
Przeczytaj!
* Jak zachêciæ inwestorów

- spotkanie w Uje�dzie

w maju

* Stop przemocy w rodzinie

* Legenda o piêknej

El¿biecie-Agnieszce

* Na k³opoty... rzecznik

NAUKA  W  ZESPOLE  SZKÓ£
ZAWODOWYCH  NR 1
TO  DOBRY  WYBÓR!!!

DRZWI OTWARTE
7 marca 2007 r. w godz. 8.00 - 14.00

Z A P R A S Z A M Y !!!

PUP w Strzelcach Opolskich organizuje
27 marca w godzinach 10.00 - 14.00

w hali sportowej ZSZ nr 1
S T R Z E L E C K I E
T A R G I    P R A C Y

Zapraszamy pracodawców chc¹cych
wystawiæ swoje oferty.

Kontakt: PUP,  077 462 18 09 - p. Roman Kus

Zapowiada siê ekscytuj¹cy kwiecieñ
w Le�nicy, a to za spraw¹ Mistrzostw
Polski w Biegach Górskich. 14 i 15
kwietnia spotkaj¹ siê tu juniorzy i
seniorzy w tej dyscyplinie. U pod-
nó¿a Góry �wiêtej Anny przez dwa
dni imprezy bêd¹ pokonywaæ oni tra-
sy i�cie górskie. Mistrzostwa organi-
zowane bêd¹ po raz pierwszy. 21 lu-
tego odby³o siê spotkanie Burmistrza
Le�nicy z dyrektorem Departamen-
tu Turystyki i Sportu UMWO Lu-
cjuszem Bilikiem dotycz¹ce szczegó-
³ów organizacji mistrzostw.

Biegi górskie
w Le�nicy

By na A4 by³o bezpieczniej

wiêcej o Targach czytaj na str 3

O zapewnieniu bezpieczeñstwa na autostradzie A4, zw³aszcza w oko-
licach Góry �w. Anny, dyskutowano w szerokim gronie samorz¹dow-
ców, przedstawicieli stra¿y po¿arnej i policji, s³u¿by zdrowia oraz Dyrek-
cji Generalnej Dróg na spotkaniu 7 lutego w Urzêdzie Marsza³kowskim.

dok. na str 2

wiêcej o szole czytaj na str 5

PCPR ju¿ nie twierdz¹

Historia siê powtarza! - chcia³o-
by siê westchn¹æ przy przegl¹daniu
po¿ó³k³ych ju¿ dzi� stron roczników
�Gross Strehlitzer Kreis-Blatt�- ty-
godnika wydawanego przez powiat
strzelecki od 1843 a¿ do 1939 roku.

Pismo urzêdowe, zawieraj¹ce
rozporz¹dzenia, obwieszczenia, ale i
ró¿norodne informacje: od zapowie-
dzi osób chc¹cych wej�æ w zwi¹zek
ma³¿eñski, przez og³oszenia o wybo-
rach so³tysów, po ociekaj¹c¹ krwi¹
�kronikê policyjn¹� (zdecydowana
wiêkszo�æ doniesieñ z tego �cyklu�
to obwieszczenia o nagrodach pie-
niê¿nych za pomoc w ujêciu morder-
ców, ale zauwa¿yæ trzeba, ¿e og³o-
szenia dotyczy³y równie¿ ca³ego
Górnego �l¹ska).

Zima to przypomnienia o obo-
wi¹zku od�nie¿ania ulic, potem o po-
rz¹dkach wzd³u¿ dróg. Pisano o wy-
soko�ci podatków od psów i kotów.
O opiece spo³ecznej. O badaniach we-
terynaryjnych miêsa. O przydzia³ach
�rewirów� akuszerkom.

W �og³oszeniach drobnych� na-
tomiast 100 lat temu � w lutym, mar-

Wspomnienie karnawa³u

wiêcej czytaj na str 8

Szansa dla pracodawców i dla pracowników

dok. na str 4

W naszym dwutygodniku pisali�my ju¿ o zakoñczeniu inwestycji w Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, dziêki której ten obiekt przesta³ ju¿
byæ  niedostêpn¹ twierdz¹ dla niepe³nosprawnych. A tak by³o, dopóki osoby
poruszaj¹ce siê na wózkach lub o kulach mia³y spore trudno�ci z pokonaniem
takiej bariery jak schody prowadz¹ce do pomieszczeñ PCP na parterze.

15 lutego uroczy�cie przeciêto wstêgê i oficjalnie oddano do u¿ytku pod-
no�nik dla niepe³nosprawnych. Faktyczny odbiór inwestycji nast¹pi³ kilka
dnia wcze�niej, ale przecie¿ zlikwidowanie architektonicznych barier w ostat-
nim z budynków nale¿¹cych do Powiatu niespe³niaj¹cego wymogów dostêpu
dla osób niepe³nosprawnych musia³o mieæ specjaln¹ oprawê.

Uwaga gimnazjali�ci! Zastanawiacie sie nad wyborem szko³y? Wybierzcie
tak¹, dziêki której uzyskacie nie tylko zawód, ale i otwart¹ drogê na studia.
Pomy�lcie o swojej karierze zawodowej ju¿ teraz.

Historia lubi
siê powtarzaæ


