Wje¿d¿aj¹c na teren buduj¹cej siê fabryki Kronospanu, ma siê wra¿enie, ¿e
ju¿ za kilka chwil zacznie siê produkcja w nowej fabryce. Nawet podczas
uroczystoci wmurowania kamienia wêgielnego pod jej budowê, koparki nie
mia³y wytchnienia  praca wrza³a.

USG dla szpitala

Kronospan
w Strzelcach!

Przeczytaj
* Oferty edukacyjne
szkó³ w Zawadzkiem
* Dzieñ otwarty
w Urzêdzie Skarbowym
* Przyjd na Targi
Wiosenne
* Nie dajmy siê oszukaæ
* Oferty pracy

UWAGA

Fot. R. Dimitrow, NTO

Od lewej stoj¹: Tomasz Jañczak - szef Kronospanu, burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, arcybiskup Alfons Nossol i starosta strzelecki Józef swaczyna
4 kwietnia na placu budowy Krorosta strzelecki Józef Swaczyna i
nospanu zgromadzili siê w³odarze
opolski arcybiskup w³o¿yli rêkawimiasta i powiatu oraz ca³ego wojece ochronne i zabrali siê za kielniê.
wództwa. Cel: podpisanie aktu erekNale¿a³o wmurowaæ kamieñ pod bucyjnego oraz powiêcenie i wmurodowê nowej fabryki. Najmniejszy k³owanie kamienia wêgielnego. Najpierw
pot mia³ z tym arcybiskup Nossol 
by³y przemówienia osób najbli¿ej
jak sam zauwa¿y³: Mój fater by³ muzwi¹zanych z inwestycj¹, potem podrarzem.
pisano akt erekcyjny, który w³o¿ono
do drewnianej skrzyni, a nastêpnie arSzacowane nak³ady inwestycyjcybiskup Alfons Nossol wyg³osi³ kilne w pierwszym etapie inwestycji
ka s³ów i powiêci³ ca³oæ.
wynios¹ ponad 50 mln euro, a docePomimo garniturów, prezes Krolowo - 112 mln euro. Zatrudnienie
nospanu Tomasz Jañczak, burmistrz
Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, stadok. na str 2

Pierwsze miejsce za wystrój stoiska dla ZSZ nr 1

Opolskie Targi Edukacyjne

wiêcej czytaj. na str 8

Zespó³ Opieki Zdrowotnej w
Strzelcach Op. wzbogaci³ siê o nowy
aparat ultrasonograficzny. Wartoæ
aparatu wynosi 160 tys. z³, z tego
105 tys. pochodzi ze rodków Starostwa Strzeleckiego.
Nowy aparat znajdzie w szczególnoci zastosowanie w badaniach
kardiologicznych, na które istnieje
coraz wiêksze zapotrzebowanie.
Szacuje siê, ¿e a¿ 1/3 wszystkich

pacjentów hospitalizowanych na oddziale wewnêtrznym strzeleckiego
szpitala, tj. oko³o 900 osób rocznie,
wymaga diagnostyki serca aparatem
USG.
Badanie USG jest absolutnie
podstawowym badaniem diagnostycznym, bezpiecznym, nieinwazyjnym, i na dodatek mo¿na je wykonywaæ bezporednio przy ³ó¿ku
pacjenta.
dok. na str 2

Izbicko podpisuje
kolejn¹ umowê
partnersk¹
12 kwietnia br. ju¿ po
raz czwarty gmina
Izbicko zawar³a partnerstwo.
Wójt Izbicka Brygida
Pytel oraz starosta
Osoblaha Vaclav Kalda
uroczycie podpisali
umowê partnersk¹.
Z czeskiej gminy oddalonej zaledwie 70 km od
Izbicka przyjecha³a 8osobowa delegacja,
m.in. zastêpca starosty,
prezes Ochotniczej
stra¿y Po¿arnej, przewodnicz¹ca klubu emerytów i rencistów oraz
nauczycielka.
Izbicko nawi¹za³o kontakt z Osoblah¹ ju¿ w
ubieg³ym roku, w tym
czasie obydwie gminy
zd¹¿y³y siê dobrze poznaæ i s¹ zainteresowane wspó³prac¹ Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, szkó³ oraz klubów sportowych, itp.
Nastêpne spotkanie odbêdzie siê podczas du¿ej imprezy 21 czerwca w Osoblaha, na która ju¿ dzi serdecznie zaprasza Vaclav Kalda.
Karina Gawlik

Informujemy, ¿e dzieñ
2 maja 2008 roku
jest dniem wolnym od pracy
dla pracowników Starostwa
Powiatowego
w Strzelcach Opolskich.
Powy¿sze wynika z koniecznoci zapewnienia pracownikom
dnia wolnego w zamian za dzieñ
3 maja 2008  w myl art. 130 § 2
Kodeksu pracy.
W sprawie wydania decyzji zezwalaj¹cej na sprowadzenie
zw³ok z zagranicy, prosimy o
kontakt z pracownikiem starostwa, pe³ni¹cym w dniu 2 maja
2008 roku dy¿ur,
pod numerem  0774048536
lub 0605672292.

Dop³aty
dla rolników
W strzeleckim Biurze Powiatowym
ARiMR kolejek jeszcze nie
ma. Ale zapewne bêd¹,
tyle ¿e póniej
- pod koniec
okresu sk³adania przez rolników
wniosków o dop³aty bezporednie.
Tak jest zreszt¹ co roku.
- Na razie jest ca³kiem niele, bo w
ci¹gu miesi¹ca z³o¿ono ok. 500 wniosków  ocenia p.o. kierownika Biura
Jolanta Szyd³o.  Spodziewamy siê,
¿e do 15 maja bêdzie ich mniej wiêcej
tyle, ile w ubieg³ym roku, czyli nieco
ponad dwa tysi¹ce (w ca³ym kraju
ok. 1 mln 452 tys.). Gdyby kto siê
nie zmieci³ w tym terminie, ma jeszcze do dyspozycji kolejne 25 dni 
do 9 czerwca. Spónienie jednak bêdzie trochê kosztowaæ  1% p³atnoci bezporedniej za ka¿dy dzieñ
zw³oki.
W tym roku po raz pierwszy rolnicy mog¹ ubiegaæ siê o dop³aty do
owoców miêkkich - truskawek i malin oraz do pomidorów.
dok. na str 2

