Maturalny maraton...
Wystartowa³y w nim m.in.:

Dop³aty dla rolników

W ubieg³ym roku z tere-

nu powiatu strzeleckiego
ponad dwa tysi¹ce rolników

(dok³adnie 2.217) otrzyma-

³o unijne dop³aty. Ilu otrzy-

ma w tym roku? Nale¿a³oby

siê spodziewaæ, ¿e podobna

iloæ, ale... na razie nic na

to

nie

wskazuje.

Do

18

kwietnia br. do Powiatowe-

go Biura ARiMR w Strzel-

Emilia Niewiec, Zuzanna Kudlek, Monika Jaskó³a i Justyna Chuderla

Przeczytaj!

Jako to bêdzie? Nie tym razem!

cach Op. wp³ynê³o zaledwie

389 wniosków!

-

*

Przyjd na UNIJNY

*

Niez³y pocz¹tek matur

*

Pozimowe remonty dróg

Ubieg³y rok  mówi Roman Maj,

FESTYN RODZINNY

kierownik tej placówki  by³ rokiem
edukacyjnym. Prowadzilimy szerok¹ akcjê informacyjn¹, praktycznie
w ka¿dej gminie otwieralimy punkty konsultacyjne, pracowalimy w
wyd³u¿onym czasie pracy. W tym

*

O stypendiach z EFS

*

Oferty pracy

roku u³atwilimy wszystko. Rolnicy
poczt¹ otrzymali gotowe wnioski, z
okreleniem dzia³ek. Wielokrotnie podawalimy termin przyjmowania
wniosków. Apelowalimy o jak najdok. na str. 3

Fundacja Rozwoju l¹ska

oraz Wspierania Inicjatyw
Lokalnych funkcjonuje od
12 lat.

Pomagamy
firmom
i samorz¹dom

Moje annogórskie spotkanie
z Janem Paw³em II
Jedynym w swoim rodzaju by³o
spotkanie z papie¿em na Górze w.
Anny 21 czerwca 1983 roku, mimo
moich wczeniejszych pobytów na
B³oniach Krakowskich i potem w
Wa r s z a w i e . Tu
doma.
Iwona Moczek i Renata Sapela

jakby

by³

u

nas

-

Pracowa³em wówczas jako inspektor do spraw rodowisk twórczych i spraw zagranicznych w Wydziale Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu, dok¹d mnie
ci¹gniêto z Muzeum l¹ska Opoldok. na str. 6

rowa³y przedsiêbiorców swoimi na-

udzia³ w pierwszych Strzeleckich

Waldemar Gaida za najlepiej wyeks-

nami Ponad trzydzieci firm wziê³o

Targach Budowlanych, które odby³y

siê na targowisku miejskim w Strzelcach Opolskich 16 i 17 kwietnia br.

ków unijnych oraz dostosowania
szkolnictwa zawodowego do rynku

pracy w Unii Europejskiej. Tu mo-

W grupie roboczej znaleli siê m.in.
przedstawiciele orodków kszta³ce-

nia ustawicznego i zawodowego z

ponowane stoisko Targów uzna³ sto-

województwa l¹skiego i opolskiego,

rektor strzeleckiego ZSZ nr 1 Euge-

nowski nagrodzi³ Zygmunta Kacz-

instalacyjne itp.) a tak¿e ogrodnicze.

tem Sp. z o.o. z Suchej za najlepsz¹

równie¿ firmy us³ugowe, jak strze-

nowi wsparcie dla samorz¹dów lo-

kalnych w zakresie pozyskania rod-

Opolskich i nagrodzi³ statuetk¹ jej

z bran¿y budowlanej, zajmuj¹ce siê

Dodatkowo pojawi³y siê na Targach

Pierwszy to wspieranie ma³ych i

rednich przedsiêbiorstw. Drugi sta-

rzynie-Kolu (koñczy siê 31 maja).

isko firmy PPUH Lamino ze Strzelec

w³aciciela, Waldemara Ochmana, na-

wykoñczeniem wnêtrz (meblowe,

-

projektem realizowanym w Kêdzie-

grodami  wicestarosta strzelecki,

By³y to, zgodnie z za³o¿eniem orga-

nizatorów, Urzêdu Miejskiego, firmy

ko.

