego
zajêcia to Kowalski. A potem ju¿ poto-
czy³o siê wszystko trzema sposobami
okre�laj¹cymi poszczególne osoby: jaki
jeste�? Czyj jeste�? Sk¹d jeste�?

O strzeleckich nazwiskach
I tak to przetrwa³o do dzi�? Prawie

wszystko... Bo przecie¿ w nazwiska
zmienia³y siê, nie tylko z powodów ro-
dzinnych.

O nazwiskach mieszkañców Strze-
lec Opolskich najwiêcej mo¿e opowie-
dzieæ polonistka z ZSO Dorota Maæku-
la, która temu tematowi (nazwisk
wspó³czesnych) po�wiêci³a pracê ma-
gistersk¹, a potem doktorsk¹ (od po³o-
wy XVII do koñca XIX wieku). Jej in-
tegraln¹ czê�ci¹ jest opracowany przez
autorkê s³ownik z ponad 30 tysi¹cami

Rok Nuciusa rozpoczêty

�Winowajc¹� nie jest rzeka ani po-
tok, ale niew³a�ciwie wybudowana ka-
nalizacja, która jako �dodatek� do rze�-
by terenu w pobli¿u siedziby sióstr za-
konnych daje w³a�nie efekt ogl¹dany
na zdjêciu.
Starsi mieszkañcy jednak twierdz¹, ¿e
do podobnych sytuacji dochodzi³o rów-
nie¿ wtedy, kiedy nikt jeszcze o kanali-
zacji nie my�la³, dodaj¹c przy tym, ¿e
nawet gdy wreszcie dojdzie do jej prze-
budowy, niewiele to zmieni.

W tej chwili istotniejsza jest odpo-
wied� na pytanie � kiedy droga przez
Porêbê bêdzie przejezdna niezale¿nie od
warunków atmosferycznych.

Andrzej Ful z Wydzia³u Ruchu Dro-
gowego i Dróg Powiatowych w strze-
leckim starostwie ocenia, ¿e stanie siê
to zapewne w przysz³ym roku.
- W bud¿ecie powiatu na rok 2006
mamy ujête wydatki na wykonanie kon-Taka sytuacja powtarza siê od lat w Porêbie: przy gwa³townych opadach czy

roztopach jeden fragment drogi wygl¹da jak w czasie powodzi.

Trudno wyobraziæ sobie wielka-
nocny stó³ bez jajek. Tym razem jed-
nak nie my�lê o kroszonkach czy pi-
sankach, ale tych ugotowanych na twar-
do, którymi dzielimy siê, sk³adaj¹c so-
bie ¿yczenia i bez których niemal ¿adna
potrawa �wi¹teczna nie mo¿e siê obej�æ.
Dlaczego dzi� piszemy o tym? Bo tak
naprawd w Polsce trudno kupiæ... praw-
dziwie �wie¿e jajka. W odró¿nieniu bo-
wiem od np. USA, gdzie jaja maj¹ dwu-
dniowy termin przydatno�ci do spo¿y-
cia, w Polsce, jak i w innych krajach

Jajo �wie¿e, 30-dniowe
Unii Europejskiej, kurze jajo jest �wie-
¿e przez 28 dni.

Amerykañscy producenci zbieraj¹
jaja co 2-3 godziny, natychmiast sk³a-
daj¹ w magazynach i jeszcze tego sa-
mego dnia wywo¿¹ do sklepu. Je�li w
ci¹gu 2 dni nie zostan¹ sprzedane � s¹
przeceniane jako mniej �wie¿e. W Pol-
sce natomiast hodowcy zbieraj¹ jaja naj-
wy¿ej raz dziennie, ale do sklepów za-
zwyczaj nie dostarczaj¹ ich czê�ciej ni¿
raz w tygodniu. Tak wiêc w sklepach

Ju¿ niejednokrotnie
na forum publicz-
nym podkre�la³ Pan,
¿e gmina stawia na
promocjê: urucho-
mili�cie now¹ stronê
internetow¹, szero-
ko propagujecie
�Rok Nuciusa�. Dla-
czego w³a�nie pro-
mocja jest tak wa¿-
na? - zwracam siê do
wójta Jemielnicy Jo-
achima Jelito.
Promocja gminy wa¿-
na jest z dwóch powo-
dów. Pierwszy to my
sami - mieszkañcy
Gminy. Sama �wiado-
mo�æ, ¿e ¿yjemy w
ciekawym, o bogatej
historii miejscu, które
ze wzglêdu na poczy-
nione inwestycje oraz
serdeczno�æ miesz-
kañców jest wci¹¿
atrakcyjne, daje po-
czucie dumy i satys-
fakcji. Chcemy tutaj
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