
Przeczytaj:
* O modernizacji ul. 1-go

Maja i Cementowej
* Daj nadziejê
* O jednym z O�miu

Wspania³ych
* Id� na Rajd Wiosenny!
* Miniinformator dla

niepe³nosprawnych - cz. III

O �schetynówkach� pisali�my
pod koniec grudnia ub. roku, kiedy
wiadomo ju¿ by³o, ¿e dwa projekty
Powiatu Strzeleckiego otwieraj¹ listê
rankingow¹ wojewody. £¹czny koszt
tych inwestycji drogowych, czyli
modernizacji ulicy Cementowej i 1-

Podpisanie umowy
na �schetynówki�

go Maja  w Strzelcach Opolskich, w
ramach Narodowego Programu Budo-
wy Dróg Lokalnych, mia³ wynie�æ
prawie 8 mln z³otych, a dofinanso-
wanie w obu przypadkach przewi-
dziano na poziomie 50 procent.

Oferty edukacyjne szkó³
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Po trzech latach m³. insp. Jan
Lach po¿egna³ siê ze swoimi podw³ad-
nymi, ze strzeleck¹ komend¹ powia-
tow¹ oraz w³adzami samorz¹dów:
przyj¹³ propozycjê komendanta wo-
jewódzkiego policji i od 16 marca obj¹³
stanowisko komendanta miejskiego
policji w Opolu.

- Z widocznych rzeczy, które po
sobie zostawiam � mówi³ chwilê
przed uroczystym oficjalnym po¿e-
gnaniem � to poprawa warunków
pracy policjantów i przyjêæ miesz-
kañców. Jednostka zosta³a wyremon-
towana, mamy lepsze doposa¿enie,
które poprawi³o siê dziêki wsparciu

Bêdzie nowy komendant

Witamy Laureatów! - tymi s³o-
wami rozpocz¹³ siê 5 marca w go-
�cinnych Zdzieszowicach XVI Opol-
ski Plebiscyt �Najlepsi z Najlep-
szych - 2008�.

Po s³owach powitania odczyta-
no list gratulacyjny Jaros³awa Dudy
pe³nomocnika Rz¹du do Spraw Osób
Niepe³nosprawnych Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej.

Najlepsi
z Najlepszych

� 2008

W �rodê, 11 marca odby³a siê uro-
czysto�æ wkopania kamienia wêgiel-
nego pod budowê sali gimnastycznej
przy Publicznej Szkole Podstawowej
B³otnicy Strzeleckiej. Szko³a w B³ot-
nicy ucierpia³a podczas tr¹by po-
wietrznej, która przesz³a nad naszym
powiatem 15 sierpnia minionego roku.

Szko³a
w B³otnicy

bêdzie mia³a
salê sportow¹

Uczniowie z Zespo³u Szkó³ im.
Aleksandra Kamiñskiego w Strzelcach
Opolskich wraz z kolegami z Izraela
i Niemiec odebrali w berliñskiej Aka-
demii Brandenburskiej gratulacje i
nagrodê za zajêcie I miejsca w kon-
kursie Fundacji �Europa dla pokoju�
- za realizacjê projektu �Brama do
¿ycia�. To ogromny sukces, bo fun-
dacja wspó³finansowa³a a¿ 135 zre-
alizowanych projektów, z których
trzydzie�ci piêæ zdoby³o wyró¿nie-
nie. A fragment nagrodzonej sztuki
zaprezentowali�my wspólnie z po-
zosta³ymi uczestnikami projektu �
m³odzie¿¹ niemieck¹ i izraelsk¹ �
przed zaproszonymi na uroczyst¹
galê go�æmi.

Polsko-niemiecko-izraelska
�Brama do ¿ycia�

I miejsce
w Berlinie
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