Zmiany w Powiecie
Na ostatniej sesji Rady Powiatu, 22 marca, nast¹pi³y zmiany w sk³adzie samej
Rady jak i Zarz¹du Powiatu. Szerzej o tym napiszemy w nastepnym numerze
naszego dwutygodnika, przy okazji relacji z sesji. Wtedy te¿ przedstawimy
bli¿ej sylwetki nowych cz³onków w³adz.

Dlaczego tak ma³o?
To pytanie nasunê³o siê samo po lekturze artyku³u Ile kasy z Brukseli wziê³a Opolszczyzna w poniedzia³kowej (20 marca br.) NTO.
Naj³atwiej zsumowaæ wartoci na wykresie  suma iloci zrealizowanych projektów z naszego powiatu jest najni¿sza!
Na taki stan sk³adaj¹ siê iloci projektów poszczególnych programach.
Spróbujmy spojrzeæ na najgorsz¹ po-

zycjê (najmniejsza iloæ projektów w

tora ¯ywnociowego oraz Rozwój

Obszarów Wiejskich (SPO ROL).

Wród 48 projektów zaakceptowa-

nych w jego ramach w powiecie strze-

województwie)  iloæ zaakceptowa-

leckim (na dzieñ 31. stycznia br.)

wego Programu Operacyjnego Re-

przez samorz¹dy, jak i rolników in-

nych projektów w ramach Sektorostrukturyzacja i Modernizacja Sek-

mieszcz¹ siê zarówno te, zg³aszane

dok. na str 2

Jak sprzedaæ szko³ê?

Przeczytaj!
* O ptasiej grypie
* Ser z kminkiem
i co jeszcze?
* Jaka kadencja?
- oceniaj¹ radni
* Oferta edukacyjna ZSZ
w Zawadzkiem
* Dotacje dla wsi
* Oferty pracy

Pierwszy dzieñ targów Nowym Cz³onkiem Zarz¹du Powia-

Nowym Radnym Powiatu zosta³

tu zosta³ Radny Hubert Barton z Le-

Henryk Szopa z Jaryszowa.

t³umy na naszym stoisku

Dodatkowe

nicy

nabory

Wielkie ³atanie

na stypendia
DLA UCZNIÓW
Powiat Strzelecki og³asza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie
stypendium w ramach Dzia³ania 2.2
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wspó³Powiatu. W pierwszym targowym

finansowanego ze rodków Europej-

Urz¹d Marsza³kowski przy wspó³-

Ogólnokszta³c¹cych, Zespó³ Szkó³

rodków Bud¿etu Pañstwa w celu

Regionalne Targi Edukacyjne. Po raz

A. Kamiñskiego oraz Zespó³ Szkó³

szko³y ponadgimnazjalne naszego
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W³anie teraz (22-23 marca) odprzez

dniu zaprezentowa³ siê Zespó³ Szkó³

udziale Urzêdu Miasta w Opolu II

Zawodowych Nr 1, Zespó³ Szkó³ im.

bywaj¹

siê

organizowane

pierwszy uczestniczyæ w nich bêd¹

Specjalnych przy DPS w Zawadz-

Z³oty dla zuchwa³ych

21 marca - prace przy naprawie nawierzchni drogi
Olszowa - Zimna Wódka - Stary Ujazd
Zima da³a siê nam dobrze we znaki. I to nie tylkko nam, ale i naszym
drogom. Ostatnio widaæ to wszêdzie
 w postaci du¿ej iloci ubytków nawierzchni. Na dzi ten stan jest szcze-

stworzenia listy rezerwowej uczestn i k ó w p r o j e k t u Stypendi a dl a
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹.

WPISANIE NA LISTÊ
REZERWOW¥ UCZESTNIKÓW
NIE JEST RÓWNOZNACZNE
Z PRZYZNANIEM

skich na ulicach: Powstañców l., 1-

STYPENDIUM!!!

go Maja, Mickiewicza, Ujazdowskiej,
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drodze powiatowej 1805 Strzelce
Opolskie  Dolna  Porêba, drodze

DLA STUDENTÓW

1434 w m. £¹ki Kozielskie, drodze

gólnie zauwa¿alny w Strzelcach Opol-

skiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze

Powiat Strzelecki og³asza dodatkowy
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nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Dzia³ania 2.2 Zin-

Rok Nuciusa
Cudze chwalicie, swego nie znacie ... Brzmi banalnie, ale niesie ze
sob¹ prawdê, która czasem bywa nieco przykra. Z rêk¹ na sercu, kto wie,
kim by³ Johannes Nucius?
Podejrzewam, ¿e 80% ankietowanych zmiesza³oby siê, s³ysz¹c to
pytanie. A Nucius to przecie¿ kawa³
naszej historii. I to jakiej historii!
Jest szansa, aby siê zrehabilitowaæ i nadrobiæ luki w wiedzy o tym
wybitnym kompozytorze.

tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wspó³fi-

Bowiem rok 2006 zosta³ og³oszo-

nansowanego ze rodków Europej-

ny w gminie Jemielnica Rokiem Jo-

skiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze

hannesa Nuciusa. Szacowny Nucius

rodków Bud¿etu Pañstwa w celu

pochodzi³ wprawdzie ze Zgorzelca,

stworzenia listy rezerwowej uczest-

ale zwi¹zany by³ z Jemielnic¹, bo w

ników projektu Stypendia dla stu-

tutejszym cysterskim klasztorze pe³ni³ funkcjê opata i tutaj zyska³ s³awê.
Ale zanim sta³ siê prze³o¿onym jemielnickich cystersów, kszta³ci³ siê w
Nysie. Jego ojcem duchowym i jednoczenie przyjacielem by³ Georg

Szczegó³y obchodów - str 8
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10 marca w Zespole Szkó³ Za-

szewsk¹ i Annê Sewruk. Konkurs

wodowych Nr 1 w Strzelcach Opol-

po³¹czony by³ z wystaw¹ osi¹gniêæ

tem merytorycznym Narodowego

zentacj¹ szkolnej firmy ¯AK.

skich odby³ siê konkurs pod patrona-

Banku Polskiego  Z³oty dla zuchwa³ych  zorganizowany przez na-

uczycieli przedmiotów ekonomicz-

nych Izabelê Bartoszek, Romanê Stra-

uczniów klas ekonomicznych i preTurniej zaszczycili sw¹ obecno-

ci¹ dyrektor Okrêgowego Oddzia³u
Narodowego Banku Polskiego w
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dentów powiatu strzeleckiego.

WPISANIE NA LISTÊ
REZERWOW¥ UCZESTNIKÓW
NIE JEST RÓWNOZNACZNE
Z PRZYZNANIEM
STYPENDIUM!!!
dok. na str. 6

