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O czym pisa³a gazeta powiatowa

130 lat temu

W ukazuj¹cym siê wówczas ju¿ od ponad 30 lat tygodniku powiatowym
�Gross Strehlitzer-Kreis Blatt� w�ród zarz¹dzeñ w³adz rejencji i starostwa,
ukaza³a siê informacja na temat bud¿etu powiatu strzeleckiego.

9 stycznia 1878

wyci¹g z bud¿etu Powiatu Strzeleckiego:

WYBRANE WYDATKI:
rada powiatu 7.800 marek
komisje powiatowe � 450 marek
powiatowa kasa komunalna � 1.580
marek
drogi powiatowe � 35.261 marek
gazeta powiatowa � 1.650 marek
powiatowy lazaret � 1.287 marek
dotacje � 1.961 marek
d³ugi powiatu � 23.400 marek
SUMA: 102.999,50 marek

100 lat temu

obwieszczenie z dnia 02.01.1908

Urzêdnicy stanu cywilnego s¹ proszeni, zgodnie z okre�lonymi paragrafami
niemieckiej s³u¿by wojskowej, aby swoim wójtom przedstawiæ kopiê ze spisu
urodzin dzieci p³ci mêskiej z rocznika 1891 w danej gminie lub rejonie. Urzêdy
gmin powinny byæ ju¿ w posiadaniu kopii takich spisów z roczników 1889,
1890 i 1891.
Ponadto urzêdnicy stanu cywilnego s¹ proszeni równie¿ o przes³ania wypisu
z rejestru zgonów z roku 1907 osób p³ci mêskiej, które nie ukoñczy³y 25 roku
¿ycia. Wypis powinien byæ opatrzony dat¹, podpisem i pieczêci¹.

80 lat temu

11 stycznia 1928

W nocy z 17/18 listopada 1927 w powiecie prudnickim dokonano licznych
w³amañ. Jedn¹ z ofiar w³amania zosta³ kupiec Theodor Holdinger, który to
zosta³ przez w³amywaczy postrzelony najprawdopodobniej z broni wojsko-
wej.

Oto opis sprawców, zarówno tego wy¿szego, jak i ni¿szego:
Sprawca wy¿szego wzrostu: oko³o 1,70 m wzrostu, br¹zowa, skórzana

czapka, br¹zowa, siêgaj¹ca kolan dwurzêdowa kurtka, kamasze, buty sznuro-
wane, mówi³ po niemiecku i polsku, niski g³os, korpulentny, silnie zaczerwie-
niona twarz.

Sprawca ni¿szego wzrostu: jasnoszary, miêkki kapelusz, jednorzêdowa
marynarka, oko³o 1,55 m wzrostu, �redni, szary plecak, w¹ski w barkach,
niespe³na 20-letni mê¿czyzna o cienkim g³osie.

Za z³apanie w³amywaczy proponujê nagrodê 200 marek.

�Mo¿na odej�æ na zawsze
 i zawsze byæ blisko...�
           Ks. Jan Twardowski

Z ¿alem przyjêli�my wiadomo�æ o �mierci

Pani

 Marii Parkitnej

Rodzinie i Bliskim

sk³adamy

wyrazy wspó³czucia  oraz otuchy w   trudnych chwilach

Rada i Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

WYBRANE PRZYCHODY:
subwencja � 19.500 marek
gazeta powiatowa � 600 marek
odsetki od kapita³u � 300 marek
SUMA: 102.999,50 marek

Jak zapobiegaæ wyczerpaniu
psychicznemu? Jak radziæ sobie ze
stresem i sytuacjami konfliktowymi,
których nie brakuje w codziennym
¿yciu? Jak dbaæ o swoje zdrowie i
zapobiegaæ przewlek³ym chorobom
(cukrzycy, nadci�nieniu, nerwicy)?
Jak odczytaæ wyniki pomiarów cu-
kru i ci�nienia têtniczego? Jak nie
wpa�æ w uzale¿nienie?
Uczestniczki naszych zajêæ dzi� po-
trafi¹ odpowiedzieæ na te pytania. Ale
do tego potrzebne by³y warsztaty,
wyk³ady i wyjazdy do parku wod-
nego i groty solnej w Tarnowskich
Górach i czy wycieczka rowerowa
do krêgielni w Kolonowskiem. Nie
jest wa¿ny kierunek wycieczki, ale
jej cel � aktywno�æ fizyczna.
W zajêciach bra³o udzia³ 31 pañ ze
Spóroka, Staniszcz Ma³ych i Wiel-
kich, Fosowskiego i Kad³uba.
- Na pocz¹tku nie by³o ³atwo namó-
wiæ wszystkich � mówi pani Anna
Golec. � Trzeba by³o przekonywaæ,
¿e to co� da, ¿e to nie jest stracony
czas, ¿e warto siê w to zaanga¿owaæ.
Dzi�, po skoñczonym projekcie wi-
daæ, ¿e to by³o naprawdê potrzebne,
a najpochlebniejsze recenzje zebra³y
warsztaty prowadzone przez  psy-
chologa. Tylko to musi byæ do�wiad-
czony psycholog i warto by podob-
ne warsztaty przeprowadzaæ raz w
miesi¹cu, no, ostatecznie � raz na
kwarta³. Szczególnie przyda³oby siê

