Polskie akcenty w Soest

Przeczytaj!
* Nie umiemy korzystaæ

Jak ju¿ krótko in-

z demokracji

formowalimy w poprzednim numerze,

* G³upoty nie widaæ

od 17 do 19 wrzenia

* Technikum z klas¹

br. siedmioosobowa
delegacja z³o¿ona z

* O trudnych dzieciach

radnych i muzyków z
powiatu strzeleckiego

* Jak ustawiæ fachowca

przebywa³a z wizyt¹
w partnerskim po-

* Oferty pracy

wiecie Soest w Niemczech. Tym razem nie
by³a to jednak wizyta robocza. 18 wrzenia, w Soest obchodzono wiêto Foyer.

Technikum z Klas¹
u prezydenta RP

W tym roku has³em
uroczystoci by³o 60
lat pokoju w Europie
Z tej okazji zaplanowano, ¿e na jednej
ze cian wewnêtrznych starostwa powstanie powiêcony
tematyce

pokoju

fresk. Jego projektem
i wykonaniem zaj¹³
Fresk symbolizuj¹cy 60 lat pokoju w Europie

Technikum Zespo³u Szkó³ Zawo-

cji Obywatelskiej. Patronat nad akcj¹

dowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich

obj¹³ Prezydent Aleksander Kwa-

otrzyma³o presti¿owy tytu³ Szko³a

niewski. Partnerem wspieraj¹cym

z klas¹. By³a to akcja organizowana

prowadzenie akcji by³a Polsko-Ame-

przez Gazetê Wyborcz¹ wraz z por-

rykañska Fundacja Wolnoci.

wiêcej - str. 5

talem gazeta.pl oraz Centrum Eduka-

Nie przegap swojej szansy!

Stypendium
dla Ciebie
Jeli jeste uczniem szko³y po-

nadgimnazjalnej koñcz¹cej siê matur¹

lub studentem i pochodzisz z nieza-

dok. na str. 8

mo¿nej rodziny  ta informacja jest

dla Ciebie!

Ju¿ od 1 padziernika bêdzie

mo¿na pobieraæ formularze nie-

zbêdne do ubiegania siê o stypendium unijne na rok szkolny/akademicki 2005/2006.

Uczniowie mog¹ to zrobiæ w

swoich szko³ach, natomiast studenci - w Powiatowym Centrum Po-

mocy Rodzinie w Strzelcach Opol-

skich. Wnioski wraz z wymaganymi

za³¹cznikami mo¿na te¿ pobraæ ze

strony internetowej naszego powiatu:

Tylko typowe problemy
niewskiego, Orzeszkowej) na pyta-

nie, z jakimi najczêciej spotyka siê

w swoim rewirze. I wylicza: na pierw-

szym miejscu - nadu¿ywanie alkoholu. Nie tylko w rodzinach tzw. pato-

(aktywny od 1 padziernika br.).
Kto mo¿e siê staraæ o stypendium?

UCZNIOWIE spe³niaj¹cy ³¹cznie na-

stêpuj¹ce kryteria:
-

logicznych, ale i dobrze sytuowanych.

cje policji. Wywiad rodowiskowy.

-

Wyst¹pienia do Gminnej Komisji ds.

to lub 583,00 z³ netto, gdy osoba

procedury i zak³adanie tzw. Niebie-

ubiegaj¹ca siê o stypendium legi-

skiej teczki (teraz jest takich 9). Kie-

tymuje siê orzeczeniem o niepe³-

rowanie sprawy do s¹du rodzinnego

Marsza³ek, dzielnicowy z tzw.

Centrum (ulice: M. Prawego, Kra-

kowska od nr 18 do Toszeckiej, Mo-

niuszki, Jankowskiego, Asnyka, Zielona, Plac Targowy, Arki Bo¿ka, Bro-

nosprawnoci lub orzeczeniem o

w przypadku zagro¿enia dla dzieci.

umiarkowanym albo znacznym

Postêpowanie rutynowe. Jak wszêdzie.
-

Inny problem to demoralizacja

materialnej, czyli o dochodzie ronie wy¿szym, ni¿ 504,00 z³ net-

lowych. Rozpoczêcie Niebieskiej

odpowiada m³. asp. Dariusz

wiadectwa dojrza³oci,

znajduj¹ siê w trudnej sytuacji

dziny w przeliczeniu na osobê

Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-

-

uczêszczaj¹ do publicznej lub

niepublicznej szko³y ponagimna-

zjalnej umo¿liwiaj¹cej uzyskanie

A z alkoholem wi¹¿¹ siê awantury,

znêcanie siê itp. Wreszcie - interwen-

www.powiatstrzelecki.pl

z dzia³u UNIA EUROPEJSKA

-

stopniu niepe³nosprawnoci,

posiadaj¹ sta³e zameldowanie na

obszarach wiejskich, w miastach

nieletnich. Ich rozboje na rówieni-

do 5 tysiêcy mieszkañców lub w

dok. na str. 4

dok. na str. 3

