
Przeczytaj!
* Sesja Rady Powiatu

* Mamy zdrowe byd³o

* Zbieramy legendy z powiatu

* Podziel siê podtakiem

* Oferty pracy

* Zaproszenia na Targi

Dni otwarte w ZSZ nr 1 - 7 marca

Nie, epidemii nie og³oszono, ale
nie ma najmniejszych w¹tpliwo�ci, ¿e
w statystykach zanotowano bardzo
du¿y skok zachorowañ. A przecie¿ i
tak nie wszyscy chorzy czy prze-
ziêbieni od razu id¹ do lekarza.
- W styczniu tego roku stwier-
dzono 30 przypadków, w lutym ju¿
230, podczas gdy rok temu w stycz-
niu i lutym ani jednego przypad-
ku, a w marcu 2006 � 15 � mówi
Katarzyna Kanoza, szefowa Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Strzelcach Op.

Dodaje jednak, ¿e trudno oceniæ,
czy to rzeczywi�cie grypa czy te¿

Grypa w powiecie?
zachorowania grypopodobne, jako ¿e
nikt w powiecie nie prowadzi³ badañ
wirusologicznych, jedynej podstawy
do stwierdzenia, czy rzeczywi�cie
mamy do czynienia ze zwiêkszon¹
zachorowalno�ci¹ na grypê.

Wprawdzie w powiecie kilka
przychodni uczestniczy w programie
SENTINEL i mo¿na by przeprowa-
dzaæ badania wirusologiczne, spraw-
dzaj¹ce czy na terenie powiatu jest
wirus grypy, ale dotychczas tego nie
robiono. Jedn¹ z przeszkód by³a ko-
nieczno�æ dostarczenia do Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemio-

Uwaga uczniowie szkó³ ponad-
gimnazjalnych koñcz¹cych siê ma-
tur¹ w powiecie strzeleckim:

S¹ ju¿ �rodki na wyp³aty sty-
pendium wspó³finansowanego z
Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego oraz Bud¿etu Pañstwa!

Powiat strzelecki otrzyma³ w³a-
�nie  �rodki na wyp³atê stypendiów
za kolejne miesi¹ce roku szkolnego
2006/2007 dla uczestników projektu
�Stypendia dla uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹
w powiecie strzeleckim w roku szkol-
nym 2006/2007� realizowanego w
ramach dzia³ania 2.2 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Oznacza to, ¿e Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Opol-
skiego zaakceptowa³ wniosek o p³at-
no�æ po�redni¹, w którym rozlicze-
niu podlega³y �rodki wydatkowane
w 2006 roku. Uczniowie, którzy sys-
tematycznie uczêszczaj¹  na zajêcia
szkolne, tzn. nie przekroczyli 40 go-
dzin opuszczonych bez usprawiedli-
wienia, w najbli¿szym czasie otrzy-
maj¹ stypendia za styczeñ i luty br.,
a potem na bie¿¹co za nastêpne mie-
si¹ce do czerwca w³¹cznie.

Po raz czwarty w tym roku rol-
nicy bêd¹ mogli sk³adaæ w powiato-
wych biurach ARiMR wnioski o do-
p³aty bezpo�rednie. Termin sk³ada-
nia wniosków � od 15 marca do 15
maja. Nikt siê jednak nie spodziewa,
¿e w pierwszym miesi¹cu nast¹pi
�pospolite ruszenie�. Zapewne bê-

Z dyskusji w internecie: Te ci¹g³e
zmiany w formularzach to chyba dla
zmylenia tych, którzy ju¿ siê nauczy-
li wype³niaæ! Powinni uczyæ wype³-
niania takich wniosków w wiejskich
gimnazjach, mo¿e dzieci by to zro-
zumia³y

Dop³aty
bezpo�rednie
2007 � zmiany

Partnerstwo bez granic

wyró¿nienie dla Zespo³u Szkó³ im. A. Kamiñskiego w Strzelcach
wiêcej czytaj str. 6

Z okazji 8 marca � wszystkim Paniom
w dniu ich �wiêta

� ¿yczymy wszystkiego co najlepsze.
Du¿o zdrowia, szczê�cia, rado�ci
i pomy�lno�ci w ¿yciu osobistym

oraz wielu sukcesów na niwie zawodowej.

Starosta
Józef Swaczyna

Wicestarosta
Waldemar Gaida

Wiele na to wskazuje. Strategia
rozwoju Opolszczyzny przyjêta
przez sejmik województwa w czê�ci
dotycz¹cej zapewnienia bezpieczeñ-
stwa zdrowotnego mieszkañców wo-
jewództwa sytuuje nasz szpital w�ród
placówek z drugim stopniem referen-

Marzenie o sieci
Znalezienie siê szpitala w krajowej sieci to marzenie ka¿-
dego dyrektora. Czy strzelecki szpital ma na to szanse?

cyjno�ci. Spe³niamy m.in. takie wy-
magania: ilo�æ ³ó¿ek, wielo�æ oddzia-
³ów, funkcjonowanie oddzia³u aneste-
zjologii i intensywnej terapii, ca³o-
dobowy dostêp do diagnostyki i szpi-
talny oddzia³ ratunkowy.  Je�li po-

T³umy w szkole

Para my�liwska dogl¹da stoiska i nie
bez powodu, gdy¿...

Potrawami z dziczyzny kusz¹
uczniowie klas o profilu gastrono-
micznym

O ofercie edukacyjnej - na str. 5

dok.  str. 2

Jest kasa na
stypendia

dok. na str. 8

dok. na str. 7


