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P O W I A T

Dodatkowe nabory
na stypendia
DLA STUDENTÓW
Tylko w razie przerwania lub
wczeniejszego zakoñczenia udzia³u
miejsce zostanie wprowadzona osoba o najni¿szym dochodzie sporód
wpisanych na listê rezerwow¹

i

otrzyma stypendium proporcjonalnie do okresu swojego uczestnictwa
w projekcie. Miesiêczna kwota stypendium w projekcie realizowanym
w roku akademickim 2005/2006 wynosi 133,60 z³otych.

Tylko w razie przerwania lub

wczeniejszego zakoñczenia udzia³u

w projekcie przez uczestnika na jego

miejsce zostanie wprowadzona oso-

ba o najni¿szym dochodzie sporód
wpisanych na listê rezerwow¹

nie do okresu swojego uczestnictwa

w projekcie. Miesiêczna kwota stypendium w projekcie realizowanym

w roku szkolnym 2005/2006 wynosi
133,00 z³ote.

Z pomocy stypendialnej dla studentów mog¹ skorzystaæ osoby, które spe³niaj¹ wszystkie poni¿sze kryteria:
-

podejmuj¹ naukê lub ucz¹ siê w
pañstwowej lub niepañstwowej

Przypominamy, ¿e o stypendium mog¹ ubiegaæ siê uczniowie
spe³niaj¹cy ³¹cznie nastêpuj¹ce
kryteria:
-

szkole wy¿szej prowadzonej w

stycznym,
-

-

pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych
czyli o dochodzie rodziny w

-

stopniu niepe³nosprawnoci,

3.2 ZPORR (wszyscy mieszkañcy Powiatu Strzeleckiego
spe³niaj¹ to kryterium), w zdegradowanych dzielnicach miast i

zjalnej koñcz¹cej siê matur¹.

Warunkiem ubiegania siê o stypendium jest:

-

z³o¿enie wniosku o przyznanie

-

do³¹czenie do wniosku owiadczenia o sytuacji rodzinnej i ma-

z dokumentami

potwierdzaj¹cymi wysokoæ do-

Lokalnym Programem Rewitali-

chodów osi¹gniêtych w roku

zacji,
terenie powiatu strzeleckiego.

stypendium,

terialnej wraz

i powojskowych wyznaczonych

posiadaj¹ sta³e zameldowanie na

obszarach wiejskich, w miastach

publicznej szko³y ponadgimna-

na obszarach poprzemys³owych

-

posiadaj¹ sta³e zameldowanie na

mieszkañców, w których nie ma

czyli terenach wiejskich, w mia-

do wsparcia w ramach Dzia³ania

stopniu niepe³nosprawnoci,

miastach od 5 do 20 tysiêcy

stach do 20 tysiêcy mieszkañców,

-

Priorytetowo bêd¹ traktowane

2004,

do³¹czenie powiadczenia o sta-

³ym zameldowaniu w miejscu zamieszkania.

osoby spe³niaj¹ce powy¿sze kryte-

piady Wiedzy Ekonomicznej

mia³ okazjê zapoznania siê ze szko³¹,

wiatowego Urzêdu Pracy Dorota

Kozo³up, dyrektor ZSZ Nr 1 Eugeniusz Szymaniec oraz jego zastêpcy:

Halina Kajstura, Miros³awa Stañczak

i Andrzej Porêbny.

ria i nie posiadaj¹ce jeszcze tytu³u

Wnioski razem z wymagany-

magistra, lekarza medycyny, itp. oraz

mi za³¹cznikami mo¿na sk³adaæ w

nie powtarzaj¹ce roku akademickie-

dniach od 24 marca b.r. do

go i nie przebywaj¹ce na urlopie dzie-

kwietnia b.r. w szkole ponadgim-

kañskim, zdrowotnym, wychowaw-

nazjalnej umo¿liwiaj¹cej uzyska-

czym.

nie wiadectwa dojrza³oci, do któ-

Warunkiem ubiegania siê o stypen-

rej uczêszczasz.

