
Przeczytaj!
* O sesji Rady Powiatu

* O muzeum sercem pisanym

* O programach dla

niepe³nosprawnych

* O w³ochatej egzotyce

* Oferty pracy

W po³owie stycznia br. w Urzêdzie
Marsza³kowskim Województwa
Opolskiego zosta³ z³o¿ony wniosek
o p³atno�æ, w którym powiat strze-
lecki rozlicza siê ze stypendiów wy-
p³aconych do tej pory (za cztery mie-
si¹ce � od wrze�nia do grudnia 2006
roku) i wnioskuje  o �rodki na wyp³a-
ty za kolejne miesi¹ce � a¿ do czerw-
ca 2007 roku. Stypendystom przy-
pominamy, ¿e warunkiem otrzyma-
nia przyznanego stypendium jest
systematyczne uczestnictwo w za-
jêciach szkolnych, co oznacza, ¿e
uczeñ, który w skali ca³ego roku
szkolnego opu�ci³ ponad 40 godzin
bez usprawiedliwienia, zostaje wy-
kluczony z projektu, a jego miejsce
zajmuje osoba oczekuj¹ca do tej pory
na li�cie rezerwowej, której  z powo-
du ograniczonych �rodków nie przy-

Czekamy na
kolejn¹ transzê

Stypendia unijne w powiecie strze-
leckim w roku szkolnym 2006/2007

Przyjd� z naszym dwutygodnikiem

Na pocz¹tku lat 90. strzelecki PKS przewozi³ rocznie 11 milionów pasa-
¿erów. W roku 2006 � tylko 2,5 miliona.

W b³êdnym kole

Kiedy transport publiczny i poruszanie siê piechot¹ zostaj¹ zaniedbane czy
utrudnione, wtedy zawsze pogarsza siê jako�æ ¿ycia.

Roberta Brandes Gratz

Od 1 lutego strzelecki PKS podniós³ ceny biletów. Wiêcej o ok. 3,5% p³ac¹
jednak tylko ci, którzy kupuj¹ bilety jednorazowe; miesiêczne nie zdro¿a³y.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
nagrodzony

Czy mo¿na w Polsce hodo-
waæ prywatnie - nie w
ZOO! - krokodyle? Nie! -
s³yszê zgodny chór. Otó¿
nie macie racji. Mo¿na! Na
przyk³ad: kajmana kar³owa-
tego Paleosuchus spp., kaj-
mana krokodylowego Ca-
iman crocodilus, krokody-
la krótkopyskiego Osteola-
emus tetraspis i aligatora chiñskiego Alligator sinensis. Trzeba jednak hodowa-
nego pupila zarejestrowaæ w starostwie, podobnie jak inne egzotyczne zwie-
rzêta. To ma wyeliminowaæ nielegalny przemyt zwierz¹t i handel nimi.

Krokodyla daj mi luby

Nie tak dawno w wydziale rolnictwa i ochrony �rodowiska strzelec-
kiego starostwa odebrano telefon z pytaniem, czy mo¿na zarejestro-
waæ krokodyla.

Sesja Rady Powiatu
- przyjêcie bud¿etu na 2007

Kulig w Starym Uje�dzie

wiêcej czytaj na str. 8 Po alarmistycznych wie�ciach z Byd-
goszczy, gdzie wykryto m¹kê ska-
¿on¹ mikotoksynami (mikotoksyny
to szkodliwe dla zdrowia substancje
chemiczne wytwarzane przez pew-
ne gatunki ple�ni) zarz¹dzono szcze-
gó³owe badania w innych regionach
kraju. W pewnej chwili wydawa³o siê,
¿e w tej akcji we�mie równie¿ udzia³
Powiatowa Stacja Sanitarna w Strzel-
cach Opolskich, ale ostatecznie do
tego nie dosz³o: nie ma u nas m³y-
nów, a wzmo¿one kontrole mia³y
obj¹æ przede wszystkim producen-
tów m¹ki.Nie oznacza to, ¿e nie bê-
dziemy badaæ ¿ywno�ci � mówi sze-
fowa strzeleckeigo Inspektoratu Ka-
tarzyna Kanoza.- Bêdziemy to jed-
nak robiæ nie w czasie nadzwyczaj-
nej ogólnopolskiej akcji, a w ramach
planowych kontroli w ci¹gu roku.
Kierunek badañ jest bardzo ró¿no-
rodny: od ska¿enia ¿ywno�ci  tok-
synami, po ska¿enie jej metalami ciê¿-

Sple�nia³y d¿em
lepiej wyrzuciæ

wiêcej czytaj na str. 4

18 lutego w strzeleckim Domu Kultury zaprezentuje siê Orkiestra Symfonicz-
na Filharmonii Opolskiej pod batut¹ Bogus³awa Dawidowa.
Aby otrzymaæ zaproszenie na ten koncert, wystarczy przyj�æ do Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich do pokoju nr 312 wraz z egzempla-
rzem tej gazety!

Czeka na Pañstwa 10 podwójnych zaproszeñ !!!

Muzyka Straussów w Strzelcach !!!

Tak by³o w zesz³ym roku...

cd. na str. 2

cd. na str. 2dok. na str. 6

Na konkurs wp³ynê³o
916 projektów szkolnych.
Jury wybra³o z nich 64, a
ich autorzy otrzymaj¹ na-
grody w postaci bonów prze-
znaczonych na sfinansowa-
nie us³ug edukacyjnych lub
psychologiczno-pedago-
gicznych. W�ród szkó³ je-
dynie 5 to szko³y ponadgim-
nazjalne, resztê stanowi¹
szko³y podstawowe i gim-
nazja.

Z województwa opol-
skiego wyró¿niono trzy
szko³y, a w�ród nich Zespó³
Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich (na-
groda � bon na 5 tysiêcy
z³otych). Pozosta³e dwie to:
szko³a podstawowa  z Prud-
nika i gimnazjum z Rac³a-
wic �l.

cd. na str. 4


