
Przeczytaj:
* Kolonowskie

- 1. miejsce

w województwie

* Góra, a te¿ zalana

* �Orlik� czeka

* Strze¿ siê kleszczy

* Oferty pracy

Pó³ wieku i ponad 12 milio-
nów rok rocznie � wtedy bêdzie-
my mieæ porz¹dne drogi

W sali narad starostwa 24 czerw-
ca odby³a siê XXXI sesja Rady Po-
wiatu Strzeleckiego, a jej tematem
przewodnim by³a debata drogowa i
�rodki lokalnego transportu zbioro-
wego.

Nim jednak przewodnicz¹cy
Henryk Bartoszek móg³ dopu�ciæ do
debaty drogowej, podda³ pod g³oso-
wanie projekt uchwa³y w sprawie
uzupe³nienia sk³adu Rady po wyga-
�niêciu mandatu  Krzysztofa Fabia-
nowskiego i zajêcie jego miejsca przez
kandydata z tej samej listy. Po z³o¿e-
niu �lubowania nowym radnym  zo-
sta³  Stanis³aw Krawiec. Po przyjê-
ciu �lubowania Henryk Bartoszek
stwierdzi³, i¿ sk³ad Rady zosta³ uzu-
pe³niony oraz og³osi³ krótk¹ przerwê
na ukonstytuowanie siê Klubu Rad-
nych Ziemi Strzeleckiej.

Sesja Rady Powiatu

Drogi
dla wnuków

Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
dzia³anie 4.1 Promocja i informacja oraz z Bud¿etu Pañstwa.

Informujemy szanownych mieszkañców Powiatu Strzeleckiego, ¿e z
dniem 01.07.2009 r. ruszy³  Lokalny Punkt Informacyjny przy  Staro-
stwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.

Udzielamy nieodp³atnych informacji w zakresie funduszy struktu-
ralnych, w tym mo¿liwo�ci uzyskania wsparcia ze �rodków Unii Euro-
pejskiej w ramach programów operacyjnych wynikaj¹cych z Narodowej
Strategii Spójno�ci.  Ponadto bêd¹ organizowane spotkania, szkolenia,
konferencje dla potencjalnych beneficjentów z obszaru powiatu.

W zale¿no�ci od potrzeb beneficjentów informacje bêd¹ udzielane
poprzez:
- kontakt osobisty
- kontakt telefoniczny
- kontakt korespondencyjny
- kontakt drog¹ elektroniczn¹
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Lokalnego Punktu Infor-
macyjnego przy Starostwie Powiatowych w Strzelcach Opolskich przy
ulicy Jordanowskiej 2. Tymczasowo siedziba mie�ci siê w pokoju 310 w
Zespole ds. Promocji Powiatu. Natomiast od dnia 03.08.2009r. siedziba
docelowa Lokalnego Punktu Informacyjnego usytuowana bêdzie w poko-
ju numer 7 na parterze Starostwa. Informacji telefonicznych mo¿na uzy-
skaæ pod numerem 077 44 01 713.

SERDESZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z BEZP£ATNYCH INFORAMCJI

Starosta Strzelecki zwraca siê z gor¹cym apelem do wszystkich miesz-
kañców Powiatu, o pomoc i wsparcie dla dotkliwie pokrzywdzonych
przez powód� mieszkañców województwa opolskiego.
Wspólnie mo¿emy zapewniæ im szansê na nowy start i wspomóc w
tym tragicznym momencie - datki nawet niewielkie pozwol¹ na przy-
wrócenie nadziei tym, którzy stracili dorobek ca³ego ¿ycia. B¹d�my
solidarni i szczodrzy, nios¹c pomoc potrzebuj¹cym.
Pamiêtajmy, i¿ po przej�ciu tr¹by powietrznej 15 sierpnia ubieg³ego
roku to mieszkañcy naszego powiatu otrzymali niezbêdn¹ pomoc w
usuwaniu szkód powsta³ych w jej wyniku - dzi� my mamy szansê
odwdziêczyæ siê za okazane wsparcie.

�rodki finansowe proszê kierowaæ na poni¿ej wskazany numer konta
bankowego z dopiskiem ��RODKI  DLA  OFIAR  POWODZI�

Bank Spó³dzielczy Le�nica o. Strzelce Opolskie
Nr rach: 61 8907 1089 2002 0090 0007 0038

Pomó¿my powodzianom
Apel Starosty Strzeleckiego

LOKALNY PUNKT
INFORMACYJNY

To jedno z najlapidarniejszych
podsumowañ pó³rocznych starañ o
nowy sprzêt dla szpitala, sfinanso-
wanych czê�ciowo ze �rodków unij-
nych. Procedury nie opó�ni³ nawet
powtórnie og³oszony przetarg, a
stawka by³a du¿a: dofinansowanie
mo¿na by³o otrzymaæ pod warun-
kiem zakoñczenia projektu przed

koñcem czerwca. Uda³o siê: 26 czerw-
ca zosta³ w ca³o�ci rozliczony. Teraz
szpital czeka na zwrot 202 tysiêcy
z³otych dofinansowania: aparat do
USG kosztowa³ 180 tysiêcy, nato-
miast aparat do znieczuleñ 90 tysiê-
cy z³otych; czê�æ kosztów pokrywa
szpital, resztê UE.

Skromna uroczysto�æ,
niebywa³y sukces

Emocje ju¿ opad³y: wyniki ma-
tur s¹ znane. Konkluzja najkrótsza:
zdawalno�æ w szko³ach powiatu
strzeleckiego wynios³a 79,3% i jest
wy¿sza ni¿ �rednia w województwie
opolskim (79,1%) i równa tej w Dol-
no�l¹skiem. Z 550 uczniów, którzy
w powiecie przyst¹pili do egzaminu
zewnêtrznego, �wiadectwo dojrza³o-
�ci uzyska³o 436. Tradycyjnie ju¿
lepsze wyniki uzyskali uczniowie li-
ceów ogólnokszta³c¹cych ni¿ pozo-
sta³ych typów szkó³.

Matury 2009

Licea -
�wietnie

Projekt finansowany przez Uniê Europejsk¹
ze �rodków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Bud¿etu Pañstwa

Szczegó³y programu na str. 6

Nowe USG

dok. na str. 2

dok. na str. 2

dok. na str. 4

Przyjd�! Bêdzie �wietna zabawa