Zdrowie, zadowolenie i u�miech

to dziewczynom pracuj¹cym w do-
mach pomocy spo³ecznej
Istotna jest ca³a wiedza wyniesiona z
zajêæ, ale te¿ umiejêtno�æ mobilizacji
do fizycznego wysi³ku i aktywnego
organizowania sobie wolnego czasu,
a tak¿e poznanie technik relaksacyj-
nych i elementów jogi.

Zajêcia programu realizowanego
przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi
Spórok prowadzili:
trener æwiczeñ relaksacyjnych � Bar-
bara Hasterok, trener muzykoterapii

- Justyna Greñ,
pielêgniarka - Anna Golec, psycho-
log - mgr Katarzyna P³atek; koordy-
natorem by³a Anna Golec.

Projekt wspó³finansowany przez
Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Op.
 � dotacja 3000 z³
Urz¹d Miasta i Gminy Kolonowskie
- nieodp³atne korzystanie z obiektu
NZOZ ,,Zdrowie� w Kad³ubie
- wypo¿yczenie aparatów do pomia-
ru cukru i cholesterolu

dok. ze str. 3

W czwartek 20 grudnia 2007r. w
Domu Kultury odby³ siê pó³fina³o-
wy turniej w szachach szkó³ ponad-
gimnazjanych.

Powiat opolski reprezentowali:

* dziewczêta
Dudek Koleta PLO nr II
Matura Kinga PLO nr II
Dimitrowa Magda PLO nr I

* ch³opcy
Giba³a Arkadiusz PLO nr VI
Hanysek Piotr PLO nrII
Lasek Jakub PLO nr II
Zga�lik Micha³ PLO nr I

Powiat strzelecki reprezentowali:

* dziewczêta
Wiatrek Izabela LO Zawadzkie
Pustelnik Paulina ZSZ Strzelce
Trojok Martyna LO Zawadzkie

* ch³opcy
Mania Marek ZS Strzelce Op.
G³owania £ukasz ZSZ nr1

Strzelce Op.
Borycki Bartosz ZS Strzelce Op.
Glinka Andrzej ZS Strzelce Op.

�Szachy s¹ wspania³¹ rozrywk¹�
Lew To³stoj

Szachy � turniej pó³fina³owy

Powiat krapkowicki reprezentowali;

* dziewczêta
Kania Joanna LO  Gogolin
Fiegler Katarzyna  ZSZ Krapkowice
Fiegler Daria          ZSZ Krapkowice

* ch³opcy
Salamon Pawe³ LO Gogolin
Zazay Kamil            ZSZ Krapkowice
Zernow Rafa³           ZSZ Krapkowice

Turniej rozegrano systemem rundo-
wym. Najlepsze miejsca zajêli:

* dziewczêta
Dudek Koleta
Matura Kinga
Fiegler Katarzyna
Dimitrowa Magdalena

* ch³opcy
Mania Marek
Hanysek Piotr
Zga�lik Micha³
Giba³a Arkadiusz

Zawodnicy ci bêd¹ walczyæ o
tytu³ mistrza województwa opolskie-
go. Z naszego powiatu mamy jed-
nego ucznia Marka Mania z ZS
Strzelce Op.
  ¯yczymy im kolejnego sukcesu.
  Organizatorzy zawodów � nauczy-
ciele ZSZ nr 1 Strzelce Op. �G. Szmi-
gielska i B. Furman sk³adaj¹ podziê-
kowania kierownikowi Referatu Kul-
tury Pani Bogus³awie Balcerkowskiej
oraz Panu Kazimierzowi Przeby³ko-
wi za pomoc w zorganizowaniu za-
wodów powiatowych i pó³fina³ów
wojewódzkich w szachach w ramach
Licealiady 2007/2008.

G .Szmigielska


