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Spotkanie po 60 latach

Zosta³ nim S³awomir Oczo�,
który do koñca maja by³ kierowni-
kiem podobnej placówki w Polskiej
Cerekwi. Tam pracowa³ od chwili
utworzenia takich biur w 2002.

Strzeleckie
Biuro ARiMR

ma nowego szefa

Sposób
na drogowych piratów

Jedziesz za szybko? Licz siê z tym, ¿e w pewnej chwili wyprzedzi Ciê
jaki� opel, audi lub ford, w³¹czy koguta i ... trzeba bêdzie zap³aciæ
mandat. Piêæ nieoznakowanych policyjnych samochodów to sposób na
drogowych piratów - mówi aspirant sztabowy S³awomir Nowak, szef
strzeleckiej drogówki.

47 tys. wypadków drogowych, w których zginê³y 5243 osoby, a 59 123
zosta³y ranne - tak wygl¹da³ stan bezpieczeñstwa na naszych drogach w 2006
roku. W tym roku na drogach jest bardziej niebezpiecznie.

Wed³ug wstêpnych danych Komendy G³ównej Policji w okresie od stycznia
do czerwca br. zanotowano 22 750 wypadków, czyli o ponad 2,7 tys. wiêcej ni¿
w pierwszym pó³roczu 2006 roku. A¿ o 417 jest tak¿e wiêcej ofiar �miertelnych
i o 3,5 tys. rannych - doniós³ PAP.

Siedem miesiêcy na drogach powiatu strzeleckiego: 14 osób zginê³o,
31 zosta³o rannych.

wiêcej czytaj na str 2

Ju¿ w poprzednim numerze na-
szego dwutygodnika so³tys Kro�ni-
cy Jan B³yszcz zaprasza³ na �wiêto
swojeje wioski. Przypominamy: od
3 do 5 sierpnia trwaæ bêd¹ Dni Kro-
�nicy. Jak co roku zabawa bêdzie zna-
komita � zapewnia. Warto tu przyje-
chaæ, by bawiæ siê razem z kro�nicza-
nami, bo ci, jak zwykle zadbali o to,
by atrakcji nie zabrak³o dla nikogo z
go�ci. Rodzinne �wiêto to jest to! O
tym bêd¹ mogli przekonaæ siê ci wszy-
scy, którzy odwiedz¹ w tych dniach
wioskê. Mo¿e który� z nich pobije
rekord we wchodzeniu na stos skrzy-
nek piwa? Trzeba bêdzie tylko wej�æ
na co najmniej 35, skoro dotychcza-
sowy rekord wynosi 34 skrzynki...
Chêtnych zapewne nie zabraknie.

A jeszcze tañce, kabarety, wspól-
ne �piewanie i biesiada...

Szczegó³owy program � na stronie...

Przyjed�
na

Dni Kro�nicy

wiêcej czytaj na str 2

Do policji id¹ zapaleñcy

Nieprawdopodobne przypad-
ki w ¿yciu? Owszem, czasem  o tym
s³yszymy. Co innego pan Alfons
Schnura. Jemu to siê zdarza. I to
nie jeden raz. Przed paru laty od-
nalaz³ Charlottê, której nie widzia³
od wojny i z któr¹ straci³ wtedy
wszelki kontakt. Teraz, po 62 la-
tach, znów uda³o mu siê z kim�
spotkaæ.

To Klemens Kahlert, z którym
chodzi³ kiedy� nie tylko do jednej
szko³y � na Mokrych £anach, ale i
siedzia³ w jednej ³awce. I z którym
ostatni raz widzia³ siê o godzinie
dziesi¹tej wieczorem 19 stycznia

1945 roku na stacji w Kêdzierzy-
nie. On sam jecha³ wtedy z inter-
natu w D¹browie Górniczej, kole-
ga Klemens � od Sudetów.

Spotkanie na stacji kolejowej
w Kêdzierzynie by³o przypadko-
we i zupe³nie nieoczekiwane. Tam
dowiedzieli sie, ¿e Mokre £any ju¿
sa zajête przez Rosjan. Spotkali
siê na krótko i rozstali. Jak siê oka-
za³o � na ponad 60 lat.

O tym, jak siê odnale�li i spo-
tkali i dla czego pan Alfons Schnu-
ra czeka na kolejny raz � w na-
stêpnym numerze naszego dwu-
tygodnika.

Czekam na kolejny raz

Alfons Schnura - rok 1950 Klemens Kahlert - rok 1950

Kto idzie do policji? - pyta komisarz Jolanta Dec z wydzia³u prewencji w
strzeleckiej komendzie policji i odpowiada: - Ideowcy.

Mo¿e to ma³o od�wiêtne stwierdzenie tu¿ po �wiêcie policji, ale za to
odpowiadaj¹ce rzeczywisto�ci. Bo kto inny, ajk nie ideowcy, za 1400 � 1500
z³otych na rêkê bêdzie chodzi³, patroluj¹c ulice? To ¿adne pieni¹dze. Dobrze,
¿e samorz¹dy poszczególnych gmin zapewniaj¹ pieni¹dze na dodatkowe s³u¿-
by. Nic dziwnego, ¿e chêtnych ustawia siê kolejka.

Czy mo¿na zdobywaæ jod³y?
Ka¿dy pasjonat muzyki i tañców ró¿-
nych kategorii � �piewu solowego i
chóralnego, tañca ka¿dej formy, folk-

�Zielona jod³a dla
Sumnakune Siawoche�

loru, sztuki teatralnej i gry na instru-
mencie mo¿e uczestniczyæ w Festi-
walu Kultury M³odzie¿y Szkolnej.

dok. na str 8

Komisarz Jolanta Dec w�ród zapaleñców wymienia m.in. sier¿. szt.
Aleksandra Barszczewskiego i st. post. Dariusza Popandê.


