
Przyjd� koniecznie do parku w Strzelcach Opolskich.
G£OSUJ w konkursach na:

�Najpiêkniejsz¹ Koronê Powiatu Strzeleckiego � Okiem Mieszkañca�
�Najsmaczniejszy Chleb Pikniku�

WYGRAJ nagrody � aparaty fotograficzne czekaj¹ na swojego w³a�ciciela
Szczegó³owy program ��wiêta Chleba� na ostatniej stronie.

3  P A � D Z I E R N I K A

Te s³owa � w ró¿nych konfiguracjach - przewija³y siê we wszystkich
oficjalnych wyst¹pieniach (wicewojewody Antoniego Jastrzmebskiego, bur-
mistrza Ujazdu Tadeusza Kaucha i starosty Józefa Swaczyny) podczas uro-
czysto�ci oddania do u¿ytku wyremontowanej w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 drogi powiatowej Ujazd - Kê-
dzierzyn-Ko�le oraz ulicy Bursztynowej w Uje�dzie. Przecie¿ to dziêki temu
programowi uda³o siê nadrobiæ sporo zaleg³o�ci w inwestycjach drogowych w
ca³ym  kraju; dzi� praktycznie trudno sobie wyobraziæ, ¿e nie by³oby takiej
pomocy.

27 wrze�nia przeciêciem wstêgi zakoñczono ca³o�æ zadania. Dok³adnie
inwestycje by³y dwie: jedna prowadzona przez Powiat Strzelecki, druga �
prowadzona przez Gminê Ujazd.

Dobrze, ¿e s¹ �schetynówki�!
To has³o konferencji, która od-

by³a siê 20 wrze�nia w Filharmo-
nii Opolskiej, podczas której pod-
sumowano dotychczasow¹ realiza-
cjê Programu Operacyjnego Kapi-
ta³ Ludzki na Opolszczy�nie, któ-
ra w tym programie dysponuje
kwot¹ 174,3 mln euro, jak podkre-
�la³ marsza³ek województwa Józef
Sebesta, dodaj¹c � To ogromna szan-
sa na to, by�my ¿yli w dojrza³ym,
otwartym spo³eczeñstwie, dysponu-
j¹cym najwa¿niejszym kapita³em �
wykszta³conymi, aktywnymi, zdol-
nymi do zmian lud�mi. Wsparcie
POKL kierowane jest na takie dzie-
dziny jak zatrudnienie, edukacja, in-
tegracja spo³eczna, rozwój potencja-
³u adaptacyjnego pracowników i
przedsiêbiorstw, a tak¿e na zagadnie-
nia zwi¹zane z rozwojem zasobów
ludzkich na terenach wiejskich, bu-
dow¹ sprawnej administracji wszel-
kich szczebli.

W 60 konkursach, które w regio-
nie og³oszono do 1 wrze�nia na kwo-
tê 287,7 mln z³, uczestniczy³o oko³o
60 tys. osób � bezrobotni, ludzi za-
mierzaj¹cy rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³al-
no�æ gospodarcz¹, uczniowie, studen-
ci, doktoranci, pracodawcy i wiele
innych.

W�ród wymienionych przez marsza³ka województwa uczestników kon-
kursów byli tak¿e uczniowie naszych szkó³.

Zrealizowany przez Powiat Strzelecki w okresie 01.08.2008-30.07.2009
projekt  pn. �Przysz³y absolwent fachowiec � uczeñ szko³y zawodowej z
miêdzynarodowymi certyfikatami�. Projekt realizowany by³ w ramach Priory-
tetu IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.2 Pod-
niesienie atrakcyjno�ci i jako�ci szkolnictwa zawodowego by³ nominowany do
nagrody. Pisali�my o nim szeroko, teraz przypomnijmy, ¿e ca³kowita warto�æ
projektu  przekroczy³a 276 tys.  z³, a 85 uczniów  dziêki niemu zdoby³o nowe
kwalifikacje, licz¹ce siê na rynku pracy nie tylko w kraju, ale i poza jego
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Nominowani do nagród


