
Styczeñ 1945

P³on¹ Strzelce...

Przeczytaj:

O styczniu 1945 w Warm¹towicach czytaj na str. 4

Walentynkowy wieczór mog¹ Pañstwo spêdziæ w bardzo mi³y sposób �
otó¿ wystarczy przyj�æ osobi�cie z najnowszym egzemplarzem �Powiatu
Strzeleckiego� - numerem 2(124)/2009 do Starostwa Strzeleckiego, do
pokoju 310 i odebraæ jedno z 10 podwójnych zaproszeñ na uroczysto�æ
Gala Lauri.

Gala Lauri odbêdzie siê w dniu
14 lutego 2009 o godzinie 17:00 w
Strzeleckim O�rodku Kultury. Pod-
czas uroczysto�ci zostan¹ wrêczone
nagrody w konkursie pn. Najlepszy
Produkt Powiatu Strzeleckiego 2008
oraz Najlepszy Uczeñ Powiatu Strze-
leckiego 2008.

Dla g³osuj¹cych w konkursie na
Najlepszy Produkt Powiatu Strzelec-
kiego 2008 Zarz¹d Powiatu Strzelec-
kiego ufundowa³ nagrodê � multime-
dialny LAPTOP TOSHIBA. Pod-
czas Gali Lauri nagroda zostanie
wrêczona wylosowanemu zwyciêz-
cy. A na deser organizatorzy Gali
przygotowali koncert ¯eñskiego
Kwartetu Smyczkowego The Strings
� �od muzyki klasycznej do musica-
lowej, poprzez filmow¹, a na koniec
nieco folkloru w szlachtenym wyda-
niu�.

Mamy 10 podwójnych zaproszeñ
dla Czytelników �Powiatu Strzeleckiego�

na uroczysto�æ Gala Lauri

Gala z muzyk¹
i nagrodami

Kupony z g³osami na NPP trzeba
by³o w urnie kilkakrotnie �ubijaæ�.
Laptop okaza³ siê dobrym magne-
sem

9 stycznia w Strzeleckim O�rodku Kultury odby³o siê otwarcie wernisa¿u
prac plastycznych �Cztery pory roku�.

Swoj¹ twórczo�æ zaprezentowali uczniowie z Zespo³u Szkó³ Specjalnych
w Kad³ubie, Zespo³u Placówek O�wiatowych w Kad³ubie oraz uczestnicy
warsztatów ze �rodowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich.
Pomys³odawczyni¹ wernisa¿u jest pani mgr Barbara Macygon.

W otwarciu wystawy wziêli udzia³ autorzy prac ich rodzice oraz zapro-
szeni go�cie.

Cztery pory roku

Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 31 stycznia 2009 roku.
Serdecznie zapraszamy.

Ferie 2009

Pogoda czy niepogoda, w czasie fe-
rii nie mo¿na siê nudziæ
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To by³ bal!

Ponad 80 niepe³nosprawnych uczniów Zespo³u Szkó³ Specjalnych  oraz
mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej bawi³o siê 14.01.2009 r. na �nie¿nym
Balu zorganizowanym przez  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Rehabilitacji Osób Niepe³noprawnych i Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Kad³ubie.
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Ju¿ nie co miesi¹c, ale co dwa
tygodnie szefowie powiatowych
urzêdów pracy na Opolszczy�nie
sk³adaj¹ raporty o sytuacji na lo-
kalnych rynkach pracy. A ta nie jest
ró¿owa.
- Dziêki tym informacjom zespó³
reagowania kryzywego, powo³any
przez marsza³ka województwa, w
sk³adzie którego jest m.in. dyrektor
wojewódzkiego urzêdu pracy w Opo-
lu, mo¿e na bie¿¹co monitorowaæ
kszta³towanie siê bezrobocia w wo-
jewództwie � mówi Norbert Jaskó³a,
dyrektor strzeleckiego PUP, bo mel-
dunki dotycz¹ zarówno ilo�ci nowo
zarejestrowanych bezrobotnych, jak
i ogólnej ich liczby, zg³oszeñ zak³a-
dów pracy dotycz¹cych zwolnieñ
grupowych oraz liczby pracuj¹cych
w datach granicznych.
- Które� z przedsiêbiorstw w po-
wiecie z³osi³o ju¿ zamiar zwol-
nieñ?

Kryzys?
Niestety,
ju¿ jest
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* Konkurs Powiatu
Strzeleckiego dla
organizacji
pozarz¹dowych

* Styczeñ 1945
- oczami 14-latka

* Idiotyczny przepis
- mówi¹ przedsiêbiorcy

* Oferty pracy

O g³osowaniu na NPP - wiêcej na str. 5