04

nej

*

*

Uroczystego otwarcia konkursu

Szymaniec, który w s³owie wstêp-

nym przypomnia³ historiê tworzenia
Technikum Ekonomicznego, które ma
ju¿ piêtnastoletni¹ tradycjê.

szczebla wojewódzkiego

Anna Gawlik  finaliska XII Olim-

szczebla centralnego (1999 rok);

Justyna Figurska  finalistka Tur-

nieju Wiedzy i Umiejêtnoci Handlowo  Menad¿erskich

dokona³ dyrektor szko³y Eugeniusz

bla centralnego (2003 rok).

szcze-

Dyrektor wspomnia³ równie¿ o

absolwentach Technikum Ekonomicz-

nego: Annie Æwiel¹g (obecnie Sewruk)

i Krzysztofie Kaliszu, którzy po

15 lat temu kierownictwo szko³y

ukoñczeniu wy¿szych uczelni ekono-

Zespo³em Szkó³ Zawodowych w

nauczyciele i pracuj¹ do dnia dzisiej-

stanê³o przed problemem co dalej z
Strzelcach Opolskich, poniewa¿ ist-

niej¹ce Technikum Mechaniczne, Li-

ceum Zawodowe i potê¿na Zasadni-

micznych powrócili do szko³y jako
szego.

Po uroczystym otwarciu ucznio-

wie przyst¹pili do udzielania odpo-

micznego pod kierunkiem Ma³gorzaPodczas konkursu dyrektor NBP

a zw³aszcza z nowoczesnymi pracowniami komputerowymi ufundo-

wanymi ze rodków EFS.

Natomiast rzecznik prasowy

NBP Pan S³awomir Kusz spotka³ siê

z zespo³em nauczycieli ekonomistów

oraz przekaza³ ciekawe i u¿yteczne

materia³y dydaktyczne, jak równie¿

z³o¿y³ ofertê przeprowadzenia lekcji
przedsiêbiorczoci.

Zwyciêzc¹ konkursu zosta³ To-

masz Twardoñ z klasy II Tek a,

który uzyska³ tytu³ Najlepszego Eko-

nomisty ZSZ Nr 1 2006.

Drugie miejsce zdoby³a Justyna

cza Szko³a Zawodowa stawa³y siê

wiedzi na pytania konkursowe doty-

Ankler z klasy III Tek a, a wyró¿-

nia. W perspektywie szko³y widaæ

nansów i przedsiêbiorczoci. Forma

sy IV Teka i Krystian Szefer z kla-

niekonkurencyjne na rynku kszta³ceby³o nik³y nabór do tych typów szkó³,

cz¹ce wiedzy z zakresu ekonomi, fikonkursu zbli¿ona by³a do formy

nieni zostali: Gabriela Ludwig z klasy III Teka.

Sponsorami imprezy by³a szkol-

a w rezultacie - zanikaj¹cy Zespó³

Ogólnopolskiego Testu Z³oty dla zu-

ZSZ w ówczesnej sytuacji podjê³o

br. na antenie programu TVN.

wego o kierunku pracownik admini-

su by³o zachêcenie i zainspirowanie

1990 roku. Do uruchomienia kierun-

dzy z zakresu ekonomii.

lu Krzysztof Gierek wyst¹pi³ z prze-

³oniono finalistów konkursu  odby³o

nie dla zas³ug i operatywnoci dy-

nictwa NBP w Opolu  zosta³y prze-

wiatowego Urzêdu Pracy Pani Doro-

przejawiaj¹cych siê w tworzeniu co-

w ówczesnych czasach by³a wielkim

bli¿enie m³odzie¿y problemów na ja-

Szkó³ Zawodowych. Kierownictwo

stracyjno-biurowy, które powsta³o w

do 5 tysiêcy mieszkañców lub w

posiadaj¹ sta³e zameldowanie na
terenach zmarginalizowanych 

ty Tacicy.

