
Pracownikom starostwa, jednostek organizacyjnych

oraz wszystkim samorz¹dowcom powiatu strzeleckiego

z okazji Dnia Samorz¹du Terytorialnego

sk³adamy ¿yczenia satysfakcji i sukcesów w realizacji dzia³añ

podejmowanych na rzecz spo³eczno�ci lokalnej

oraz pomy�lno�ci i rado�ci,

tak w ¿yciu osobistym jak i na niwie zawodowej.
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Z okazji Dnia Matki

wszystkim naszym kochanym Mamom

sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia.

Samych pogodnych i s³onecznych dni w ¿yciu,

rado�ci i u�miechu na twarzy oraz mi³o�ci,

wdziêczno�ci i wsparcia ze strony

kochaj¹cych was dzieci.

W niedzielê, 7 czerwca 2009
roku, bêdziemy w Polsce wybieraæ
50 pos³ów do Parlamentu Europej-
skiego, w którym zasiada ³¹cznie
736 eurodeputowanych z 27 kra-
jów UE (w ca³ej Unii wybory odby-
waj¹ siê miêdzy 4 a 7 czerwca br.).

Co robi Parlament Europejski? W
najwiêkszym skrócie:
1. uchwala przepisy prawa euro-

pejskiego (z nim zgodne musz¹
byæ przepisy prawa w poszcze-
gólnych krajach cz³onkowskich)

2. sprawuje demokratyczny nadzór
demokratyczny nad pozosta³y-
mi instytucjami UE, w szczegól-
no�ci nad Komisj¹ Europejsk¹; do
Parlamentu nale¿y zatwierdzanie
lub odrzucanie kandydatur komi-
sarzy; mo¿e te¿ z³o¿yæ wobec
Komisji Europejskiej wotum nie-
ufno�ci i odwo³aæ j¹.

3. sprawuje pieczê nad bud¿etem
UE, przyjêtym wraz z Rad¹ Eu-
ropy (ma wiêc wp³yw na to, jak
Unia wydawaæ bêdzie kszta³to-
waæ wydatki, no i ile z nich do-
stan¹ poszczególni cz³onkowie
UE, a zatem i Polska).

Co nas obchodzi, jak dzia³a PE?
Otó¿ powinno, bo gdyby nie unijne
�rodki, zapewne nie staæ by³oby nas
na wiele rzeczy, wymieñmy choæby:
nowy sprzêt w szko³ach czy szpita-
lach (przynajmniej jego czê�æ), wiej-
skie �wietlice z internetem, moderni-
zacji obiektów, dop³aty dla rolników,
itp.

To od ka¿dego z nas zale¿y, kto
w naszym imieniu decydowa³ bêdzie
o tym, co w czasie najbli¿szych 5 lat
bêdzie siê dzia³o w UE.

Nie pozwól, by kto� zadecydo-
wa³ za Ciebie.

Jeste�
Europejczykiem
� wybierz swój

parlament!

A¿ 20 jednostek OSP w naszym powiecie wzbogaci³o siê o nowy sprzêt
(agregaty pr¹dotwórcze, pompy szlamowe, pompy p³ywaj¹ce, pi³y do ciêcia
drewna, stali i betonu, radiotelefony, zestawy ratownictwa drogowego, drabi-
ny, wê¿e itp.), ufundowany ze �rodków Narodowego Funduszu Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e to nagroda dla tych jednostek, które najbardziej
zaanga¿owa³y siê w usuwanie szkód po tornadzie z sierpnia ub. roku. S¹ to:
OSP B³otnica Strzelecka, G¹siorowice, Izbicko, Jemielnica, Kad³ub, Kielcza,
Kolonowskie, Le�nica, Olszowa, Rozmierka, Ujazd i Stary Ujazd, Warm¹to-
wice, Wysoka, Zalesie �l., Zawadzkie i Zimna Wódka.

Sprzêt dla OSP

Jubileusz ZSS w Kad³ubie
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Dwa dni trwa³y obchody jubileuszu 40-lecia szko³y specjalnej

Skorpion. Choleryk, choæ trudno w to uwierzyæ. Wybuch trwa u niego nie
d³u¿ej ni¿ minutê, i raczej nie zdarza siê w miejscu pracy. No, przyznajmy,
dwukrotnie siê to zdarzy³o. Do takiego uzewnêtrzniania uczuæ dochodzi nie-
zwykle rzadko, i to zawsze wtedy, gdy jest przemêczony.

O kim mowa? To Tadeusz Kauch, burmistrz Ujazdu, który przyznaje: po
11 latach nauczy³em siê ju¿ byæ burmistrzem.

Najwa¿niejsze:
jestem uparty
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T³umy
na spotkaniu seniorów
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26 lutego br. w Opolu mia³o miej-
sce uroczyste podpisanie umowy na
dofinansowanie projektu na realiza-
cjê zadania pn. �Modernizacja bazy
dydaktycznej Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych Nr 1 w Strzelcach Opolskich�
w ramach poddzia³ania 5.1.1 Wspar-
cie regionalnej infrastruktury eduka-
cyjnej Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013.

Inwestujemy
w Twoj¹

przysz³o�æ!
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