
Do go�ci z zagranicy i ich rodzin!!!
Wa¿ne spotkanie 3 listopada o godz. 11.00  *  Sala narad strzeleckiego starostwa * Jak przetransferowaæ zasi³ek dla bezrobotnych

zza granicy do Polski? * Jak o to walczyæ? * Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê? *  Sk¹d wzi¹æ na to pieni¹dze?

Kiedy miedzian¹ rdz¹
Po¿ó³k³ych jesiennych li�ci wiêdn¹ ob³oki,
Zgadujemy, czego od nas ob³oki chc¹,
Smutniej¹ce w dali swojej wysokiej.

Na siwych puklach uk³ada siê babie lato,
Na grobach lampy migoc¹ umar³ym duszom,
Ju¿ nied³ugo, nied³ugo czekaæ nam na to,
Ju¿ i nasze dusze ku tym lampom wkrótce wyrusz¹.

Je¿eli ¿ycie jest nici¹ - mo¿na przeci¹æ tê niæ,
I odp³yn¹æ na ob³oku niby na srebrnej tratwie...
Ach, jak ³atwo, ach, jak ³atwo by³oby ¿yæ,
Gdyby nie ¿yæ by³o jeszcze ³atwiej!

Jan Brzechwa

Dzieñ Zaduszny

Doskona³¹ okazj¹ do szczególnego uhonorowania osi¹gniêæ dyrektorów i nauczycieli placówek Powiatu Strze-
leckiego jest sesja Rady Powiatu. Tak w³a�nie sta³o siê na ostatniej sesji, 29 pa�dziernika, kiedy w obecno�ci
radnych pedagodzy � z okazji niedawnego Dnia Edukacji Narodowej � otrzymali Nagrody Starosty Strzelec-
kiego.

Nauczyciele wyró¿nieni

Wiêcej o tym i o Dniu Nauczyciela w innych szko³ach czytaj na str. 6

Jedn¹ z pierwszych by³y regionalne �Z³ote Spinki�. Ostatnia to Nagroda
im. Grzegorza Palki. Zwana jest �samorz¹dowym Oscarem�, bo przyznawana
jest bez udzia³u administracji rz¹dowej. Ile Hubert Kurza³, jako samorz¹do-
wiec, zdoby³ nagród i wyró¿nieñ? Prawdziw¹, choæ niezupe³nie precyzyjn¹,
odpowiedzi¹ jest: wiele.
- Wszystkie wymieni³bym na jeden porz¹dny � pod wzglêdem finansowym
� grant dla gminy � mówi burmistrz Kurza³.
- Faktycznie � przyznaje - tych nagród od trochê by³o. Zawsze jednak pod-
kre�lam, ¿e nie s¹ moj¹ wy³¹czn¹ zas³ug¹, bo na nie pracuje ca³y zespó³. A ¿e

Mam szczê�cie
do ¿yczliwych ludzi

dok. na str. 4

Dwa i pó³ miesi¹ca  minê³o od tornada. Du¿o i ma³o zarazem. Pomoc � z
ró¿nych �róde³ i w ró¿nej formie (finansowej i rzeczowej) dociera do poszko-
dowanych. Ale nadal czekaj¹ na zakoñczenie oszacowania szkód przez rzeczo-
znawców budowlanych.
� Przy okazji wychodz¹ ró¿ne przez ca³e lata nieza³atwione w rodzinie spra-
wy. Przede wszystkim spadkowe, a to istotne, bo odszkodowanie nale¿y siê

Wielka odbudowa

Stefania Ziemke znana jest w
Strzelcach Opolskich i powiecie: od
prawie 28 lat przyje¿d¿a tu z  dara-
mi. Jeszcze przed stanem wojennym
przywozi³a je ma³ym busikiem, ale
w³a�ciwie by³a to raczej pomoc s¹-
siedzka, organizowana ad hoc, ni¿
ubrana w bardziej formalne ramy. Do-
piero w stanie wojennym wszystko
sta³o siê bardziej przemy�lane: wia-
domo ¿e gdy brak w³a�ciwie  wszyst-
kiego, to szpitale, domy dziecka,
DPS-y ze wszystkich potrzebuj¹-
cych pomocy potrzebuj¹ najbardziej.
W Niemczech zbiera³a leki, ³ó¿ka
szpitalne, wózki inwalidzkie, buty,
ubrania, ale te¿ sprzêt biurowy, rêcz-
niki, prze�cierad³a, �rodki czysto�ci.
Wszystko, co ofiarowali darczyñcy i
wszystko, co mog³o siê tu przydaæ.
Teraz te¿ przyjecha³a z darami; czê�æ

By³am
w obozie

w B³otnicy

dok. na str. 5 dok. na str. 4