decyzjê utworzenia Liceum Zawodo-

umiarkowanym albo znacznym

muje siê orzeczeniem o niepe³no-

(1998 rok);

materialnej, czyli o dochodzie ro-

nosprawnoci lub orzeczeniem o

gaj¹ca siê o stypendium legity-

Olimpiady Wiedzy Ekonomicz-

S³awomir Kusz, przedstawiciel Po-

nie wy¿szym, ni¿ 504,00 z³ net-

tymuje siê orzeczeniem o niepe³-

583,00 z³ netto, gdy osoba ubie-

na obszarach kwalifikuj¹cych siê

znajduj¹ siê w trudnej sytuacji

ubiegaj¹ca siê o stypendium legi-

¿szym, ni¿ 504,00 z³ netto lub

-

wiadectwa dojrza³oci,

to lub 583,00 z³ netto, gdy osoba

przeliczeniu na osobê nie wy-

umiarkowanym albo znacznym

niepublicznej szko³y ponagimna-

dziny w przeliczeniu na osobê

siê w trudnej sytuacji materialnej

sprawnoci lub orzeczeniem o

uczêszczaj¹ do publicznej lub

zjalnej umo¿liwiaj¹cej uzyskanie

systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksterni-

i

otrzyma stypendium proporcjonal-

przez uczniów Technikum Gastrono-

Opolu Krzysztof Gierek, rzecznik

prasowy Oddzia³u NBP w Opolu

DLA UCZNIÓW

w projekcie przez uczestnika na jego

Z³oty dla zuchwa³ych

dok. ze str 1

dok. ze str 1

S T R Z E L E C K I

ku potrzebna by³a jednak pracownia

maszyn do pisania, które  dziêki

przychylnoci ówczesnego kierowkazane na rzecz ZSZ. Pracownia taka

atutem szko³y.

Wychodz¹c naprzeciw zaintere-

chwa³ych wyemitowanego 19 lutego

na firma ¯ak i Rada Rodziców, a

fundatorem nagród Okrêgowy Od-

Zamierzeniem organizatorów konkur-

dzia³ NBP w Opolu.

uczniów do dalszego pog³êbiania wie-

Okrêgowego Oddzia³u NBP w Opo-

W przerwie  podczas której wy-

siê wyst¹pienie przedstawiciela Po-

ty Kozo³up, którego celem by³o przykie napotykaj¹ m³odzi przedsiêbior-

Po wrêczeniu nagród Dyrektor

mówieniem, w którym wyrazi³ uzna-

rektora ZSZ Eugeniusza Szymañca,

raz to nowych i atrakcyjnych kierunków kszta³cenia, a tak¿e stwarzaniu

lepszych warunków nauki oraz no-

cy na rynku pracy. Nastêpnie wyst¹-

woczesnego wyposa¿ania szko³y, w

dzie Anna Gabor i Bart³omiej Piecha-

Ponadto wyrazi³ przekonanie, ¿e

szczególnoci sal komputerowych.

sowaniom m³odzie¿y Strzelec Op. i

pi³ szkolny zespó³ muzyczny w sk³a-

decyzjê o utworzeniu w 1991 roku

czek, których opiekunem jest Moni-

ZSZ Nr 1 zas³uguje na miano strze-

temu m³odzie¿ zainteresowana nauk¹

Zaproszeni gocie i wszyscy

z pewnoci¹ odnajd¹ siê na rynku

okolic - kierownictwo ZSZ podjê³o

Technikum Ekonomicznego. Dziêki

ka Wilde-Zdobylak.

ekonomii nie musia³a ju¿ doje¿d¿aæ

uczestnicy konkursu w miêdzy cza-

Na przestrzeni 15 lat Technikum

ekonomicznymi przygotowanymi

do Opola.

Ekonomiczne ukoñczy³o 434 absol-

sie poczêstowani zostali kanapkami

leckiej politechniki, a jej absolwenci
pracy i w sferze ekonomicznej.

Anna Sewruk
Izabela Bartoszek

wentów.

