Przyjdcie na Jarmark
Bo¿onarodzeniowy!

Pierwszego grudnia w Strzel-

wys³uchaæ koncertów pieni adwen-

wy.

kolêd. Wykonawcami bêd¹ nie tylko

gi ju¿ Jarmark Bo¿onarodzenio-

towych i bo¿onarodzeniowych oraz

Tak jak w zesz³ym roku stragany

doroli wokalici i muzycy, ale i ze-

innymi artyku³ami wi¹tecznymi oraz

Koncerty rozpoczn¹ siê w nie-

i stoiska ze s³odyczami, ozdobami i

spo³y dzieciêce.

choinkami ustawione zostan¹ na Pla-

dzielê, 19 grudnia, wystêpem po-

cu ¯eromskiego.

³¹czonych orkiestr dêtych z Lenicy,

oczywicie przyjemne, ale na tym jar-

skiego. Organizatorzy zapraszaj¹ w

dzie te¿ mo¿na tam zjeæ co gor¹ce-

ca na godzinê 16.00.

przyczepa gastronomiczna), spróbo-

popo³udniami - mo¿na bêdzie po-

Zakupy w zimowej scenerii s¹

Zawadzkiego, Jemielnicy i Kolonow-

markowe atrakcje siê nie koñcz¹. Bê-

tym dniu do kocio³a w. Wawrzyñ-

go (zostanie ustawiona specjalna

waæ wi¹tecznych ciast i ko³aczy,

* Metodycznie o sporcie

mierz, czyli dwa zespo³y dzieciêce,

* Stó³ ze wiate³kami

W poniedzia³ek, 20 grudnia (od

Hoffnung z Jemielnicy i Roz-

ko dla cia³a. A dla ducha?

a potem: Kronickie Echo, Zespó³

wiatowy zarz¹d TSKN i strzeleckie

cy i Alte Kameraden z Zawadzkie-

ko³o DFK zapraszaj¹ w czasie jar-

go.

na poznaæ niemieckie zwyczaje zwi¹-

15.00 do 17.00) na swoje koncerty

marku na Weinachtfest. Bêdzie mo¿-

zapraszaj¹: Zespó³ Frohsinn z

tym okresie niemieckich przysma-

Lenicy, Têcza Jaryszowa i Zespó³

Ujazdu oraz Zespó³ Frohsinn z

Dziewkowice.

Pieni¹dze na sprzêt
dla szpitala
Wniosek strzeleckiego szpitala jednym z trzech które

Nasi gocie opowiadali o sobie, o swoich dowiadczeniach i
potrzebie dotarcia do róde³, z których pochodz¹.M³odzie¿ zadawa³a pytania dotycz¹ce przede wszystkim wspó³czesnego ¿ycia w
Ameryce. Spotkanie by³o nie tylko lekcj¹ historii, ale równie¿ lekcj¹
moralnoci i wartoci, które kieruj¹ ¿yciem cz³owieka.

Prawdopodobnie nasza pla-

cówka otrzyma je jeszcze przed
koñcem roku. Przynajmniej tak¹
mamy nadziejê  mówi Beata Czempiel, g³ówny specjalista ds. logistyki i zarz¹dzania w strzeleckim
ZOZ-ie. Oficjalna informacja o
przyznaniu rodków ze ZPORR na
sprzêt monitoruj¹cy parametry
¿yciowe pacjentów (pisalimy o

wej stronie Urzêdu Marsza³kowskiego. Wniosek z³o¿ony do Urzêdu Marsza³kowskiego zdoby³ pozytywne opinie na ka¿dym etapie
oceny i znalaz³ siê wród tylko
trzech innych zakwalifikowanych
do dofinansowania - dodaje.
Pisemna decyzja zarz¹du województwa o zakwalifikowaniu
wniosku strzeleckiego szpitala to

tym na pocz¹tku wrzenia) pojawi³a siê 30 listopada na interneto-

Wreszcie s¹
stypendia!

