
* W naszym szpitalu

pielêgniarki s¹ oddane

dzieciom

* Czy spalaæ odpady?

* Weso³e ¿ycie ucznia

i nauczyciela

* Zjazd absolwentów LO

w Zawadzkiem

* Oferty pracy

Przeczytaj!

Powiat Strzelecki zakoñczy³ ju¿
wyp³atê tzw. stypendiów unijnych
przyznanych uczniom i studentom
na rok 2004/2005. Na stypendia dla
studentów otrzymali�my 215.457 z³,
a jego miesiêczna wysoko�æ wynio-
s³a 146,57 z³ dla jednej osoby. W ra-
mach projektu stypendialnego dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
dysponowali�my �rodkami w wyso-
ko�ci 260.480 z³, �rednia miesiêczna
wysoko�æ stypendium przyznanego
uczniom wynios³a 63,22 z³.

O stypendiach mówi³o siê du¿o
� najczê�ciej �le � g³ównie z powodu
opó�nieñ w realizacji projektu. Pro-
blem ten dotkn¹³ zw³aszcza uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹-
cych siê matur¹.

Stypendia dla uczniów szkó³ po-
nadgimnazjalnych koñcz¹cych siê
matur¹
Przypomnijmy � pierwsz¹ transzê w
wysoko�ci 20% uczniowie otrzyma-
li w grudniu 2004 r., niestety nie wszy-
scy. Je�li kto� nie by³ w stanie przed-
stawiæ ¿adnych dokumentów po-
twierdzaj¹cych poniesienie wydat-
ków na cele edukacyjne (faktur, ra-
chunków, biletów za dojazd z miej-
sca zamieszkania do szko³y i z po-
wrotem) nie móg³ otrzymaæ przyzna-
nego mu wsparcia. Czê�æ uczniów
otrzyma³a wiêc pierwsze pieni¹dze
dopiero w marcu. Na drug¹ transzê

Pierwsza edycja projektów sty-
pendialnych wspó³finansowa-
nych z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego oraz bud¿etu pañ-
stwa dobieg³a koñca.

Z³ó¿ wniosek
o stypendium

Dzieñ Edukacji Narodowej 2005

O nagrodach Starosty Strzeleckiego dla nauczycieli, czytaj str. 5

Pomys³odawca imprezy
burmistrz Strzelec Opol-
skich - Krzysztof Fabia-
nowski otwiera kolejn¹
Wystawê.

Najlepszymi Produktami Powiatu
Strzeleckiego w 2005r. okaza³y siê:
sernik z brzoskwiniami wyproduko-
wany przez cukierniê Grabowski i
Syn z Otmic oraz zestaw wypoczyn-
kowy Albert, wyprodukowany w za-
k³adzie Meble Pyka w Strzelcach
Opolskich. Na zdjêciu laureaci wraz
ze starost¹ Józefem Swaczyn¹ i wi-
cestarost¹ Waldemarem Gaid¹, re-
prezentuj¹cymi zarz¹d powiatu -
fundatora nagrody.

Wiecej o wystawie czytaj na str. 4

- taki dostojny ju¿ wiek obchodzi³o w sobotê
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Mieszka I w Za-
wadzkiem. W tym czasie szkolne mury opu-
�ci³o 2.682 absolwentów. Dla wielu ten krok w
doros³o�æ wcale nie oznacza³ zerwania z nauk¹,
wrêcz przeciwnie - nastêpny etap w dalszym
zdobywaniu wiedzy. Dawni uczniowie zawad-
czañskiej szko³y studiowali i koñczyli studia
na renomowanych uczelniach, wspinali siê po
kolejnych szczeblach kariery zawodowej, ro-
bili specjalizacje, zdobywali najwy¿sze tytu-
³y naukowe w kraju i za granic¹.

Nic dziwnego, ¿e ich dawni profesorowie
s¹ z nich dumni, a oni - dumni s¹ ze swojej
szko³y. Gdyby by³o inaczej - nie stawiliby siê
tak t³umnie na zje�dzie absolwentów: w koñcu
by³o ich ponad 500, czyli jedna pi¹ta! Przyby-
li ze wszystkich stron kraju i �wiata, po to by
znów na chwilê usi¹�æ w ³awkach i poczuæ siê
jak na lekcji. Niektórzy dziwili siê, ¿e nauczy-

60 lat minê³o - jubileusz LO w Zawadzkiem
ciele maj¹ tak �wietn¹ pamiêæ nie tylko do
imion i nazwisk, ale i tego kto z kim sie-
dzia³ w ³awce.
- Mimo tylu wypuszczonych roczni-
ków oni to pamiêtaj¹ - mówi³a jedna z ab-
solwentek. - To wrêcz niewiarygodne! I
zdumiewaj¹ce, ¿e oni wcale siê nie zmie-
niaj¹. Wspomniane to zosta³o zarówno w
pami¹tkowej ksiêdze, autorstwa Arkadiu-
sza Barona (nauczyciela hiostorii) na te-
mat naszego LO, jak i w czasie wyst¹pie-
nia dyrektora Jana Cie�lika, gdy sam za-
uwa¿y³, ¿e od zawsze znany by³ ze zbyt
d³ugich wypowiedzi...

Kameralna szko³a, gdzie uczeñ nie gi-
nie w t³umie. Dobra atmosfera, zachêcanie
do rozwijania w³asnych zainteresowañ,
przyjazne m³odzie¿y grono pedagogiczne.
Czy trzeba siê dziwiæ, ¿e mimo up³ywu lat
czuj¹ siê zwi¹zani ze swoj¹ star¹ bud¹?

Dyrektor Ryszard Pagacz odbiera nagrodê z r¹k wicestarosty Wal-
demara Gaidy w czasie uroczysto�ci jubileuszowej

- wiêcej czytaj str. 8

 Najlepszy Produkt
Powiatu

Strzelecka
          Wystawa
                    Gospodarcza

dok. na str. 3

�Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki mo¿-
na daæ dziecku jest wykszta³cenie�.

Z okazji Dnia Nauczyciela sk³adamy wszystkim nauczy-
cielom najserdeczniejsze ¿yczenia. Du¿o szczê�cia i ra-
do�ci z wykonywanej pracy.
Niech nigdy nie zabraknie wam zapa³u do kszta³towa-
nia i wychowywania m³odych ludzi, a ¿ycie zawodowe
oraz prywatne sk³ada siê z samych pogodnych dni.

Rada i  Zarz¹du
Powiatu Strzeleckiego


