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S T R Z E L E C K I

Stypendia dla niebogatych

Konwent Starostów
w Sarnowicach

Europejskiego Funduszu Spo³eczne-

z³o¿y³o 351 uczniów, ale nale¿y

Ministerstwo
Infrastruktury
powinno nam
zap³aciæ

tych, z czego na stypendia dla uczniów

cej, bo 706 druków zosta³o wyda-

Po

O stypendiach dla uczniów i stu-

dentów z rodzin o niewysokich do-

chodach g³ono jest od d³u¿szego cza-

su. Przynajmniej w mediach. Najistot-

niejsze jest to, ¿e województwo opol-

skie jest jednym z pierwszych, o któ-

rych wiadomo, ¿e na pewno rodki z

go dostanie. Ma to byæ 7,5 mln z³oszkó³ ponadgimnazjalnych zostanie

przeznaczonych 4,058 mln z³, a na
stypendia dla studentów  3,480 mln

szko³ach jak i w Powiatowym Cen-

trum Pomocy Rodzinie, gdzie swoje

papiery sk³adaj¹ studenci, zosta³o
jeszcze kilka dni. Trzeciego listopa-

da bêdzie ju¿ wiadomo ostatecznie,

ile osób zg³osi siê po stypendia.

Do 26 padziernika wnioski

spodziewaæ siê, ¿e bêdzie ich wiê-

nych. Podobnie rzecz przedstawia

siê ze studenckimi wnioskami

stypendialnymi: ponad 500 dru-

z³otych.

ków wydano, a przyjêto 120 kom-

strzelecki? Niestety, dzi (26 padzier-

dniach, a na pewno zaraz po Wszyst-

Ile z tego przypadnie na powiat

nika) jeszcze nie mo¿emy podaæ pre-

cyzyjnych danych. rodki dzielone s¹
przez Urz¹d Marsza³kowski, a brak

decyzji wynika ci¹gle jeszcze z braku

odpowiedniego rozporz¹dzenia wykonawczego.

Do up³ywu terminu zakoñczenia

przyjmowania wniosków zarówno w

pletnych wniosków. W najbli¿szych

kich wiêtych, ruch znacznie siê
zwiêkszy. Wtedy te¿ zapewne bêdzie ju¿ wiadomo na jakie kwoty

mog¹ liczyæ uczniowie, a na jakie m³o-

dzie¿ akademicka. W ka¿dym razie

pierwsza transza pieniêdzy ma trafiæ do studenckich i uczniowskich
kieszeni w po³owie listopada.

wprowadzeniu

systemu

rejestracji samochodów. Kolejki

STRZELCE OP.
SIERONIOWICE

dzi jak dawniej. Nowe dowody re-

FRYZJER - STYLISTA

STRZELCE OP.

jestracyjne mia³y zapewniæ wiêksze bezpieczeñstwo dokumentów.
Wiele wskazuje na to, ¿e nie zapewniaj¹; na razie sprawê badaj¹
eksperci z kilku najlepszych wyspecjalizowanych pracowni.
W³anie o sprawie kosztów poniesionych przez starostwa z zwi¹z-

Opolszczyzny na Konwencie Staro-

Wszyscy zgodzili siê, ¿e wpro-

Edukacji i Kultury

w Powiecie Strze-

leckim jest inicjatorem wielu przed-

siêwziêæ. Jednym z

ostatnich by³a dru-

ga ju¿ z kolei wy-

ko spowolni³o obs³ugê interesantów
w wydzia³ach komunikacji, ale i przyczyni³o siê do nieplanowanych wydatków. W wielu starostwach trzeba
by³o zatrudniæ nowych pracowników,
bo niedopracowany system, niezgodny z dotychczasowymi bazami danych w starostwach, wymaga³ rêcz-

prawa ekologiczna.

nego wprowadzania wszystkiego.

celem by³y Tatry, w

madzeni w Sarnowicach pod Otmu-

W zesz³ym roku jej

tym  Góry Sto³owe.

W

imprezie

wziêli udzia³ turyci

indywidualni z powiatu strzeleckiego oraz uczniowie z Klubu PTTK Ma³a
Akademia Turystyczna z Publicznej Szko³y nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Impreza rozpoczê³a siê od zwiedzenia Szczeliñca Wielkiego  najwy¿sze-

go szczytu Gór Sto³owych (919 m). Ca³a jego wierzchowina usiana jest niezliczon¹ iloci¹ ska³ek o bardzo oryginalnych i fantazyjnych kszta³tach, którym

zawdziêczaj¹ swe nazwy: Wielb³¹d, Kwoka, Ma³polud, wi¹tynia Indyjska,

Stopa Olbrzyma, Pies i wiele innych. Najwy¿szym punktem jest Fotel Pra-

dziada. Równie¿ sam szczyt swoje miano wywodzi z podobnego ród³a -

szeregu g³êbokich szczelin, w których nieg mo¿na spotkaæ do samego lata.

