
Renowacja o³tarza w ko�ciele �w. Wawrzyñca by³a niezwykle pilnym za-
daniem, bo destrukcja elementów drewnianego obramowania by³a znaczna.
Temat powa¿ny, wymagaj¹cy fachowej wiedzy i umiejêtno�ci, ale... Oczywi-
stym by³ fakt, ¿e niezbêdne bêd¹ spore �rodki. Tylko pytanie � sk¹d je wzi¹æ?
- Skupienie wokó³ pewnych idei ca³kiem sporej grupy ludzi wcale nie jest takie
trudne � mówi Waldemar Gaida, wicestarosta, a zarazem przewodnicz¹cy DFK
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* Oferty pracy

Przeczytaj!

Wreszcie uczniowie � stypen-
dy�ci EFS odetchn¹ z ulg¹: koniec
ze zbieraniem faktur i biletów
miesiêcznych oraz zastanawiania
siê, jakie buty zostan¹ uznane za
obuwie sportowe, a jakie nie. Ko-
niec z biurokracj¹ i wyd³u¿aniem
terminów wyp³at! Ju¿ nied³ugo
uczniowskie stypendia z EFS bêd¹
wyp³acane w taki sam sposób jak
studenckie: ¿yw¹ gotówk¹.

Zmiany do Uzupe³nienia Zinte-
growanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego � dokumentu
reguluj¹cego tryb przyznawania i wy-
p³acania stypendiów wspó³finanso-
wanych ze �rodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego oraz ze �rod-
ków Bud¿etu Pañstwa w skali ca³ego
kraju � pozwol¹ na wyp³atê stypen-
dium uczniom szkó³ ponadgimnazjal-
nych koñcz¹cych siê matur¹ w for-
mie finansowej, bez obowi¹zku po-
�wiadczania przez uczniów wydat-
ków poniesionych na cele edukacyj-
ne fakturami, rachunkami, biletami
miesiêcznymi, itp.
Jedynym warunkiem otrzymania
stypendium bêdzie od tej pory wy-
wi¹zywanie siê przez ucznia z obo-
wi¹zku uczêszczania na zajêcia.
Dyrektor szko³y lub upowa¿niona
przez niego osoba zostanie zobowi¹-
zana do przedstawiania za�wiadczeñ
o uczestnictwie ucznia w zajêciach
szkolnych cztery razy w ciagu roku
szkolnego: w listopadzie, styczniu,
kwietniu i czerwcu. Przekroczenie li-
mitu godzin nieusprawiedliwionych,
który zostanie okre�lony w zaktuali-
zowanym regulaminie przyznawania
i przekazywania stypendiów dla
uczniów, spowoduje wykluczenie

Kasa bez
rachunków

Dobra wiadomo�æ dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych koñ-
cz¹cych siê matur¹ � faktury, ra-
chunki, bilety miesiêczne nie bêd¹
ju¿ potrzebne, by otrzymaæ stypen-
dium!

VII fina³ !!!

Konkurs na Najpiêkniej Przystrojon¹ posesjê powiatu strzeleckiego w czasie
�wi¹t bo¿onarodzeniowych zakoñczy³ siê jak zawsze przed �wiêtem Trzech
Króli i choæ od dawna znamy zwyciêzców na uroczyste podsumowanie trzeba
by³o poczekaæ do 25 lutego.

S³owa popularnej piosenki Ze-
spo³u �Dwa plus jeden� by³y moty-
wem tematycznym i artystycznym
�wiêta Szko³y, które odby³o siê 2
marca w Zespole Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem. Okazja ku
temu by³a wyj¹tkowa. Powsta³a
nowa sala lekcyjna ze specjalistycz-
nym sprzêtem terapeutycznym -
Sala Do�wiadczania �wiata.
Historia tej Sali zaczê³a siê w 1997 r.,
kiedy Minister Edukacji Narodowej
podpisa³ rozporz¹dzenie dotycz¹ce
obowi¹zku szkolnego dla dzieci nie-

Sala Do�wiadczania �wiata �
�chod� pomaluj mój �wiat��

pe³nosprawnych umys³owo w stop-
niu g³êbokim. Wówczas nauczyciele
naszej szko³y, pomimo posiadanego
ju¿ specjalistycznego wykszta³cenia,
rozpoczêli intensywne dokszta³canie
siê w zakresie metod, form i sposobu
pracy z wyj¹tkowym uczniem. Za-
czêli równie¿ szukaæ pomocy dydak-
tycznych i sprzêtów terapeutycz-
nych. Pierwszym efektem by³y dwie
sale rewalidacyjne, zorganizowane w
2001 r. ze �rodków pozyskanych od
sponsorów oraz z organu prowadz¹-
cego, czyli Powiatu Stzreleckiego.

-Og³aszaj¹c
t ego roczny
konkurs dla
organizac j i
poza rz¹do-
wych przewi-
dywali�my, ¿e
na zwyciêskie
p r o j e k t y
przeznaczona
zostanie pula

70 tysiêcy z³otych, na poziomie po-
przedniego roku. Jednak okaza³o siê,
¿e to nie wystarczy � mówi wicesta-
rosta Waldemar Gaida. � Ju¿ w 2005
r., przy pierwszej edycji konkursu na
realizacjê zadañ publicznych przez

organizacje pozarz¹dowe, zg³oszono
wiele bardzo interesuj¹cych pomy-
s³ów, tak ¿e w efekcie zrealizowa-
nych zosta³o wówczas przez 7 sto-
warzyszeñ 16 zadañ. W tym roku
trzyna�cie organizacji z³o¿y³o 31
ofert; 7 z nich zosta³o jednak odrzu-
conych z przyczyn formalnych i b³ê-
dów rzeczowych. Zaakceptowane
projekty obejmuj¹ bardzo ró¿noraki
zakres prac: od skierowanych do wy-
branych grup �rodowiskowych, np.
prowadzenia zajêæ i konkursów edu-
kacyjnych czy sportowych lub im-
prez kulturalnych w lokalnym �ro-
dowisku, po przedsiêwziêcia o wiêk-

Ro�nie aktywno�æ

Od dnia 15 marca do dnia 15 maja
2006 roku w Biurze Powiatowym
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa bêd¹ przyjmowane
Wnioski o przyznanie p³atno�ci bez-
po�rednich do gruntów rolnych lub o
przyznanie p³atno�ci z tytu³u wspar-
cia dzia³alno�ci rolniczej na obsza-
rach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania na 2006 rok. Spó�-
nialscy bêd¹ mieli jeszcze do dyspo-
zycji 25 kolejnych dni, do 9 czerwca,

Dop³aty bezpo�rednie
ale � tak jak w latach poprzednich �
za ka¿dy dzieñ zw³oki potr¹cony
zostanie 1 % z nale¿nej kwoty p³at-
no�ci.
- W tym czasie bêdziemy praco-
waæ na dwie zmiany, od 6.00 rano do
22 .00 wieczorem, ale � uwaga! � na
pewno nie w soboty i niedziele, jak
by³o w poprzednich latach � mówi
Roman Maj, kierownik strzeleckiego
biura ARiMR.
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