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By³o wspaniale...

Ponad 1500 osób bawi³o siê na dorocznym spotkaniu Zwi¹zku Emerytów
i Rencistów w Strzelcach Opolskich. Przyjechali cz³onkowie zwi¹zku z niemal
ca³ej Opolszczyzny - Olesna, Kluczborka, Nysy, Strzelec Opolskich.
A ca³a urocystoæ rozpoczê³a siê - jak¿e by inaczej! - wspóln¹ msz¹ wiêt¹ w
kociele w. Wawrzyñca.
Potem powêdrowano nieopodal, bo do przykocielnych ogrodów, gdzie
rozstawiono namiot. To tam bawiono siê, wymieniano uwagi o tym, co siê
dzieje wokó³ nas i w rodzinach. Coroczne spotkanie to okazja nie tylko do
rozmów ze znajomymi, ale tak¿e pretekst do tego, by wyjæ z domu i mi³o
spêdziæ popo³udnie. A takich tañców ju¿ dawno nie by³o. Wszystkich te¿
rozbawi³y Suskie Skowronki.

POWIAT STR Z E LE C K I

Sposób na nudê,

czyli
Festyn Pod Szumi¹cymi Dêbami

- Mo¿na powiedzieæ, ¿e od 2000 roku,
kiedy zorganizowalimy pierwszy festyn z okazji otwarcia Ptasiego Stawku - znalelimy sposób na nudê mówi pani Anna Golec, lider Odnowy Wsi w Spóroku. Stowarzyszenie
w miniony weekend zorganizowa³o
Festyn pod Szumi¹cymi Dêbami.
- Co roku od 6 lat mamy inne has³o
(wybrane pod wp³ywem bajek) dla
wspólnej zabawy, w której bior¹
udzia³ i doroli i dzieci. I ka¿dego roku
na festynie goci przybywa, co cieszy, bo bierzemy udzia³ w programie
maj¹cym o¿ywiæ ¿ycie w naszej miejscowoci, m. in przez dzia³alnoæ
wietlicy wiejskiej. Nawiasem mówi¹c dochód z tegorocznej zabawy
bêdzie przeznaczony na zakup komputera do niej.
- Chcemy j¹ do koñca wyremonto-

Zwyciêstwo
w Holicach

Uwa¿aj na to, co jesz

- Przy takich upa³ach, jak obecnie,
mamy coraz wiêcej skarg od klientów
sklepów spo¿ywczych - mówi Justyna ¯o³nierz, szefowa sekcji
¿ywienia ze strzeleckiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. - Ludzie
skar¿¹ siê na niew³aciwie przechowywane, a mimo to oferowane im
przez sprzedawców, towary: jogurty
z wypchniêtymi denkami, kie³basy i
szynki topi¹ce siê na hakach. Czêciej
kontrolujemy targowiksa, placówki
handlowe, ale równie¿ kontrolowalimy zorganizowane u nas kolonie, np.
w Staniszczach Wlk., w Lenicy, Zawadzkiem. Wszystko by³o dotychczas w porz¹dku, ale ostro¿noci nigdy za wiele.
- Kupuj¹c ¿ywnoæ nale¿y zwracaæ
uwagê na warunki, w jakich jest przechowywana: mleko, przetwory mleczne - wy³¹cznie z urz¹dzeñ ch³odni-

czych. Podobnie miêso i wêdliny.
Wprawdzie producenci wêdlin zazwyczaj na etykietach podaj¹ warunki ich przechowywania, ale nie s¹dzê, by który z nich uwzglêdnia³
tak wysokie temperatury, jak obecnie. Klient zawsze ma prawo poprosiæ o etykietê produktu, a psrzedawca ma obowi¹zek j¹ udostêpniæ kupuj¹cemu. Na niej musi byæ uwidoczniona data produkcji i data przydatnoci do spo¿ycia. Jeli jaki towar
ma wybrzuszone denko - nie kupujmy go, powinien byæ wycofany ze
sprzeda¿y.
Zwracaæ nale¿y równie¿ uwagê mówi pani Justyna - czy ekspedientki maj¹ fartuchy i czy maj¹ zwi¹zane
d³ugie w³osy. Jest gor¹co, ale fartucha nie mo¿na ci¹gaæ, natomiast
mo¿na siê l¿ej ubraæ pod nim.

