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Maturalny maraton rozpoczêty
W poniedzia³ek, 18 kwietnia,

tych uczniów, którzy do matury nie

przed zupe³nie nowym wyzwa-

czyn losowych.  Mo¿e siê zdarzyæ

abiturienci szkó³ rednich stanêli
niem: odmienion¹ formu³¹ egza-

minu maturalnego. I zupe³nie inaczej ni¿ w poprzednich latach 

zmagañ nie rozpoczyna³y egzaminy pisemne, a ustne: z jêzyka polskiego i obcego.

mogli przyst¹piæ do matury z przywszystko.
-

Wszyscy bardzo ³adnie odpo-

wiadali  twierdzi dyrektor Szymaniec.  W³aciwie to nic dziwnego,
bo przecie¿ od padziernika mieli
czas na przygotowanie prezentacji
- swojego wyst¹pienia i materia³u

Wczoraj mia³o przyst¹piæ do

graficznego, ale trema mog³a prze-

egzaminu z jêzyka polskiego 12

szkadzaæ. Nie przeszkodzi³a i wszy-

osób  mówi Eugeniusz Szyma-

-

scy zdali.

niec, dyrektor ZSZ nr 1 w Strzel-

To w³anie jedna z zupe³nych

cach Op.  Zdawa³o jednak 11; jed-

nowoci egzaminu maturalnego: o

na z uczennic na ten dzieñ wyzna-

efektach swojego wyst¹pienia i

czony mia³a termin porodu, a wiêc

otrzymanej ocenie  punktowej -

 si³a wy¿sza. - Dziecko to wielka

zdaj¹cy dowiadywali siê od razu.

niewiadoma  dodaje dyrektor

Równoleg³e w strzeleckim Zespole

Szymaniec, odpowiadaj¹c na py-

Szkó³ Zawodowych pracuj¹ dwie

tanie, czy wie¿o upieczona mama

komisje egzaminacyjne, bo przecie¿

przyst¹pi do egzaminu w czerw-

rozpocz¹³ siê tak¿e inny egzamin

cowym, dodatkowym terminie,

ustny  z jêzyka obcego. W pierw-

og³oszonym zaledwie dwa dni

szym dniu zdawa³o go 12 osób, w

temu przez ministra edukacji dla

tym jedna  na poziomie rozszerzo-

POWIATOWY URZ¥D PRACY

nym. I tu wszystkie oceny by³y

ul. Gogoliñska 2 a,

47-100 Strzelce Opolskie

pozytywne, co oznacza, ¿e ka¿dy

tel. 462 18 10

zdaj¹cy przekroczy³ próg 30 procent.


Zobaczymy, co bêdzie dalej,

STANOWISKO

pory  dodaje dyrektor Szymaniec.
Rozpoczête matury to napraw-

dê maraton  tak naprawdê trwaæ
bêdzie w tej szkole a¿ do po³owy
czerwca. Czêæ abiturientów zdajê
maturê now¹, ci, którzy skoñczyli
V klasê technikum zdawaæ bêd¹ j¹
jeszcze w starej formule. Rozpocznie siê 10 maja i potrwa do koñca
tego miesi¹ca. Ale i to nie koniec:

z p r z y g o t o wa n i a z a wo d o we g o .
Skoñczy siê ten egzamin i... do
swojego egzmainu zawodowego
przyst¹pi¹ koñcz¹cy szko³ê zawodow¹. Uff...
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Jako to
bêdzie?
Nie tym razem!

tecznie.

nialskich rolników czekaj¹ pewne
sankcje: zmniejszenie dop³aty o 1% z
Firmowe stoisko na Strzeleckich Targach Budowlanych

-

Firmowa oferta skierowana jest

do klientów indywidualnych, marz¹cych o zmianie wnêtrza swojego
mieszkania czy domu, do warsztatów

stolarskich i majsterkowiczów. Mo¿na tu te¿ kupiæ panele pod³ogowe,

cienne, p³yty meblowe i blaty ku-

chenne oraz wszelkiego rodzaju artyku³y wykoñczenia wnêtrz, a tak¿e
akcesoria stolarskie i meblowe. Jeli
kto chce bawiæ siê samodzielnie w

rêkodzielnictwo, mo¿e tu zamówiæ
np. przyciêcie p³yt na wymiar. Potem te p³yty w Lamino mo¿na okleiæ

obrze¿ami ABS i PCV do 2 mm. W

ten sposób wszystkie szafki czy bla-

ty bêd¹ wygl¹da³y dok³adnie tak, jak

powinny, jak kupione za ciê¿kie pieni¹dze.

