
Przeczytaj

14 czerwca br. uczniowie Zespo³u
Szkó³ Specjalnych oraz mieszkañcy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Kad³u-
bie uczestniczyli w niecodziennym
spotkaniu miêdzykontynentalnym, a

POLSKO � AFRYKAÑSKIE
SPOTKANIE  W KAD£UBIE

to za spraw¹ uprzejmo�ci ks. Stani-
s³awa Kleina oraz starañ uczestników
warsztatów misyjnych � �Podró¿
dooko³a �wiata� � prowadzonych

Lekarze sk³adaj¹ wypowiedzenia

Akcja protestacyjna

Powiatowe zakoñczenie roku szkolnego

Zakoñczy³y siê ju¿ wyp³aty sty-
pendiów wspó³finansowanych ze
�rodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego i Bud¿etu Pañstwa re-
alizowanych w ramach dzia³ania 2.2
Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego. W roku
szkolnym 2006/2007 realizacja pro-
jektu przebiega³a sprawnie i bez zbêd-
nych opó�nieñ, dziêki wprowadze-
niu finansowej formy wyp³aty sty-
pendium � czyli jedynie na podsta-
wie analizy frekwencji uczniów na
zajêciach szkolnych. Znajomo�æ za-
sad warunkuj¹cych otrzymanie sty-
pendium od pocz¹tku realizacji pro-
jektu przynios³a �wietne efekty � tym
razem tylko dwóch uczniów przekro-
czy³o okre�lony w regulaminie przy-
znawania stypendiów  limit 40 go-
dzin opuszczonych bez usprawiedli-
wienia � na ich miejsce wprowadzo-
no dwie osoby oczekuj¹ce na li�cie

Stypendia
unijne

W Zespole Szkó³ Zawodowych
Nr 1 w Strzelcach Opolskich s¹ jesz-
cze wolne miejsca w dwóch klasach
technikum: osiem miejsc w klasie
kszta³c¹cej w zawodzie technik �
elektryk i cztery w reaktywowanej
po do�æ d³ugiej przerwie klasie agro-
biznesu.
- Ta ostatnia propozycja stanowi
odpowied� naszej szko³y na zg³asza-
ne do�æ czêsto postulaty ponowne-
go kszta³cenia w zawodach zwi¹za-
nych z rolnictwem � mówi dyrektor
Eugeniusz Szymaniec. - Absolwent
tego kierunku bêdzie przygotowany
zarówno do podjêcia pracy w przed-
siêbiorstwach zwi¹zanych z pro-
dukcj¹ ¿ywno�ci, firmach us³ugo-
wych zwi¹zanych z t¹ dziedzin¹, jak
i do uruchomienia w³asnej dzia³alno-
�ci rolniczej. W ramach zajêæ przewi-
dziany jest te¿ kurs nauki jazdy w
wymiarze 20 godzin.

W technikum
� jeszcze wolne

miejsca

Zaczê³y siê wakacje... Czê�æ
m³odych ludzi chcia³aby w tym
czasie zarobiæ trochê grosza.
Gdzie mog¹ znale�æ pracê sezo-
now¹? Z przykro�ci¹ trzeba stwier-
dziæ, ¿e nie w naszym powiecie.
- Sam jestem zdziwiony t¹ sytu-
acj¹ � mówi Roman Kus, zastêpca
dyrektora Powiatowego Urzêdu Pra-
cy. - Zainteresowanych podjêciem

O¿ywienie
gospodarcze

widaæ...
za granicami

powiatu

Gdy og³oszono wyniki matur �
okaza³o siê, ¿e Opolszczyzna znala-
z³a siê na czwartym miejscu w kraju:
tak zwana �rednia �zdawalno�æ� w
skali kraju wynios³a 90 procent, w
naszym województwie by³a ciut ni¿-
sza - 89 procent uczniów.

W skali kraju najlepszy wynik -
96 procent - osi¹gnêli absolwenci li-
ceów ogólnokszta³c¹cych. W techni-
kach �wiadectwa dojrza³o�ci otrzy-
ma 82 procent zdaj¹cych, w liceach
profilowanych � 81%, w technikach
uzupe³niaj¹cych � 54%, a w liceum
uzupe³niaj¹cym � 58%.

Jak na tle tych wyników wypa-
d³y szko³y powiatu strzeleckiego?
Bardzo dobrze, wrêcz �wietnie!

W ZSO zdali
wszyscy!

Matura 2007 - wyniki
lepsze ni¿ w województwie

Wystawa koni
w Porêbie

26 czerwca do ogólnopolskiego
strajku s³u¿by zdrowia przy³¹czyli
siê lekarze ze strzeleckiego szpitala.
Najpierw tylko systemem pracy �
ostrody¿urowym (bez nowych przy-
jêæ i planowych zabiegów, z wyj¹t-
kiem ratuj¹cych ¿ycie, oraz natural-
nie - porodów), ale w tym dniu ju¿
pojawi³y siê równie¿ informacje, ¿e
akcja przybierze ostrzejsz¹ formê i
lekarze zaczn¹ sk³adaæ wypowiedze-
nia z pracy: pierwsze mia³y zostaæ
z³o¿one 29 czerwca. Przyczyna pro-
testu - zbyt niskie pensje, ale to nie-
jedyny powód - lekarze domagaj¹ siê
tak¿e zmian w systemie finansowa-
nia s³u¿by zdrowia. Nieco wcze�niej
w spór zbiorowy z dyrekcj¹ placów-
ki wesz³y pielêgniarki.
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* Legenda o Joannie
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