Dzieñ Stra¿aka

Protest lekarzy

Przeczytaj!
* Jak uczyæ po l¹sku
* Pieni¹dze z kontraktu
* Jest niele
* Spónialscy bez kar
* Konsument w podró¿y
* Sprawni jak ¿o³nierze
* Stypendia tylko
dla cierpliwych
* Oferty pracy

Zaoszczêd tysi¹c z³otych

Wymieñ stare
Strzelecki ZOZ przy³¹czy³ siê do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej 23 maja.
Oznacza to, ¿e od tego dnia wszystkie oddzia³y pracuj¹ jak na ostrym dy¿u-

prawo jazdy

Pielgrzymka na Górê w. Anny

Papierowe prawa jazdy wydane

rze. Takie stanowisko po przeprowadzonym referendum zajê³y wszystkie

w okresie 1 maja 1993 r. - 30 czerwca

trzy zwi¹zki zawodowe skupiaj¹ce strzeleckich lekarzy.

1999 r. oraz wydane po dniu 1 lipca

Doktor Andrzej Mazik, przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy w

1999 r. trac¹ wa¿noæ z koñcem czerw-

naszym szpitalu mówi: - Nasz strajk ma charakter ³agodny  przy czym za-

ca. Jeli nie wymienimy swojego

strzega, ¿e pielêgniarki nie bior¹ czynnego udzia³u w akcji.

prawa jazdy w tym terminie, gro-

Zapytany przeze mnie, czy zg³oszone wieczorem 23 maja propozycje mini-

ziæ bêdzie nam grzywna i zakaz

stra Religi wp³yn¹ na zakoñczenie protestu, odpowiada, ¿e na razie nie. - S¹ to

prowadzenia pojazdów.

propozycje zwiêkszenia funduszy na bardzo wysokim szczeblu, brak jednak

Na razie w wydziale komunikacji

informacji, czy rzeczywicie i w jaki sposób prze³o¿y siê to na wysokoæ
naszych p³ac. A takich w³anie stwierdzeñ oczekujemy.

strzeleckiego starostwa

M. Górka

ko mo¿e siê zmieniæ z dnia na dzieñ i
okazaæ siê mo¿e, ¿e zamiast dwóch

Zamiast 1,7 mln z³otych

tygodni jak teraz, bêdziemy cze-

kaæ miesi¹c. Przepisy nie przewi-

duj¹ wydania dokumentu zastêpcze-

dostalimy 200 tysiêcy
-

mówi Norbert Jaskó³a, dyrektor

Tymczasem z województwa dostali-

Powiatowego Urzêdu Pracy w Strzel-

my 110 tysiêcy, a z rezerwy MPiPS

cach Op.  Zamierzalimy zorgani-

 91,8 tysiêcy. Otrzymane rodki mo-

zowaæ szkolenia dla bezrobotnych,

¿emy przeznaczyæ wy³¹cznie na re-

prace interwencyjne, pozyskaæ rod-

fundacje nowych miejsc pracy i dota-

ki na dotacje dla rozpoczynaj¹cych

cje dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ.

dzia³alnoæ gospodarcz¹ i refundacje

Pozwoli to zaspokoiæ 25% potrzeb,

dla pracodawców tworz¹cych nowe

które opisalimy w projekcie.

miejsca pracy.

-

Ma³o tego  kontynuuje N. Ja-

Wyst¹pilimy z dwoma projek-

skó³a  szanse na pozyskanie dodat-

tami: jeden z³o¿ylimy do Marsza³-

kowych pieniêdzy s¹ bardzo ma³e.

ka Województwa Opolskiego  na

Podstaw¹ przyznawania rodków z

kwotê 900 tysiêcy z³otych, na reali-

Funduszu Pracy jest algorytm, w któ-

zacjê drugiego spodziewalimy siê

rym bierze siê pod uwagê stosunek

otrzymaæ 800 tysiêcy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.

