Przeczytaj!

Z myl¹

o bezpieczeñstwie
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Programy dla bezrobotnych
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O przysz³oci SOSW

*

Partnerstwo bez granic

*

Za du¿o stresu na maturze

*

Czerwony Kapturek

*

Oferty pracy

po l¹sku w Kad³ubie

Stypendia

dla niezamo¿nych

Sprawdza siê

czarny scenariusz
Oddanie chodnika w Starym Ujedzie

Nowy chodnik w Boryczy

DNI

ZIEMI

O ile z wyp³at¹ stypendiów z

Pocz¹tek czerwca obfitowa³ w od-

1815 O Izbicko  Grodzisko o d³ugo-

biory robót koñcowych po budow-

ci 250 mb. Inwestycja obejmowa³a

lach b¹d przebudowach ci¹gów

równie¿ wykonanie kanalizacji desz-

chodnikowych. Pierwszego czerw-

czowej, rozbudowê skrzy¿owania

ca br. do u¿ytku oddano, ku uciesze

oraz oznakowanie pionowe i pozio-

mieszkañców miejscowoci Borycz,

me ulic. Dotychczas projekt po-

chodnik w ci¹gu drogi powiatowej

c.d. na str 2

Nie jest

STRZELECKIEJ

tak le

Raport o stanie sanitarnym
powiatu strzeleckiego w roku
2004, zaprezentowany na ostatniej sesji Rady Powiatu przez dyrektora strzeleckiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wzbudzi³ o¿ywion¹ dyskusjê radnych
i sporo pytañ.
-

problemów (do kwietnia br. ju¿ zosta³y wyp³acone), o tyle z uczniow-

skimi s¹. Na razie dostali tylko za

dwa miesi¹ce ub. roku: wrzesieñ i
padziernik Jest czerwiec, rok szkol-

ny ju¿ siê koñczy, rodzice kupili to,
co mogli (czytaj: co zostanie zaakceptowane, zgodnie z wytycznymi),

a na zwrot wydatków nie mog¹ siê

doczekaæ.

O przyczynach tego stanu rzeczy

pisalimy ju¿ w jednym z poprzed-

nich numerów, przypomnijmy wiêc

rzecz ca³¹ w najwiêkszym skrócie. Z

powodu przeci¹gaj¹cych siê procedur konkursowych pieni¹dze z Urzê-

du Marsza³kowskiego wys³ano 24

listopada do powiatu strzeleckiego,
sk¹d czêæ z nich (z powodu niewykorzystania do koñca roku) powê-

drowa³a z powrotem (w takiej samej

sytuacji znalaz³y siê jeszcze dwa inne

powiaty na Opolszczynie). W mar-

cu zwrócono je starostwu. Warun-

kiem wyst¹pienia o nastêpn¹ transzê przys³uguj¹cej kwoty jest wy-

Mamy siê czego obawiaæ, pij¹c

wodê prosto z kranu, kupuj¹c miêso czy ciastka na terenie naszego
powiatu? W przedstawionym Raporcie znalaz³y siê sformu³owania,
od których skóra cierpnie...  z tym
pytaniem zwróci³am siê do Marka
Lenarta, Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
-

EFS dla studentów nie ma wiêkszych

Ale¿ nie jest wcale tak le. Gene-

ralnie, w stosunku do lat ubieg³ych,
np. 2002-2003, nast¹pi³a istotna poprawa stanu sanitarnego powiatu.
Wemy choæby przyk³ad jakoci
wody, od której pani zaczê³a. To, ¿e
jest w niej mniej zanieczyszczeñ potwierdzaj¹ doæ czêste jej badania 
przynajmniej raz w kwartale. Najogólniej rzecz bior¹c  woda mo¿e
byæ zanieczyszczona w dwojaki sposób: bakteriologicznie lub chemicznie.
Jeli ju¿ dochodzi do ska¿enia bakteriologicznego  to zazwyczaj mamy
do czynienia z bakteriami ka³owymi,
c.d. na str 2

danie przynajmniej 80 proc. po-

przedniej, tote¿ powiat strzelecki

taki wniosek z³o¿y³ w maju. Na ostat-

ni¹, najmniejsz¹ czêæ, przyjdzie

jeszcze trochê poczekaæ  znowu do
chwili rozdysponowania 80 proc.

poprzedniej czêci, czyli transzy

drugiej, która na razie do powiatu
jeszcze nie dosz³a.
-

Kiedy strzeleccy uczniowie

dostan¹ zaleg³e stypendia?  z ta-

kim pytaniem zwróci³am siê do Ka-

riny Bedrunki, dyrektor Departa-

mentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzêdu Marsza³kowskiego.

-

Wnioski rozpatrujemy kolejno,

wg daty wp³yniêcia  odpowiada  a
wasz, na p³atnoæ II transzy w wy-

sokoci ponad 180 tysiêcy z³otych,

zosta³ z³o¿ony dopiero 12 maja. Procedura weryfikacji jest u nas doæ

skomplikowana i czasoch³onna, jako

¿e wszystkie z³o¿one dokumenty

sprawdzane s¹ kolejno przez dwie

osoby. Ten problem le¿y po naszej
c.d. na str 4