Je¿eli natomiast kto woli zamó-

wiæ ca³e komplety mebli  mo¿e rów-

nie¿ zrobiæ to w tej samej firmie.

Przyjm¹ tu wszelkie zamówienia  na

meble kuchenne, pokojowe i biurowe,

t y.

STRZELCE OP.
KLUCZ,

(1 osoba)

CA£Y KRAJ

ROBOTNIK LENY

³o 18 dni roboczych na przyjmowa-

100 wnioskuj¹cych o dop³aty, by wy-

poczekaæ, nawet ok. dwóch miesiêcy,

ale to akurat wiadczy o zaufaniu klien-

tów: wol¹ czekaæ tutaj, ni¿ z³o¿yæ za-

mówienie gdzie indziej. Przynajmniej
nadziejê



mówi

- wykszta³cenie rednie lub zawodowe

W.

Ochmann, szef i w³aciciel strzeleckiej
firmy Lamino, której ekspozycja zyska³a miano najlepszej na ostatnich

(w³aciwie pierwszych) Strzeleckich

go dnia musia³oby siê zg³osiæ ponad

zd¹¿yli.
Ale, jak mówi R. Maj  pracownicy Biura przygotowani s¹ nawet na

 PODBORZANY
WG.ZLECEÑ

PRAC. HURTOWNI

STRZELCE OP.

Na pytanie, z czego mo¿e wynikaæ taka zw³oka w sk³adaniu wnio-

go.

spowodowaæ pewne polizgi, ale tak

sklep - ul M. Prawego 33
w Strzelcach Opolskich,

tel. 461 26 64 lub warsztat stolarski
 ul. Sienkiewicza 4 w Strzelcach
Opolskich, tel. 461 08 34.

30 kwietnia 2005 r. trac¹ wa¿noæ prawa jazdy wydane w terminie od 1

stycznia 1984 r. do 30 kwietnia 1993 r. Kierowcy, którzy pos³uguj¹ siê

prawami jazdy wydanymi w tym okresie, zobowi¹zani s¹ wymieniæ je

do 30 kwietnia br. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e o terminie wymiany nie decydu-

je data nabycia uprawnieñ do kierowania pojazdami, lecz data wydania

ostatniego prawa jazdy.

Zbli¿a siê ku koñcowi przed³u¿ony o cztery miesi¹ce przez Ministra Infra-

struktury termin wymiany praw jazdy wydanych od 1 stycznia 1984 r. do

lenictwie
_

- wykszta³cenie min. rednie;
- obs³uga komputera;

KIEROWCA

NA

TERENIE

KRAJU

- komunikatywnoæ

- prawo jazdy kat. C
- uprawnienia

na

dwig

HDS

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie

rednie handlowe;

PIEKARZ

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie

MECHANIK SAM.

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe lub rednie

DIAGNOSTA SAM.

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie

rednie

KOLONOWSKIE

- wykszta³cenie

zawodowe

ekonomiczne - obs³uga

- sta¿

pracy

bran¿y

komputera

budowlanej

zawodowe kierunkowe

4-5 lat

- sta¿ pracy 2 lata

- prawo jazdy kat. B

/z

do

mo¿liwoci¹

przyuczenia

techniczne

lub

samochodowe

zawodu /
- uprawnienia

na

kierunkowe

suwnicê

/niekoniecznie/
PRACOWNIK

DO

OBRÓBKI DREWNA

KOLONOWSKIE

- uprawnienia

na

wózek

wid³owy

/niekoniecznie/
SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie
- wykszta³cenie

zawodowe

REFERENT SPECJALISTA

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie

wy¿sze

FRYZJERKA

STRZELCE OP.

D/S IMPORTU

zawodowe

kierunkowe

ekonomiczne

- sta¿ pracy 2 lata

- jêzyk ang. biegle w mowie i pimie
STRZELCE OP.

- wykszta³cenie

wy¿sze

z przygotowaniem

pedagogicznym

- sta¿ pracy: minimum 3 lata
4 SPAWACZY

STRZELCE OP.

10 BETONIARZY

12 ZBROJARZY

KÊDZIERZYN - K.

- kontakt z krakowsk¹ firm¹ przez PUP
w Strzelcach Op.

