
Kolejna edycja konkursu

- mówi wicestarosta Waldemar Gaida, zarazem przewod-
nicz¹cy Rady Nadzorczej PKS.

- Czynimy starania o zdobycie �rodków finansowych z
Ministerstwa Skarbu na niezbêdne w spó³ce dzia³ania re-
strukturyzacyjne. To niejedne �ród³o, w którym chcemy
pozyskaæ dodatkowe fundusze. Kolejn¹ mo¿liwo�æ stwa-
rza siêgniêcie po �rodki unijne � zarówno pochodz¹ce z
Regionalnego Programu Operacyjnego 2011 czy przysz³o-
rocznego programu operacyjnego Infrastruktura i �rodowi-
sko.

- mówi Renata Morawiec, cz³onek Zarz¹du PKS S.A.
w Strzelcach Opolskich

- Po przejêciu akcji spó³ki PKS w Strzelcach Opolskich
Powiat Strzelecki odwo³a³ dotychczasow¹ Radê Nadzorcz¹
i powo³a³ nowe w³adze spó³ki: Radê w 3-osobowym sk³a-
dzie oraz Zarz¹d - na dzieñ dzisiejszy - jednoosobowy.
Zgodnie z zaleceniami nowego w³a�ciciela Zarz¹d konty-
nuuje realizacjê planu rocznego spó³ki zarówno w zakresie
bie¿¹cej dzia³alno�ci jak i inwestycji. Dziêki temu zostanie

Kolejny etap projektu zakoñczony. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Strzelcach Opolskich w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Prio-
rytet VII Promocja integracji spo³ecznej, Dzia³anie 7.1. Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji, Poddzia³anie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizuje projekt
systemowy pn. �18+ nowe szanse i mo¿liwo�ci� wspó³finansowany ze �rod-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

18+ nowe szanse i mo¿liwo�ci

Zapach chleba
Strzeleckie CASINO dawno ju¿ zaprzesta³o dzia³alno-

�ci. Niszczej¹cy powoli acz nieub³aganie budynek ma jed-
nak szansê na kolejne ¿ycie. I choæ nigdy nie by³o tam
ogromnych t³umów przechodz¹cych od jednego stolika z
ruletk¹ do nastêpnego, gdzie gra siê w bakarata, na co wska-
zywa³aby nazwa (choæ przecie¿ wszyscy wiedz¹, ¿e to
by³a restauracja), to w kolejnym wcieleniu - kto wie, czy

To ma ¿yæ!
nie bêdzie tam t³oczno. Nie powodu gier hazardowych
oczywi�cie. Je�li jednak uda siê zrealizowaæ ambitne pla-
ny, to budynek o¿yje.

A jest to prawdopodobne, ba, ca³kiem realne. I to ju¿
w IV kwartale przysz³ego roku. Wszystko dziêki temu,
¿e projekt z³o¿ony przez Powiat Strzelecki w ramach

Co siê zmienia w PKS-ie?

Co zmieni³o siê w spó³ce od chwili, gdy Powiat Strzelecki sta³ siê jej w³a�cicielem?
I czy w ogóle siê co� zmieni³o?

dok. na str. 3

Jedn¹ z pierwszych osób, która odpowiedzia³a na nasz apel o dzielenie siê
wspomnieniami na temat chleba i dawnych do¿ynek by³a pani  Maria Pogodzik
z Le�nicy, rocznik 1929. A jej opowie�æ, ilustrowana zdjêciami sprzed lat, sta³a
siê te¿ opowie�ci¹ o historii rodziny.  O tym, jak 26-letnia Paulina wysz³a za
m¹¿ za prawie dwukrotnie starszego od niej wdowca z 8 dzieci � Johanna
Pogodzika (to rodzice pani Marii). I ma³¿eñstwo by³o bardzo szczê�liwe � z
tego ma³¿eñstwa urodzi³o siê jeszcze sze�cioro dzieci. O tym, jakie losy by³y
braci pani Marii w czasie wojny.  Jeden z nich jako jeniec wojenny trafi³ do
USA, a po powrocie � zosta³ wcielony do polskiego wojska i jak ¿o³nierz
zosta³ górnikiem; inny natomiast znalaz³ siê w niewoli rosyjskiej, sk¹d do
rodzinnego domu � wyniszczony - wróci³ dopiero w 1947 roku. Tak¿e o tym,
jak toczy³o siê ¿ycie, gdy w rodzinie zabrak³o mê¿czyzn, ale pole trzeba by³o
obrabiaæ, zwierzêta oporz¹dziæ i nakarmiæ.
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Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego


