Stypendia EFS po raz drugi

JESTEM PATRIOT¥

Obydwa projekty stypendialne Powiatu Strzeleckiego znalaz³y siê na wyso-

rozmowa ze starost¹ strzeleckim Józefem Swaczyn¹

kich pozycjach licie rankingowej projektów przyjêtych do dofinansowania w

Przeczytaj!
* Drogie nasze drogi
* Podejrzana paczka?

ramach Dzia³ania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-

gionalnego - na pozycji czwartej i szóstej. Dziêki temu Powiat otrzyma rodki

w wysokoci 167.193,00 z³ na projekt Stypendia dla studentów powiatu
strzeleckiego i 407.531,00 z³ w ramach projektu Stypendia dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹.

Zareaguj!
* Przed wyborami w Zawadzkiem
* Marzenia o spokojnym

Wnioski o stypendia unijne na rok szkolny 2005/2006 mo¿na sk³adaæ ju¿ w

drugiej po³owie sierpnia. Wszystkie niezbêdne formularze studenci otrzymaj¹

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast uczniowie  we w³a-

urlopie
* Oferty pracy

snych szko³ach.

Za³ó¿ w³asn¹
firmê

Wszyscy maj¹ nadziejê, ¿e w nowej edycji stypendiów unijnych nie bêdzie ju¿

dochodzi³o do takich opónieñ w przekazywaniu pieniêdzy, ani takich perturbacji biurokratycznych, z jakimi mielimy do czynienia w edycji pierwszej.

dok. na str. 3

PIENI¥DZE NIE LE¯¥
NA ULICY

Jeli kiedykolwiek zastana-

wia³e siê nad uruchomieniem
w³asnej dzia³alnoci gospodar-

czej  zrób to teraz. Takiej pomo-

cy Powiatowego Urzêdu Pracy

jeszcze nie by³o!

Mo¿esz otrzymaæ DOTACJÊ

inwestycyjn¹ w wysokoci 20 ty-

siêcy z³otych oraz co miesi¹c

przez pó³ roku kwotê 700 z³, która starczy np. na ZUS. W dodat-

-

Rok na stanowisku starosty

ju¿ Pana zniechêci³? Czy mo¿e

odwrotnie - funkcja publiczna tak

szczeblu i st¹d decyzja o kandy-

Dlatego muszê tu jasno postawiæ kil-

-

wuj¹c funkcjê starosty. Do Sejmu nie

Gdyby pose³ Padzior nie zre-

zygnowa³ ze zg³oszenia swojej kan-

dydatury - nigdy bym nie startowa³.

Jednak po jego decyzji wiele rodo-

Jest kilka warunków. Pierwszy 

nie mo¿esz byæ osob¹ bezrobotn¹.

ka spraw. Nie zniechêci³em siê, spra-

Ale te¿ nie mo¿esz byæ obecnie w³a-

cicielem w³asnej firmy, ani nie mo-

idê dla pieniêdzy; na obecnym stano-

g³e prowadziæ w³asnej dzia³alnoci

wisku zarabiam kilka tysiêcy z³otych

gospodarczej po 1 stycznia 2004

i to jest godne wynagrodzenie. Jestem

jednak patriot¹, nie tylko lokalnym, i

ki zawsze mia³ w³asnego przedsta-

teczny.

wiciela w Sejmie; szkoda by³oby,

Jak siê za³apaæ na tak¹ kasê?

brze to przemyla³ i wiesz, co robisz?

wisk lokalnych namawia³o mnie do

tego. Od 1989 roku powiat strzelec-

nesplanu.

siê na taki krok, bi³em siê z mylami i

zastanawia³em: czy ty, synek, do-

dowaniu do Sejmu?

dzinne szkolenia z zakresu pro-

wadzenia firmy i tworzenia biz-

wcale nie by³o mi ³atwo zdecydowaæ

Panu odpowiada, ¿e postanowi³

Pan sprawowaæ j¹ na wy¿szym

ku urz¹d pracy zapewnia 40-go-

gdyby teraz sta³o siê inaczej. Jednak

roku.

I wreszcie  trzeba mieæ trochê

uwa¿am, ¿e mogê jeszcze byæ po¿y-

dok. na str. 5

Nie wycinaj drzew bez pozwolenia
Chcesz wyci¹æ drzewo

lub krzewy na swoim

gruncie?

