
Spotkanie samorządowców 
w starostwie

Na dwa tygodnie przed terminem naborów projektów związanych z mikro-
przedsiębiorczością i ochroną zdrowia w strzeleckim starostwie spotkali się 
samorządowcy z terenu naszego powiatu z Zarządem Województwa Opolskie-
go. Na spotkaniu mówiono o tym, na ile pieniędzy moze liczyć Opolszczyzna 
(oprócz 427 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego), również na 174 mln euro z programu Kapitał Ludzki oraz 84 mln 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na forum stanęła również kwestia 
ewentualnej zmiany podległości szpitali i przyszłości lotniska w Kamieniu 
Śląskim

Dwujęzyczne nazwy
 mogą dzielić

Dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości czy dwujęzyczne szyldy na 
sklepach w niektórych rejonach Węgier, Alzacji, Francji nie dziwią nikogo. 
Podobnie te, które znajdziemy w okolicach Bautzen czy Drezna. Po co szukać 
daleko. Być może już niedługo podobne tablice pojawią się w kilku gminach 
naszego powiatu. Takie decyzje podjęły rady gmin w Leśnicy, Kolonowskiem, 
Izbicku.

Dlaczego więc tablice w Piotrówce, których, nawiasem mówiąc, jeszcze 
nie ma, budzą tyle emocji? 

50 tysięcy 
na start 

dla młodych 
rolników

Od 3 marca 2008 roku rol-
nicy mogą składać wnioski o 
przyznanie pomocy w ramach 
działania „Ułatwianie startu 
młodym rolnikom” objętego 
Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-
2013. 

Kto może się ubiegać o tę 
pomoc?

Młody rolnik w ujęciu tego pro-
gramu to osoba, która nie przekro-
czyła 40 roku życia. Ale to niejedyne 
kryterium. Drugim jest okres prowa-
dzenia własnego gospodarstwa. O 
wsparcie mogą starać się tylko te 
osoby, które nabyły gospodarstwo 
rolne i rozpoczęły prowadzenie 
działalności rolniczej nie wcześniej 
niż w ciągu 14 miesięcy poprzedza-
jących dzień złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy. O pomoc w tym 
okresie mogą ubiegać się także wnio-
skodawcy, których małżonkowie 
rozpoczęli prowadzenie działalności 
rolniczej nie wcześniej niż 14 mie-
sięcy przed złożeniem przez wnio-
skodawcę wniosku o pomoc. Krótko 
mówiąc: w roku 2008 o wsparcie 
mogą starać się rolnicy, którzy kupi-
li gospodarstwo nie wcześniej niż z 
początkiem roku 2007.

dok. na str. 2

STRZELECKIE 
TARGI PRACY 2008 

Celem tej inicjatywy jest wspie-
ranie rozwoju nowych miejsc pracy 
i stworzenie płaszczyzny wspólnej 
komunikacji pomiędzy poszuku-
jącymi pracy a pracodawcami. W 
oparciu o tę ideę otwieramy nowe 

możliwości przed osobami każdej 
profesji oraz wystawcami z naszego 
powiatu. 

Targi są otwarte dla pracodaw-
ców z każdej branży, niezależnie, 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzel-
cach Op. organizuje dnia 27 mar-
ca 2008 roku w godzinach od 10.00 
do 14.00, w hali sportowej Zespołu 
Szkół Zawodowych w Strzelcach 
Opolskich, ul. Powstańców Śl. 3 
„Strzeleckie Targi Pracy”.

dok. na str. 3
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Policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Strzelcach Opolskich 
poszukują sprawcy napadu na mło-
dą kobietę. Do zdarzenia doszło 10 
lutego br. około godziny 21:50 w 
Zawadzkiem (powiat Strzelce Opol-
skie), gdzie 20-latka zabrała na tzw. 
„stopa” dwóch młodych mężczyzn, 
najprawdopodobniej nieznających 
się.

Obok - portret pamięciowy spraw-
cy napadu. Widziałeś poszukiwanego? 
Skontaktuj się z Komendą Powiatową 
Policji w Strzelcach Opolskich

KOMUNIKAT POLICJI

więcej czytaj na str. 2

Strzelecki Park Miejski 
– historia odkryta na nowo

Park Miejski, 
zlokalizowany w 
samym centrum 
Strzelec Opolskich, 
stanowi niezwykłą 
osobliwość bota-
niczną, historyczną 
i turystyczną. Jest 
niewątpliwą atrak-
cją naszego miasta, 
a także jednym z 
najpiękniejszych i 
największych par-
ków na Opolszczyź-
nie.

więcej czytaj na str. 8

Tak wygląda okładka 
najnowszej publikacji 
Urzędu Miejskiego w 
Strzelcach Opolskich.
To wydawnictwo może 
się również znaleźć w 
Państwa bibliotecz-
kach, i to całkowicie 
za darmo.

Przeczytaj
* Praca szuka człowieka

* Mieszkańcy Piotrówki
   o tablicach

* Szanujmy historię 

* Śladami tajemnic 
   II wojny światowej

* Konsument w sieci

* Są jeszcze szczepionki
   na sepsę