dok. na str 3

S³owo na k za dwie stówy
Kiedy rok temu na naszych

³apaæ prawdziwych przestêpców, inni

o karaniu za przeklinanie mandata-

agowa³a ostro, bo inaczej wulgary-

³amach jeden z dzielnicowych mówi³
mi, wiele osób traktowa³o jego s³owa

z lekkim zdziwieniem. Po pierwsze

s³ów uwa¿anych za nieprzyzwoite w

le rozpocz¹³ z tym walkê.

zobowi¹zani. Czêsto taki pierwszy

trudno by³o uwierzyæ, ¿e kto w ogó-

-

Do nas te¿ docieraj¹ skrajne opi-

nie  mówi oficer prasowy strzeleckiej komendy powiatowej policji

ndkm Krzysztof Jêdryszczak  jed-

ni s¹ zbulwersowani, ¿e policja zajmuje siê takimi g³upotami, zamiast

wzi¹æ siê do prawdziwej roboty i

Policja ju¿ zapowiada, ¿e kierowcy
nie maj¹ co liczyæ na pob³a¿liwoæ:

wiecej czytaj na str. 8

Dzienniki histori¹
i teraniejszoci¹ pisane

prowadzenie samochodu bez wa¿nego dokumentu mo¿e kosztowaæ
nas tysi¹c z³otych.

¯eby otrzymaæ nowe prawo jaz-

dy nale¿y w wydziale komunikacji

z³o¿yæ: wniosek, dowód uiszczenia

op³aty za wydanie prawa jazdy w
wysokoci 71 z³, fotografiê o wymia-

rach 3,5x4,5 cm, kserokopiê posiada-

nego prawa jazdy i znaczki skarbowe
w wysokoci 5,50 z³.

Jak uczyæ
Za pamiêtniki pod takim tytu³em uczniowie partnerskich szkó³: niemieckiej BodelschwinghSchule w Soest oraz strzeleckiego Zespo³u
Szkó³ im. Aleksandra Kamiñskiego. Realizacja tego projektu przynios³a
znacz¹ce wyró¿nienia: zarówno polskiego, jak i niemieckiego rz¹du.

Niemców
w Polsce
To zagadnienie stanowiæ bêdzie temat wyjazdowego posiedzenia miêdzyresortowego Podzespo³u ds Edukacji Mniejszoci Narodowych, w
sk³ad którego wchodz¹ przedstawi-

A s¹ one bardziej powszechne, ni¿

 przy wszechobecnym chamstwie

dy  samochód zostanie w gara¿u.

Oficjalne uroczystoci
w siedzibie PSP

zmów siê nie wypleni z naszego ¿ycia.

miecenie pestkami s³onecznika.

pod jakikolwiek paragraf, po drugie

go, wiêc jeli nie zd¹¿ymy przed 30

czerwca odebraæ nowego prawa jaz-

natomiast naciskaj¹, ¿eby policja re-

nie bardzo wierzono, ¿e to podpada

jeszcze nie

ma bardzo d³ugich kolejek, ale wszyst-

ciele Ministerstwa Spraw Wewnêtrz-

Policjanci reaguj¹ na u¿ywanie

nych i Administracji oraz Minister-

publicznym miejscu, bo s¹ do tego

kami spotkania 24 maja, które roz-

stwa Edukacji Narodowej. Uczestnipocznie siê w szkole w Komprachcicach, a skoñczy dyskusj¹ nt. strategii

kontakt z delikwentem u¿ywaj¹cym

nauczania mniejszoci niemieckiej w

niecenzuralnego jêzyka to pouczenie.
Ale te¿ sypi¹ siê mandaty. I jest ich

Urzêdzie Wojewódzkim w Opolu

Opolskich tegoroczna statystyka

na Sejm RP, przedstawiciele TSKN

wezm¹ udzia³ nauczyciele, pos³owie

wcale niema³o. Tylko w Strzelcach

dok. na str 5

oraz organizacji niemieckich zwi¹zaNagrodzeni gimnazjalici

nych z edukacj¹.

