wiêta, wiêta...

Ciep³ych, nios¹cych radoæ i nadziejê
wi¹t Zmartwychwstania Pañskiego,
rodzinnego nastroju przy wielkanocnym stole,
pokoju wielkanocnego poranka
i kilku chwil wytchnienia od codziennoci
wszystkim Mieszkañcom Powiatu Strzeleckiego
¿ycz¹
Wicestarosta Strzelecki

Przewodnicz¹cy Rady

Starosta Strzelecki

Waldemar Gaida

Henryk Bartoszek

Józef Swaczyna

Ponad 250 ofert pracy!
Co robi¹ l¹skie baby przed Wielkanoc¹? - dowiesz siê na str. 4

W poprzednim numerze naszego dwutygodnika, informuj¹c o przygotowaniach do drugiej edycji Targów Pracy, organizowanych przez strzelecki
PUP, pisalimy: bêdzie w czym wybieraæ, bo firmy zg³osi³y chêæ zatrudnienia
ponad 200 pracowników.
Dzi mo¿emy ju¿ uciliæ te dane: bêdzie 250 ofert pracy!
wiêcej czytaj na str 3

Wiêcej na drogi

Wystawa kartek wi¹tecznych - wiêcej czytaj 4

- £agodna zima to mniejsze wydatki na zimowe utrzymanie dróg.
Czy zaoszczêdzone w ten sposób
pieni¹dze zostan¹ przeznaczone
na remonty nawierzchni?
- Sezon zimowy 2007/2008 to listopad i grudzieñ 2007, okres styczeñmarzec 2008 oraz tegoroczny listopad i grudzieñ  zastrzega starosta
Józef Swaczyna.

Nowe
wyzwania,
nowy wydzia³

 Na zimowe utrzymanie dróg w ci¹gu tych siedmiu miesiêcy zaplanowalimy w bud¿ecie kwotê 610 tysiêcy
z³otych. Do koñca lutego wydalimy
z tego 274 tysi¹ce, a na marzec - który przecie¿ jeszcze siê nie skoñczy³
 listopad i grudzieñ 2008 zarezerwowana kwota na zimowe utrzymanie dróg wynosi 166 tysiêcy z³otych.
dok. na str 2

O PCPR nie s³ysza³ ten,
kto nie potrzebuje pomocy
Kiermasz ozdób wi¹teczny w holu starostwa trwa³ kilka dni. Prezentowa³y tu swoje
wyroby DPS-y, szko³y oraz Spó³dzielnia Socjalna SYDORAJ i Centrum Integracji
Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich

Od 10 marca w starostwie funkcjonuje nowy wydzia³. Czym ma
siê zajmowaæ? Czy nie da³o siê
zakresu jego dzia³alnoci wrzuciæ
w stare struktury organizacyjne?
 z tymi pytaniami zwróci³am siê
do Bart³omieja Bia³onia, naczelnika nowej komórki organizacyjnej starostwa, który wygra³ konkurs na to stanowisko (wczeniej
kierowa³ wydzia³em promocji).

Zgodnie z zapowiedzi¹ w poprzednim numerze naszego dwutygodnika, wracamy dzi do tematyki poruszanej na ostatniej sesji Rady Powiatu - dzia³alnoci PCPR w roku 2007. Sprawozdanie przed³o¿y³ dyrektor tej placówki Bernard Klyta. Dzi którego poprosi³am o rozmowê zwi¹zan¹ z t¹ problematyk¹.
- Na sesji radni zauwa¿yli, ¿e dzia³alnoæ PCPR nie jest wystarczaj¹co rozpropagowana. A wiêc pierwsze pytanie: kto mo¿e skorzystaæ z pomocy tej
placówki?
dok. na str 4

- Najwa¿niejszym wyzwaniem,
jakie stoi w chwili obecnej przed samorz¹dem powiatowym jest optymalne wykorzystanie wszystkich pojawiaj¹cych siê okazji do pozyskiwania rodków zewnêtrznych. Mo¿liwoci finansowe powiatu s¹ niewielkie, a potrzeb i zadañ  ogrom. Wiêc
to w³anie od zewnêtrznych funduszy, przede wszystkim unijnych, zale¿eæ bêdzie dalszy rozwój Powiatu
Strzeleckiego. Do tej pory pozyskiwaniem rodków i rozliczaniem projektów zajmowali siê pracownicy
ró¿nych wydzia³ów, a projektów zrealizowalimy kilka. Przy wiêkszych
mo¿liwociach, jakie stwarza nowy
okres programowania, przy dotychczasowym podziale zadañ absolutnie
nie dalibymy rady zrealizowaæ zak³adanych celów: projektami unijnymi nie mo¿na zajmowaæ siê niejako
z doskoku.
Mamy zamiar staraæ siê o wiele
wiêksze fundusze, na wiêksz¹ iloæ
zadañ, wiêc dotychczasowy uk³ad
okaza³by siê niewydolny. Uznano, ¿e
najlepszym sposobem usprawnienia
procesu aplikowania i wdra¿ania zadañ dofinansowanych ze róde³ zewnêtrznych jest utworzenie nowego
wydzia³u, który odpowiedzialny bêdzie za ca³ociow¹ realizacjê przeddok. na str 2

