Przeczytaj!
* Szczêliwy powrót do domu
* Oferty pracy
* Setki mandatów
* Krew darem ¿ycia
* Zaproszenie na rajd DINO
* Do¿ynki w Boryczy
i G¹siorowicach

Partnerzy od 10 lat

Rozpoczêcie roku szkolnego w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Strzelcach Opolskich

Rewolucji nie bêdzie

Tyle w³anie trwa wspó³praca pomiêdzy gminami Lenica i Voitsberg z Austrii.

Okazj¹ do uczczenia tak piêknej rocznicy sta³y siê organizowane po raz drugi

Dni Partnerstwa.

c.d. str. 2

Rozmowa z Andrzejem Piontkiem, naczelnikiem Wydzia³u Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Strzeleckiego

-

Pierwszy dzwonek to dobry

moment, by porozmawiaæ o owiacie w powiecie strzeleckim. Jaki
to bêdzie rok szkolny? Lepszy od
poprzedniego? Gorszy?

-

W³aciwie nie mo¿na powiedzieæ,

¿e bêdzie zupe³nie inny  ¿adnej rewolucji nie przewidujemy.
-

Ale uczniów jest mniej ni¿

przed rokiem.
-

List z Soest

Jak cieszyæ siê
swoim
dziedzictwem,
albo kim by³a
Elfriede Suppe?

Nieprawda: ogó³em mamy ich

wiêcej ni¿ rok temu; zatrudniaæ te¿
bêdziemy o 16 nauczycieli wiêcej.
Bardzo wa¿ne jest, ¿e widoczny jest
wzrost liczby uczniów w szko³ach
dok. str. 4

Zazwyczaj na pocz¹tku roku
szkolnego, kiedy w pierwszych klasach pojawia siê nowa m³odzie¿, interesujê siê miejscem urodzenia lub
zamieszkania uczniów. Starszych za
pytam: co dzieje siê w twojej wsi?
Najczêciej pierwszoklasici, nieco zdumieni zagadnieniem, odpowiadaj¹ g³osem m³odzieñczobasowym,
czyli odburkuj¹c, u nos nie ma nic
ciekawego. Pytam niezra¿ony, czy
komu z uczniów podoba siê strop
renesansowy w Centawie lub freski
w starym kociele parafialnym, dzi
cmentarnym, w Jemielnicy. Albo: kto
i kiedy wystawi³ drewniany koció³ek w Szczepanku? Pada wtedy w
moj¹ stronê pytanie: a sk¹d pan to
wie, jeli tam pan nie miyszka? Trudno czasami przekonaæ, ¿e warto po-

Rozpoczêcie roku szkolnego w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Op.

STAROSTA STRZELECKI SERDECZNIE
ZAPRASZA DO UDZIA£U
w VI Konferencji z cyklu:

EURO AKADEMIA LOKALNEGO BIZNESU
Miejsce konferencji:
STAROSTWO POWIATOWE
W STRZELCACH OP.
SALA NARAD,
17 WRZENIA 2004 r., godz.11.00

Temat: JAK POZYSKAÆ PARTNERA ZAGRANICZNEGO
Prowadzenie konferencji  przedstawiciel Agencji
Rozwoju Opolszczyzny
Zainteresowanych prosimy og³aszanie udzia³u w Starostwie
tel. 4639090 wew. 230

Strzelce Opolskie
wród najlepszych
W niedawno rozstrzygniêtym

W rankingu mog¹ wzi¹æ udzia³

Rankingu Profesjonalna Gmi-

wszystkie gminy, które wype³ni¹

na Przyjazna Inwestorom, zor-

ankietê zawieraj¹c¹ kilkadziesi¹t

ganizowanym po raz trzeci przez

pytañ w kilku kategoriach. Podli-

szperaæ po swojej okolicy i byæ dumnym ze swego dziedzictwa. A tyle¿ u
nas wspania³oci!
Kiedy chodzê uliczkami starego
Soest, miasta z nami zaprzyjanionego, choæbym nawet nie chcia³, potykam siê o ró¿ne formy przypominaj¹ce o bogatej, choæ te¿ nie zawsze
³atwej tu historii.
Ju¿ s³ynna Jakobitor  jedna z
wa¿niejszych w miecie, przypomina specjalnym napisem, ¿e zosta³a
zbudowana w 1180 r., i chocia¿ wy-

Fundacjê Rozwoju Demokracji

czenie punktacji przez kapitu³ê

Lokalnej, Prezydium Konferen-

konkursow¹ nie koñczy jednak

cji Inwestorów oraz firmê do-

sprawy. Kolejny etap to weryfika-

radcz¹ Wolska & Jefremienko

jest bardzo m³oda Studnia Jakubo-

cja opinii o danej gminie w organi-

wa, ale nie patriarchy Jakuba ze Sta-

gmina Strzelce Opolskie zajê³a

zacjach przedsiêbiorców, urzêdach

ze 150 punktami 6 miejsce w gru-

marsza³kowskich czy regional-

pie gmin od 15 do 40 tysiêcy

nych izbach obrachunkowych.

mieszkañców, czyli przesunê³a

-

siê o oczko wy¿ej ni¿ w poprzed-

sie  mówi Henryk Czempiel, kie-

nim roku, gdy mia³a 115 pkt.

Uczestniczymy w tym konkur-

dok. na str. 2

burzona w latach 1820-1824, zosta³y tu szcz¹tki muru bramnego. Obok

rego Testamentu, a powiêcona w.
Jakubowi Aposto³owi Starszemu.
Soest le¿a³o na s³ynnym szlaku pielgrzymkowym do sanktuarium tego
wiêtego w Hiszpanii, w Santiago de

dok. na str. 5

