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POWIAT STR Z E LE C K I

Krew darem ¿ycia

Wsparcie dla rolników
dotkniêtych susz¹

Opolski Oddzia³ Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wójtom i burmistrzom gmin województwa opolskiego 1 sierpnia przekaza³ informacjê o formach wsparcia dla rolników
dotkniêtych susz¹.

Pe³na informacja na ten temat
dostêpna jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, a w starostwie  w Wydziale Rolnictwa i
Ochrony rodowiska.
My natomiast podajemy najistotniejsze informacje.

Rolnicy, których gospodarstwa dotknê³a klêska suszy, mog¹
skorzystaæ z trzech oferowanych
im przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rodzajów wsparcia.
Mo¿na wybraæ: prolongatê
wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ, wziêcie kredytu z dop³at¹
Agencji do oprocentowania, a tak¿e skorzystanie z udzielanych
przez Agencjê porêczeñ i gwarancji.
Mo¿liwoæ ubiegania siê o

prolongatê sp³aty zobowi¹zañ dotyczy rolników, którzy zaci¹gnêli kredyty obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i
dzia³ach specjalnych produkcji rolnej
znajduj¹cych siê na obszarach dotkniêtych klêsk¹ suszy. Okres prolongaty mo¿e wynieæ do 5 lat.
Agencja mo¿e udzielaæ gwarancji lub porêczeñ sp³aty kredytów
przeznaczonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i
dzia³ach specjalnych produkcji rolnej
znajduj¹cych siê na obszarach dotkniêtych klêskami. S¹ one udzielane
na oznaczony czas, do wysokoci 80
proc. wykorzystanej kwoty kredytu
wraz z odsetkami od kwoty objêtej
gwarancj¹ lub porêczeniem, nie wiêcej jednak ni¿ do ³¹cznej kwoty 65 tys.
z³. Z tytu³u porêczenia lub gwarancji
pobierana jest prowizja w wysokoci 0,8 proc. kwoty porêczenia lub

Og³oszenie o kursie
jêzyka niemieckiego

Zarz¹d DFK w Strzelcach
Opolskich informuje wszystkich
zainteresowanych o naborze na
kursy jêzyka niemieckiego dla
pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych organizowane od 19 wrzenia 2006 roku. Rozpoczêcie o
godz. 17.00.
Kursy trwaj¹ 5 tygodni i bêd¹
prowadzone w uzgodnionych
dniach 3 razy w tygodniu w godzinach popo³udniowych i wieczornych w siedzibie DFK przy
Placu ¯eromskiego 8 w Strzelcach
Opolskich.
W naszej ofercie nie brak ni-

czego, co istotne: konwersacje,
poprawna wymowa, podstawy literatury i historii Niemiec i oczywicie æwiczenia gramatyczne.
Kursy prowadziæ bêdzie  tak
jak ju¿ od 14 lat  pani Gisela Lange z Miêdzynarodowego Towarzystwa na Rzecz Praw Cz³owieka.
Zg³oszenia na kurs przyjmowane bêd¹ w ka¿dy czwartek od godz.
16.00 do 18.00 do 14 wrzenia 2006
roku w siedzibie Zarz¹du DFK przy
Placu ¯eromskiego 8.
Op³ata za kurs wynosi 60,- z³
od osoby.
Zarz¹d Ko³a TSKN

PRZEZ SPORT PO ZDROWIE
Program festynu sportowego
Boisko LKS ZIELONI w Spóroku
SOBOTA 12.08.2006
14.30 Turniej mini pilki noznej dla dzieci i mlodziezy
18.00 Mecz pilki noznej
LKS ZIELONI Spórok seniorzy  LKS ZIELONI
Spórok juniorzy
20.00 Zabawa taneczna
NIEDZIELA 13.08.2006
14.30 BIEGIEM PO ZDRWIE  szukamy olimpijczyka
15.00 Turniej pilki siatkowej
17.00 Gry i zabawy przy muzyce
20.00 Dyskoteka pod gwiazdami
Organizatorzy:
Kolo Gospodyn Wiejskich w Spóroku
LKS ZIELONI Spórok

Biesiada w strzeleckim parku
W sobotê, 12 sierpnia BROWARY TYSKIE zagoszcz¹ w powiecie strzeleckim, a dok³adnie w Strzelcach Opolskich w Parku Miejskim.
Pocz¹tek biesiady piwnej z licznymi atrakcjami jak: wystêpy zespo³ów
artystycznych, konkursy z nagrodami i degustacje o godz. 14:00. Do zabawy
bêdzie zachêca³ konferansjer. WSTÊP WOLNY

Pod takim has³em odbywaja siê akcje poboru krwi, której zapasy  jak co roku
w okresie wakacji  drastycznie siê skurczy³y. Sytuacja w bankach krwi jest
bardzo trudna, st¹d nieustaj¹ce apele o honorowe oddawania krwi.

gwarancji. Porêczenia lub gwarancje
sp³aty kredytów klêskowych mog¹
byæ udzielane poszkodowanym rolnikom wy³¹cznie za porednictwem
banków, które podpisa³y z ARiMR
umowê o wspó³pracy. Decyzje o
przyznaniu gwarancji podejmowane
s¹ w terminie 30 dni.
Podobnie jak w latach ubieg³ych,
Agencja bêdzie stosowaæ dop³aty do
oprocentowania kredytów. rodki
przewidziane na dop³aty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów
klêskowych w 2006 r. wynosz¹ 16,5
mln z³. Umo¿liwi to wygenerowanie
akcji kredytowej na poziomie 1,5 mld
z³  ok. dwukrotnie wy¿szej ni¿ w
2005 r. Okrelenie kwoty niezbêdnej
do uruchomienia preferencyjnych
kredytów na wznowienie produkcji
po tegorocznej klêsce suszy bêdzie
mo¿liwe po zakoñczeniu szacowania
strat.