Ponadto dyrektor ZSZ przypomnia³

o znacz¹cych osi¹gniêciach uczniów,

którymi przecie¿ nie ka¿da szko³a
mo¿e siê poszczyciæ. Dyrektor wymieni³ te najwa¿niejsze:
·

Anna Rudyk  finaliska VIII Olim-

piady Wiedzy Ekonomicznej szczebla centralnego (1995 rok);

*

Anna Æwiel¹g  finaliska X Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

szczebla wojewódzkiego (1997
*

rok);

Tomasz Elektorowicz i Adrian

Szyga  nagroda II stopnia w III

Ogólnopolskim Konkursie na

najlepsz¹

*

(1997 rok);

pracê

dyplomow¹

Joanna Popów  finaliska XI

dium jest:
-

z³o¿enie wniosku o przyznanie
stypendium,

-

Wa¿ne dla ma³ych miejscowoci

do³¹czenie do wniosku owiad-

Szansa na dotacje

czenia o sytuacji rodzinnej i materialnej,
-

do³¹czenie zawiadczenia z uczelni o przyjêciu na pierwszy rok
studiów lub kontynuowaniu studiów w roku akademickim, w którym stypendium ma byæ udzielone,

-

do³¹czenie powiadczenia o sta³ym zameldowaniu w miejscu zamieszkania.
Formularze wniosku o przyzna-

Misj¹ Fundacji Wspomagania Wsi

jest wspieranie inicjatyw spo³ecz-

nych i gospodarczych mieszkañców

wsi i ma³ych miast. Dlatego te¿ co
roku

na pobraæ w Powiatowym Centrum
skich, ul. B. Chrobrego 5 oraz ze strony internetowej powiatu strzeleckiego www.powiatstrzelecki.pl - Unia
Europejska  Stypendia dla studentów
Wnioski razem z wymaganymi za³¹cznikami mo¿na sk³adaæ w
dniach od: 10 do 31 marca 2006
roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. B. Chrobrego 5

konkursy

dla

orga-

wietlic / klubów / centrów informacyj-

nia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje

opiekuñczo-wychowawcze, komitety

ma³ych miast i wsi. Stawk¹ s¹ do-

tak¿e rady so³eckie, gminne orodki

otrzymaæ? Wzi¹æ udzia³ w konkur-

tucje edukacyjne, parafie, uniwersyte-

w skrócie informacje o dwóch.

zealne, ochotnicza stra¿ po¿arna, ko³a

tacje.

sie

Co

rad

trzeba

p ro j e k t ó w.

z

nizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a

je

kultury, biblioteki, szko³y i inne insty-

p re z e n t u j e m y

ty ludowe, niepubliczne placówki mu-

parafialnych

zrobiæ,

Dzi

¿eby

KULTURA BLISKA

mi, które (lub w których):

-

maj¹ siedzibê na terenie gminy, w

mo¿e zg³osiæ tylko jeden projekt.

zasoby kultury lokalnej - chêæ jej pie-

rozpocz¹æ po 1 wrzenia 2006 i trwaæ

uczenie dbania o ni¹, a jednoczenie

na kwota, o któr¹ mo¿na siê ubiegaæ

darczym gminy czy wsi. Za szczegól-

w otrzymaniu dotacji bêd¹ mia³y orga-

Ko³a gospodyñ wiejskich, dzia³aj¹-

wsie, w których wietlica bêdzie
dzia³aæ.

ce we wsiach i so³ectwach, w któ-

rych bêdzie organizowana wietlica.

nej).

-

wie bêd¹ mogli uczyæ siê i odrabiaæ

du¿ych organizacji lub do organizacji.

-

Bêd¹ miejscem, w którym ucznio-

-

Organizowane bêd¹ zajêcia (jak

gospodyñ wiejskich, amatorskie zespo³y

której wietlica bêdzie dzia³aæ.

-

pu do Internetu i podstawowego ze-

formie tradycyjnej lub elektronicz-

Rady so³eckie.

