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POWIAT STR Z E LE C K I

Dlaczego warto g³osowaæ?

Coraz mniej ludzi bierze udzia³ w wyborach. Prawie 63% z nas g³osowa³o w
wyborach w 1989 roku, potem by³o coraz gorzej. I to gorzej dotyczy³o nie
tylko wyborów parlamentarnych czy prezydenckich, ale i samorz¹dowych.

Fair Play dla OSP Raszowa

Bezapelacyjnym zwyciêzc¹ zawodów zosta³ Prezes Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnej RP w Gliwicach  druh Tadeusz
Mamok który z liczb¹ 55 pkt. osi¹gn¹³
najwy¿szy wynik na zawodach.

Czy tym razem bêdzie lepiej? Bêdzie, jeli uwiadomimy sobie, ¿e:
Nie g³osuj¹c -

Nie g³osuj¹c -

oddajemy g³os innym
i to ci INNI wybior¹ nowe w³adze samorz¹dowe.

pozbawiamy siê prawa do póniejszych narzekañ
na lokaln¹ w³adzê, i do pochwa³ oczywicie,
ale to przecie¿ czynimy znacznie rzadziej.

Jeden g³os mo¿e przes¹dziæ o wyniku wyborów.
Masz wybór  powiniene z niego skorzystaæ.

Masz jeszcze 18 dni - pomyl o tym

Nowe boiska w Lenicy

dok. ze str. 1

T³um po raz pierwszy. Oby na
wszystkich imprezach by³o tylu widzów.
Przybyli na ni¹ licznie zaproszeni gocie: starosta strzelecki Józef Swaczyna,
wicestarosta Waldemar Gaida, burmistrz Lenicy Hubert Kurza³, proboszcz
tutejszej parafii ks. Henryk Pasieka, radni Powiatu Strzeleckiego i Gminy Lenica, dyrektorzy zaprzyjanionych szkó³ i placówek oraz rodzice.
Budowa boisk sportowo-rekreacyjnych dla potrzeb m³odzie¿y SOSW i
PG w Lenicy zosta³a podjêta z inicjatywy radnych Powiatu Strzeleckiego i
Gminy Lenica.
Kompleks wraz z przyleg³ymi terenami zielonymi zajmuje powierzchniê
ponad 86 arów. Koszt ca³ego przedsiêwziêcia to kwota rzêdu 380 tys. z³otych.
W sk³ad kompleksu wchodzi kort do tenisa ziemnego oraz boisko do siatkówki
o nawierzchni z masy bitumicznej, boisko do mini pi³ki no¿nej i pi³ki rêcznej o
nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni z masy akrylowej. Boiska otoczone s¹ bie¿ni¹ okóln¹ trzytorow¹ z
m¹czki ceglanej. 70 metrowy odcinek bie¿ni czterotorowej zakoñczony jest
skoczni¹ w dal. Obiekt wyposa¿ony jest w przy³¹cze pr¹du oraz w dwa ujêcia
wody. Wykonawcami inwestycji by³y firma GABART s.c z Izbicka oraz firma
CHEC z Rudy l¹skiej.
W s³owach skierowanych do m³odzie¿y zaproszeni gocie podkrelali znaczenie zajêæ sportowo-rekreacyjnych w upowszechnianiu zdrowego stylu ¿ycia,
a tak¿e wyrabiania nawyków wiadomego uczestnictwa w szeroko rozumianej
kulturze fizycznej przez ca³e ¿ycie. Za s³owami  posz³y... prezenty, czyli
sprzêt sportowy maj¹cy s³u¿yæ m³odzie¿y, przekazany na rêce dyrektora
SOSW.
Po przemówieniach goci nast¹pi³o uroczyste przeciêcie wstêgi przez Starostê
Strzeleckiego Józefa Swaczynê, Burmistrza Lenicy Huberta Kurza³a, Wicestarostê Waldemara Gaidê, dyrektora PG Monikê K³osek, dyrektora SOSW
Ryszarda Baszuka. Nowo oddany obiekt zosta³ powiêcony przez ksiêdza
proboszcza Henryka Pasiekê.
Uroczystoæ uwietni³ program artystyczny w wykonaniu m³odzie¿y SOSW
i PG. Ca³oæ zakoñczy³a siê meczem pi³ki no¿nej integruj¹cym uczniów obu
placówek.
W imieniu spo³ecznoci uczniowskiej, kadry pedagogicznej sk³adam serdeczne
podziêkowania Panu Starocie, Wicestarocie, Burmistrzowi, radnym oraz
wykonawcom inwestycji za w³o¿ony trud i zaanga¿owanie w budowê tego
obiektu.
R. Baszuk

