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Szczegółowe warunki i tryb 
udzielania pomocy określa rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 17 października 2007 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach działania „Ułatwia-
nie startu młodym rolnikom” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 
nr 200, poz.1443 oraz z 2008 r. Nr 
24, poz. 147).

Gdzie składać wnioski?
Wnioski o przyznanie pomocy 

składa się do dyrektora oddziału 
regionalnego ARiMR właściwego 
ze względu na miejsce położenia 
gospodarstwa. I uwaga: można wy-
syłać je pocztą – listem poleconym 
lub pocztą kurierską - na ręce dyrek-

50 tysięcy na start dla młodych rolników
dok. ze str. 1

Czwartkowe spotkanie (14 lu-
tego) samorządowców z powiatu 
strzeleckiego z Zarządem Woje-
wództwa Opolskiego stało się okazją 
do przybliżenia radnym zaawanso-
wania wdrażania funduszy europej-
skich w naszym województwie. W 
formie treściwej prezentacji temat 
przedstawiła pani Karina Bedrunka, 
dyrektor Departamentu Koordynacji 
Programów Operacyjnych UMWO. 
Wskazała również terminy najbliż-
szych naborów skierowanych do mi-
kroprzedsiębiorstw i szpitali. Oprócz 
informacji dotyczących najbliższych 
naborów wniosków wywołano rów-
nież temat dyżurny – usunięcie opol-
skich projektów regionalnych z listy 
indykatywnej Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko. 

Marszałek Józef Sebesta potwier-
dził, że lista przed weryfikacją obej-
mowała projekty na sumę większą o 
30 % od dostępnej puli. Zaznaczył 
jednak, że władze regionalne nie 
rezygnują z dalszych starań o środ-
ki, bowiem realizacja tak dużych 
przedsięwzięć nie jest możliwa w 
oparciu jednie o fundusze dostępne 
w regionie.

Wicestarosta Waldemar Gaida 
pytał, czy pieniądze będą wypłaca-
ne zaliczkowo, czy refundowane po 
zakończeniu inwestycji i czy samo-
rządy gminne i powiatowe nie będą 
dyskryminowane w wypłatach, a 
także czy przedsiębiorcy realizujący 
projekty też mogą liczyć na zaliczki. 
Marszałek Józef Sebesta zapewniał, 
że wszystkie samorządy - zarówno 
wojewódzki, jak i pozostałe będą 
miały zaliczki wypłacane na tych 
samych zasadach, obowiązuje sy-
stem zaliczkowy, a nie refinansowy. 
Zgodnie z przepisami zaliczki prze-

Spotkanie samorządowców 
w starostwie

widziane są dla samorządów, a nie 
dla przedsiębiorców.

W kwestii dalszych losów lotni-
ska w Kamieniu Śląskim potwier-
dzono informację o rozmowach 
mających na celu odkupienie nieru-
chomości od obecnego właściciela.

Starosta Strzelecki, Józef Swa-
czyna, poprosił  marszałka o usto-
sunkowanie się do propozycji prze-
jęcia przez samorządy wojewódzkie 
szpitali powiatowych. Marszałek 
Sebesta powiedział, że osobiście nie 
uważa jej za dobrą, szczególnie, że 
nie ma przesłanek aby uważać szpi-
tale wojewódzkie za lepiej funkcjo-
nujące i zarządzane niż Powiatowe.

Obecny na spotkaniu burmistrz 
Ujazdu, Tadeusz Kauch, zwrócił 
uwagę na problemy z realizacją pro-
jektów sanitarnych – nie dość, że po-
dzielono projekt Triasu Opolskiego 
(przez co stracił na sile przebicia) to 
jeszcze wprowadzono wskaźnik od-
powiedniej ilości mieszkańców na 
kilometr długości sieci, który trudno 
osiągnąć na terenach wiejskich.

Pani Mariola Stachowicz, za-
stępca dyrektora Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMOW, 
przybliżyła zebranym możliwości 
jaki daje Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW), a szczegól-
nie realizacja programów w ramach 
inicjatywy Leader. Burmistrz Strzelec 
Opolskich, Tadeusz Goc, zwrócił uwa-
gę, że projekty realizowane w ramach 
Leadera będą niewielkie i składka jaką 
gmina tak duża jak Strzelce musiałaby 
wnieść do Lokalnej Grupy Działania 
może być wyższa lub równa uzyska-
nym profitom.

Spotkanie to było jednym z cyklu 
spotkań, które odbędą się we wszyst-
kich powiatach województwa. 
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Jeden z nich wysiadł w miejsco-
wości Kolonowskie, a drugi poje-
chał dalej. Mężczyzna nie pozwolił 
jednak kobiecie zatrzymać się w 
miejscowości, do której rzekomo 
jechał. Grożąc 20 – latce nakazał 
jej wjechać do lasu, gdzie zaatako-
wał pokrzywdzoną nożem. Pomimo 
kilku ran jakie zadał jej napastnik 
dziewczyna zdołała uciec w głąb 
lasu. Natomiast mężczyzna oddalił 
się w nieustalonym kierunku. Moż-
liwe, że sprawca napadu oddalił się 
w kierunku miejscowości Spórok w 
pobliżu Ozimka.

 
Policjanci poszukują:
młodego mężczyzny 15 -

18 lat, wzrostu 165 -170 cm, 
szczupłej budowy ciała. W 
dniu zdarzenia ubrany był w: 
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KOMUNIKAT POLICJI

tora oddziału regionalnego ARiMR 
właściwego ze względu na miejsce 
położenia gospodarstwa. 

