PIERWSZA W POWIECIE
Rozmowa z Brygid¹ Pytel wójtem gminy Izbicko

Do spotkania dyrektorów szpitali Opolszczyzny dosz³o z inicjatywy starosty

Przeczytaj!

strzeleckiego w siedzibie starostwa 28 padziernika, na którym rzeczywicie

powo³ano Konwent Szpitali Województwa Opolskiego.

* Trójca w. z Wysokiej

Opolskie szpitale zwieraj¹ szeregi

* Lipy ju¿ wyciête
* Inwestycje na drogach
* Rzecznik Konsumentów
radzi
* PKS likwiduje niektóre
kursy
* Raka piersi mo¿na unikn¹æ
* Oferty pracy

wiêcej czytaj na str. 3

-

Wypada zacz¹æ od z³o¿enia Pani

gratulacji z okazji zwyciêstwa w ple-

biscycie

na

Najlepszego

wójta

Opolszczyzny 2005. Czyniê to z tym

wiêksz¹ satysfakcj¹, ¿e jest pani

jedn¹ z nielicznych kobiet w tym

gronie (a jedyn¹ w powiecie); zde-

cydowana wiêkszoæ to mê¿czyni.

Czy uwa¿a Pani, ¿e taki plebiscyt

robiony przez czasopismo Schle-

siches Wochenblatt oddaje rzeczy-

wisty stan rzeczy panuj¹cy w po-

szczególnych gminach?

jest to efekt g³osowania czytelników
jednej gazety, która si³¹ rzeczy nie

dociera do wszystkich mieszkañców

-

gminy. Ale wemy choæby przyk³ad

mojej gminy, gdzie raptem 20 osób

stawowych zagro¿eñ

g³osy poparcia na mnie. Chocia¿ nie-

na

którzy szefowie gmin uwa¿aj¹, ¿e

dok. na str. 4

dencja jest pozytywna, bo gospo-

darstwa rolne zwiêkszaj¹ swoj¹ po-

wierzchniê. Nasi rolnicy zainteresowani byli równie¿ rentami strukturalnymi. Pierwszych 6 zosta³o wy-

p³aconych ju¿ w marcu br.; a do dzi

(25.10.  przyp. mg.) wp³ynê³o do
nas 60 wniosków, z których 47 jest

Grzegorz P³atek  jest nim zaled-

³adowi i porz¹dkowi

publicznemu i wielu innych. Na przy-

k³ad na wielu krótkich odcinkach ma³ych ulic w moim kwadracie usta-

wionych jest sporo znaków zakazu

zatrzymywania siê i postoju. Mimo

cy mówi¹ tylko na chwilê tu stan¹dok. na str. 4

Kiermasz kiermaszowi nierówny

Chyba zupe³nie niez³y, ale to moje

lesianiem gruntów. W ramach kolej-

ka oddzia³u Agencji Restrukturyzacji i

spodarstw do standardów UE  z³o-

subiektywne odczucie, jako kierowni-

Modernizacji Rolnictwa. S¹dzê, ¿e

tysiêcy euro. Przy takich kwotach

to niema³e, trafi¹ na wie. Wymieniê

stwa. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e ze wzglê-

ków co do tego, ¿e pieni¹dze z Unii, i

wymagana jest wizytacja gospodar-

choæby kilka róde³, których dyspo-

du na bardzo du¿e zainteresowanie

bezporednich skorzysta³o w tym

go kraju, pula pieniêdzy zosta³a bar-

nentem by³a nasza Agencja. Z dop³at

roku 2.180 rolników, na ³¹czn¹ kwotê

tym akurat dzia³aniem w skali ca³e-

dok. na str. 2

Du¿o siê w ostatnim czasie mówi

o u³atwieniach w wyp³acaniu stypen-

diów uczniom, które powinny zapo-

biec tak du¿ym opónieniom jak ze-

sz³oroczne, ale czy rzeczywicie tak

gdy uczeñ przedstawi faktury, ra-

chunki, bilety miesiêczne, odpowiednio opisane paragony.