Przez dwie z nich, Diabelsk¹ Kuchniê i Piekie³ko, prowadzi trasa zwiedzania

rezerwatu.

Drugiego dnia odwiedzono B³êdne Ska³y, utworzone z ³awicy spêkanych

piaskowców, zalegaj¹cych na krañcu stoliwa Skalniaka, na wysokoci 852 m.

Jest to unikalny skalny labirynt zbudowany z w¹skich szczelin o g³êbokoci 68 metrów. W wyniku procesów niszcz¹cych utworzy³y siê tu tak¿e ciekawe

formy skalne, z których najciekawsze posiadaj¹ w³asne nazwy np. Lwia £apa,

Kasa, Kuchnia, Kurza Stopka i inne.

Tote¿ opolscy starostowie zgro-

chowem 26 padziernika zgodnie stanêli na stanowisku, ¿e bêd¹ domagaæ
siê - wszyscy! - od Ministerstwa In-

wykszt.rednie ekonomiczne,
(6 lat sta¿u pracy) lub wy¿sze

KIEROWCA KAT.C+E

ZA GRANIC¥

KIEROWCA KAT.C+E

KRAJ

KIEROWCA KAT.C+E

KRAJ

LAKIERNIK SAM.

STRZELCE OP.

- wykszt.zawodowe

MECH. I ELEKTRYK

STRZELCE OP.

- wykszt.min.zawodowe;

ekonomiczne(3 lata sta¿u pracy)

LOKOMOTYW

- 2 lata sta¿u pracy
przy konserwacji i remontach

I SPALINOWYCH

lokomotyw elektr. i spalinowych

mgr FARMACJI

STRZELCE OP.

MONTER MASZYN

OZIMEK

MONTER WI¥ZEK

DYLAKI,
KRAPKOWI CE

NAUCZYCIEL

- wykszt.wy¿sze
z przygot. pedagogicznym

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie

POMOCNIK
DEKARZA

WG. ZLECEÑ

PRACOWNIK

STRZELCE OP.,

PRODUKCJI

OZIMEK

RATOWNIK MED.

STRZELCE OP.

- wykszt.rednie medyczne 

RZENIK UBOJOWY

STRZELCE OP.

- wykszt.zawodowe;

- praca na wysokoci

SPAWACZ

OZIMEK

- upr.podstawowe

OKOLICE

- wykszt.rednie;

kierunkek ratownik medyczny

- dowiadczenie

SPRZEDAWCA
-MONT. ANTEN SAT.

STRZELEC OP.

- podst.obs³uga komputera;
- dyspozycyjnoæ;

frastruktury zwrotu poniesionych
kosztów. - Nie bêdzie ¿adnego wy³omu - mówi starosta J. Swaczyna nasz powiat równie¿ bêdzie siê ¿¹da³
zwrotu kosztów. Ale nie tylko o pieni¹dze tu chodzi. Równie¿ o podkrelenie, ¿e ten ca³y ba³agan z rejestracj¹
pojazdów nie jest zawiniony przez
starostwa. MImo ¿e to w³anie do
zatrudnionoych w nich urzêdników
interesanci maj¹ pretensje.
System Pojazd i perturbacje z
nim zwi¹zane to nie jedyne tematy
ostatniego Konwentu. Sporo uwagi
starostowie powiêcili tak¿e za³o¿e-

- prawo jazdy kat.B
STOLARZ

STRZELCE OP.

STOLARZ
I POM. STOLARZA
LUSARZ

- wykszt.zawodowe

STRZELCE OP.

- wykszt.zawodowe;
- upr.spawacza TIG lub MAG

TA P I C E R

STRZELCE OP.

TECHNIK LUB

ZDZIESZOWICE

- wykszt.rednie

Z AWA D Z K I E

- wykszt.rednie

STRZELCE OP.

