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P O W I A T

Stypendia dla

Pieni¹dze z kontraktu
Zapad³y ju¿ rozstrzygniêcia o
podziale rodków z tegorocznego

Kontraktu Wojewódzkiego. W ra-

mach dzia³ania 1.2 Unowoczenienie
bazy dydaktycznej placówek eduka-

cyjnych 100.000 z³otych dofinansowania przeznaczone zosta³o na reali-

zacjê zadania Powiatu Strzeleckiego

Przebudowa bazy edukacyjnej ZSZ
Nr 1 w Strzelcach Op.  modernizacja hal warsztatowych i dostosowa-

nie ich na potrzeby orodka egzami-

nacyjnego. W sumie na ten cel zo-

z uczestnictwem w programie Wyposa¿enie centrów kszta³cenia

wanych ze rodków Europejskiego

praktycznego oraz wybranych

Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu
z

zewnêtrznych egzaminów zawodo-

wszystkim

wych realizowanym przez Minister-

stwo Edukacji Narodowej, finansowanym przez Europejski Fundusz Spo³eczny.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1

w Strzelcach Opolskich zosta³ zakwa-

Prace budowlane obejm¹ 4 obec-

tu. Warunkiem dalszego udzia³u jest

tysiêcy z³otych.

zakres to: rozebranie cianek dzia³owych istniej¹cych pracowni i budo-

wê nowych wraz z fundamentami. W

lifikowany do drugiego etapu projekzapewnianie odpowiedniego miejsca
(pracowni) do zainstalowania sprzê-

nie maszyn przy pomocy wózków

nia te zostan¹ zainstalowane w nowo

wsta³ej pracowni  orodku egzami-

nacyjnym - rozebrana zostanie stara
posadzka, a na jej miejsce u³o¿ona
nowa,

wraz

z

podbudow¹.

We

wszystkich pracowniach wykonana
bêdzie nowa instalacja elektryczna

uwzglêdniaj¹ca wymogi ich nowego
przeznaczenia. W efekcie powstanie
5 pracowni zajêæ praktycznych.

Utworzenie pomieszczenia na potrze-

Powód?

nadal

pierwsza transza rodków, któr¹ Po-

wiat Strzelecki otrzyma³ w ubieg³ym
roku i w ramach których uczniowie

otrzymali stypendia jeszcze na starych zasadach, czyli zrefundowno im
wydatki, które byli w stanie odpo-

wiednio udokumentowaæ za pomoc¹
faktur, rachunków, biletów i które

ponieli na cele edukacyjne.

egzaminacyjnego.

nansowanie. Najwiêkszy z nich to
dofinansowanie kwot¹ 1.200 tysiêcy

z³otych modernizacji Domu Pielgrzy-

ma w Górze w. Anny. W sumie do
powiatu sp³ynie 1.825,8 tysi¹ca z³otych.

(bb)

Miniony

weekend

by³

dla

wszystkich mieszkañców Kolonowskiego bardzo wa¿nym wydarzeniem.

Nie tylko dlatego, ¿e w tym czasie

odby³ siê tam wspania³y festyn, ale
¿e w tym czasie dosz³o do podpisania dwóch wa¿nych dokumentów.

Pierwszy z nich to umowa o

wspó³pracy partnerskiej z gmin¹
Wolfsgraben w Austrii.

Drugi to akt przyst¹pienia gmi-

ny Kolonowskie do Miêdzynarodo-

Regionalizm w dydaktyce

wego

Sojuszu

krainê historyczno-geograficzn¹, bez

gdy w sesji nie uczestniczy³o tyle

podsumo-

Ca³e przedsiêwziêcie mia³o nie tylko

Henryk Kroll, Wicemarsza³ek Woje-

trzeba traktowaæ jako ca³oæ  jedn¹

konferencja

podzia³u na Górny, Dolny i Opolski.

wuj¹ca do-

charakter dyskusji teoretycznych, ale

cykl

warsztatów na temat zasygnalizowany w tytule. A odpo-

równie¿ wymiar praktyczny  dopo-

wiada W. Gaida. wspólnie opraco-

wane na warsztatach nauczycieli sce-

nariusze lekcji oraz publikacja pt.
l¹sk w edukacji regionalnej.

