
Walentynki z laptopem

Krzysztof Romanków z Wysokiej odbiera nagrodê dla g³osuj¹cych - laptop.
Wiêcej czytaj na str. 5

Sukces na zimowej
olimpiadzie w USA

Sebastian Lechowicz zaj¹³ 4, 6 i 8 miejsce w ³y¿wiarstwie szybkim na IX
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w USA. Wróci³ stamt¹d 16 lutego.

Wiêcej czytaj na str. 8

Same pyszno�ci

To dzie³o 15-osobowego zespo³u uczniów z klas I, II, III i IV technikum
organizacji us³ug gastronomicznych ZSZ nr 1.

Wiêcej czytaj na str. 4 i 5

Najlepsze produkty 2008

Najlepszymy Produktami Powiatu 2008 wybrano ser sma¿ony z FAN-AGRI i
porêcze ze stali nierdzewnej produkowane przez AR-MASZ. Na zdjêciu na-
grodzeni i wyró¿nieni.              Wiêcej czytaj na str. 4

Najlepsi uczniowie 2008

Po raz pierwszy w historii Powiatu Strzeleckiego zorganizowano konkurs na
najlepszego ucznia powiatu. Na zdjêciu laureaci.

Wiêcej czytaj na str. 5

Temperament
a¿ iskrzy³

Kwartet smyczkowy The Strings porwa³ s³uchaczy energi¹.
Wiêcej czytaj na str. 5

Tematem najbli¿szych sesjiRady
Powiatu, która odbêdzie siê w ostat-
ni¹ �rodê lutego bêdzie sprawozdanie
Powiatowego Rzecznika Konsumen-
tów oraz Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Strzel-
cach Opolskich z dzia³alno�ci w 2008
roku.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkañców powiatu 25 lutego
2009 roku o godz. 13.00 do sali narad
w siedzibie starostwa.

Zapraszamy
na sesjê

Rady Powiatu

Ciep³y, pogodny, lipcowy wie-
czór. Opole - jedno z niezbyt du¿ych
miast wojewódzkich. ,,Nie zga�nie tej
przyja�ni ¿ar, co po³¹czy³a nas...� -
trzymaj¹c siê za rêce, �piewamy
star¹, harcersk¹ pie�ñ. Przy blasku
dogasaj¹cego ju¿ ogniska wszyscy s¹
sk³onni uwierzyæ w to, ¿e trawnik z
¿ywop³otem to las, a dochodz¹ce z
oddali miejskie odg³osy to szum rze-
ki. Wszyscy sk³onni s¹ uwierzyæ w
to, ¿e istnieje �wiat bez liczenia od
pierwszego do pierwszego, bez lêku
o pracê i kolejki po zasi³ek, bez alko-
holu i chorób.

Dwa tygodnie z dzieæmi z naj-
ubo¿szych rodzin w województwie
potrafi¹ nauczyæ pokory. Potrafi¹ na-
uczyæ cierpliwo�ci. Cierpliwo�ci s³u-
chania.

Na opowiedzenie czeka prawie
osiemdziesi¹t historii. Tyle w³a�nie
dzieci wybra³y o�rodki pomocy spo-
³ecznej w ró¿nych gminach woje-
wództwa do udzia³u w darmowych
koloniach op³acanych przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej.

W jednym z poprzednich numerów
pytali�my jak m¹drze pomagaæ ubo-
gim. Oto tekst w³¹czaj¹cy siê w dys-
kusjê.

Dwa
tygodnie

ucz¹ pokory

dok. na str.

OCRG zaprasza przedsiêbior-
ców z sektora MSP na szkolenie
20 lutego o godz. 11.00 w sali
narad starostwa powiatowego.
Spotkanie po�wiêcone bêdzie
pozyskiwaniu funduszy euro-
pejskich.

Wa¿ne dla
przedsiêbiorców

Tak jest dzisiaj


