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Wielki Fina³

W PSP STANISZCZE MA£E-SPÓROK WIELE SIÊ DZIEJE!

Bal na 100 Babæ

O tym, ¿e w szkole wiele siê dzieje,
wiedz¹ wszyscy mieszkañcy miejscowoci Spórok i Staniszcze Ma³e.
W pi¹tek, 19 stycznia 2007r., szko³a
zorganizowa³a w wietlicy wiejskiej
w Staniszczach Ma³ych szkolno-rodowiskow¹ imprezê. Uczniowie
wraz z nauczycielami, Rad¹ Rodziców PSP Staniszcze Ma³e-Spórok
oraz Caritas dzia³aj¹cym w Staniszczach Ma³ych wiêtowali Dzieñ Babci i Dziadka. Oko³o 100 Babæ i Dziad-
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ków czci³o swój dzieñ przy herbatce, kawie i ciecie. Z olbrzymim zainteresowaniem ogl¹dali oni wystêpy swoich ukochanych wnuków.
Zaproszeni gocie ze wzruszeniem i
³ezk¹ w oku ws³uchiwali siê w s³owa
artystycznego programu, wypowiadane przez swoich Milusiñskich, którzy zapewniali ich o swojej mi³oci i
wdziêcznoci za czas, cierpliwoæ i
wyrozumia³oæ oraz trud w³o¿ony w
ich wychowanie.
Karina Wac³awczyk

Miêdzy potrzebami
a mo¿liwociami

Wa¿n¹ kwesti¹ dla rozwoju gminy
jest po³¹czenie z autostrad¹  a wiêc
modernizacja dróg  i wykorzystanie
potencja³u turystycznego, a zw³aszcza rzeki Ma³a Panew, na której ju¿
teraz z powodzeniem odbywaj¹ siê
sp³ywy kajakowe ciesz¹ce siê du¿ym
zainteresowaniem. Zdecydowanie
wiêkszy nacisk nale¿y po³o¿yæ na
promocjê gmin i powiatu, a przez to
ca³ego regionu.
Hubert Kurza³  burmistrz Lenicy - za najbardziej pal¹cy problem uzna³ trudnoci z pozyskaniem
finansowania na obszary objête programem Natura 2000. Poruszy³ równie¿ kwestiê zamkniêtych linii kolejowych i popadaj¹cych w ruinê pomieszczeñ po dworcach kolejowych.
Lenica boryka z koniecznoci¹ dokoñczenia kanalizacji, jak wiele innych gmin.
Tadeusz Goc, burmistrz Strzelec Opolskich za najwa¿niejsze dla
rozwoju miasta i gminy uzna³ strefê
aktywnoci gospodarczej w s¹siedniej gminie Ujazd, modernizacjê dróg
i ochronê rodowiska (wprowadzenie segregacji odpadów gromadzonych na sk³adowisku), ochronê zbiornika wody GZW 333, kontynuacjê
kanalizowania so³ectw wchodz¹cych
w sk³ad gminy (uwa¿a, ¿e osi¹gniê-

cie odpowiedniego efektu niezbêdna
jest koordynacja dzia³añ podejmowanych przez gminy na wy¿szym
szczeblu), przekszta³cenie terenów
poprzemys³owych w strefy aktywnoci gospodarczej, rewitalizacjê obszarów miejskich.
Marsza³ek wojewódzwa zaznaczy³, ¿e trwaj¹ nadal konsultacje
RPO. Zatwierdzono do tej pory jedynie podzia³ rodków finansowych
pomiêdzy priorytety, co nie zamyka
drogi do rozszerzenia zakresu dzia³añ mo¿liwych do realizacji w ramach
ka¿dego z nich, a kwota rodków
przeznaczonych na infrastrukturê
spo³eczn¹ (7%) jest narzucona odgórnymi wytycznymi i zarz¹d województwa nie ma wp³ywu na jej wysokoæ. W kwestii zamieszczenia w
RPO zapisów pozwalaj¹cych na dofinansowanie DPS-ów, sprawa ta zostanie poddana dyskusji, gdy¿ uwagi
w tej sprawie dociera³y tak¿e z konwentu starostów.
Podsumowuj¹c podkreli³, ¿e celem rodków unijnych nie jest ³atanie
dziur bud¿etów samorz¹dów, ale
wspieranie atrakcyjnych, najlepiej
przygotowanych i wartociowych
projektów, przyczyniaj¹cych siê do
rozwoju i niwelowania ró¿nic pomiêdzy poszczególnymi regionami.
Anna Gawlik