-

Mamy siê czego baæ?  zwra-

cam siê z pytaniem do dyrektora
strzeleckiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Marka
Lenarta.

-

Raczej nie. Na przestrzeni ostat-

nich kilku lat sytuacja epidemiolo-

prawa jakoci wody, zmniejszy³o siê
zanieczyszczenie

powietrza.

Wszystkie przeprowadzone przez

nas kontrole wskazuj¹, ¿e stan sani-

tarny powiatu jest ca³kiem przyzwoity.
-

-

Du¿o by³o tych kontroli?

Licz¹c wszystkie obszary naszej

iloæ przypadków WZW typu B i C

nie ronie, a maleje, nast¹pi³a te¿ po-

dok. na str 4

Po

uroczystym

podpisaniu

wspomnianych dokumentów, zakoñczonym wspania³ymi fanfarami kwar-

tetu muzycznego z Wolfsgraben, nast¹pi³ czas na przemówienia zebra-

nych goci, a tak¿e bardzo przyjem-

na chwila  przekazania burmistrzo-

czyli... rower.

Po tej uroczystej czêci dnia

wszyscy wspaniale bawili siê na zorganizowanym z tej okazji festynie.

A atrakcji tam nie zabrak³o. Spe-

cjalnie na t¹ okazjê przyjecha³ do Ko-

lonowskiego niemiecki piosenkarz

wi Norbertowi Kostoniowi nowego

TOBY. By³ te¿ znany wszystkim

ste by³o, ¿e ze wszystkich wybrany

towania koñczy³y zabawy taneczne.

pojazdu s³u¿bowego. Raczej oczywizostanie najbardziej ekologiczny,

Kabaret Francika, a obydwa dni wiê-

tym razem wyj¹tkowo odby³a siê w

nizowana

w y k ³ a d ó w,

wana na najbli¿szej sesji Rady Powiatu (31 maja).

Centrum Kulturalno-Sportowym w

Kolonowskiem. Jak mówi³ przewod-

wy

A jak to wygl¹da w rzeczywistoci? Obszerna informacja o stanie
bezpieczeñstwa sanitarnego powiatu w roku 2005 zostanie zaprezento-

czystej sesji Rady Miejskiej, która

l¹skiego i dolnol¹skiego. Bo l¹sk

seminariów i

twem. Tego mniej wiêcej wszyscy oczekujemy.

Klimatycznego.

25 maja zo-

tychczaso-

salony piêknoci, w których nie mo¿na zaraziæ siê ¿adnym paskudz-

Wszystko to odby³o siê w czasie uro-

Jak uczyæ o l¹sku?
stanie zorga-

kliencie grzebieñ, wysterylizowane narzêdzia w gabinetach lekarskich,

Miêdzynarodowo, ekologicznie

powsta³ym pomieszczeniu orodka
Projekt ten jest jednym z omiu z

Czysta woda w kranach, ciasta i lody bez salmonelli, w sklepach i
restauracjach  wszystko pierwszej wie¿oci i jakoci, u fryzjera  prany, a nie suszony, rêcznik po ka¿dym myciu g³owy i myty po ka¿dym

giczna zdecydowanie siê poprawi³a,

dok. na str. 3

sterowanych numerycznie. Urz¹dze-

terenu powiatu, który otrzyma³ dofi-

Przede

nierozliczona

ma miêdzy innymi pracowniê lu-

sarsk¹ oraz obrabiarek skrawaj¹cych

wid³owych. Ponadto w nowo po-

opónieniem.

tu. W ramach programu szko³a otrzy-

budowanych cianach wykonane zostan¹ drzwi umo¿liwiaj¹ce dostarcze-

pañstwa ju¿ tradycyjnie odbywa siê

ne stanowiska do przeprowadzenia

stanie przeznaczonych ponad 225

nie istniej¹ce hale warsztatowe. Ich

Pomimo obiecywanych u³atwieñ

wyp³ata stypendiów wspó³finanso-

ustawicznego, centrów kszta³cenia

szkó³ zawodowych w specjalistycz-

Jest niele

cierpliwych

by orodka egzaminacyjnego wi¹¿e siê

S T R Z E L E C K I

nicz¹cy Rady Miejskiej jeszcze ni-

osób. Obecni byli: pose³ na Sejm RP
wództwa Opolskiego Józef Koty,

Starosta Strzelecki Józef Swaczyna,
burmistrzowie gmin Wolfsgraben i

Chmelnica, przedstawiciele ró¿nych
organizacji, a tak¿e mieszkañcy gmi-

ny Kolonowskie, jak i gmin partnerskich.

