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26 maja to wyj¹tkowy dzieñ w
roku. W szczególny sposób staramy
siê wtedy pamiêtaæ o naszych kocha-
nych mamach. Zapracowane i poch³o-
niête codziennymi obowi¹zkami, tak
ma³o maj¹ czasu, ¿eby pomy�leæ o so-
bie i zadbaæ o swoje zdrowie. Dlatego
te¿ w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr
1 w Strzelcach Opolskich uczniowie i
nauczyciele postanowili uczciæ Dzieñ
Matki w niekonwencjonalny sposób.
Uczniowie klas I Liceum Profilowa-
nego o profilu zarz¹dzanie informacj¹
wraz z wychowawczyni¹ Monik¹
Wilde-Zdobylak i uczniowie klasy II
Technikum w zawodzie technik elek-
tryk z wychowawc¹ Eligiuszem Stañ-
czakiem zaprosili mamy na wyj¹tko-
we spotkanie przy kawie z ciastkiem
(pieczone wspólnie przez mamy i cór-
ki). W pierwszej czê�ci zespó³ mu-
zyczny za�piewa³  piosenki o Ma-
mach, a dope³nieniem ¿yczeñ by³ spe-
cjalnie napisany przez jedn¹ z uczen-
nic wiersz. Po czê�ci artystycznej za-
proszona na spotkanie po³o¿na �ro-
dowiskowa Maria Haida przedstawi-
³a zebranym mamom i ich córkom, za-

gadnienia zwi¹zane z profilaktyk¹
raka piersi u kobiet. Omówi³a czyn-
niki ryzyka oraz  metody samokon-
troli piersi. Na zakoñczenie zapre-
zentowano film �Samobadanie pier-
si� i rozdano ulotki informacyjne.

Profilaktyka zdrowotna jest in-
tegraln¹ czê�ci¹ Szkolnego Programu
Profilaktyki w Zespole Szkó³ Zawo-
dowych nr 1 w Strzelcach Opolskich,
a realizowana jest tak¿e poprzez
program �Ró¿owa wst¹¿eczka�. Jest
on wdra¿any w klasach drugich, a
jego celem jest uczulenie dziewcz¹t
na wagê profilaktyki raka piersi i wy-
robienie nawyku samobadania.

Lekcje wychowawcze po�wiê-
cone tej tematyce, spotkania z ro-
dzicami, �wiadomo�æ wagi porusza-
nych problemów s¹ krokiem w stro-
nê edukacji zdrowotnej naszych
uczniów.

Miros³awa Stañczak
koordynator programu
�Ró¿owa wst¹¿eczka�

w Zespole Szkó³ Zawodowych
Nr 1 w Strzelcach Op.

5 czerwca  (sobota)

1000 VI Ogólnopolski Bieg Strzelca

         park miejski

1500 KOROWÓD

         ratusz � park

1530 Wystêpy zespo³ów artystycznych Ziemi Strzeleckiej:

- Piknik Przedszkolaków

- Zespó³ folklorystyczny �Na chwila�

- �Jednoczmy siê Hip-Hop�em� � Gimnazjum nr 1 Strzelce Op.

- Zespó³ akordeonistów DK

1730 Fina³ konkursu TVK - internet

1800 Blok artystyczny zespo³ów miast partnerskich

- Duet �Ronata i Ruta� z Druskiennik (Litwa)

- Soli�ci z Ty�mienicy (Ukraina)

- �Alan & Kelsey� � irish � folk z Soest (Niemcy)

2000 Otwarcie Dni Ziemi Strzeleckiej �2004

2015 Recital ELIZY IDEC

2100 Koncert zespo³u �ODDZIA£ ZAMKNIÊTY�

2300 Idol SZYMON WYDRA z zespo³em �Carpe Diem�

6 czerwca  (niedziela)

1500 �Strzelce w �redniowieczu� � pokazy i zwyczaje rycerskie

1600 Wystêpy artystyczne zespo³ów Domu Kultury

- M³odzie¿owa Orkiestra Dêta

- Zespó³ tañca ludowego i charakterystycznego �KLIK�

1700 Arty�ci miast partnerskich

1800 Koncert zespo³u �KWADRO�

1900 Idol KUBA KÊSY z zespo³em

2100 Gwiazda wieczoru �VARIUS MANX�

2230 �TEATR OGNIA� - widowisko plenerowe

Imprezy  Towarzysz¹ce:

4 czerwca /pi¹tek/

1800 Wernisa¿ wystawy Galiny i Waleryana Fedoryak

z Iwano-Frankivska (Ukraina) � �Grafika - rze�ba - witra¿�

                                                                           Hall Domu Kultury

5 czerwca /sobota/

1000 Turniej szachowy

                                                 Dom Kultury

1100 Konkurs rysunkowy dla dzieci  �Moja mama�

                                                               ruiny zamku - park miejski

1500 Loteria ksi¹¿kowa

                                                 park miejski

6 czerwca /niedziela/

 900 Zawody wêdkarskie o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej

            park miejski

1400 Aukcja obrazów i rze�b z plenerów plastycznych

                                                     Podzamcze � park miejski

1500 Fina³ konkursu modeli plastikowych i kartonowych

                                                Dom Kultury

1600 �OSADA RYCERSKA� (bicie monet, czerpanie papieru, wyrób z

gliny, szycie butów, strzelanie z ³uku i kuszy)

               teren pod wie¿¹ zamkow¹

Ponadto:

- Weso³e miasteczko

- Ogródki piwne i gastronomia

- Konkursy z nagrodami

DNI ZIEMI
STRZELECKIEJ 2004

5 � 6 CZERWCA 2004 r.
Park MiejskiParlament Europejski jest z³o¿o-

ny z reprezentantów narodów
pañstw Unii Europejskiej, jego cz³on-
kowie jako pos³owie Unii s¹ wybie-
rani przez jej obywateli w powszech-
nych wyborach bezpo�rednich. Naj-
bli¿sze, szóste, wybory do Parla-
mentu Europejskiego odbêd¹ siê w
pañstwach cz³onkowskich od 10 do
13 czerwca 2004 br. W obecnej Unii
licz¹cej 25 pañstw cz³onkowskich,
zostanie wybranych 732 pos³ów. W
Polsce wybory te odbêd¹ siê w
dniu 13 czerwca 2004 roku. Oby-
watele polscy �  po raz pierwszy w
historii bêd¹ wybieraæ  swoich
przedstawicieli do Parlamentu
Europejskiego � w sumie 54 po-
s³ów.

Parlament Europejski posiada
znacz¹c¹ pozycjê w systemie insty-
tucjonalnym Unii Europejskiej, to on
uczestniczy w procesie stanowienia
prawodawstwa Unii, posiada tak¿e
rozbudowane kompetencje w zakre-
sie szeroko rozumianej kontroli de-
mokratycznej instytucji Unii, w
szczególno�ci Komisji Europejskiej.
Zatem wszyscy obywatele UE po-
przez wybranych przez siebie
przedstawicieli w Parlamencie Euro-
pejskim maj¹ wp³yw na przebieg
procesu przygotowywania i podej-
mowania decyzji przez instytucje
Unii. A w dalszej kolejno�ci - teraz
równie¿ obywatele polscy poprzez
swoich przedstawicieli uzyskaj¹
wp³yw na decyzje instytucji UE.
Nie przegap szansy � niech Twój
g³os tak¿e liczy siê we wspólnej
Europie.

13 czerwca -
id� i wybierz

WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO

Co zrobiæ, gdy grunty naszego
gospodarstwa sk³adaj¹ siê z kilku-
nastu poletek rozrzuconych co parê
kilometrów? Mo¿emy oczywi�cie
je�dziæ z miejsca na miejsce, pono-
sz¹c wszelkie tego konsekwencje �
utracony czas, paliwo itd.

Mo¿na te¿ inaczej. Mo¿na prze-
prowadziæ scalanie gruntów rolnych,
czyli dokonaæ zamiany dzia³ek po-
miêdzy gospodarstwami i uzyskaæ
du¿e pola, dogodne do gospodaro-
wania. To oczywi�cie kosztuje, jed-
nak kosztów tych wcale nie musi
ponosiæ rolnik!

Koszty dokumentacji geodezyj-
no-prawnej, urz¹dzenie dróg trans-
portu rolnego, korekta przebiegu ro-
wów melioracyjnych, przepustów,
itp. mog¹ zostaæ sfinansowane w ra-
mach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego �Restrukturyzacja i mo-
dernizacja  sektora ¿ywno�ciowego
oraz rozwój obszarów wiejskich�.

Wniosek taki z³o¿yæ mo¿e po-
wiat, który w przypadku przyzna-
nia �rodków bêdzie projektem za-
rz¹dza³. Spe³niæ jednak nale¿y pod-
stawowe kryterium dostêpu do po-
mocy: ponad po³owa rolników po-
wiatu, lub rolnicy bêd¹cy w³a�cicie-
lami ponad po³owy gruntów rolnych
powiatu musz¹ wyst¹piæ do staro-
sty o podjêcie scalania gruntów.

Rolników zainteresowanych
z³o¿eniem wniosków o scalenie grun-
tów (w celu przygotowania wnio-
sku) prosimy o kontakt z Gabriel¹
Kandor¹ tel. 463 90 90 wew. 148.

Scalanie
gruntów

�Ró¿owa wst¹¿eczka�
z okazji Dnia Matki

INFORMACJA
dla osób

pobieraj¹cych zasi³ki
i �wiadczenia przedemerytalne

W  zwi¹zku  ze  zmian¹ przepisów  ustawy  o  �wiadczeniach przedeme-
rytalnych i piln¹ (do dnia 14 czerwca 2004 roku) konieczno�ci¹ przekaza-
nia dokumentacji osobowej do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Powia-
towy Urz¹d Pracy prosi, aby osoby pobieraj¹ce zasi³ki i �wiadczenia
przedemerytalne zg³osi³y siê niezw³ocznie w Powiatowym Urzêdzie Pra-
cy w Strzelcach Opolskich - pok. Nr 3


