
Najlepszy Produkt Powiatu 2007! Przeczytaj
* Przyjd� po zaproszenie

na Galê Wiedeñsk¹
* Chochliki i czarty

* Nauczyciele chc¹
wiêcej zarabiaæ

* Co to jest �grypa

¿o³¹dkowa�
* Oferty pracy

Serdecznie zapraszamy Pañstwa na publiczne losowanie nagrody
dla g³osuj¹cych w konkursie na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckie-
go 2007!!!

29 stycznia o godzinie 13.00 w sali narad Starostwa Strzeleckiego
(II piêtro, ul. Jordanowska 2, Strzelce Opolskie) spo�ród 918 prawid³o-
wych g³osów oddanych przez Pañstwa na produkty w konkursie wylo-
sowany zostanie JEDEN � zwyciêski.

Osoba, która go z³o¿y³a zostanie zaproszona na Galê Wiedeñsk¹
2008, na której otrzyma nagrodê � zestaw kina domowego YAMAHA o
warto�ci 1600 z³otych!!!

LOSOWANIE  NAGRODY Pod choinkê w grudniu 2003 roku otrzymali�cie Pañstwo pierwszy numer
dwutygodnika �Powiat Strzelecki�. Minê³y cztery lata (jak szybko ten czas
leci!) i� okaza³o siê, ¿e jeste�my razem od STU NUMERÓW.

Pierwsza setka

Wiecej czytaj na str. 2

Wielka Orkiestra
�wi¹tecznej Pomocy
zagra³a w powiecie

Ju¿ 3 lutego o godzinie 17.00 w
Sali widowiskowej Strzeleckiego
O�rodka Kultury zago�ci Strauss i
�przyjaciele� � Offenbach, Loewe i
Lehar. To niezwykle muzyczne spo-
tkanie bêdzie opraw¹ uroczysto�ci
wrêczenia nagród dla Najlepszych
Produktów Powiatu Strzeleckiego
2007. Opolska Orkiestra Symfonicz-
na pod batut¹ Piotra Barona wraz z
solistk¹ Barbar¹ Tritt (sopran) za-
bior¹ zebranych w magiczn¹ podró¿
do karnawa³owego Wiednia II po³o-
wy XIX wieku.

I tu ma³a niespodzianka specjal-
nie dla naszych czytelników:

Dziesiêæ pierwszych osób, któ-
re zadzwoni¹ pod numer 77 4401713
otrzyma dwuosobowe zaproszenia
na to niezwyk³e wydarzenie muzycz-
ne.
KTO PIERWSZY TEN LEPSZY!!!

Wiedeñska
Gala

Wielki, czerwony tort w kszta³cie serca z napisem �Wielka Orkiestra �wi¹tecz-
nej Pomocy� zosta³ upieczony przez piekarniê ,,£ubowski� i wylicytowany
dla wolontariuszy przez burmistrzów oraz skarbnika gminy Strzelce Opolskie
podczas XVI Fina³u WO�P  za 500 z³.

W nocy z 22 na 23 stycznia br.
nast¹pi³a awaria g³ównej sieci wo-
doci¹gowej zasilaj¹cej miasto. W
wyniku awarii ca³e miasto pozba-
wione jest wody.

W mailach rozes³anych do
wszystkich instytucji prezes SWiK
zapewnia³, ¿e �Pracownicy Strzelec-
kich Wodoci¹gów i Kanalizacji sp. z
o.o. dok³adaj¹ wszelkich starañ aby
usun¹æ awariê mo¿liwie szybko,
przewidywany termin jej usuniêcia
to godziny popo³udniowe�.

Takiej awarii w mie�cie nie by³o
od lat; w jej wyniku godziny lekcyj-
ne w szko³ach skrócono do 10 rano;
apelowano odbieranie dzieci z przed-
szkoli, choæ zapewniano, ¿e w sytu-
acjach, gdyby rodzice nie mieli takiej
mo¿liwo�ci - placówki s¹ w stanie
zapewniæ dzieciom opiekê jak w nor-
malnym dniu. Wodê do Domów Po-
mocy Spo³ecznej i Szpitala Powia-
towego dostarczaj¹ jednostki stra¿y
po¿arnej.

Miasto
bez wody

Krótki karnawa³

Franciszkanie prowadz¹ poloneza. To zdjêcie zosta³o zrobione aparatem w
telefonie komórkowym. Dokumentuje zabawê 19 stycznia w Domu Pielgrzy-
ma - bal chórzystów z chóru przy bazylice na Górze �w Anny. Zabawa trwa³a
do rana - o 5.30 wyszli ostatni go�cie, na balu bawi³y siê 84 pary.

wiêcej o karnawale czytaj na str. 8

Tak bawiono siê  w ¯êdowicach na balu na rzecz szko³y