wied jest wcale nie-

³atwa, bo choæ mówi

M³odzi Niemcy w naszym powiecie

siê o potrzebie pozna-

wania w³asnych ko-

W strzeleckim starostwie goci³a

Anny oraz tragiczn¹ historiê mi³osn¹,

ojczyzny, to jak wpa-

Erich-Kastner-Gymnasium w Eislin-

lio. Bogatsi w wiedzê teoretyczn¹,

w ramach partnerstwa organizowane

w szkolne programy?

dwoma nauczycielami pod opiek¹

zwiedzanie naszego powiatu.

dzie¿y.

rzeni, o odnajdywaniu

grupa m³odych Niemców, uczniów z

swojej w³asnej ma³ej

gen. Dwudziestu uczniów wraz z

sowaæ te zagadnienia
Jak uczyæ historii re-

nauczyciela ZSZ nr 1 w Strzelcach

ale te¿ jêzyka polskie-

³o powitanych przez starostê Józefa

tak¿e wiedzy o spo-

Gaidê i wziê³o udzia³ w prezentacji

Opolskich Jana Smoliñskiego zosta-

gionu, jego geografii,

Joanna Ko³odziejczyk

go powiatu.

Uczniowie niemieckiego gimna-

i

wreszcie  brak cie-

zjum mieli okazjê poznaæ nasz po-

towych? Na te w³anie

siê ilu mieszkañców tu mieszka, kto

wiat od strony formalnej. Dowiedzieli

¿ek miêdzyprzedmio-

sprawuje w³adzê, jak kszta³tuje siê

pytania  mówi wice-

gospodarka, gdzie mo¿na wybraæ siê

starosta Waldemar Ga-

ida  próbowalimy

na wycieczkê rowerow¹ czy na ka-

trakcie spotkañ, zapo-

równie¿ z kilkoma naszymi najcie-

sobie odpowiedzieæ w

jak. M³odzi Niemcy zaznajomili siê

cz¹tkowanych

kawszymi i godnymi obejrzenia za-

To

s¹ sta³e, obustronne wymiany m³o-

Gimnazjum w Eislingen jest szko³¹

multimedialnej. By³a ona wprowa-

regionie? Gdy brak

roku.

wych nr 1 w Strzelcach Opolskich, a

dzeniem do zwiedzania strzeleckie-

programu nauczania o

2004

po prezentacji wybrali siê na piesze

partnersk¹ Zespo³u Szkó³ Zawodo-

Swaczynê i wicestarostê Waldemara

go czy niemieckiego, a

³eczeñstwie, gdy brak

podrêczników

z któr¹ zwi¹zany jest pomnik Fi-

w

bytkami - poznali m.in. Górê wiêtej

by³

wspólna inicjatywa
Powiatu

Strzeleckiego

i

Domu

Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej, a
patronat honorowy na konferencj¹
25 maja obj¹³ Kurator Opolski. Wy-

k³ad inauguruj¹cy wyg³osi prof. Dorota Simonides.

Potem bêdziemy mówiæ o naszych

dowiadczeniach i spotkaniach, w

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i ¿alu

PANI BARBARZE JAB£OÑSKIEJ
z powodu mierci

Ojca

których uczestniczyli w nich na-

uczyciele wspomnianych wczeniej

sk³adaj¹

przedmiotów, pasjonaci l¹ska i na-

ZARZ¥D POWIATU STRZELECKIEGO

uczyciele akademiccy z ró¿nych

uczelni opolskich, z województwa

I PRACOWNICY STAROSTWA POWIATOWEGO

Naczelnikowi Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Zimnej Wódce

Panu Tomaszowi Ogazie

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i ¿alu z powodu mierci

¯ony
sk³adaj¹ Prezes Zarz¹du Powiatowego OSP
i ca³a Stra¿acka Braæ powiatu strzeleckiego