Kropid³o niestraszne

21. padziernika w Farskiej Kolonii odby³ siê IV Miêdzypowiatowy Turniej Strzelecki organizowany przez Zarz¹d Powiatowy Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gliwicach. W turnieju wziê³o
udzia³ 21 dru¿yn (63 osoby) z terenu
powiatów Gliwickiego i Strzelce Opolskie.
Konkurowa³y one w czterech kategoriach: Pañstwowe Stra¿e Po¿arne
(PSP), Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
(OSP), Samorz¹dy /ZP ZOSP, M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze(MDP).
Oprócz tego w ka¿dej z tych konkurencji prowadzona by³a klasyfikacja
indywidualna.
Turniej zacz¹³ siê od nietypowego
wydarzenia .Zawodniczki MDP OSP
Widów wrêczy³y puchar Fair Play
swoim kole¿ankom z MDP OSP Ra-

szowa w podziêkowaniu za bezinteresown¹ pomoc w Miêdzypowiatowych
Zawodach Sportowo-Po¿arniczych,
które mia³y miejsce w dniu 7. padziernika. W trakcie zawodów mia³ miejsce
wypadek uniemo¿liwiaj¹cy kontynuowanie udzia³u w zawodach zawodniczkom OSP Widów - zawodniczki OSP
Raszowa wyst¹pi³y w ich zastêpstwie 
dziêki czemu nie dosz³o do dyskwalifikacji OSP Widów.
Nastêpnie wszystko potoczy³o siê
zgodnie z planem i uczestnicy rozpoczêli strzelanie.
Po zakoñczeniu strzelania do pracy ruszyli sêdziowie i tu okaza³o siê ¿e
w tym dniu bezprzecznie na strzelnicy
panowali stra¿acy z Powiatu Gliwickiego oni to wygrali wszystkie konkurencje kategoriach dru¿ynowe i trzy z czterech klasyfikacji indywidualnych.

A oto zwyciêzcy :
kategoria: OSP
dru¿ynowo- OSP Rachowice (w sk³adzie Klita, wigost, Garbacz)
indywidualnie  Krzysztof Sta (OSP
Kronica)
Kategoria: MDP
Dru¿ynowo - MDP OSP Paniówki (w
sk³adzie Kubisz, Boguszewska, Kiklasz)
indywidualnie  Mateusz Kiklasz (
MDP OSP Paniówki)
Kategoria: PSP
Dru¿ynowo: PSP Gliwice ( w sk³adzie
(Mrówka, Nocoñ, Hap)
indywidualnie: Dariusz Mrówka (PSP
Gliwice)
Kategoria: Samorz¹dy/ZP ZOSP
RP
dru¿ynowo: Starostwo Powiatowe
Gliwice (w sk³adzie Korczyk, Mika,
Zubek)
indywidualnie: Tadeusz Mamok (ZP
ZOSP RP Gliwice)
W trakcie ceremonii wrêczenia nagród
Prezes Tadeusz Mamok wrêczy³ maskotki psa -stra¿aka dwóm najm³odszym uczestniczkom Turnieju: Aleksandrze Jankiewicz i Aleksandrze Szczerbiñskiej (obie z MDP OSP Raszowa).
Po tych wyczerpuj¹cych zarówno fizycznie jak i psychicznie zmaganiach
na zawodników czeka³a ciep³a strawa i
zimne napoje.
Sponsorem zawodów by³o Starostwo
Powiatowe w Gliwicach.
Dariusz Sawicki

D¹b Papieski
ju¿ ronie

23 padziernika, w dziesi¹t¹ rocznicê pielgrzymki do Rzymu pracowników Nadlenictwa Zawadzkie w tej miejscowoci zasadzony zosta³ jeden z tzw.
Papieskich Dêbów.
Wyros³y one z ¿o³êdzi zebranych
pod najstarszym w Polsce dêbem Chrobrego, rosn¹cym ko³o Szprotawy na
Dolnym l¹sku, a powiêconych przez
Jana Paw³a II w 2004 r.
Wszystkie nadlenictwa w Polsce
otrzyma³y po jednej sadzonce.

Powiat z certyfikatem

Zwi¹zek Powiatów Polskich
wyró¿ni³ samorz¹dy szczególnie zaanga¿owane w pozyskiwanie funduszy strukturalnych.
Na licie gmin, powiatów, zwi¹zków lub stowarzyszeñ jst. otwartych
na fundusze znalaz³ siê równie¿ powiat strzelecki, który przyst¹pi³ do
konkursu maj¹cego na celu promowanie samorz¹dów terytorialnych
oraz zwi¹zków i stowarzyszeñ jednostek samorz¹du terytorialnego,
które skutecznie aplikuj¹ o fundusze
strukturalne Unii Europejskiej, maj¹
dobrze przygotowan¹ kadrê zarz¹dzaj¹c¹ projektami, infrastrukturê
niezbêdn¹ do profesjonalnego pozyskiwania informacji, przygotowywania wniosków, realizacji i rozliczania
projektów, oraz wspó³pracuj¹ z ró¿nymi podmiotami w celu pozyskiwania funduszy strukturalnych. Dobre przygotowanie powiatu do absorpcji rodków zewnêtrznych potwierdzaj¹ dodatkowo certyfikaty
Eksperta ds. funduszy strukturalnych, które przyznano Panu Waldemarowi Gaidzie, Bart³omiejowi Bia³oñ i Annie Gawlik.

