
Takich t³umów dawno w staro-
stwie nie by³o. Ale te¿ ani termin
spotkania nie zosta³ wybrany przy-
padkowo, ani tematyka. Spotkanie
zwi¹zane z problematyk¹ starania siê
o zasi³ki dla bezrobotnych za rganic¹
i ich transferem do Polski, zorganio-
zwane 3 listopada przez Wojewódz-
ki i Powiatowy Urz¹d Pracy, �ci¹-
gnê³o ponad 100 osób.

Zasi³ki z zagranicy

- Zainteresowanie rzeczywi�cie
by³o du¿e � przyznaje wicedyrek-
tor WUP Renata Cygan � i by³o bar-
dzo du¿o pytañ, zwi¹zanych z ró¿-
nymi kwestiami. To pierwsze takie
spotkanie w naszym województwie,
ale zapewne nie ostatnie, bo planuje-
my kolejne w tych powiatach, w któ-
rych jest najwiêksza migracja -  w

19 sierpnia. �Telekomunikacja
Polska podjê³a decyzjê o zwolnieniu
z op³at abonamentowych na trzy mie-
si¹ce � wrzesieñ, pa�dziernik, listo-
pad - wszystkich osób, które s¹ abo-
nentami TP, a zosta³y poszkodowa-
ne w wyniku wichury, jaka przesz³a
przez Polskê w miniony weekend� -
informuje nasz¹ redakcjê rzecznik
prasowy TPSA.

18 listopada. - Dlaczego Teleko-
munikacja Polska SA nie wywi¹zuje
siê z obietnic o zwolnieniu z op³at
abonamentowych?! � Rajmund Sus,
zirytowany mieszkaniec Balcarzo-
wic, w imieniu wszystkich poszko-
dowanych w sierpniowym tornadzie
zwróci³ siê do redakcji. I s³usznie, bo
przecie¿ to na ³amach naszej gazety
(w numerze 16(114)/2008) pojawi³a
siê taka informacja, udzielona przez
rzecznika TP Mariê Piskier. Otrzy-
mali�my j¹ mailem 19 sierpnia. Dwa
dni pó�niej dotar³a do naszych czy-
telników.

Trzy miesi¹ce minê³y od na-
wa³nicy. W³a�nie tyle, na ile TP mia-
³a zrezygnowaæ z czê�ci swoich op³at.
Faktycznie, mo¿na siê zdenerwowaæ.
Takich zdenerwowanych jest wiêcej.
� W Balcarzowicach nikt nie dosta³
zwolnienia � mówi pan Rajmund, a
jako dowody przedstawia swoje ra-
chunki telefoniczne od wrze�nia.
Mówi przy tym, ¿e s¹siedzi chêtnie
potwierdz¹, ¿e i wobec nich TP obiet-
nic nie dotrzyma³a.

Zabawa
w g³uchy
telefon

- Dla nas pierwsz¹ oznak¹, ¿e co�
zmienia siê na rynku pracy jest ilo�æ
ofert zg³aszanych przez pracodaw-
ców � mówi dyrektor strzeleckie-
go PUP Norbert Jaskó³a. � I w³a�nie
w sierpniu ich liczba zaczê³a siê
zmniejszaæ, a te które nadal siê poja-
wiaj¹ to te same oferty, które zg³a-

szane by³y i 3 miesi¹ce temu, nie
wynikaj¹ z przyrostu pracy. Na dzieñ
30 pa�dziernika w naszym PUP za-
rejestrowanych mamy 1889 bezro-
botnych, prawie o 124 wiêcej, ni¿ w
sierpniu br. Mo¿na by przyj¹æ, ¿e
mamy do czynienia z sezonow¹

Rynek pracy siê kurczy?
Z danych GUS wynika, ¿e we wrze�niu a¿ 236 firm zg³osi³o do urzê-

dów pracy chêæ zwolnienia 15,6 tys. pracowników. Zwolnieñ mo¿e byæ
trzy razy wiêcej ni¿ przed rokiem. Eksperci z Instytutu Pracy i Spraw
Spo³ecznych uspokajaj¹, ¿e nie bêd¹ one wiêksze ni¿ przed nastaniem
kryzysu i w ca³ym kraju skala zjawiska nie jest du¿a. W dodatku zwol-
nienia z przyczyn zak³adu pracy zdarzaj¹ siê tak¿e w okresie koniunk-
tury � np. w dobrym dla polskiej gospodarki roku 2006, gdy PKB siêga³o
6,2 proc. zwolniono z pracy 224 tys. osób.