Wystarczy iskra

waæ i dobrze wyposa¿yæ w sprzêt
komputerowy - mówi pani Anna. Na wsi nie trzeba siê nudziæ, nawet
latem. Dlatego co roku organizujemy
pó³kolonie dla dzieci. pomaga gmina,
pomaga kadra pedagogiczna. Staramy
siê, by dwa-trzy razy w tygodniu
przez ca³y lipiec dzieci i m³odzie¿
mia³y zajêcie, nie jest to wiêc pó³kolonia bardzo tradycyjna, ale za to mam nadziejê - interesuj¹ca dla tych,
dla których j¹ organziujemy.
gdy pytam o iloæ cz³onków Stowarzyszenia Odnowa Wsi, w odpowiedzi s³yszê, ¿e liczy ono ok. 80 cz³onków.
- To du¿o - mówiê i dowiadujê siê ¿e,
jak w ka¿dej organizacji spo³ecznej,
iloæ cz³onków zapisanych a rzeczywicie zaanga¿owanych w dzia³alnoæ to dwie ró¿ne rzeczy.
- Tak naprawdê pracuje tu ok. 20 osób
- i jest to chyba iloæ nie odbiegaj¹ca
od redniej w innych wsiach. Tak jest
wszêdzie. Spo³ecznikostwo ginie mówi pania Anna - ¿ycie toczy siê
szybko i ludzie nie w³¹czaj¹ siê czy
chc¹ siê w³¹czaæ w dodatkowe obowi¹zki.

Dru¿yna pi³ki no¿nej MOS w Strzelcach
Opolskich, utworzona z uczniów pierwszych i drugich klas strzeleckich gimnazjów
wyst¹pi³a w trzeciej dekadzie czerwca na
turnieju, 36. ju¿ kolei, Victoia Cup Memorial Ladi Wojire w czeskich Holicach. Okazja by³a niepolednia, bo miasto obchodzi³o
w³anie wtedy 650 rocznicê istnienia.
We wspomnianym miêdzynarodowym turnieju, w którym wyst¹pi³o 12 dru¿yn, strzelecki zespó³ zaj¹³ I miejsce, a najlepszym
zawodnikiem turnieju wybrano Rafa³a Szopê z gimnazjum w Szymiszowie.
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Koncerty
pod
jod³ami

Festiwalowy korowód
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a zagro¿one by³o a¿ 100 ha uprawy.
Niestety w momencie przyjazdu stra¿y po¿arnej ju¿ ok. dwóch hektarów
sta³o w p³omieniach.
Natomiast 22 lipca ok. godz. 20.00
zauwa¿ono po¿ar w lesie prywatnym
w Kronicy. Szybka interwencja stra¿aków z Kronicy i Izbicka nie dopuci³a do rozprzestrzenienia siê po¿aru. W efekcie spali³o siê poszycie lene o pow. ok. 0,3 ha. Spraw¹ zajmuje
siê Policja. Istnieje podejrzenie, ¿e
przyczyn¹ po¿aru by³o podpalenie

przez w³aciciela lasu.
Dla porównania w latach ubieg³ych w tym samym okresie zanotowalimy odpowiednio: w roku
2004  7 po¿arów , a w roku 2005 
10 po¿arów. W tych latach przewa¿a³y interwencje zwi¹zane z usuwaniem kokonów szerszeni i os, gdzie
notowalimy nawet do kilkunastu interwencji dziennie.
Joanna Badowska
Rzecznik Komendy Powiatowej
Stra¿y Po¿arnej

Taneczna
sesja w Kielcach

22 lipca. Gdy t³umy widzów i ponad 1000 uczestników dwutygodniowego XXXIII Festiwalu wype³ni³y po brzegi amfiteatr, dowiedzielimy siê, ¿e zagin¹³ protokó³ z wa¿n¹ informacj¹  kto zdoby³
Jod³y. Nagle nad uczestnikami przelecia³a czarownica z £ysej Góry 
sprawczyni ca³ego zajcia. Odda³a protokó³. Ogromne owacje towarzyszy³y ka¿dej wrêczanej Jodle. By³y krzyki radoci i ³zy szczêcia.
A potem barwne i dynamiczne widowisko w wykonaniu wyró¿nionych zespo³ów. Zespó³ Terne Szterne te¿ wyst¹pi³ na scenie.
Zespó³ dziêkuje wszystkim, którzy wsparli finansowo i organizacyjnie pobyt w Kielcach.
/d³/

