Korony ¿niwne

w Kad³ubie - Piecu

Dotrzymujemy
obietnicy

- tak w najwiêkszym skrócie mo¿na by podsumowaæ prowadzon¹ w³anie modernizacjê drogi
w £¹kach Kozielskich.
Zanim siê do niej zabrano, up³ynê³y ca³e lata. I
przez ca³y ten czas mieszkañcy miejscowoci monitowali wszêdzie, gdzie siê da³o, o konieczny
remont. Pocz¹tkowym adresatem skarg by³a Dyrekcja Okrêgowa Dróg Publicznych, do której nale¿a³a wówczas ta droga. Ju¿ choæby to wskazuje, jak zadawniona jest to sprawa.
Wraz z powo³aniem powiatów jako struktur samorz¹dowych w 1998 roku  czêæ dróg znalaz³a
siê w ich gestii; miêdzy innymi w³anie ulica 1
Maja w £¹kach Kozielskich. Od tego czasu adresatem z³orzeczeñ spowodowanych z³ym stanem
technicznym nawierzchni i brakiem chodnika, ale
te¿ nieustaj¹cych prób mieszkañców £¹k o remont drogi sta³ siê Powiat Strzelecki.
dok. na str. 2
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Zabawy do¿ynkowe
Barka ofaruje us³ugi
Nasi wsród najlepszych
Wagary - czyj problem?
Szukamy rodzin zastêpczych
Bandera... daleka i bliska
350 lat franciszkanów
na Górze w. Anny
* Oferty pracy

w Jemielnicy

Stypendia nie
dla wagarowiczów

w Osieku

w Ujedzie

w Suchych £anach

Uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹ w powiecie strzeleckim równie¿ w obecnym roku szkolnym mog¹ ubiegaæ
siê o stypendium wspó³finansowane ze rodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Bud¿etu Pañstwa. W porównaniu z poprzednimi
latami kwota, któr¹ dysponuje powiat jest znacznie ni¿sza  otrzymalimy tylko 106.000 z³, podczas gdy na rok 2004/2005 przyznano nam
260.480 z³, a na rok 2005/2006  407.531 z³. Z
uwagi na mniejsz¹ pulê rodków w pierwszej
kolejnoci stypendium otrzymaj¹ uczniowie z
rodzin znajduj¹cych siê w najtrudniejszej sytuacji materialnej sporód wszystkich osób spe³niaj¹cych poni¿sze kryteria:
a) nauka w ponadgimnazjalnej szkole umo¿liwiaj¹cej uzyskanie wiadectwa dojrza³oci/maturalnego publicznej lub niepublicznej posiadaj¹cej uprawnienia szko³y publicznej na terenie
powiatu strzeleckiego, z wy³¹czeniem szkó³ dla
doros³ych,
dok. na str. 3

Bezpieczna droga do szko³y

Od kilkunastu ju¿ lat strzelecka komenda policji uczestniczy w tej ogólnopolskiej akcji, rozpoczynaj¹cej siê z pierwszym dzwonkiem, a koñcz¹cej z ostatnim dniem wrzenia. Skierowana jest

przede wszystkim do pierwszaków,
ale oczywicie czêstsza obecnoæ policjantów pod szko³ami na pewno
wp³ynie pozytywnie na ca³e szkolne
otoczenie.
dok. na str. 2

Radosny(?) pocz¹tek

Spotkanie z uczniami,
po¿egnanie z dwiema nauczycielkami

Pocz¹tek roku szkolnego i jego koniec... Dwa wa¿ne w ¿yciu ucznia dni,
podobne nieco (akademia czy apel), a
tak ró¿ne budz¹ odczucia. Dzieñ ostatni  radoæ: wreszcie koniec! Dzieñ
pierwszy  smutek i myl: ¿eby ten rok
ju¿ siê skoñczy³!

To autentyczne stwierdzenie kilkorga m³odych ludzi. Czy da siê uogólniæ? Raczej tak. Takie odczucia s¹
doæ powszechne.
Uderzaj¹ce jest to, ¿e w miarê
up³ywu czasu - wchodzenia na coraz
dok. na str. 4

1 wrzenia, w Dniu Weterana, pod pomnikiem l¹skiej Piety, oddano ho³d
ofiarom wojny. Pod obeliskiem kwiaty
z³o¿y³y oficjalne delegacje Powiatu
Strzeleckiego, Gminy Strzelce Opolskie,
rodowisk kombatanckich. Ale.. w nielicznej grupie osób, które stawi³y siê pod
pomnikiem, uderza³ zupe³ny brak m³o-

dzie¿y. Wprawdzie tego dnia jeszcze
leniuchowano wakacyjnie, ale o takiej rocznicy warto pamiêtaæ.
Jak przysta³o na powiatowe obchody tego wiêta, Weterani zostali zaproszeni przez gospodarzy - Zarz¹d
Powiatu na poczêstunek i spotkanie
w kameralnym gronie.

Dzieñ Weterana

