Faszystowski gest jak rzymski salut
Majowe obchody rocznicy Powstañ l¹skich od
kilku dobrych ju¿ lat ONR-owcy wykorzystuj¹ do zamanifestowania swojej obecnoci. Z coraz wiêksz¹
ostentacj¹.
- Nie przysz³oby mi do g³owy, ¿e wzniesione rêce w
gecie, które zdecydowanej wiêkszoci kojarz¹ siê z
hitlerowskim pozdrowieniem, mo¿na jednak odczytaæ
jako rzymski salut, jak zrobi³ to strzelecki s¹d  oburza
siê starosta Józef Swaczyna.
 To przyzwolenie na to, co siê ju¿ dzia³o i na podobne zachowania w przysz³oci. Nie zgadzamy siê
na to. Nie tylko na Górze w. Anny  tak wa¿nej dla
wszystkich l¹zaków, ale w ¿adnym innym miejscu.
Mo¿e powinnimy ostrzej zareagowaæ ju¿ trzy-cztery
lata wczeniej, kiedy wracaj¹cy z Góry w. Anny narodowcy zbezczecili pomnik w Dziewkowicach, mo¿e
wczeniejsze zdarzenia te¿ powinny nam by³y daæ do
mylenia, ¿e to nie s¹ incydentalne, nieprzemylane
zachowania ma³ej, nieodpowiedzialnej grupki, ale grony i przemylany plan.
Dobrze, ¿e prokuratura ju¿ zapowiedzia³a apelacjê
w tej sprawie.

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Mieszkankom Powiatu Strzeleckiego
¿yczymy
wszystkiego, co najlepsze i najpiêkniejsze:
oby umiech nie znika³ nigdy z Waszych twarzy,
wielu sukcesów i radoci oraz spe³nienia marzeñ.

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Bartoszek
Góra w. Anny, maj 2006; postêpowanie zosta³o umorzne
przez prokuraturê

Wicestarosta
Waldemar Gaida

Starosta
Józef Swaczyna

oraz ca³a mêska czêæ kadry Strzeleckiego Starostwa

Zwiedzaj¹c Górê w. Anny
Góra w. Anny, maj 2007 - ONR-owcy demonstruj¹ przywi¹zanie do staro¿ytnych symboli. Chwilê póniej, przy pomniku znowu wyci¹gn¹ rêce w górê, jak przed rokiem. Strzelecki s¹d nie dopatrzy³ siê w tym gecie niczego nagannego.

Skutki EMMY

Przeka¿
1%

Jak w poprzednich latach, i w tym
roku mo¿esz nie oddawaæ fiskusowi
ca³ego nale¿nego podatku za poprzedni rok: wystarczy, ¿e przeka¿esz 1% na jedn¹ z organizacji po¿ytku publicznego. Jak j¹ wybraæ?
Wystarczy dotrzeæ do listy tych organizacji: ka¿da z nich musi byæ
wpisana w Krajowym Rejestrze S¹dowym.

Mówi¹c o muzeum mamy na myli Muzeum Czynu Powstañczego. Jest jednak na Górze w. Anny tak¿e inna placówka muzealna warta zobaczenia.
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Jakoæ wody
w naszym powiecie

Orkan Emma. który w pierwszy weekend marca pojawi³ siê nad Polsk¹,
na szczêcie w naszym powiecie nie spowodowa³ tragicznych skutków,
ale swoje lady zostawi³, i to w³aciwie w ka¿dej miejscowoci. Na szczêcie w tych zdarzeniach nie ucierpia³ nikt z mieszkañców.
- Nasze jednostki interweniowa³y wielokrotnie - mówi kpt. Joanna Badowska, rzecznik prasowy strzeleckiej PSP. - Stra¿acy usuwali powalone drzewa,
wyje¿d¿ali do zniszczonych gara¿y, np. przy ul. wierzego i Mickiewicza w
Strzelcach Op., do zerwanego dachu - np. w £¹kach Kozielskich i Jaryszowie,
do naderwanych rynien, np. na cianie sali gimastycznej przy ul. Wa³owej w
Strzelcach Op.
Zabytkowy strzelecki park równie¿ ucierpia³. A¿ 36 drzew zosta³o tam
powalonych przez ten wyj¹tkowo silny wiatr.

Zwi¹zek Kobiet Wiejskich
zaprasza na X edycjê wojewódzkiej
WYSTAWY STO£ÓW WIELKANOCNYCH
która odbêdzie siê w Hali Sportowej szko³y podstawowej w Lenicy
w niedzielê 9 marca 2008 o godzinie 13.00.
W tegorocznej wystawie udzia³ wezm¹ przedstawicielki
Zwi¹zku Kobiet z Czech, Niemiec i Mazur.

Bez wody cz³owiek d³ugo nie prze¿yje, to banalne stwierdzenie znaj¹
chyba wszyscy. S¹ tak¿e inne, Czysta woda albo zimna woda, zdrowia
doda. Jednak jeli prawie 3/4 organizmu cz³owieka to woda to musi co
w tym byæ.
Na terenie powiatu strzeleckiego
znajduje siê 30 wodoci¹gów, s¹ to
g³ownie wodoci¹gi publiczne ale równie¿ lokalne (ma³e) oraz jeden wodoci¹g zak³adowy. Liczba ta zaopatruje ponad 82 tys. mieszkañców.
Pod wzglêdem mikrobiologicznym
(bakteriologicznym) woda spe³nia
wymagania rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w
sprawie jakoci wody przeznaczonej
do spo¿ycia przez ludzi (Dz. U. z
2007 r. Nr 61. poz. 417) na ca³ym
obszarze powiatu. Co nie oznacza,
¿e nie zdarzaj¹ siê sporadyczne
przypadki wykrywania bakterii
chorobotwórczych w wodzie przeznaczonej do spo¿ycia, na wskutek
np. wylewania gnojowicy na u¿ytki
rolne wokó³ ujêæ wody pitnej.
Natomiast pod wzglêdem fizy-
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Dzieñ Drzwi
Otwartych
15 marca (sobota)
w godzinach 10.00  12.00
ZESPÓ£ SZKÓ£
OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH
Publiczne Gimnazjum
z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
w Strzelcach Opolskich
Zapraszamy wszystkich uczniów
szkó³ podstawowych oraz ich rodziców na Dzieñ Drzwi Otwartych.
Udzielimy wszelkich niezbêdnych
informacji, odpowiemy na wszystkie Wasze pytania dotycz¹ce nauki w naszym gimnazjum. Dni
otwarte bêd¹ tak¿e okazj¹ do obejrzenia wnêtrza szko³y, poznania
nauczycieli oraz samorz¹du szkolnego.

