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Porady prawne

RODO - czyli dlaczego dos-
taję tyle SPAM-u
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Polecam rydze, 

czyli... o masonerii

Nie jestem historykiem, na 
dodatek nie znam się na ma-
sonerii. Mimo to piszę o po-
czątkach opolskiej loży, bo 
kieruję się zasadą, że lepszy 
rydz, niż nic. 
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Kibicuj z Echem 

Magiczny świat 

cyrku
Czyli łyżka dziegdziu w 
beczce miodu.(...)Jest jed-
nak coś czego nie rozumiem. 
Do Dobrzenia zjeżdżają ar-
tyści z całej Polski, a widow-
nia świeci pustkami.
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Powoli zaczyna mnie iryto-
wać ta sytuacja z ciągłymi 
donosami i poważnie się 
zastanawiam czy nie skie-
ruję sprawy do sądu i złożę 
skargę o nękanie.
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Do tej pory ujawniło się trzech 
kandydatów na stanowisko 
wójta gminy Popielów, są nimi 
wicewójt Marieta Kupka, 
dyrektor SCTKiR – Piotr Szaf-
rański i dyrektor PG Sybilla 
Stelmach. 
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Burzliwa sesja w 

Łubnianach

Spotkanie zaczęło się nie-
pozornie od powitania przez 
przewodniczącego Rady Al-
berta Wiencha. Sprawozda-
nie wójta Krystiana Balde-
go również przebiegło bez 
zakłóceń, aż do momentu, 
gdy głos oddano radnym. 
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Publikujemy kalendarz roz-
grywek na Mundial 2018
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Żal Marcosa jest dla mnie 
zrozumiały, ale nie zgadzam 
się z jego krytyką władz 
gminy i z jego przedstawie-
niem sytuacji z ul. Dębową.
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Nowi kandydaci na 

wójta gminy 

Popielów

Nie taki Viking 

straszny...

Brynica bez PKS-u ?

W Brynicy przy ul Łubniańskiej stoją dwa przystanki - nr 6 dla jadących w 
stronę Opola (przez Łubniany) i nr 7 dla jadących w stronę centrum Brynicy. 
Na przystankach są rozkłady jazdy a w nich po pięć autobusów dziennie w 
każda stronę. Tyle że od lat nie jeżdżą tamtędy żadne autobusy. To takie 
przystanki - żarty. Za kilka dni takimi żartami staną się wszystkie pozostałe 
brynickie przystanki.
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Władze Opola planują całkowitą likwidację Brzezia, jako zamieszkanej 
miejscowości - uważają mieszkańcy tej dzielnicy (niektórzy do dziś zamiast 
dzielnica piszą sołectwo). Procedura prowadząca do likwidacji Brzezia 
rozpoczęła się formalnie około półtora roku temu.
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Czy to już koniec Brzezia ?

W Kolanowicach źli 

na włądze gminy

Rodzice, przeczytajcie uważnie artykuł, bo może okazać się, że trudne 
przejścia dotyczą waszych pociech, które chowają je w tajemnicy przed 
światem. A jeśli przemoc nie dotyczy waszych dzieci, to bardzo dobrze, jednak 
przydatna może być wiedza i świadomość problemu, żeby odpowiednio 
zareagować w razie czego. 
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Przemoc w naszych 
szkołach ?

Tak zadecydowali radni, przegłosowując zmiany do uchwały budżetowej na 
rok 2018. 
Jedna ze zmian dotyczy zabezpieczenia 270. tysięcy złotych na przebudowę 
części pawilonu szkoleniowego (stary budynek, w którym znajdują się szatnie 
dla zawodników) Victorii Chróścice na pokoje gościnne dla sportowców. 
Przebudowa była planowana znacznie wcześniej, teraz jednak udało się 
pozyskać dofinansowanie z LGD, które pokryje 1/3 kosztów inwestycji.
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Przystanek żart

Na Victorii będzie hotel 
dla sportowców

Tutaj ma powstać hotel dla sportowców

Propozycja planu zagospodarowania przestrzennego dla Brzezia

Dzieci często milczą...