Przypominamy wiêc o koniecz-

¿ono 46 wniosków, z których 22

rozwia³y siê w ci¹gu tego czasu

unijne za³atwi¹ w swojej szkole.

zostanie wyp³acone jedynie wtedy,

nego dzia³ania  dostosowanie go-

wszystkie w¹tpliwoci euroscepty-

wszelkie formalnoci zwi¹zane z

ubieganiem siê o tzw. stypendium

oznacza, ¿e przyznane stypendium

o dop³aty z³o¿ono w zwi¹zku z za-

opiewaj¹ na wartoæ powy¿ej 10

Uczniowie szkó³ ponadgimna-

zj al nych koñcz¹cych si ê mat ur¹

by edukacyjne przez uczniów, co

Dotacje w wysokoci 50 tysiêcy z³

-

*

wydatków ponoszonych na potrze-

ków  tak¿e cieszy³ siê wziêciem.

rolników z powiatu strzeleckiego?

Strzelcach Opolskich przy ul. B.

Chrobrego 5.

siê znieæ wymogu dokumentowania

lejny program  dla m³odych rolni-

Jaki by³ pierwszy rok w UE dla

sek wraz z za³¹cznikami w Powiato-

bêdzie? Przede wszystkim nie uda³o

znajduj¹ siê w fazie weryfikacji. Ko-

-

Studenci uzyskaj¹ wszelkie in-

wym Centrum Pomocy Rodzinie w

wyp³acanych, a pozosta³e wnioski

otrzyma³o 13 osób. Szeæ wniosków

*

wych, i przeciwko

to nagminne jest ich ³amanie. Kierow-

ska.

micki 2005/2006. Nabór potrwa

formacje oraz pobior¹ i z³o¿¹ wnio-

czaj¹ ulice: Pi³sudskiego, Powstañ-

ców l., Marka Prawego i Krakow-

szu Spo³ecznego oraz bud¿etu

ró¿nego rodzaju wy-

wie od 5 wrzenia (a w policji od 2,5
roku). Granice jego rewiru wyzna-

wanego z Europejskiego Fundu-

do 21 listopada b.r.

kroczeñ  i drogo-

Najm³odszy sta¿em dzielnicowy

mo¿na sk³adaæ wnioski o przy-

znanie stypendium wspó³finanso-

to dzielnica ³atwa. W

Cent rum dochodzi

w Strzelcach Opolskich to st. post.

edukacyjnych to Twoja szansa 

nie przegap jej! Wci¹¿ jeszcze

pañstwa na rok szkolny/akade-

do najwiêkszej iloci

rozmowa z Romanem Majem, kierownikiem Biura Powiatowego

Stypendium na wyrównanie szans

wencyjnym i trzeba

przyznaæ, ¿e nie jest

ARiMR w Strzelcach Opolskich

ga³o siê 2.208 rolników, to jednak ten-



nie patrolowo-pre-

niejszy jest tu wynik g³osowania

ich nieco wiêcej, bo o dop³aty ubie-

terenie

pracowa³em w pluto-

wy, moim zdaniem nie tyle najwa¿-

wnioski mo¿na by³o sk³adaæ, by³o

tym

mówi.  Wczeniej

wynik nie jest do koñca sprawiedli-

2004 r., czyli pierwszym, kiedy te

krótki

le, ¿e nie znam pod-

prenumeruje SW, a oddano 152

prawie 15,78 mln z³. Wprawdzie w

Ta k

sta¿ nie oznacza wca-

Zupe³nie niez³y rok dla rolników
-

Chcesz stypendium?
Z³ó¿ wniosek!

Mandat za przeklinanie

- Trudno mi to oceniæ, bo przecie¿

noci gromadzenia tego rodzaju do-

kumentów. Kupujesz podrêczniki?

Popro o fakturê i zwróæ od razu

uwagê, czy jest odpowiednio wysta-

wiona  czy widnieje na niej tytu³

podrêcznika i autor, data wystawie-

Stroiki z Zawadzkiego w przededniu Wszystkich wiêtych
wiêcej czytaj na str. 3

nia, cena, podpis wystawcy, numer
dok. na str. 3

