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Powiat ratuje zabytki

Nie mamy w powiecie wielu wy-
j¹tkowych w skali kraju obiektów za-
bytkowych (nie mówi¹c ju¿ o tych
klasy zero), ale o te, które mamy �
zarówno gminy, jak i samorz¹d po-

wiatowy dbaj¹ z pieczo³owito�ci¹. I
to nie tylko dlatego, ¿e lud u nas wier-
ny, a zdecydowana wiêkszo�æ z nich
to zabytki sakralne. Nie tylko dlate-
go, ¿e na samorz¹dzie terytorialnym

spoczywa taki obowi¹zek ustawo-
wy. Przede wszystkim - dla zacho-
wania ich w jak najlepszym stanie dla
przysz³ych pokoleñ.

dok. na str 2

Oczywi�cie, jedni mog¹ liczyæ �na plecy�, inni nie maj¹ takiej szansy. I
dla tych w³a�nie (choæ nie wyklucza to tych pierwszych, ale kto tak na-
prawdê ma takie �plecy�, ¿e zawodowo i finansowo ustawi¹ one m³odego
cz³owieka na wiele lat?) przeznaczony by³ projekt realizowany przez Po-
wiat Strzelecki pn. �Akademia nowych specjalno�ci zawodowych � dobry
pocz¹tek kariery� wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszy Spo³ecznego, Dzia³anie 9.2 Program Operacyjny
Kapita³ Ludzki. W³a�nie zbli¿amy siê do koñca jego realizacji.

Jak dobrze zacz¹æ
karierê zawodow¹?
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Konwent wójtów
i burmistrzów

dok. na str 2

 - Faro³sz bro³ ³od no³s 40 lo³t swojski chlyb - tak swoj¹ opowie�æ o pieczeniu
chleba rozpoczyna 79-letnia Jadwiga Schlappa z Boryczy, ma³ej wioski w
gminie Izbicko. Rozmowa z Pani¹ Hejdl¹ (zdrobnienie imienia Jadwiga) doty-
czy nie tylko chleba i zwi¹zanych z jego wypiekiem obyczajami.

To rozmowa o m³odych latach prze¿ytych w biedzie, to rozmowa o ciê¿-
kiej pracy, jaka wi¹za³a siê z upraw¹ roli, wreszcie to rozmowa o wielopokole-
niowej, kochaj¹cej siê rodzinie, najwiêkszym osi¹gniêciu Pani Jadwigi. Tutaj
przesz³o�æ miesza siê z tera�niejszo�ci¹, w¹tki z m³odo�ci z w¹tkami z tera�-
niejszo�ci, gdy pani Jadwiga jest ju¿ babci¹ ponad tuzina wnucz¹t. Jednak
przez tyle lat jedno nie zmienia³o siê na pewno - poszanowanie dla chleba. I nie
chodzi tu o ostentacyjny znak pobo¿no�ci przed pierwszym naciêciem bo-
chenka. Raczej - o znak krzy¿a robiony ju¿ bez my�lenia o tej czynno�ci, jako
co� najbardziej naturalnego i oczywistego na �wiecie. Robiony przez babciê,
mamê i dzieci, obojêtnie kto rozpoczyna bochenek.

Nie masz nic lepszego
nad chleb z mas³em

i kaw¹ zbo¿ow¹
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Tak¹  �muskack¹� smarowa³o siê chleb by piêknie b³yszcza³

Aktualna sytuacja w strzeleckim PKS, krótka informacja na temat planów,
procedur oraz baz danych dotycza¹cych reagowania na sytuacje kryzysowe,
wspólne przedsiêwziêcia gmin i powiatu w zakresie budowy dróg i chodników
oraz sytuacja finansowa szpitala powiatowego - to tematy kolejnego spotkania
wójtów i burmistrzów z terenu powiaatu strzeleckiego i starosty, które odby³o
siê 24 sierpnia.