Jednak to, co z perspektywy kraju wygl¹da ca³kiem nie�le � z per-
spektywy lokalnej diametralnie mo¿e zmieniæ sposób widzenia proble-
mu. Tak jest w powiecie strzeleckim, w którym oznaki kryzysu zaczê³y
byæ widoczne ju¿ w sierpniu.
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Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego og³asza II edycjê

Konkursu na Najpiêkniejsz¹ Ozdobê
Powiatowej Choinki

Kto mo¿e wzi¹æ w konkursie udzia³?
Wszyscy mieszkañcy powiatu. Nie jest wa¿ny ani wiek, ani p³eæ, ani
rodzaj ozdoby, ani technika wykonania. Mo¿e to byæ ³añcuch. Mo¿e
to byæ pomalowana w³asnorêcznie bombka. Mo¿e to byæ kogucik,
Miko³aj, �nie¿ynka� Co tylko nam przyjdzie do g³owy i co zrobimy.
Bo to jest jeden jedyny warunek � ozdoba choinkowa musi byæ dzie-
³em naszych w³asnych r¹k!
Tak, jak rok temu w tygodniu poprzedzaj¹cym Bo¿e Narodzenie wspól-
nie bêdziemy ubieraæ nasz¹ choinkê - bêd¹ pierniki, aromatyczna
herbata, kolêdy, no i oczywi�cie nagrody dla zwyciêzców!

A teraz do roboty �
przygotowujcie Wasze cudeñka (nie wiêcej trzy)

i zg³aszajcie je do konkursu!
Na ozdoby czekamy do 12 grudnia 2008!

Regulamin konkursu oraz szczegó³owe informacje
dostêpne s¹ równie¿ na stronie ......www.powiatstrzelecki.pl

W ubieg³ym roku, na pierwszy konkurs, zg³oszono 104 ozdoby!
Wszystkie (!) zawiesili�my wspólnie na prawie piêciometrowej

choince w sali narad starostwa.

UWAGA! ARiMR zmienia siedzibê
Z dniem 20 listopada 2008 r. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Strzelcach Opolskich zostaje przeniesione z
ul. Jordanowskiej 2 do nowej siedziby.

Nowy adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w Strzelcach Opolskich
ul. 1 Maja 59 , 47-100 Strzelce Opolskie

(Budynek PKS)

Jeste� przedsiêbiorc¹ z terenu Powiatu Strzeleckiego?
Chcesz wypromowaæ swoje wyroby i zdobyæ nowych
klientów? Jeszcze dzi� prze�lij zg³oszenie do kon-
kursu na �Najlepszy Produkt Powiatu Strzelec-
kiego 2008�! Zapraszamy wszystkie firmy
dzia³aj¹ce na terenie Powiatu Strzeleckiego,
które zechc¹ poddaæ ocenie swoje produkty.
Zg³oszenia nale¿y przesy³aæ do 10 grudnia 2008 roku na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100
Strzelce Op. z dopiskiem �Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2008�
Wszystkie zg³oszone produkty zostan¹ zaprezentowane (wraz z wskaza-
niem producenta) na naszej stronie internetowej oraz na kolorowych wk³ad-
kach w dwutygodniku �Powiat Strzelecki�.
£¹czny nak³ad wk³adek reklamowych wyniesie 10 000 egzemplarzy !
Spo�ród zaprezentowanych produktów mieszkañcy powiatu wybior¹ w
drodze g³osowania
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2008
W kategoriach:
- przetwórstwo rolno spo¿ywcze
- dzia³alno�æ produkcyjna
Zwyciêstwo w konkursie wi¹¿e siê z wieloma przywilejami, miêdzy innymi
trzema kolorowymi reklamami o rozmiarze 1/2 strony w dwutygodni-
ku �Powiat Strzelecki�!
Mieszkañcy powiatu bêd¹ oddawaæ swe g³osy od 18 grudnia do 20 stycz-
nia 2009 roku. W�ród g³osuj¹cych zostan¹ rozlosowane cenne nagrody!
Kartê zg³oszeniow¹ i Regulamin znajdziesz w dalszej czê�ci numeru

i na www.powiatstrzelecki.pl

Najlepszy
Produkt Powiatu

Strzeleckiego
2008
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Nastêpna sesja Rady Powiatu od-
bêdzie siê 26 listopada 2008 roku o
godz. 13.00, a jej tematem bêdzie
informacja Komendanta Powiato-
wego PSP o stanie bezpieczeñstwa
ochrony przeciwpo¿arowej w po-
wiecie oraz o zagro¿eniach po¿aro-
wych powiatu.

Zapraszamy na sesjê
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Przeczytaj:

* Sesja Rady Powiatu

* Ojczyzna jest i bêdzie

* Wst¹p do policji

* Tradycje bez granic

* Rzuæ palenie!

* Oferty pracy