Aukcjê wygra³ Krzysztof Adamus z miejscowoci Jaworze ko³o
Bielska Bia³ej.
Podczas kolekty 150 wolontariuszy zbiera³o pieni¹dze w 44 miejscowociach naszego powiatu, odbywa³y siê tak¿e ró¿nego rodzaju licytacje: Tort upieczony przez piekarniê
,,£ubowski zosta³ wylicytowany dla
wolontariuszy przez burmistrzów
oraz skarbnika gminy za 400 z³.
500 z³ Pan Gordzielik zap³aci³ za
Wie¿ê Eiffla z zapa³ek. Zdjêcie Jerzego Kryszaka z autografem zosta³o zlicytowane za 350 z³
200 z³ zap³acono za 7 kilogramow¹ szynkê zbójeck¹
150 z³ ofiarodawca zap³aci³ za
chleb upieczony przez piekarniê
Zimmermann.
Organizatorzy akcji sk³adaj¹
szczególne podziêkowania: Pañstwu
Pyka, rodzinie Neuman, zak³adowi
,,Eurofoods za wk³ad do kot³a, Pani
Tomczak i Pani Dereweckiej za ofiarowanie warzyw, hurtowni warzyw

,,Kamil, piekarniom Pani Domereckiej i Pani Winnik za udostêpnienie
produktów spo¿ywczych do przygotowania posi³ku dla wolontariuszy.

Panu Robertowi Kacperak - za wystawienie zegarów na licytacjê, hurtowni ,,Bartek za cukierki oraz pracownikom banku PKO S.A. za liczenie datków, a tak¿e wszystkim kierowcom, którzy bezinteresownie dowozili wolontariuszy na miejsce kolektowania.
Burmistrz Goc zapalaj¹c od pochodni wiate³ko do nieba, przekaza³
wyrazy uznania wszystkim wolontariuszom i ofiarodawcom WOSP, a
tak¿e stra¿akom i policjantom, którzy czuwali nad bezpieczeñstwem
akcji.
Liczenie pieniêdzy nadal trwawiadomo ju¿, ¿e pod wzglêdem iloci zebranych pieniêdzy jako powiat
zajêlimy 3 miejsce w skali województwa! Zatem mieszkañcy naszego powiatu spisali siê na medal.
informacje i zdjêcia
- dziêki uprzejmoci referatu
promocji UM Strzelce Op.

Zebralimy ponad 9 tysiêcy

W tym roku wród kwestorów znalaz³o siê 36 uczniów naszej
szko³y (z klas I Ls, I, II Tek A, I TG A, II, III Lzi, II Ts, III Lea,
III Lug, III Tel, IV Tg, IV Th) oraz opiekun SU, Krzysztof Kalisz.
Dodatkowo do pomocy przy wydawaniu posi³ków dla wolontariuszy (herbata i bogracz) zaanga¿owa³ siê Andrzej P³aczek z kl. IV TG.
Celem XV fina³u WOP by³o zgromadzenie rodków pieniê¿nych dla ratowania ¿ycia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na
naukê udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie ZSZ nr 1 zbierali
datki na terenie powiatu strzeleckiego (m.in. Olszowa, Piotrówka,
Kronica, Dziewkowice, Roniatów, Góra w. Anny) oraz na terenie
miasta (m.in. Kaufland, osiedle Piastów l., plac ¯eromskiego, CPNy). Rekordzistk¹ wród kwestorów z naszej szko³y okaza³a siê Andrea Ciupka z kl. I Ls, która uzbiera³a 1032,60 z³ . W sumie nasi
kwestorzy zebrali ponad 9000 z³.
Dziêkujemy i zapraszamy w przysz³ym roku na kolejny fina³ i
szczytny cel.
Opracowa³: opiekun SU przy ZSZ nr 1 Krzysztof Kalisz

GRALIMY DLA MARCINA !
20 stycznia br. w hali sportowej
Centrum Edukacji Ekologicznej i
Ochrony Krajobrazu Historycznego
w Lenicy odby³y siê kolejne mecze
w ramach rozgrywek Halowej Ligi
Pi³ki No¿nej Gminy Lenica.
W tym dniu gralimy wzorem
Wielskiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy dla ciê¿ko chorego zawodnika
LZS Zalesie l.  Marcina  dlatego
te¿ nie liczy³y siê tylko wyniki rozegranych meczy ale chêæ niesienia pomocy.
W czasie rozgrywek uczennice
Publicznego Gimnazjum w Lenicy
pod opiek¹ p. Katarzyny Lucy i p.
Iwony Baszuk kwestowa³y na rzecz
naszego kolegi. Do puszek solidarnie
wrzucali pieni¹dze zawodnicy, kibice, dzia³acze sportowi. Zebrane rodki po komisyjnym przeliczeniu przekazane zosta³y na konto Marcina.
Zbiórka pieniê¿na zainicjowana zo-

sta³a przez Gminny Zarz¹d LZS w
Lenicy na wniosek p. Kazimierza
Mierzejewskiego.
Organizatorzy turnieju dziêkuj¹

wszystkim tym, którzy do³¹czyli siê
do akcji pomocy, za Marcinowi
¿yczymy jak najszybszego powrotu
do zdrowia.