Mo¿esz

to

zrobiæ, ale najpierw
przeczytaj obowi¹zuj¹-

ce zasady. Ich niezna-

jomoæ mo¿e bardzo

s³ono kosztowaæ. Ile?
To

zale¿y

od

wieku

drzewa i gatunku. Ale

w³asnych pieniêdzy, czyli wk³ad w³a-

19 lipca - szybkimi krokami zbli¿a siê rozpoczêcie roku szkolnego w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

Choæ zwyk³o siê mówiæ odwrot-

nie, ka¿dy kto próbowa³ zdobyæ rod-

ki na realizacjê upragnionego celu wie

o tym doskonale. Oczywicie mo¿na je zdobyæ jednak przys³owiowe
podnoszenie z ulicy

bywa praco-

ch³onnym procesem. Po pierwsze
trzeba trzymaæ rêkê na pulsie  szu-

kaæ róde³ finansowania, pilnowaæ

terminów konkursów. Po drugie trze-

ba siê wstrzeliæ z projektem, czyli

przyk³ad w ostatnim naborze wnio-

który

Ciê

Regionalnego wp³ynê³y wnioski na

projektowi w ramach Zintegrowane-

sumê ponad 61 mln z³otych a do po-

dzia³u jest... 14 mln! Mimo to trzeba

próbowaæ. Wiêc próbujemy. Co roku
w murach Starostwa

i jednostek po-

wiatowych powstaje wiele ró¿nych
wniosków  od niewielkich, paro ty-

siêcznych po te wielomilionowe.

twój pomys³ jest najlepszy. A kon-

nerwów wnioski te s¹ odrzucane. A

Czasem pomimo starañ, wysi³ku i

siêbiorcom, to nie tylko wsparcie fi-

kresu prowadzenia w³asnej firmy i
tworzenia biznesplanów
radztwo.

kosztowaæ

oraz do-

-

Ile osób mog³oby skorzystaæ z

-

Przewidujemy dotacjê inwesty-

tej oferty?

kilka, kilkanacie lub

kilkadziesi¹t tysiêcy

cyjn¹ w kwocie maksymalnie 20 ty-

z³otych. Nawet milion

siêcy z³otych dla 15 osób i dla tylu

i wiêcej. Nie wierzysz?

dok. na str. 6

d¿etu pañstwa  mówi Norbert Ja-

nansowe. To równie¿ szkolenia z za-

Wycinka bez zezwole-

przepisy.

duszu Spo³ecznego (EFS) oraz z bu-

skó³a, dyrektor strzeleckiego PUP.

czyli wspieranie powstawania no-

ro-

Lepiej uwierz. Takie s¹

regionie. Projekt wspó³finansowany

jest ze rodków Europejskiego Fun-

któr¹ oferujemy przysz³ym przed-

³o w³asnorêcznie przez

mo¿e

Dzia³anie 2.5 Promocja przedsiêbior-

czoci, pt. MÓJ CEL  MOJA FIR-

MA  promocja przedsiêbiorczoci w

wych mikroprzedsiêbiorstw. Pomoc,

Ciebie zasadzone daw-

nia

go Programu Operacyjnego (ZPORR)

tywne wpieranie samozatrudnienia,

NIE

no temu, kiedy by³o
malutk¹

Wszystko to dziêki realizowane-

mu w³anie (od 1 lipca) przez nas

 Jego bezporednim celem jest ak-

dy, gdy to drzewo zosta-

jeszcze

kwot¹ minimum 7.000 z³.

-

STAÆ. I to nawet wte-

link¹.

nej wysokoci, trzeba dysponowaæ

sków do dzia³ania 3.1 Zintegrowane-

go Programu Operacyjnego Rozwoju

to na pewno wydatek,
na

oznacza, ¿e jeli siê chce otrzymaæ tê

dotacjê i wsparcie pomostowe w pe³-

kurencja jest naprawdê du¿a! Na

spe³niæ rygorystyczne oczekiwania
dawcy rodków i przekonaæ go, ¿e

sny na poziomie ok. 25 proc., co

samo  wsparcie pomostowe przez

pó³ roku.

Tu na razie jest ciernisko...ale bêdzie tu boisko

-

dok. na str. 8

Czy to znaczy, ¿e bêdziecie lodok. na str. 3

