Do¿ynki diecezjalne

W podziêce za chleb

Jak ju¿ pisalimy w poprzednim numerze - gospodarzem tegorocznych
do¿ynek diecezjalnych na Górze w.
Anny by³ dekanat Strzelce Opolskie,

a cilej rzecz ujmuj¹c - parafia Suche
£any. Starostami uroczystoci wybrano Ma³gorzatê Anderwald i Antoniego Noconia z Rozmierzy.
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Pamiêci ofiar

Jaka kadencja?

Przeczytaj!

Niewiele ju¿ tygodni zosta³o do koñca obecnej kadencji samorz¹du. Przyszli
samorz¹dowcy rozpoczynaj¹ lub ju¿ rozpoczêli kampaniê wyborcz¹. Zanim
jednak ich wybierzemy, koñczymy podsumowania tego okresu, który w³anie
mija. Jak up³ywaj¹ce cztery lata oceniaj¹ radni powiatu?

Janusz ¯y³ka: - Dla mnie by³ to bardzo ciekawy
okres - bo po dowiadczeniach zwi¹zanych z prac¹ w
urzêdzie gminny zetkn¹³em siê z zupe³nie innym zakresem zagadnieñ, czyli z funkcjonowaniem samorz¹du powiatowego. I dzi, po tych kilku latach obserwacji, z perspektywy przewodnicz¹cego komisji
gospodarczej, mogê stwierdziæ, ¿e wiele zadañ przekazanych powiatom, mog³oby byæ realizowanych
przez gminy. Wród nich nale¿y na pierwszym miejscu wymieniæ komunikacjê. Zreszt¹ we wczeniejszych latach takie rozwi¹zanie stosowano - ten zakres dzia³añ le¿a³ w gestii gmin. To roz³adowa³oby
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Kilkanacie wniosków
o zwrot nadp³aty

Przez niemal trzy lata wszyscy sprowadzaj¹cy samochody z zagranicy
musieli p³aciæ po 500 z³ za wydanie
karty pojazdu  do maja tego roku.
Ci, którzy kupowali auto w Polsce
p³acili za kartê pojazdu wielokrotnie
mniej  tylko 75 z³. Wszystko zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra In-

frastruktury z 2003 r. Wysokoæ tej
op³aty zakwestionowa³ Trybuna³
Konstytucyjny. I... sprawa dla tych
samorz¹dów zajmuj¹cych siê rejestracj¹ pojazdów sta³a siê mocno
skomplikowana. W takiej sytuacji
znalaz³ siê te¿ Powiat Strzelecki.

Przebudowa drogi powiatowej w Suchej zosta³a zakoñczona, a inwestycja - uroczycie odebrana 20 wrzenia. Tak wiêc znikn¹ ju¿ wszelkie
uci¹¿liwoci i niedogodnoci zwi¹zane z przejazdem przez tê miejscowoæ, a przecie¿ nie trwa³y wcale
krótko, skoro I etap inwestycji zakoñczony zosta³ w 2005, a kolejny 
teraz.
- Za to jest to kawa³ dobrej roboty
 chwali starosta Józef Swaczyna 
bo droga zosta³a poddana gruntownemu remontowi. A by³o tam co robiæ, bo w niektórych miejscach, jak
siê okaza³o, asfalt le¿a tam na go³ej
ziemi. Za to przez co najmniej najbli¿sze kilkanacie lat nic siê nie powinno tam dziaæ z³ego  dodaje.

- Pierwszy etap inwestycji obejmowa³ budowê kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do rzeki Sucha
w ci¹gu ulicy Kocielnej, drugi natomiast przebudowê nawierzchni ul.
Powstañców l., budowê chodnika po
jednej stronie wzd³u¿ tej ulicy oraz
korektê oznakowania i wykonanie
nowego oznakowania poziomego na
skrzy¿owaniu ulic Kocielnej i Powstañców l.
Koszt ca³ej inwestycji (obu etapów) wyniós³ ponad 716 tysiêcy z³otych, w tym drugiego etapu  ponad
441, 6 tysiêcy z³. Warto podkreliæ,
¿e ca³oæ wydatków powiat sfinansowa³ z w³asnego bud¿etu, bez jakichkolwiek dodatkowych rodków
zewnêtrznych.
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Kawa³ dobrej roboty

W 60 rocznicê mordu na ¿o³nierzach polskich organizacji niepodleg³ociowych, dokonanego przez NKWD i UB oddano w Barucie w gminie Jemielnica ho³d ich ofiarom - w sobotê 23 wrzenia

Stra¿acy z Raszowej
na III miejscu

23 wrzenia na stadionie miejskim
w Dobrodzieniu odby³y siê III Wojewódzkie Zawody Sportowo - Po¿arni-

cze Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
województwa opolskiego, zorganizowa-
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* Wagarujesz?
Zwracasz stypendium
* Kto nie lubi szko³y?
* S¹ góry szczêliwe
* Sprz¹tanie wiata i co dalej?
* Do¿ynki, do¿ynki...
* Rzecznik Konsumentów
o ró¿nicy miêdzy zaliczk¹
i zadatkiem
* Oferty pracy

Stypendia
unijne NIE
dla studentów

Dlaczego? Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Opolskiego jako Instytucja Wdra¿aj¹ca, czyli decyduj¹ca o podziale rodków finansowych,
pulê pieniêdzy przeznaczon¹ na trzy
lata rozdysponowa³ w dwa. T³umaczono to trosk¹ o dobro studentów,
którzy mieli skorzystaæ z faktu, ¿e
Unia Europejska swój wk³ad w stypendia (75%) wyp³aca³a w euro, a
przelicznik euro w stosunku do z³otówki by³ znacznie korzystniejszy w
dwóch poprzednich latach, ni¿ jest
obecnie.
Efekty gospodarowania Urzêdu
Marsza³kowskiego odczuj¹ równie¿
uczniowie, którzy co prawda mog¹
ubiegaæ siê o stypendia we w³anie
rozpoczêtym roku szkolnym, ale nie
wszyscy. Kryteria wprawdzie siê nie
zmieniaj¹, ale...
Z uwagi na fakt, ¿e powiat strzelecki otrzyma³ cztery razy mniej pieniêdzy ni¿ rok temu  w pierwszej
kolejnoci stypendia otrzymaj¹
uczniowie pochodz¹cy z rodzin znajduj¹cych siê w najtrudniejszej sytuacji materialnej, dopiero potem - inni
spe³niaj¹cy kryteria.
To nie jedyna zmiana w systemie
wyp³at stypendiów dla uczniów.
Warunkiem otrzymywania przez ca³e
10 miesiêcy stypendium bêdzie systematyczne uczêszczanie na zajêcia.
A wiêc zapomnijcie o wagarach! Osoby, które opuszcz¹ ponad 40 godzin
bez usprawiedliwienia w ci¹gu ca³ego
roku szkolnego, zostan¹ wykluczone z udzia³u w projekcie i otrzymaj¹
stypendium jedynie za okres uczestnictwa.
Wnioski o przyznanie stypendium mo¿na pobraæ ze strony internetowej www.powiatstrzelecki.pl z
dzia³u Unia Europejska  Stypendia
dla uczniów - oraz otrzymaæ w szko³ach ponadgimnazjalnych umo¿liwiaj¹cych uzyskanie wiadectwa dojrza³oci w powiecie strzeleckim.
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