
* Sesja Rady Powiatu
* O testach gimnazjalnych
* Gdzie szukaæ ofert pracy

zagranic¹?
* Du¿o o �wiadczeniach

rodzinnych
* Nowe zasady rejestracji

samochodów sprowadzanych
z Unii Europejskiej

Przeczytaj!

Pocz¹tek drogi w doros³o�æ
Emocje zwi¹zane z tegorocznymi maturami ju¿ opad³y. Egzaminy dawno zakoñczone, �wiadectwa dojrza³o�ci � rozdane. Mo¿na wiêc
krótko podsumowaæ wyniki - czytaj o tym na str. 4

Termin sk³adania wniosków o
dop³aty bezpo�rednie dla rolników
zosta³ przed³u¿ony do 30 czerwca.

To dobra wiadomo�æ dla tych
wszystkich, którzy nie zd¹¿yli za³a-
twiæ formalno�ci w przewidzianym
wcze�niej okresie.

W powiecie strzeleckim jest ich
zdecydowana mniejszo�æ: do 15
czerwca w Biurze Powiatowym
Agencji Rozwoju i Modernizacji Rol-
nictwa z³o¿ono 2.050 wniosków na
³¹czn¹ powierzchniê 31,7 tysiêcy ha,

czyli 88 % ca³kowitej powierzchni
u¿ytków rolnych w powiecie.
Mieszcz¹ siê tu te¿ wnioski o dop³a-
ty dodatkowe - na terenach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowa-
nia � ³¹cznie na obszarze 6.000 ha.
Rolnicy, którzy jeszcze zamierzaj¹
z³o¿yæ wnioski � mog¹ zg³aszaæ siê
do ARMiR w Strzelcach Op. w dniach
roboczych w godzinach od 6.00 do
20.00. Uwaga: w soboty i niedziele
dy¿urów ju¿ nie bêdzie.

m.

Termin przed³u¿ony
Dop³aty dla rolników

Wybory do Parlamentu Europej-
skiego za nami.
Jedynym eurodeputowanym z
Opolszczyzny zosta³ wybrany
Stanis³aw Ja³owiecki, startuj¹cy
z listy Platformy Obywatelskiej.
G³osowanie w jednym z obwo-
dów w Zawadzkiem.

W bie¿¹cym roku Konsulat Bry-
tyjski (British Concil) og³osi³ konkurs
dla liceów i gimnazjów na prezenta-
cjê multimedialn¹ w jêzyku angiel-
skim. Praca mia³a zawieraæ 5 dzia³ów:
ulubiony film fantasy, wizja szko³y
w przysz³o�ci, stereotypy o Pola-
kach, a tak¿e opis regionu i szko³y.
Równie¿ i my, uczniowie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Mieszka I w
Zawadzkiem zg³osili�my udzia³ w
tym projekcie. Do pracy przyst¹pi-
li�my w sk³adzie: Irena Jochemczyk,
Anna Kozio³, Magdalena Laburda,
Sandra Pa�dzior, Dominika Kowalik,
Malwina Wyrwich i Tomasz Lepiorz.

SUKCES W TEATRZE ROMA
¯eñska czê�æ dru¿yny za-
jê³a siê stron¹ meryto-
ryczn¹, a jedyny mê¿czy-
zna by³ odpowiedzialny za
stronê techniczn¹.

Spo�ród nades³anych
na konkurs prac, nasza zo-
sta³a zakwalifikowana do
�cis³ego grona laureatów na
szczeblu ogólnokrajowym,
co wi¹za³o siê z fina³ow¹
prezentacj¹.

Stremowani stanêli-
�my 1 czerwca w �wietle
reflektorów Teatru Roma w

Warszawie. W klasyfikacji koñcowej
uplasowali�my siê na 3 miejscu.
Uroczysto�æ rozdania nagród za-
szczyci³ swoj¹ obecno�ci¹ s³ynny
angielski pisarz fantasy Terry Prat-
chett, który opowiedzia³ o swojej
nowej ksi¹¿ce, a tak¿e wrêczy³ jej
egzemplarz wraz z dedykacj¹ ka¿de-
mu finali�cie.