¿emy pochwaliæ siê pilota¿owym

Wiosenne targi
Wiosenne targi budowlane za

Dzia³amy w trzech obszarach -

opowiada jej prezes Henryk Juret-

a tak¿e nauczyciele, wród nich dy-

niusz Szymaniec. Szkoda tylko, ¿e z

tomiast burmistrz Krzysztof Fabia-

województwa opolskiego nikt nie
podejmuje tematu i nie stara siê tych

marczyka, w³aciciela firmy Bio-Sys-

dowiadczeñ wykorzystaæ. Prowa-

ofertê targow¹.

dzimy równie¿ szkolenia w zakresie

gowych i handlowych, na targach

przedakcesyjnych i strukturalnych

Obok firm produkcyjnych, us³u-

dróg i metod pozyskiwania rodków

nalnych i Mieszkaniowych, a tak¿e

s wo j e s t o i s k a mi e l i : Po wi a t o wy

dla osób zajmuj¹cych siê tymi zagad-

swoje towary podczas dni targowych

menda Policji, która na czas targów

dzenia rozrywkowe dla dzieci. A ¿e

znakowania rowerów. Ta forma za-

leckie Przedsiêbiorstwo Us³ug Komu-

handlowcy na co dzieñ oferuj¹cy
oraz stoiska gastronomiczne i urz¹dopisa³a równie¿ pogoda, na Targach,

zw³aszcza w niedzielê, nie zabrak³o
zwiedzaj¹cych.

Dodatkow¹ atrakcjê dla zwiedza-

Urz¹d Pracy oraz Powiatowa Ko-

przywioz³a ze sob¹ urz¹dzenie do

nieniami w samorz¹dach terytorial-

Nagroda starosty zosta³a wrêczona w³acicielowi firmy LAMINO ze Strzelec Op.

nych. Jednak na 12 starostw i 72

gminy w województwie opolskim z

naszych szkoleñ skorzysta³y tylko

bezpieczenia swoich dwóch kó³ek

22 osoby. Szkoda, ¿e tak ma³o, bo

przed kradzie¿¹ cieszy siê coraz wiêk-

szym powodzeniem, wiêc policjanci

przecie¿, jeli siê chce mieæ dobrze

W ocenie wielu przedsiêbiorców

opieraæ na realiach lokalnych. ¯adna

mieli sporo roboty.

przygotowany wniosek - musi siê on

by³o losowanie dwóch atrakcyjnych

targi okaza³y siê dobrym pomys³em,

firma zewnêtrzna takich gwarancji

trycznej przekazanej przez jednego

war³o wstêpne umowy z wystawca-

j¹cych, jak¹ zapewnili organizatorzy
nagród  telewizora i kosiarki elek-

wielu odwiedzaj¹cych teren targu za-

ze sponsorów imprezy. Ca³a impre-

mi na skorzystanie z ich oferty, wie-

karz Radia Pyskowice, który wraz z

dopiero na targach przekona³o siê, ¿e

zê prowadzi³ konferansjer, dzienni-

mocnego oparcia na konkretach daæ

nie potrafi. Poza tym - jest znacznie

dro¿sza. Warto wiêc zainwestowaæ

lu mieszkañców naszego powiatu

w wiedzê zatrudnianych u siebie pra-

towarzysz¹cymi mu piewaczk¹

czêsto niepotrzebnie jedzili gdzie

cowników, ale, moim zdaniem, opra-

na fletni pana oraz naszymi rodzi-

im towarów czy us³ug.

siê im wynagrodziæ dodatkowo. W

operow¹ i instrumentalist¹ graj¹cym

mymi artystami nadawa³ Targom ar-

daleko w poszukiwaniu niezbêdnych

cowanie takich wniosków powinno

Organizatorzy natomiast wyci¹-

wielu gminach i starostwach nato-

tystyczn¹ oprawê. Ponadto konfe-

gaj¹ wnioski z pierwszych dowiad-

wych z mikrofonem dawa³ przedsiê-

na Strzelecka Wystawa Gospodarcza

ransjer spaceruj¹c po terenach targobiorcom mo¿liwoæ prezentacji swo-

(po raz pierwszy pojawi³a siê w ub.

W³adze samorz¹dowe gminy (or-

zadomowi¹ siê na sta³e w strzelec-

jej firmy i stoiska.

ganizatora targów) i powiatu uhono-

miast uwa¿a siê inaczej. Pracowni-

czeñ i zapewniaj¹, ¿e zarówno jesien-

kom zleca siê dodatkowe zadania,

wierz¹c, ¿e zrobi¹ to wszystko za

1,5 tysi¹ca z³otych, w ramach swojej

roku) jak i nastêpne Targi Budowlane
kim pejza¿u gospodarczym.

Nagroda burmistrza Strzelec przypad³a firmie BIO-SYSTEM z Suchej

dok. na str. 5

