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po ziemi strzeleckiej

* O migracjach

z naszego regionu

* Oferty pracy

Po raz drugi Wojewoda Opolski i Samorz¹d Województwa Opolskiego -
organizatorzy konkursu � przyznali nagrody Opolskie Euro. G³ówn¹ ide¹ kon-
kursu jest promocja inicjatyw, zrealizowanych  z funduszy strukturalnych w
ramach ZPORR, przyczyniaj¹cych siê w znaczny sposób do rozwoju spo-
³eczno-gospodarczego województwa opolskiego, a tak¿e do zaspokajania po-
trzeb mieszkañców.

Opolskie Euro 2008

Kardiologia z tytu³em,
wyró¿nienie � dla Polifachu

dok. na str. 3

Pó³ roku trwa³ remont
strzeleckiej komendy poli-
cji. Teraz wreszcie � nie tyl-
ko zewnêtrzny wygl¹d sie-
dziby siê poprawi³, ale
przede wszystkim � warun-
ki pracy.

Odnowiona zosta³a elewa-
cja, wymieniono okna i drzwi,
tak¿e klatki schodowe i poko-
je, do któych trafi³y te¿ zu-
pe³nie nowe meble. I gdy dzi�
patrzy siê na zmiany � trudno
uwierzyæ, ¿e to ten sam
obiekt.

Uroczyste otwarcie wyre-
montowanej komendy policji
odbêdzie siê w czwartek.

Komenda po liftingu

tak by³o...
...tak jest

W niedzielê 21 wrze�nia br. w Górze �w. Anny odby³y siê Do¿ynki Diece-
zjalne oraz Przegl¹d Dorobku Artystycznego Zespo³ów Mniejszo�ci Niemiec-
kiej w ramach Do¿ynek Gminnych Le�nica 2008.

Mszy �w. dziêkczynnej za plony w Grocie Ludzkiej przewodniczy³ ksi¹dz
biskup Pawe³ Stobrawa.

Marsza³ek Województwa Opolskiego Józef Sebesta obj¹³ patronat hono-
rowy  nad Do¿ynkami Diecezjalnymi oraz ufundowa³ upominki dla wszyst-
kich delegacji z koronami.

Wieczorem bawiono siê ju¿ w namiocie.

Do¿ynki Diecezjalne

dok. na str. 6

Absolwent
z miêdzynarodowym certyfikatem

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPO£ECZNY

Ostatni tragiczny wypadek,
spowodowany przez pijanego kie-
rowcê w Zawadzkiem, w którym
zginê³a m³oda kobieta, zmusza do
pytañ: dlaczego tak wiele osób
siada za kó³kiem po kielichu? O
to w³a�nie pytam naczelnika sek-
cji ruchu drogowego w strzelec-
kiej komendzie pdkm S³awomira
Nowaka.

- Bo wierz¹, ¿e akurat im siê uda.
Bo po kieliszku maj¹ wiêcej odwagi.
Bo � jak siê t³umacz¹ � jad¹ zupe³nie
niedaleko.
- Kim s¹ ci, którzy je¿d¿¹ w ta-
kim stanie?
- To ca³y przekrój spo³eczny: lu-
dzie z tytu³ami i o niskim poziomie
wykszta³cenia, m³odzi i starzy, mê¿-
czy�ni i kobiety -  choæ rzadziej.
£¹czy ich jedno � s¹ nieodpowiedzial-
ni.
- Kiedy� mówiono o konfiskacie
samochodów w takich przypad-
kach.
- Samochód mo¿e zostaæ zabezpie-
czony w poczet przysz³ej kary, wy-
mierzonej przez s¹d. Warto dodaæ, ¿e
kary pieniê¿ne wymierzane s¹ zarów-
no w przypadku wykroczeñ, jak i
przestêpstw, w przypadku wykro-
czenia grzywna pieniê¿na mo¿e wy-
nie�æ do 5 tysiêcy z³otych, a w przy-
padku przestêpstw � wielokrotnie
wiêcej. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e
grzywna stanowi tylko czê�æ kary.
Wykroczeniem jest prowadzenie sa-
mochodu lub pojazdu niemechanicz-
nego w stanie po u¿yciu alkoholu,
czyli wtedy, gdy przy badaniu krwi
stwierdzi siê stê¿enie alkoholu w gra-
nicach od 0,2 do 0,5 promila, a przy
badaniu wydychanego powietrza stê-
¿enie alkoholu wyniesie 0,1-0,25 mg/

Jazda na
podwójnym

gazie

dok. na str. 4

Salmonella w lodówce

dok. na str. 5

Gdyby nie to, ¿e w weselu
uczestniczy³o tylko 6 osób bêd¹cych
mieszkañcami powiatu strzeleckiego,
a ponad 70 by³o �przyjezdnych�, o
cie�cie z Salmonell¹, które zaszko-
dzi³o 37 osobom sta³oby siê bardzo
g³o�no. Tymczasem do zatrucia do-
sz³o na pocz¹tku sierpnia w jednej z
restauracji na naszym terenie, a za-
czêto mówiæ o tym dopiero pod ko-
niec wrze�nia. Nikomu jednak nie za-

le¿a³o na nag³o�nieniu sprawy: ani
chorym (12 osób trafi³o do szpitali,
w tym jedna w stanie ciê¿kim, pozo-
stali w �redniociê¿kim), ani organiza-
torowi przyjêcia, który jednak nie by³
producentem ciasta, ani Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Ta i tak wszczê³a obowi¹zkowe w
takich wypadkach postêpowanie, a
sprawa trafi³a do prokuratora.

Pierwsze spotkanie uczestników projektu przeznaczonego dla uczniów szkó³
zawodowych - 29 wrze�nia w strzeleckim starostwie.
Szerzej napiszemy o nim w nastêpnym numerze.