20 CIELI

Potrzebujesz pomocy prawnej? Nie masz
na to pieniêdzy? Pomoc znajdziesz u nas !

ogromny nawa³ przyjêæ.

sków  odpowiada, ¿e wprawdzie pro-

Kontakt: Lamino,

- traktorzysta Pr. jazdy kat. T

- pr. jazdy kat. B

równaæ do ubieg³orocznego poziomu.
To raczej ma³o realne, by wszyscy

Targach Budowlanych i wyró¿niona

zosta³a nagrod¹ Starosty Strzeleckie-

_

SZKÓ£KA KALINÓW - znajomoæ pracy w ogrodnictwie-

MURARZ

NAUCZYCIEL J. ANG.

nie wniosków. Oznacza to, ¿e ka¿de-

szafy z przesuwanymi drzwi ami .

mam

- kurs lub licencja ochroniarza

£¥KI KOZIELSKIE

PRZEDST. HAND.

Od 18 kwietnia do 15 maja zosta-

czy zabudowê kuchni pod wymiar lub

Wymiana praw jazdy

30 kwietnia 1993 r.

ka¿dy dzieñ zw³oki. Ostatecznym
terminem jest 9 czerwca. Po tym dniu
¿aden wniosek nie bêdzie ju¿ przyjê-

Wprawdzie na te us³ugi trzeba bêdzie

tak¹

- licencja pracownika ochrony
- wykszta³cenie zawodowe lub rednie;

TEREN LENICTWA, - pisarz  upr. na pi³y spalinowe;

Termin przyjmowania wniosków

przej¹³ syn  Waldemar.

wykszta³cenie zawodowe;
uprawnienia do monta¿u rusztowañ

WYSOKA

CHECH£O

ELEKTRYK

up³ywa 15 maja. Po tej dacie spó-

od 10 lat. W 2001 po ojcu pa³eczkê

znajomoæ komputera

-

- znajomoæ

i... na razie czekamy raczej bezsku-

ny zakres  równie¿ handel, ju¿

pr. jazdy kat. B;

-

PROBOSZOWICE

PILARZ (2 osoby)

zmiany: od 6 rano do 22 wieczorem

larskimi. Dzi oferuje rozszerzo-

wykszta³cenie min. rednie;

-

GÓRA W. ANNY

kwietnia nasze biuro pracuje na dwie

dzinna. Zak³ada³ j¹ jeszcze ojciec

-

TRAKTORZYSTA

mogli unikn¹æ d³ugich kolejek. Od 1

w latach 60 ub. wieku. Wówczas

- dowiadczenie

- prawo jazdy kat. B mile widziane C;

SPRZEDAWCA

I JÊZYKA NIEM.

Dop³aty dla rolników

szybsze ich sk³adanie, by wszyscy

zajmowa³a siê tylko us³ugami sto-

_
- wykszta³cenie rednie rolnicze

LEKTORZY

dok. ze str. 1

-

_

JÊZYKA ANG.

Lamino nagrodzone

Lamino to typowa firma ro-

- wykszta³cenie kierunkowe;
- aktualna ksi¹¿eczka zdrowia;

SZWACZKI (3osoby)

Wszystkim ¿yczymy po³amania piór!

P R A C O D AW C Y:

PIELÊGNIARKA
SPRZEDAWCA

po niej ci uczniowie musz¹ zdaæ
jeszcze  ju¿ w czerwcu  egzamin

OCZEKIWANIA

PRACY

oby wszystko sz³o tak, jak do tej


WYMAGANIA

MIEJSCE

wadzone s¹ prace polowe, które mog¹

du¿e opónienie jest absolutnie niezrozumia³e. Przecie¿ rolnicy nie maj¹
powodu czuæ siê ubieg³orocznymi dop³atami rozgoryczeni.

Wiêc jeli kto myla³, ¿e terminy przyjmowania wniosków zostan¹ wyd³u¿one, ¿e tym razem te¿
jako siê uda  jest w b³êdzie. Termin 15 maja  bez sankcji i 9 czerwca z odsetkami za zw³okê jest absolutnie nieprzekraczalny, okrelony w przepisach UE i rygorystycznie przestrzegany.
Jest takie polskie powiedzenie:
kto póno przychodzi, sam sobie
szkodzi..
/mg/.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzelcach Op.
informuje, i¿ w ramach
specjalistycznego poradnictwa
w ka¿d¹ rodê
od godziny 16

00

-17

00

udzielane s¹
b e z p ³ a t n e
porady prawne.
PCPR ul. Chrobrego 5,
tel. 461 33 81

