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Reklama firmy jest dodatkow¹ nagrod¹ w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego

Porêcze i balustrady nierdzewne

Nasze porêcze zdoby³y tytu³ Najlepszego Produktu Powiatu Strzeleckiego 2008!

* meble i elementy wyposa¿enia kuchni ze stali nierdzewnej,
* nierdzewne elementy dekoracyjne (wazony, donice itp.),
* zadaszenia nierdzewne,
* sprzeda¿ nierdzewnych elementów konstrukcyjnych (rury, profile, blachy itp.),
* usu³gi w zakresie spawania stali nierdzewnej dla przemys³u spo¿wczego i farmaceutycznego,

w tym budowa ró¿nego typu konstrukcji stalowych.

AR-MASZ Arkadiusz Kinder
ul. 1 Maja 61, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 077 461 37 66

e-mail: ar-masz@ar-masz.pl, www.ar-masz.pl

Ponadto firma oferuje:

Biesiada rodzinna odby³a siê w
minion¹ sobotê w szymiszowskiej fili
strzeleckiego Domu Pomocy Spo-
³ecznej. W imprezie  udzia³ wziêli
mieszkañcy, którzy na tê okazjê za-
prosili swoich bliskich i znajomych,
a g³ównym zamys³em  biesiady by³o
umocnienie  i polepszenie wiêzi ro-
dzinnych i przyjacielskich.  Impreza
rozpoczê³a siê krótk¹ inscenizacj¹
historyczn¹. W nawi¹zaniu do trady-
cji szymiszowskiego pa³acu, zebra-
nych go�ci powita³ XVII-wieczn¹
polszczyzn¹ hrabia, w postaæ które-
go wcieli³ siê  dyrektor  domu, Stani-
s³aw Marek. Jako hrabina zaprezen-
towa³a siê MISS LATA 2009, Izabela
Pude³ko. Po powrocie do wspó³cze-
sno�ci, go�cie mieli okazjê obejrzeæ
wystêp  zespo³u �Suskie Skowron-
ki� i uczestniczyæ w konkursach
przez nich przygotowanych.  W trak-
cie biesiadowania z wystêpami arty-

Biesiada Rodzinna

stycznymi zaprezentowali siê miesz-
kañcy domu, co wzbudzi³o du¿e za-
interesowanie w�ród zebranych go-
�ci. Ca³o�æ dekoracji wykonana by³a
przez mieszkañców pod kierunkiem
instruktorów terapii zajêciowej i za-
jêæ kulturalno o�wiatowych. Kilku
mieszkañców, czynnie  bior¹cych
udzia³ w zajêciach terapii i k.o.,  zo-
sta³o wyró¿nionych pami¹tkowymi
dyplomami i upominkami. W progra-
mie imprezy by³a kawa,  wspólna
kolacja, zabawa z zespo³em muzycz-
nym oraz tradycyjny ko³acz i chleb
ze smalcem.
W biesiadzie wziê³o udzia³ oko³o 400
osób, a czas wspólnie spêdzony min¹³
w radosnym i pogodnym nastroju.
Impreza nie mog³a by siê odbyæ bez
wsparcia ze strony sponsorów, za
które organizatorzy serdecznie dziê-
kuj¹.

Jolanta Siwiec

Tegoroczny okres wakacyjny do-
bieg³ koñca i przyszed³ czas na pod-
sumowanie funkcjonowania obiektu
sportowego �Moje Boisko � Orlik
2012� w powiecie strzeleckim przy
Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1 w
Strzelcach Opolskich. Jak wiadomo
okres wakacji jest okresem urlopów i
wyjazdów, ale mimo to boiska Orlika
w tym czasie cieszy³y siê du¿ym za-
interesowaniem w�ród m³odzie¿y za-
równo tej najm³odszej jak i tej nieco
starszej, co potwierdza wysoka fre-
kwencja w liczbie ponad 1000 osób
uczestnicz¹cych w zajêciach sporto-
wo-rekreacyjnych.

Podsumowanie
�Wakacji z Orlikiem�

Szczególnie du¿ym powodze-
niem cieszy³y siê zajêcia z pi³ki no¿-
nej, jednak¿e nie brakowa³o chêtnych
do gry w pi³kê siatkow¹ oraz koszy-
kow¹. Z obiektu oprócz tutejszej
m³odzie¿y korzysta³y tak¿e osoby,
które przyjecha³y do Strzelec Opol-
skich na wakacje. Bior¹c pod uwagê
powy¿sze aspekty mo¿na �mia³o
powiedzieæ, i¿ obiekt ten spe³nia
swoje za³o¿one cele w 100%, co prze-
³o¿y siê w najbli¿szych latach na
poprawê usportowienia dzieci i m³o-
dzie¿y oraz kondycji i zdrowia w�ród
spo³eczeñstwa.

Krzysztof Wojtaszek

Przypominamy, i¿ do dnia 31 pa�dziernika mo¿na sk³adaæ wnioski o nada-
nie tytu³u Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego oraz Zas³u¿ony dla
Powiatu Strzeleckiego. Uchwa³ê wraz z za³¹cznikami mo¿na znale�æ w in-
ternecie na stronie www.bip.powiatstrzelecki.pl


