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Po plenerze ...

Miêdzynarodowy Plener Malarsko-Rzebiarski ,,B³otnica Strzelecka 2006,
odbywa³ siê w dniach od 9. do 19. sierpnia. W tym czasie artyci z: Bytomia,
Katowic, Krakowa, Lwowa, Soest, Tymienicy, Holic i Strzelec Opolskich, w
spokojnym i malowniczym otoczeniu b³otnickiego parku i zamku, tworzyli
rzeby i obrazy.

POWIAT STR Z E LE C K I

Turniej pi³karski

28 sierpnia na boisku Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach
Opolskich odby³ siê I Turniej Pi³ki
No¿nej Dru¿yn Podwórkowych
2006 o puchar Przewodnicz¹cego
Stowarzyszenia. Organizatorem
by³o Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji i Kultury w Powiecie Strzeleckim. Do rozgrywek
zg³osi³y siê cztery dziesiêcioosobowe dru¿yny. Turniej by³ mi³ym podsumowaniem wakacji dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Rywalizacja by³a bardzo zaciêta - komentuj¹ sêdziowie Pan
Grzegorz Orze³ i Pan Konrad Anderwald. Mecze odbywa³y siê w systemie ka¿dy z ka¿dym. Turniej zosta³ zorganizowany dziêki dotacji
pozyskanej przez Stowarzyszenie
z bud¿etu Powiatu Strzeleckiego. Z

Na uroczystym podsumowaniu pleneru byli obecni miêdzy innymi Burmistrz Strzelec Opolskich Krzysztof Fabianowski i Wicemarsza³ek Województwa Opolskiego Ewa Rurynkiewicz. Zarówno Gmina Strzelce Opolskie, która
ju¿ kolejny raz by³a organizatorem miêdzynarodowego spotkania twórców, jak
i Urz¹d Marsza³kowski wsparli finansowo imprezê.
Ju¿ niebawem zostanie wydany album z pleneru w B³otnicy Strzeleckiej,
w którym znajd¹ siê informacje o twórcach oraz efekty ich pracy w postaci
zdjêæ rzeb i obrazów, jakie u nas stworzyli. A ¿e zawsze chwal¹ sobie spokojne otoczenie - niezak³ócaj¹ce procesu twórczego - zapewne bêdzie to bardzo
interesuj¹ca publikacja.
Bardzo interesuj¹ce prace zaprezentowa³a pochodz¹ca z Peru, a mieszkaj¹c¹ od 12 lat w Soest Maria Aminta Henrich Nonone, której utrzymane w
abstrakcyjnym klimacie obrazy nawi¹zuj¹ do motywów Indian Peruwiañskich.
Jak sama twierdzi w Polsce najbardziej podoba siê jej nasza gocinnoæ.
Wystawa prac plenerowych planowana jest na listopad i odbêdzie siê w Domu
Kultury.

Stypendia unijne dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych

dok. ze str. 4
O stypendium wspó³finansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Bud¿etu
Pañstwa mog¹ siê ubiegaæ osoby, które spe³niaj¹ wszystkie poni¿sze
kryteria:
a) podejmuj¹ naukê lub ucz¹ siê w
ponadgimnazjalnej szkole umo¿liwiaj¹cej uzyskanie wiadectwa dojrza³oci/maturalnego publicznej lub niepublicznej posiadaj¹cej uprawnienia
szko³y publicznej na terenie powiatu
strzeleckiego, z wy³¹czeniem szkó³
dla doros³ych,
b) pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych
siê w trudnej sytuacji materialnej tzn.
o dochodzie rodziny w przeliczeniu
na osobê lub dochodzie osoby ucz¹cej siê nie wy¿szym ni¿ kwota
uprawniaj¹ca do uzyskania wiadczeñ rodzinnych okrelona na podstawie art. 5 ust. 1-7, ust. 8a-9 oraz
ust. 11 Ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o wiadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003r. z

