Zasi³ek dla bezrobotnych za granic¹
jest wielokrotnie wy¿szy ni¿ u nas.
Jak o niego powalczyæ i otrzymywaæ go w Polsce?

Dzieñ Nauczyciela

* MF o podatkach dla
ofiar huraganu

Przyjd na spotkanie do starostwa 3 listopada o godz. 11.00
Dowiesz siê tego!

* O niewolnictwie XXI w.
* Zrób badania piersi

Zasi³ek dla bezrobotnych

* Oferty pracy

Tysi¹ce zamiast
kilkuset z³otych

Wielkie
obje¿d¿anie

2-4 tysi¹ce miesiêcznie, i to netto, zamiast 662,20
z³ brutto (tyle u nas wynosi najwy¿szy zasi³ek dla
bezrobotnych)? Czy rzeczywicie mo¿na tyle dostawaæ w Polsce?!
Jestem zaskoczona kwotami, jakie podaje Renata Cygan, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w
Opolu. Zaskoczonych pewnie bêdzie
wiele innych osób, które na co dzieñ
pracuj¹ za granic¹. A niedoinformowanych zapewne s¹ tysi¹ce, bo choæ
 jak wynika z praktyki WUP 

transferów zagranicznych zasi³ków
dla bezrobotnych przybywa (w ub.
roku by³o ich na Opolszczynie ok.
60, w tym roku ju¿ ponad 120), to
przecie¿ jest to iloæ mikroskopijna
w porównaniu do dziesi¹tków tysiêcy Polaków pracuj¹cych w ca³ej Unii
Europejskiej.
dok. na str. 3

Nowy kawa³ek drogi

Jak co roku, 14 padziernika w
Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Strzelcach Opolskich odby³ siê uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Uroczystoæ rozpoczê³a siê przemówieniem pani dyrektor,
starosty strzeleckiego i przewodnicz¹cej Rady Rodziców.
W oficjalnej czêci spotkania pani
dyrektor poinformowa³a zgromadzonych o przyznaniu nagrody kuratora
owiaty i nagrody starosty. Najbardziej zas³u¿onym w pracy dydaktycznej i wychowawczej przyznano
nagrody dyrektora szko³y.

Tradycyjnie uczniowie docenili
swoich nauczycieli przyznaj¹c tzw.
Geniusze roku 2008. Wyró¿niono nauczycieli w kategoriach: Nauczyciel
Roku, Sokole Oko, Power w G³osie,
Debiut Roku oraz Królewna mieszka / Królewicz mieszek.
W ¿artobliwym programie artystycznym uczniowie przedstawili historiê i genezê powstania wiêta Edukacji Narodowej i podziêkowali swoim baka³arzom za cenny dar wiedzy.
Aleksandra Kurzeja
Aleksandra Wnuk- Cejzik

MNIEJSZOÆ NIEMIECKA
POMAGA OFIAROM
TR¥BY POWIETRZNEJ

10.10.2008 r. odby³ siê odbiór koñcowy zadania pn. Przebudowa drogi
powiatowej 1461 O Sieroniowice  Ujazd w m. Nogowczyce ul. Strzelecka.
Komisja odbiorowa dokona³a oceny robót przebudowy drogi na odcinku 187
m. Prace polega³y na wykonaniu frezowania istniej¹cej zniszczonej nawierzchni bitumicznej oraz wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych. Na zakoñczenie prac zosta³a wykonana cinka poboczy wraz z
napraw¹ poboczy frezowinami.
Zrealizowana kompleksowo inwestycja przebudowy drogi powinna znacz¹co wp³yn¹æ na poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego na tym odcinku
drogi powiatowej.
Koszt wykonanych robót to 105 833,66 z³ /brutto/.

Przeczytaj:

Kwotê 150 000 z³otych z bud¿etu Towarzystwa przekaza³ poszkodowanym Przewodnicz¹cy Norbert Rasch wraz z cz³onkiem zarz¹du Towarzystwa
Józefem Swaczyn¹.
Wiecej czytaj na str. 2

Od wtorku 14 padziernika zamkniêta jest droga wojewódzka 426 na
trasie Strzelce Opolskie - Zawadzkie.
Przebudowa  wraz z budow¹ cie¿ki rowerowej - potrwa do padziernika 2009
roku i odbywaæ siê bêdzie w dwóch etapach: Strzelce - Szczepanek (ten etap
ma potrwaæ do koñca 2008 r.) i Szczepanek - Piotrówka.
Trasa objazdu wiedzie 42-kilometrowym odcinkiem ze Strzelec Opolskich przez Warm¹towice, B³otnicê
Strzeleck¹, P³u¿nicê, Toszek, Wielowie, Kielczê, ¯êdowice do Zawadzkiego. Têdy ma odbywaæ siê ca³y ruch tranzytowy.
Ma siê odbywaæ, ale czy bêdzie rzeczywicie  to zupe³nie inna sprawa.
Ka¿demu kierowcy, a zw³aszcza zawodowemu, zale¿y na czasie, bo szef roz-

dok. na str. 4

Badania mammograficzne

Wszystkie
zalecenia
wykonane
Od kilku dni media donosz¹ o fatalnych wynikach ubieg³orocznej
kontroli w placówkach wykonuj¹cych badania mammograficzne. I powsta³a kwestia  ujawniaæ tê niechlubn¹ listê, czy nie? Ostatecznie
jednak minister zdrowia Ewa Kopacz
zdecydowa³a, ¿e lista zostanie ujawniona. W niektórych  trzeba bêdzie
zweryfikowaæ badania: a¿ 110 na
317 pracowni mammograficznych
wykonuj¹cych badania w ramach krajowego programu profilaktyki raka
piersi nie przesz³o tzw. audytu klinicznego.
Z pytaniem, czy i w Strzelcach
zosta³a przeprowadzona taka kontrola, zwróci³am siê do dyrektor
szpitala powiatowego Beaty Czempiel.
- Tak, audyt zosta³ przeprowadzony przez Centralny Orodek Koordynuj¹cy, ale nie znamy jego wyników, jednak zastosowalismy siê do
dok. na str. 3

