Wybierz do 11 stycznia!
Najlepszy Produkt Powiatu 2007!

Wygraj kino domowe!

Za sto dni matura
Ale to nie o niej siê g³ównie myli w szko³ach w styczniu i na pocz¹tku
lutego. Nauka nauk¹, ale teraz g³ównym tematem rozmów s¹ studniówki: pierwsze doros³e i zupe³nie wyj¹tkowe bale. O nich pamiêta siê przez d³ugie lata.
Jak swoje w³asne studniówkowe szaleñstwa wspominaj¹ dyrektorzy szkó³
rednich w naszym powiecie?

Przeczytaj
* Sesja Rady Powiatu
* Studniówkowe
wspomnienia
i oczekiwania

Studniówki nie by³o

* Pierwsze narodziny

- Koñczy³em ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich  opowiada Jan Wróblewski,
dyrektor strzeleckiego liceum. - Moja studniówka mia³a siê odbyæ w styczniu
1982 roku, ale trwa³ stan wojenny. Ci¹gle obowi¹zywa³a godzina policyjna. W
tej sytuacji zaproponowano nam zabawê od dwunastej czy czternastej do
osiemnastej, nie pamiêtam ju¿ dok³adnie. Ale kto by siê chcia³ bawiæ na studniówce w rodku dnia?! My nie. Przynajmniej oficjalnie. Zupe³nie nieoficjalnie
co siê tam odby³o, ale nie mogê powiedzieæ, ¿e by³a to studniówka w pe³nym
tego s³owa znaczeniu.

w Nowym Roku
* Oferty pracy

ZMIANA
GODZIN
OTWARCIA
STAROSTWA !
W poniedzia³ek 14 stycznia 2008
roku zapraszamy od godziny 8.00
do 17.00

Tylko do 11 stycznia przyjmowane s¹ kupony konkursowe, na których g³osujecie Pañstwo na Najlepszy Produkt Powiatu 2007.
Przypominamy: by wygraæ wysokiej klasy kino domowe YAMAHA
wystarczy wyci¹æ z naszej gazety kupon, wype³niæ go i wrzuciæ do ustawionej w holu starostwa urny.
Wyniki Pañstwa wyborów og³oszone zostan¹ podczas Noworocznej Gali  3 lutego, wtedy te¿ poznamy nazwisko Czytelnika - zwyciêzcy
konkursu.

Dro¿sze bilety PKS

Wyd³u¿one godziny obs³ugi s¹ odpracowaniam za dzieñ 24 grudnia
(WIGILIA) w którym urz¹d pracowa³ do 13.00.

Konkursy
rozstrzygniête
Tak ju¿ bawili siê w Ro¿ni¹towie maturzyci z ZSZ nr 1.
Wiêcej o dawnych i obecnych studniówkach czytaj na str. 4

W ca³ym kraju o sytuacji w szpitalach - skrótowo rzecz ujmuj¹c mo¿na powiedzieæ tyle: jest delikatna.
A jak jest w powiecie strzeleckim? O dopowied na to pytanie poprosi³am dyrektor Beatê Czempiel.

W szpitalu spokojnie

Bêdziemy p³aciæ dro¿ej na jednorazowe bilety w strzeleckim PKSie: mniej wiêcej o 5-6%. Nie dro¿ej¹
natomiast bilety miesiêczne. W wiêkszoci korzystaj¹ z nich uczniowie i
przynajmniej do koñca roku szkolnego nie przewiduje siê podwy¿ek,
mo¿e nawet do wrzenia  zapewnia
Marek Piotrowski, prezes strzeleckiego PKS, który podwy¿kê cen uzasadnia wzrostem wszystkich kosztów w ci¹gu ostatniego roku (w lutym 2007 mia³a miejsce poprzednia
podwy¿ka).

- Generalnym problemem wszystkich przewoników, pañstwowych
i prywatnych, równie¿ naszym, jest
stale zmniejszaj¹ca siê liczba pasa¿erów. Bywa, ¿e autobusem jedzie
jedna osoba! Takie sytuacje zdarzaj¹
siê zw³aszcza poza godzinami
szczytu  a u nas uto¿samiany jest
on z dojazdami do szko³y i pracy
oraz powrotami. Tymczasem, niezale¿nie od tego, ile osób jedzie  jedna
czy trzydzieci  koszt jednego kilometra jest taki sam. Ró¿ni¹ siê za
to wp³ywy  na niektórych trasach
dok. na str. 3

W ZOZ Strzelce Op. negocjacje
w sprawie podwy¿ek p³acy zasadniczej lekarzy, zostan¹ wznowione w
marcu 2008r, zgodnie z porozumieniem z wrzenia 2007, spisanym pomiêdzy dyrekcj¹ a komitetem strajkowym. Podobnie sprawa przedstawia siê z personelem pielêgniarskim,
którego przedstawiciele zwi¹zkowi,
na spotkaniach grudniowych z dyrekcj¹, zapowiadali wszczêcie rozmów w temacie podwy¿ek p³ac, w³anie w marcu 2008.
Na dzieñ dzisiejszy lekarze maj¹
zwiêkszone pensje zasadnicze od
padziernika 2007r.
Pozosta³y personel, w tym pielêgniarski, otrzyma³ podwy¿ki od
padziernika 2007r, w wysokoci 93
z³ brutto na etat, a od 1. stycznia

2008r, dodatkowo, w wysokoci
3,5% p³acy zasadniczej.
Ponadto wszyscy pracownicy, w
tym zarówno lekarze, jak i pielêgniarki, za zgod¹ organizacji zwi¹zkowych, otrzymali w miesi¹cu grudniu
premiê w wysokoci oko³o 180 z³
brutto na ka¿dy etat. Podobnej wysokoci premia zastanie wyp³acona
po zbilansowaniu roku 2007.
Wczeniej, przed podwy¿kami,
w III-im kwartale, lekarze otrzymywali miesiêczna premiê w wysokoci
300z³ brutto na etat, pielêgniarki-150
z³ brutto na etat, pozostali pracownicy - 100 z³ brutto na etat.
Nie ma zagro¿enia, co do nieobsadzenia dy¿urów lekarskich w strzeleckim szpitalu, chocia¿ trwaj¹ w tym
temacie jeszcze rozmowy z lekarzami ginekologami.

W dniu 11 grudnia br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich odby³y siê dwa konkursy na stanowiska dyrektorów
szkó³ ponadgimnazjalnych dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Strzelecki.
W wyniku przeprowadzonej
procedury konkursowej komisja wy³oni³a na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zawadzkiem Pana Ryszarda Pagacza
dotychczasowego dyrektora powy¿szej placówki.
Natomiast na stanowisko Dyrektora Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem Pana Piotra
Lepiorza, dotychczas pe³ni¹cego
funkcjê wicedyrektora w tej¿e szkole.
Wyniki konkursów Komisja przekaza³a Zarz¹dowi Powiatu Strzeleckiego, który w dniu 20 grudnia 2007
r. podj¹³ stosowne uchwa³y o powierzeniu stanowisk dyrektorów ww.
kandydatom.
Tym samym od dnia 1 stycznia
2008 r. zarówno Liceum Ogólnodok. na str. 3