W imieniu ca³ej dru¿yny dziêku-
jê wszystkim, którzy siê przyczyni-
li do naszego sukcesu, szczególnie na-
uczycielom, pod których kierunkiem
przygotowywali�my projekt: R.
Szczerbatemu i  Z. ¯uchowskiemu.

Anna Kozio³

Justyna Figurska odbiera �wiadectwo z wyró¿nieniem z r¹k dyrektora szko³y

Po wyborach 13 czerwca

c.d. str. 3

Przedwczoraj na
swojej sesji Rada
Powiatu wybra³a
nowego Starostê  i
Zarz¹d Powiatu
Strzeleckiego.

Starost¹ zosta³
Józef Swaczyna.

wiêcej o sesji - str. 2

ju¿ wkrótce bêd¹ opuszcza³y halê
nowego zak³adu, który powstaje
w Strzelcach Opolskich.

Znana na �l¹sku firma, której
udzia³owcami s¹ Kazimierz i Jerzy
Bieñkowscy, z g³ówn¹ siedzib¹ w
Sosnowcu, jest �spadkobierc¹�
firmy bêd¹cej przedstawicielem
niemieckiego potentata motory-
zacyjnego.

Firma Bieñkowski to przedsiê-
biorstwo znane w bran¿y samo-
chodowej ju¿ od kilkunastu lat.

Powsta³o bowiem w 1987 roku
i jako dealer samochodów osobo-
wych i dostawczych notowa³o
jedn¹ z najwiêkszych sprzeda¿y
samochodów i us³ug serwiso-
wych w Polsce. W 2001 roku fir-
ma zakoñczy³a budowê nowego
serwisu napraw powypadkowych
oraz nowego salonu sprzeda¿y i
serwisu mechanicznego w dwóch
obiektach na terenie Sosnowca.
W grudniu 1993 roku podpisa³a
umowê dealersk¹ z firm¹ Kulczyk
� Tradex, wy³¹cznym importerem
samochodów Volkswagen i Audi
na terenie Polski. W roku 2003
Spó³ka Bieñkowski po³¹czy³a siê
z inn¹ spó³k¹, przejmuj¹c jej maj¹-
tek i podnosz¹c kapita³ zak³ado-
wy.

Ta krótka historia przedsiê-
biorstwa pokazuje, jak w nied³u-
gim czasie zbudowano jego potê-
gê: dzi� nale¿y do grona najwiêk-
szych w tej bran¿y w wojewódz-
twie �l¹skim. Zatrudnia 130 osób,
a g³ówne kierunki jej dzia³ania to
handel pojazdami nowymi i u¿y-
wanymi oraz czê�ciami samocho-
dowymi, a tak¿e wszelkie us³ugi
zwi¹zane z motoryzacj¹. W�ród
nich wymieniæ nale¿y produkcjê,

Pojazdy
specjalne

Chcemy ¿yæ spokojnie

- Poparcie niemal wszystkich radnych dla Pana
kandydatury na starostê powiatu strzeleckiego i tyl-
ko jeden g³os przeciw to do powód do dumy.
- Nie ukrywam - cieszê siê, bo to dowód, ¿e nie tylko
radni z mojego ugrupowania, ale i innych � ze Stowarzy-
szenia Ziemia Strzelecka i SLD � udzielili mi poparcia.
To równie¿ potwierdza, ¿e doceniono moje otwarcie na
ludzi. Dziêkowa³em za to ju¿ w czasie swojego wyst¹-
pienia na sesji, ale czyniê to raz jeszcze. Zreszt¹ jeszcze
przed sesj¹ sporo osób dzwoni³o do mnie z wyrazami
sympatii i poparcia.

- mówi nowo wybrany starosta
Józef Swaczyna

c.d. str. 2

Rozdanie �wiadectw maturalnych w Zespole Szkó³ nr 1 w Strzelcach Op.


