Jak powiedzia³,
tak zrobi³

Obelisk
- na pami¹tkê potomnym

Przeczytaj:
* Kolonowskie
- do¿ynki wracaj¹
* Ró¿ne firmy, wspólny
sukces
* O projektach
edukacyjnych
* O b³. Edmundzie
Bojanowskim i Porêbie
* Oferty pracy

Na edukacji siê
nie oszczêdza
Tak jak obieca³ rok temu, premier Donald Tusk, 13. sierpnia przyby³ na
parapetówkê do Sieroniowic i Balcarzowic - miejscowoci, które ucierpia³y
w zesz³orocznej tr¹bie powietrznej.

Równo rok po ubieg³orocznym tornadzie w Balcarzowicach ods³oniêty zosta³
15 sierpnia 2009 roku obelisk upamiêtniaj¹cy to wydarzenie. Mieszkañcy
wszystkich wiosek: Balcarzowic, Sieroniowic, B³otnicy Strzeleckiej, Zimnej
Wódki, Starego Ujazdu, Jaryszowa, Nak³a, Ska³y i Kopaniny, którzy prze¿yli
to dowiadczenie, na pewno pamiêtaæ bêd¹ o nim do koñca ¿ycia, ale chc¹
zostawiæ potomnym pami¹tkê po tamtym dniu.

Tornado. Rok póniej

Wizytê rozpocz¹³ od Sieroniowic

dok. na str. 4

Premier by³
u mnie w domu!

13 sierpnia, podczas wizyty premiera w mojej miejscowoci, czyli Sieroniowicach, z okazji popularnej ju¿
parapetówki, odwiedzi³ on tak¿e i
mój rodzinny dom. Jako ¿e otrzymalimy wiadomoæ o wizycie premiera
ju¿ wczeniej, ca³¹ rodzin¹ wyszlimy na ulicê, aby go powitaæ. Podszed³ do nas z umiechem na twarzy,
przywita³ siê z nami, a tatê wrêcz po
przyjacielsku uciska³. Powiedzia³, ¿e
jest mile zaskoczony diametraln¹ ró¿nic¹ w wygl¹dzie naszego rok temu i
dzi. Po wejciu na posesjê nalega³,
aby najpierw zobaczyæ ptaki, jakie
hodujemy (pawie, ba¿anty, kurki azjatyckie, a tak¿e inne skrzydlate dziwad³a). Pamiêta³, ¿e wichura czêciowo zniszczy³a hodowlê taty: czêæ
ptaków porwa³ wiatr (a mo¿e same
odlecia³y?). Zosta³ wiêc zaprowadzony do naszej ptaszarni i ca³e to stado ogl¹da³ je z niema³ym podziwem.

Balcarzowice, 17 sierpnia 2008

- mówi wicestarosta Waldemar
Gaida. - Po³owa sierpnia jest dobr¹
por¹ na przypomnienie, ¿e rok szkolny w³aciwie ju¿ za chwilê (co
uczniów zapewne nie cieszy) i o
owiacie mówiæ trzeba, bo niemal po³owê bud¿etu Powiatu Strzeleckiego
stanowi w³asnie ona. To równie¿ dobra pora, by przypomnieæ, ¿e nawet
jak jest le z finansami  a przecie¿
bywa³o ju¿ i tak w 10-letniej historii
naszego powiatu, ¿e subwencja
owiatowa spada³a o milion z³otych
 to na owiacie nie mo¿na oszczêdzaæ. Bo to nie tylko b³¹d, ale i krótkowzrocznoæ: przysz³oæ, tak¿e
nasza (te emerytury, na które musz¹
zapracowaæ m³odzi!) zale¿y od m³odego pokolenia - taka jest kolej rzeczy, przynajmniej w naszym kraju.
- Wiêc gdy mizeria w kasie...
- Nie w kasie, a w bud¿etach
wszystkich samorz¹dów i w ca³ym
pañstwie  to trzeba siê staraæ o zewnêtrzne rodki na szeroko pojêt¹
dok. na str. 5

Inny zak¹tek Balcarzowic, 11 sierpnia 2009
Stoj¹c w ogrodzie, wymieni³ siê z tat¹
uwagami na temat otaczaj¹cych go
ptaków, interesowa³y go ró¿ne szczegó³y oraz zmiany w hodowli od czasu tornada. Niejedyne to zwierzêta,
dok. na str. 5

£zy by³y wszêdzie. W ka¿dym
z domów, w których rozmawia³am z
mieszkañcami wiosek. £zy by³y rok
temu, ale i teraz.
Jest jedenasty dzieñ sierpnia 2009.
Mieszkañcy Balcarzowic koñcz¹
przygotowania do wizyty premiera
Tuska. Rok temu obieca³, ¿e spotka

siê z nimi. Wierz¹, ¿e s³owa dotrzyma. Pami¹tkowy obelisk ju¿ zosta³
osadzony. Na razie jeszcze podparty jest ko³kami, by nie przekrzywi³
siê w wylanym wczoraj betonie.
Obok czeka w donicy smuk³y dêbczak  zostanie posadzony obok.
dok. na str. 4

Przypominamy, i¿ do dnia 31
padziernika mo¿na sk³adaæ wnioski o nadanie tytu³u Honorowy Obywatel Powiatu Strzeleckiego oraz Zas³u¿ony dla Powiatu Strzeleckiego.
Uchwa³ê wraz z za³¹cznikami mo¿na znaleæ w internecie na stronie
www.bip.powiatstrzelecki.pl

