
Przeczytaj:70 rocznica
wybuchu wojny

29 rocznica Sierpnia

800 lat Poznowic

Pierwszy wrze�nia to data z oczywistych wzglêdów wa¿na dla wszystkich
uczniów, ale najwa¿niejsza dla tych, którzy po raz pierwszy przekrocz¹ próg
szko³y i dla tych, dla których ten dzieñ rozpoczyna ostatni rok nauki.

Pierwszy dzwonek

St. sier¿. Edward Dramski nie pierwszy raz bierze udzia³ w akcji �Bezpieczna
droga do szko³y�. Zawsze jednak spotyka siê z bardzo pozytywnymi reakcja-
mi rodziców i rado�ci¹ dzieci: pierwszaki ciesz¹ siê tak, ¿e bardzo czêsto
przybiegaj¹ siê przywitaæ.

Bezpiecznie do szko³y
� nie tylko we wrze�niu

Dyrektorzy z konkursu

Biesiada
Rodzinna

Ofiar �miertelnych jest piêæ, o
trzy wiêcej ni¿ w ubieg³ym roku (w
ciagu 8 miesiêcy, do 1 wrze�nia). Na
szczê�cie ¿aden z tych najtragiczniej-
szych w skutki wypadków nie wy-
darzy³ siê w czasie dwóch wakacyj-
nych miesiêcy. A w³a�nie okres waka-
cji na drogach powiatu mnie interesu-
je i o wakacyjne statystyki pytam
podkom. S³awomira Nowaka, szefa
strzeleckiej drogówki.
- Generalnie liczby zdarzeñ w tym
i poprzednim roku s¹ bardzo podob-
ne � odpowiada, dodaj¹c, ¿e wypad-
ków by³o mniej � 7, a kolizji 110 (w
ci¹gu 8 miesiêcy ub.r. - 106 kolizji i 12
wypadków). W tych zdarzeniach dro-
gowych 13 osób zosta³o rannych (do
1.09.2008 � 14).

Pijemy.
Jedziemy.

Zasypiamy

dok. na str. 2

O zabawie seniorów w Szymiszowie
czytaj wiêcej na str. 8

czytaj wiêcej na str. 2

Do konkursu stanê³o trzech dotychczasowych dyrektorów szkó³ specjalnych.
Na zdjêciu - nowe szefowe ju¿ z nomicjami na now¹ kadencjê

czytaj wiêcej na str. 2

O tym jak mieszkañcy Poznowic bawili siê na jubileuszu wsi czytaj wiêcej na
str. 5

31 sierpnia, w rocznicê pamiêtnego Sierpnia w roku 1980, pod obeliskiem
upamiêtniaj¹cym mêczeñsk¹ �mieræ ks. Jerzego Popie³uszki, wieñce kwiatów
z³o¿yli starostowie Powiatu Strzeleckiego: Józef Swaczyna i Waldemar Ga-
ida.

W 70 rocznicê wybuchu II wojny �wiatowej, w Dniu Weterana, miejscem
spotkania staje siê od kilku lat ju¿ �l¹ska Pieta. Wiêcej czytaj na str. 2

* Przedsiêbiorcy,
pamiêtajcie o zmianie
PKD

* Przygotowania do
do¿ynek w Centawie

* Zaproszenia na:
do¿ynki w Uje�dzie
i przegl¹d orkiestr MN
w Le�nicy

* Oferty pracy

dok. na str. 4