Konkurs nie jest skierowany do

lekcje.

równie¿ szkolenia i warsztaty) dla
wszystkich

mieszkañców

wsi,

szczególnie dla dzieci i rodziców.

Nagroda

To dotacja w wysokoci od 5.000

do 20.000 z³otych przeznaczona na
zmianê dzia³alnoci istniej¹cej lub zor-

ganizowanie nowej wietlicy oraz wspar-

-

Mieszkañcy wsi bêd¹ mogli przyna prawo jazdy lub egzaminów zwi¹-

mniej 6 miesiêcy.

wynosi 10.000 z³otych. Pierwszeñstwo

-

Bêd¹ miejscem spotkañ mieszkañ-

Fundacji

nie wartociowe uznawane bêd¹ projek-

nizacje, które nigdy nie otrzyma³y do-

-

scowoci i anga¿uj¹ce ró¿ne pokolenia.

przez Fundacjê Wspomagania Wsi.

1.

I s t o t ¹ p r o j e k t u ma b y æ t r o s k a o

lêgnowania, ocalenia lub odtworzenia,
wykorzystywania jej w rozwoju gospo-

ty integruj¹ce spo³ecznoæ danej miej-

2.

Projekt musi byæ realizowany w

4.

Realizacja projektu powinna siê

nie d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy. Maksymal-

tacji w konkursach organizowanych
Wniosek

z

dopiskiem

Kultura

gotowywaæ siê do egzaminów np.

zanych z ich dalsz¹ edukacj¹.

ców wsi i

kó³ek zainteresowañ.

Bêd¹ mieæ sta³ego opiekuna (mo¿e

nim byæ wolontariusz), który bêdzie w stanie udzieliæ podstawowe-

rej projekt bêdzie realizowany.

3.

W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ or-

kwietnia

2006

roku

na

ad-

res: Fundacja Wspomagania Wsi, ul.
Bellottiego 1, 01-022 Warszawa

31 maja 2006

Kto mo¿e wzi¹æ udzia³ w konkur-

tym, gdzie mo¿na szukaæ pieniêdzy na

ze wietlicy.

21

pocztowego)

ca w terminie do dnia

roku  decyduje data stempla poczto-

ternetowej www.fww.org.pl, na której

do

stempla

(Fundacja Wspomagania Wsi,

Warszawa, ul. Bellottiego 1) z

dopiskiem na kopercie ,,Nasza wietli-

macji, itp.) osobom korzystaj¹cym

dze komputera, wyszukaniu infor-

swoj¹ siedzibê na terenie gminy, w któ-

data

Projekt nale¿y przes³aæ na adres

01-022

go wsparcia (np. pomóc w obs³u-

Bliska nale¿y przes³aæ poczt¹ (decyduje

cie jej dzia³alnoci przez okres co naj-

wego

miejscowoci do 6.000 mieszkañców.

Organizacje-wnioskodawcy musz¹ mieæ

(np.

Parafie, w sk³ad których wchodz¹

stawu s³owników, encyklopedii (w

artystyczne, i inne. Jedna organizacja

Kto mo¿e wzi¹æ w nim udzia³?

Bêd¹ publicznym punktem dostê-

pozarz¹dowe

ochotnicze stra¿e po¿arne, stowa-

-

bami gmin. wietlice maj¹ byæ miejsca-

s p o ³ e c z n e , k l u b y p r a c y, org a n i z a c j e

m³odzie¿owe, wietlice wiejskie, orga-

pozarz¹dowych,

nych w 50 wsiach, które nie s¹ siedzi-

Organizacje

rzyszenia rozwoju wsi, itp.), które

na profilu dzia³alnoci) lub utworzenie

ganizacje pozarz¹dowe: stowarzysze-

szkó³,

nie stypendium i za³¹czników mo¿Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opol-

og³asza

nizacji

przedszkoli,

-

NASZA WIETLICA II
Celem konkursu jest o¿ywienie (zmia-

sie?

Wiêcej szczegó³ów na stronie in-

mo¿na równie¿ znaleæ informacje o
inicjatywy lokalne.