pón. zm.).
W przypadku gdy rodzina lub osoba
ucz¹ca siê oraz student samodzielny
finansowo utrzymuje siê z gospodarstwa rolnego, przyjmuje siê za podstawê obliczenia dochodu przeciêtny dochód z 1 ha przeliczeniowego,
og³aszany do dnia 30 padziernika
ka¿dego roku przez Prezesa GUS, na
podstawie przepisów ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz.
431, z pón. zm.).
c) posiadaj¹ sta³e zameldowanie:
- na obszarach wiejskich, czyli terenach po³o¿onych poza granicami administracyjnymi miast,
- w miastach do 5 tys. mieszkañców,
- w miastach od 5 tys. do 20 tys.
mieszkañców, w których nie ma
publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹,
- na obszarach wiejskich, w miastach do 5 tys. mieszkañców, w

miastach od 5 tys. do 20 tys.
mieszkañców, w których nie ma
publicznych szkó³ artystycznych
koñcz¹cych siê matur¹  dotyczy uczniów szkó³ artystycznych.
Wnioski o przyznanie stypendium, jak co roku, bêdzie mo¿na pobieraæ i sk³adaæ w szko³ach ponadgimnazjalnych powiatu strzeleckiego,
terminu naboru jeszcze nie okrelono.
W znacznie gorszej sytuacji znaleli siê studenci  pula rodków na
stypendia dla nich zaplanowana na
lata 2004-2006 zosta³a ju¿ rozdysponowana w dwóch poprzednich konkursach, wiêc w nadchodz¹cym roku
akademickim na wsparcie Unii Europejskiej w ramach dzia³ania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne nie
mog¹ liczyæ.

rozmów z uczestnikami turnieju mo¿na wnioskowaæ ¿e wród m³odzie¿y

istnieje wielka
potrzeba organizacji imprez
o podobnym
charakterze.
Rywalizacja
sportowa ujêta w ramy organizacyjne pozwala uczniom na bezpieczne
spêdzanie czasu wolnego i zawieranie nowych znajomoci. Efektowne
nagrody rzeczowe wrêczane przez
Przewodnicz¹cego Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w Powiecie Strzeleckim Pana Waldemara Gaidê s¹ natomiast znakomitym bodcem do zintensyfikowania
wysi³ku m³odych ludzi w celu osi¹gania jak najlepszych wyników sportowych. W zwi¹zku z faktem, i¿ by³
to konkurs dru¿yn podwórkowych
przyjê³y one bardzo specyficzne nazwy. W efekcie ca³odniowych rozgrywek zwyciêzc¹ turnieju zosta³a
dru¿yna Komary, której wszyscy

cz³onkowie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci odtwarzaczy MP3.
Drugie miejsce zajê³a dru¿yna Wymiatacze otrzymuj¹c w nagrodê plecaki turystyczne dla ka¿dego zawodnika. Uczniowie z dru¿yny Banany za zajêcie trzeciego miejsca otrzymali nagrody w postaci sakw turystycznych. Czwarte miejsce zajê³a
dru¿yna Mustangi. Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich
- Panu Janowi Wróblewskiemu za
udostêpnienie obiektów sportowych
i umo¿liwienie przeprowadzenia rozgrywek na terenie swojej placówki.

Skorzystaj z porad w PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich ponownie
informuje mieszkañców Powiatu Strzeleckiego o mo¿liwoci skorzystania z
bezp³atnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz prawnej organizowanej od kwietnia do listopada 2006 r. w siedzibie PCPRodzinie w Strzelcach
Opolskich przy ul. Chrobrego 5.
Indywidualny termin spotkañ psychologiem, terapeut¹ oraz prawnikiem nale¿y uzgodniæ osobicie w siedzibie Centrum w Strzelcach Opolskich przy
ul. Chrobrego 5 pokój nr 4 lub telefonicznie pod numerem 077-461-33-81.
Poradnictwo realizowane w ramach zadania publicznego pod nazw¹ Profilaktyka i rozwi¹zywanie problemów uzale¿nieñ oraz przeciwdzia³anie przemocy domowej w zakresie oddzia³ywañ profilaktycznych wobec
dzieci i m³odzie¿y oraz osób doznaj¹cych przemocy domowej poprzez
udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dotowane jest przez Samorz¹d Województwa Opolskiego.

Nie daj siê rakowi
Id na badania
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