Formularz wniosku o przyznanie 
pomocy oraz formularze niektórych 
załączników wraz z instrukcjami ich 
wypełniania są dostępne na stronach 
internetowych Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.
minrol.gov.pl. Można je również 
otrzymać w biurach powiatowych 
i oddziałach regionalnych Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Kiedy upływa termin skła-
dania wniosków?

Ściśle oznaczonej daty nie ma. 
Przewiduje się, że termin składa-
nia wniosków o przyznanie pomo-

sportowe obuwie, ciemno-nie-
bieskie dżinsy, czerwoną bluzę 
z kapturem, granatową kurtkę 
do pasa, wykończoną na ręka-
wach ściągaczami w tym sa-
mym kolorze. 

Poszukiwany mówił czystą pol-
szczyzną – bez oznak jakiejkolwiek 
gwary. Nie posiadał przy sobie ba-
gażu. Pali papierosy.

 
Świadków zdarzenia, oraz osoby 

które mogą pomóc w ustaleniu toż-
samości lub miejsca pobytu sprawcy 
tego napadu prosimy o kontakt oso-
bisty lub telefoniczny z Komendą 
Powiatową Policji w Strzelcach 
Opolskich, pod numerem telefo-
nu 077/462 19 03 lub 04 bądź pod 
numerem alarmowym 997 (z te-
lefonów komórkowych 112.) lub 
Komendą Wojewódzką Policji w 
Opolu tel. 077/422 22 32.

cy w danym roku realizacji PROW 
2007-2013 upływa z końcem dnia 
roboczego następującego po dniu 
podania do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej www.arimr.
gov.pl informacji określającej, że 
zapotrzebowanie na środki finan-
sowe wynikające z już złożonych 
wniosków w danym OR ARiMR 
osiągnęło co najmniej 120% dostęp-
nych środków w danym wojewódz-
twie, lecz nie później niż w dniu 31 
grudnia danego roku.

Więcej informacji na temat dzia-
łania „Ułatwianie startu młodym rol-
nikom” można otrzymać w oddzia-
łach regionalnych ARiMR (adresy 
znajdują się na stronie www.arimr.
gov.pl) oraz pod numerem bezpłat-
nej infolinii 0 800 38 00 84.

Ekologia w SOSW w Leśnicy

Edukacja ekologiczna jest 
ogromną potrzebą naszych cza-
sów. Kształcenie w tej dziedzinie 
powinno obejmować w zasadzie 
wszystkich ludzi, a zwłaszcza 
dzieci i młodzież na każdym eta-
pie kształcenia, w każdym typie 
szkoły.

Edukacja ekologiczna uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie 
jest więc konieczna, wręcz niezbęd-
na do ich prawidłowego rozwoju, do 
osiągnięcia przez nich dojrzałości 
społecznej, emocjonalnej. Kontakt 
z przyrodą, poznanie jej i angażo-
wanie się w działania na rzecz jej 
ochrony jest dla młodzieży źródłem 
ogromnej radości i satysfakcji. 

Wychodząc naprzeciw tym po-
trzebom od kilku lat w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej przy SOSW w 
Leśnicy działa Szkolne Koło Ekolo-
giczno-Przyrodnicze. 

Działalność koła od dwóch 
lat finansowana jest ze środków 
uzyskanych ze Starostwa Powia-
towego w Strzelcach Opolskich w 
ramach „Grantów”. 

Główne cele działalności szkolne-
go koła ekologiczno-przyrodniczego:

- rozwijanie świadomości ekolo-
gicznej wśród uczniów z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim,

- przygotowywanie uczniów do od-
powiedzialnego działania na rzecz 
ochrony środowiska,

- rozwijanie zainteresowań,
- tworzenie warunków sprzyjających 

rozwojowi osobowości.

Aby skutecznie działać na rzecz 

środowiska naturalnego, trzeba je 
uprzednio poznać, poczuć, „do-
tknąć”, dlatego w ramach dzia-
łalności koła staramy się przede 
wszystkim jak najwięcej wychodzić 
na zewnątrz szkoły. Celem naszych 
wycieczek, podróży były do tej 
pory m.in.: Jaskinia Niedźwiedzia 
w Kletnie, oczyszczalnia ścieków 
w Strzelcach Opolskich, wysypiska 
śmieci, opolskie ZOO, Ogród Bo-
taniczny w Zabrzu i we Wrocławiu, 
Skansen Wsi Opolskiej w Opolu-
Bierkowicach. 

Korzystając z bliskiego sąsiedz-
twa Parku Krajobrazowego „Góra 
Św. Anny” penetrujemy urocze za-
kątki wokół Góry Św. Anny. We 
współpracy z pracownikami P.K. 
corocznie, na przedwiośniu, organi-
zujemy wyprawę pieszą „W poszu-
kiwaniu wawrzynka wilczełyko”, 
której głównym celem jest pozna-
nie tej ciekawej rośliny - zwiastuna 
wiosny. 

Organizujemy spotkania i prelek-
cje z ludźmi związanymi z ochroną 
środowiska, uczymy się segregować 
odpady, oszczędzać wodę i energię. 

8 lutego 2008 r odbył się w na-
szej szkole konkurs ekologiczny, 
w trakcie, którego uczniowie mieli 
okazję wykorzystać i utrwalić zdo-
bytą wiedzę.

Ewa Hajduk