We wtorek, 21 grudnia (w godz.

zane z okresem Bo¿ego Narodzenia,

-

* Oferty pracy

Seniorów Freundschaft z Jemielni-

zakwalifikowa³y siê do unihjnych rodków

nia l¹skich korzeni w Teksasie.

posesjê

s³uchaæ muzyki i pieni od godzi-

chwili  a¿ do 23 grudnia. To wszyst-

L¥ZAKÓW W TEKSASIE

wodniczy³ ks. dr Franciszek Kurzaj, który jest prekursorem szuka-

najpiêkniej przystrojon¹

W dwóch nastêpnych dniach -

bêdzie mo¿na tam robiæ do ostatniej

150 LAT POBYTU

zaproszenie Uniwersytetu Opolskiego. Grupie Amerykanów prze-

* Nowy konkurs na

15.00 do 17.30), wyst¹pi¹ kolejno:

ków takich jak: Weisswurst, Grill-
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Dziki Zachód?
* Sesja Rady Powiatu

pachn¹cego ju¿ wiêtami. Zakupy

a tak¿e spróbowaæ tradycyjnych w

odwiedzi³a grupa Teksañczyków, którzy przyjechali do Polski na

* Jak zdobywano

ny 15.00.

Podobnie jak w zesz³ym roku po-

Kommt zum
Weihnachtsmarkt!

Przeczytaj!

napiæ siê czego zimnego lub ciep³ego, a przede wszystkim  grzañca,

Tak by³o w zesz³ym roku

wurst, Glühwein i Steuselkuchen oraz

cach Opolskich rozpocznie siê dru-

dok na str. 8

O kwestii stypendiów z fundu-

szy europejskich przeznaczonych na

pomoc dla uczniów szkó³ ponadgim-

nazjalnych i studentów z rodzin o ni-

skich dochodach i zameldowanych na

terenach

zmarginalizowanych

(wszystkie powiaty Opolszczyzny

z wyj¹tkiem miasta Opola, powiatu
prudnickiego i g³ubczyckiego), na te-

renach wiejskich i w ma³ych miastach

pisalimy ju¿ kilkakrotnie. Ale te¿

procedura  w skali ca³ego kraju 

przeci¹ga³a siê ponad miarê. Przecie¿

po raz pierwszy o sk³adaniu wniosków na stypendia z EFS mówi³o siê

ju¿ w marcu! Potem w³aciwie co

miesi¹c. Do wakacji. Po wakacjach
znowu s³ychaæ by³o, ¿e ca³y system

ruszy lada dzieñ. Przyczyn¹ ca³ego

zamieszania by³ brak przepisów wy-

konawczych.

Wreszcie jednak jest dobra wia-

domoæ: powiat strzelecki otrzyma³

pieni¹dze na stypendia! W sumie jest
to kwota ponad 475,9 tys. z³, z cze-

go

na

pomoc

stypendialn¹

dla

uczniów przypada prawie 260,5 tys.
z³, natomiast na studentów prawie

215,5 tys. z³. Stypendia przyznawa-

ne s¹ na 10 miesiêcy, w okresie od

Sala z totolotka

wrzenia 2004 do czerwca 2005, czyli

obejmuj¹ obecny rok szkolny.

Ilu do pieczenia chleba?

1 czerwca 2004 roku zosta³y z³o¿one wnioski do Minister-

Na prze³omie marca i kwietnia ru-

szy³a akcja sonda¿owa w powiatach

stwa Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie zadañ

 ile osób z rodzin o dochodach poni-

¿ej 504 z³ lub 583 z³ (gdy uczeñ lub

Sala gimnastyczna z infrastruktur¹ techniczn¹ oraz kom-

student jest osob¹ niepe³nosprawn¹)

pleksem boisk zewnêtrznych w Strzelcach Opolskich oraz

by³oby zainteresowanych tak¹ form¹

pomocy.

Remont niepe³nowymiarowych obiektów sportowych sta-

Okaza³o siê wówczas, ¿e na apel

nowi¹cych kompleks sportowy w Domu Pomocy Spo³ecz-

starostwa strzeleckiego odpowie-

dzia³o 482 uczniów i 140 studentów.

nej w Kad³ubie ze rodków pochodz¹cych z dop³at do sta-

Takie te¿ dane zosta³y przyjête do

wek w grach liczbowych. Po zaakceptowaniu wniosków dal-

wniosku z³o¿onego w Urzêdzie Marsza³kowskim przez powiat strzelec-

sza procedura zosta³a przekazana do Banku Gospodarstwa

ki. Ta uwaga jest bardzo istotna, bo

Krajowego, który w imieniu MENiSu realizuje obs³ugê finansow¹ dofinansowania projektów.
dok na str. 8

w koñcu, kiedy og³oszono ju¿ w³a-

ciw¹ procedurê sk³adania wniosków
Trudno uwierzyæ, ¿e tak wygl¹da³o kiedy miejsce, gdzie dzi stoi
szkolna hala sportowa

dok na str. 4