- wykszt.rednie;

MGR FARMACJI

lub wy¿sze kierunkowe

TECHNIK LUB
MGR FIZJOTERAPII

lub wy¿sze kierunkowe

TECHNOL.-SPECJAL.
PRZETWÓRSTWO
MIÊSNE

- dowiadczenie

WY TACZARZ (4),
TOKARZ (2)

niom do przysz³orocznego planu fi-

OZIMEK

Zapraszamy wszystkich mieszkañców
powiatu strzeleckiego!
20 listopada 2004 r.

( sobota )

odbêdzie siê

OGÓLNOPOLSKI
DZIEÑ BEZP£ATNYCH
DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH.

my w nastêpnym numerze naszego
dwutygodnika.

Uwaga rolnicy!

KOLONOWSKIE

-SPAWACZ

drogowe. Do tego tematu powróci-

Do udzia³u w akcji zaprasza Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Opolskich, w której dy¿urowaæ bêd¹ specjalici:
logopeda, psycholog, pedagog.

Zwi¹zek l¹skich Rolników
zaprasza

Przyjmujemy i diagnozujemy dzieci z

5 listopada o godz. 9.00

zaburzeniami mowy, zaburzeniami zachowania,

na szkolenie o tematyce

£azarczyk.

- rozró¿nianie kolorów

SZYMISZÓW

PO£O¯NE

tematów znalaz³y siê te¿ sprawy

lik. W kategorii Senior - I miejsce zdoby³ Hubert Gawlik, II  Hubert

- wykszt.min.zawodowe;

J. POLSKIEGO

zwi¹zane z nak³adami na inwestycje

Waloszek, III  Jaros³aw Ka³uski, IV  Fryderyk Skrobocz, V  Wies³awa

- wykszt. zaw. mechaniczne;
- znajomoæ rys.technicznego

którym piszemy szeroko w innym

Skrobocz, III  Anna Ochmann, IV  Roman Ka³uski, V  Zuzanna Gaw-

- wykszta³cenie wy¿sze

I URZ¥DZEÑ

miejscu. Wród innych omawianych

wyprawy, w kategorii Junior I miejsce zdoby³a Julia Waloszek, II  Kamil

- upr. na ADR

ELEKTRYCZNYCH

rostów w Strzelcach Opolskich, o

poznawanego terenu. Tak te¿ by³o i tym razem. W konkursowej klasyfikacji

- dow. w transporcie miêdzyn.;
- upr. na ADR

sniejszym o tydzieñ spotkaniu sta-

¯adna impreza turystyczna nie mo¿e obyæ siê bez typowych konkurencji

- dowiadczenie

KAD£UB,
STRZELCE OP.

problematyki poruszanej na wcze-

rajdowych, uwzglêdniaj¹cych treci ekologiczne, przyrodnicze i krajoznawcze

- wykszt.rednie gastronomiczne

G£ÓWNY

nansowania s³u¿by zdrowia. W tym

zwie Skalne Grzyby w lenictwie Batorówek.

P R A C O D AW C Y:

KSIÊGOWY(1/2 etatu)

punkcie by³a to pewna kontynuacja

Kolejnym etapem drugiego dnia by³a trasa przez interesuj¹ce ska³ki o na-

OCZEKIWANIA

PRACY

BARMANKA

stów.

Rozwoju

WYMAGANIA

MIEJSCE

STANOWISKO

BLACHARZ SAM.

wadzenie systemu Pojazd nie tyl-

Rzecz

tel. 462 18 10

nie zniknê³y, a nerwy ponosz¹ lu-

starostowie wszystkich powiatów

Stowarzyszenie na

ul. Gogoliñska 2 a,

47-100 Strzelce Opolskie

kolejek, nerwów i numerków do

nika systemu Pojazd dyskutowali

SKALNE GRZYBY

POWIATOWY URZ¥D PRACY

Pojazd mia³o byæ piêknie: bez

ku z wprowadzeniem od 1 padzier-

II Wyprawa Ekologiczna

OFERTY PRACY

trudnociami w

ekonomia gospodarstw

uczeniu siê.

Zg³oszone osoby mog¹ liczyæ na diagnozê

z hodowl¹ krów mlecznych,

i ustalenie dalszego postêpowania terapeutycznego.

które odbêdzie siê
w sali starostwa

w Strzelcach Opolskich.

Ze wzglêdów organizacyjnych prosimy o dokonywanie

Druga czêæ tego szkolenia

telefonicznie  tel. 461-30-26

przewidziana jest

na 25-26 listopada br.,

równie¿ w tym samym miejscu.

wczeniejszej
lub

osobicie -

rejestracji :

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,

przy ul. Chrobrego 5 ( I p.) w godz.: 8.00. - 15.00.

