O rynku pracy
w powiecie strzeleckim

Przeczytaj!
*

Centrum Informacji
dla bezrobotnych ju¿ jest

Tylko co 13 bezrobotny z zarejestrowanych na terenie powiatu strze-

*

O Laur Ziemi Strzeleckiej

*

Oferty pracy

leckiego z ponad 3 tysiêcy osób pozostaj¹cych bez pracy ma prawo do

- konkurs

zasi³ku. Ponad 60 procent z nich to kobiety. Pod tym wzglêdem wyprzedza nas w województwie tylko powiat krapkowicki. A jednak s¹ i pozy-

tywy: 15,6-procentowe bezrobocie, które zanotowano w naszym powie-

*

cie na koniec 2004 roku, jest ni¿sze od redniej w województwie o ok.

Jakie nazwy zniknê³y
z mapy powiatu?

3%; rejestruje siê u nas najwiêksz¹ dynamikê spadku bezrobocia w

stosunku do ca³ej Opolszczyzny. Ponadto mamy najwiêksz¹ skutecz-

*

noæ porednictwa pracy: podczas gdy na jedna ofertê zatrudnienia w

O samobójstwach m³odych
ludzi

województwie opolskim przypada ok. 50 osób, w powiecie strzeleckim

tylko 25.
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Konkurs na Najpiêkniej przystrojon¹ posesjê

Laury rozdane

Rejestracja samochodów

WESO£E JEST ¯YCIE
STARUSZKA
W³asn¹ m³odoæ ju¿ dawno za-

chowa³em jedynie w odleg³ych
wspomnieniach i przyznaæ muszê,

¿e z du¿¹ rezerw¹ i tak¹ sam¹
doz¹ niepokoju wybiera³em siê do

Domu Pomocy Spo³ecznej w

instytucji nale¿a³o siê spodziewaæ

sprawnych, biednych, opuszczozatem zgorzknia³ych, pozbawio-

nych chêci do ¿ycia i nieustannie
narzekaj¹cych na swój los.

Nie³atwo jest byæ obojêtnym na

ludzkie ¿ycie, któremu los nie szczê-

dnie w wietlicy wiejskiej w Osieku

przecie¿ posesja akurat z tej wsi. Jej

nie tegorocznej, ju¿ VI, edycji kon-

ró¿nionych w tym konkursie posesji

mia³o miejsce uroczyste podsumowakursu na Najpiêkniej przystrojon¹

powiatu strzeleckiego w okresie bo-

¿onarodzeniowym. Czemu w³anie

w³aciciele, podobnie jak i innych wy-

z terenu gminy Strzelce Opolskie,

Pani Stanis³awa Brzózka ma 71

w Strzelcach Opolskich. W¹tpiê jed-

nych przez rodzinê i najbli¿szych,

tu wiêtowano? Zwyciêzc¹ zosta³a

¯ycie to nie bal

lat, w maju tego roku minie ju¿ 9 lat,

ludzi starych, chorych, niepe³no-

29 stycznia, w sobotnie popo³u-

wa skargi czy narzekania.

Strzelcach Opolskich. Myl¹c w

kategorii stereotypów, w takiej

Pami¹tkowe zdjêcie laureatów i organizatorów konkursu

DPS, nie us³ysza³em ani jednego s³o-

dzi³ bólu i poni¿enia. Dlatego tym bar-

dziej godna podziwu i uznania jest

pogoda ducha, postawa pe³nej apro-

baty i akceptacji swojego nowego

¿ycia w rodowisku podopiecznych

domu pomocy spo³ecznej. W trakcie

ca³ej swojej wizyty w strzeleckim

odk¹d zamieszka³a w Domu Pomocy
nak, czy komu uda³oby siê odgadn¹æ, przy jakiej czynnoci zasta³em

pani¹ Stanis³awê. Moja rozmówczy-

ni by³a akurat zajêta ...przygotowa-

niami do balu karnawa³owego. Poniewa¿ mia³

to byæ bal maskowy, pani

Stasia szykowa³a w³anie dla siebie i

Znikn¹
kolejki?
-

Podobno w innych staro-

stwach nie ma ju¿ kolejek

do rejestracji samochodów

 zwróci³am siê do Czes³awy Szuszkiewicz, naczelnik

Wydzia³u Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych.
-

Mo¿e tam po prostu sprowadza

siê z zagranicy znacznie mniej pojazdów ni¿ u nas? Od maja ubieg³ego
roku w powiecie strzeleckim rejestrujemy ich rednio 400 - 500 miesiêcznie. Do lutego tego roku przyby³o nam
w ten sposób ponad 4 tysi¹ce pojaz-

przyjació³ gustowne maski i inne ele-

dów sprowadzonych z terytorium

stali wspó³mieszkañcy równie¿ nie

skiej. I proszê nie mówiæ, ¿e u nas nie

menty przebrania. Oczywicie pozopró¿nowali, ka¿dy mia³ do wykona-

nia jakie wa¿ne zadanie. Aby bal siê

uda³, oprócz strojów i dekoracji, przy-

gotowaæ trzeba wspólne zabawy,

konkursy, gry itp.
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pañstw cz³onkowskich Unii Europej-

da siê zarejestrowaæ samochodu bez
wielogodzinnego czekania, bo to nieprawda.
-

Ale codziennie widaæ kolejki!

-

Staramy siê robiæ wszystko, by

jak najszybciej zniknê³y. Ju¿ nie k³êbi siê na parterze starostwa t³um zdenerwowanych interesantów, choæ rzeczywicie ludzie czekaj¹. Ale i tak po
wprowadzeniu list i numerków na
korytarzu znacznie siê przerzedzi³o.
Zgodnie z listami, gdzie na ka¿dy
dzieñ wpisanych jest 27 osób  ostatni chêtni zapisani s¹ na 22 lutego. Od
7 do 11 lutego pracujemy w wyd³u¿onym czasie pracy  co dzieñ do
szóstej wieczorem, i przypomnê, ¿e
to w ostatnim okresie kolejna taka
akcja w naszym wydziale. Postanowilimy skróciæ czas oczekiwania na
rejestracjê poprzez pracê w czasie
ponadnormatywnym. Niemniej jednak wiele ró¿nych spraw mo¿na za-

Za pierwsze miejsce pañstwo Pato³a odbieraj¹ czek na 500 z³

Ostatni etap przebudowê budynku g³ównego filii w Lenicy dofinansowano ze
rodków Kontraktu województwa opolskiego 2004.

³atwiæ od rêki.
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