Tak wygl¹da³a akcja oddawania krwi w Strzelcach Opolskich 21 lipca. Odda³o
wówczas krew du¿o jak na wakacyjny czas, bo 29 osób. Czy tyle samo mieszkañców Powiatu odda krew w sierpniu?
Zapraszamy 18 sierpnia na Plac ¯eromskiego: ambulans Opolskiej Stacji Krwiodawstwa bêdzie tam znowu.

Letnia Akademia Biznesu
dla m³odych

ju¿ po raz trzeci pragniemy zaprosiæ wszystkich chêtnych do wziêcia
udzia³u w M³odzie¿owej Letniej Akademii Biznesu, która odbêdzie siê
w dn. 28..08.- 01.09. 2006r. w Voitsbergu k. Graz w Austrii.

Akademia to atrakcyjne po³¹czenie nauki z wypoczynkiem oraz wietna okazja aby poznaæ ciekawych ludzi z wielu krajów Europy.

W tematach tygodniowego pobytu w Austrii odbywaæ siê bêd¹ zajêcia warsztatowe dla m³odzie¿y w takich tematach jak:
Modu³ A - rozwijanie w³asnych kwalifikacji zawodowych, przygotowanie do
przysz³ej pracy zawodowej, nauka mylenia w kategoriach biznesu, szko³a
samodzielnoci, jak rozwi¹zywaæ problemy i podejmowaæ decyzje- jêzyk zajêæ angielski.

Modu³ B - rozwój regionalny + kompetencje i koncepcje ró¿nych rozwi¹zañ.
Uczestnicy tego modu³u bêd¹ mieli okazjê kontaktu i dyskusji z ekspertami do
spraw gospodarczych i rozwoju regionalnego. Jednym z poruszanych zagadnieñ bêdzie wykorzystywanie odnawialnych róde³ energii - jêzyk zajêæ niemiecki.
Modu³ C - zak³adanie dzia³alnoci gospodarczej oraz prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej. Dowiadczeni specjalici w tematyce zwi¹zanej z zak³adaniem i
prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej podziel¹ siê z uczestnikami swoimi
dowiadczeniami oraz poka¿¹ cenne wskazówki jak skutecznie i z powodzeniem za³o¿yæ w³asn¹ firmê - jêzyk zajêæ niemiecki.

Jak co roku organizatorzy w Austrii zapewniaj¹ atrakcyjny program pobytu
po³¹czony ze zwiedzaniem okolicznych atrakcji turystycznych oraz s³u¿¹cy
lepszemu poznaniu i integracji uczestników akademii.

Konkurs
ekologiczny

Jak ju¿ pisalimy w jednym z poprzednich numerów naszego dwutygodnika  trwa VIII edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjani rodowisku, nad
którym patronat honorowy obj¹³
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzi informujemy, ¿e termin
przyjmowania zg³oszeñ zosta³
przed³u¿ony do 31 sierpnia.
Podstawowym celem Konkursu
jest popularyzacja inwestycji i dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za
zadanie wyró¿niæ podmioty zaanga¿owane w edukacjê ekologiczn¹
wród dzieci, m³odzie¿y i spo³ecznoci lokalnych, promowaæ nowatorskie rozwi¹zania maj¹ce istotny
wp³yw na poprawê stanu rodowiska naturalnego.

Op³ata za uczestnictwo w akademii wynosi 1200 z³ brutto z transportem
organizowanym przez Izbê, w przypadku transportu w³asnego koszty wynosz¹ 850 z³. brutto od osoby.

Narodowy Konkurs Ekologiczny Przyjani rodowisku jest skierowany do samorz¹dów terytorialnych (gmin i powiatów), przedsiêbiorstw, instytutów naukowych,
szkó³, organizacji pozarz¹dowych i
mediów.

-

O miano Laureata mo¿na siê ubiegaæ w jednej z trzech kategorii: Samorz¹d Przyjazny rodowisku,
Przedsiêbiorstwo Przyjazne rodowisku i Promotor Ekologii.

Za rekrutacjê uczestników po stronie polskiej odpowiada Izba Gospodarcza
"l¹sk" przy wspó³pracy z Euro Info Centre w Opolu.

W kosztach wyjazdu wliczone s¹:

udzia³ w seminariach + materia³y seminaryjne,
program turystyczny,
noclegi,
wy¿ywienie.

Uwaga: uczestnicy wyjazdu powinni mieæ ukoñczone 16 lat!
Wymagana dobra znajomoæ jêzyka niemieckiego lub angielskiego,
odpowiednio do wybranego modu³u szkoleniowego.

Zapisy:
Euro Info Centre
Ul. Damrota 4 , II piêtro, pokój 38
45-064 Opole
Tel./ fax. 077/ 4426145
biuro@eic.opole.pl
e-mail: info@eic.opole.pl,

Ponadto Jury za wybitne osi¹gniêcia na rzecz poprawy stanu rodowiska naturalnego nadaje tytu³ honorowy  Mecenas Polskiej Ekologii.
Dodatkowych informacji o konkursie mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej konkursu www.przyjazni-srodowisku.pl.

