
* Sesja Rady Powiatu
* Susza w gminach
* Nie daj siê z³odziejom
* Letnia Akademia Biznesu

dla m³odych
* Rusza remont drogi 426
* Grzyb - le�ny zabójca
* Oferty pracy

Przeczytaj!

Powiat Strzelecki otrzyma³ �rod-ki na wyp³atê zaleg³ych stypendiówwspó³finansowanych ze �rodkówEuropejskiego Funduszu Spo³eczne-go oraz bud¿etu pañstwa, przyzna-nych na rok szkolny 2005/2006.
Wszystkich uczniów szkó³ �red-
nich korzystaj¹cych ze stypendium
prosimy o kontakt ze szko³ami, do

Uwaga uczniowie szkó³
ponadgimnazjalnych

Wreszcie s¹
zaleg³e

stypendia!

Z pocz¹tkiem sierpnia 2006 rokuPañstwowy Fundusz RehabilitacjiOsób Niepe³nosprawnych (PFRON)uruchomi³ ogólnopolsk¹ bezp³atn¹ li-niê telefoniczn¹ o numerze 0-800-53-
33-35.Bezp³atny numer telefonicznyzapewni wszystkim zainteresowa-nym mo¿liwo�æ pozyskania informa-cji z zakresu: uprawnieñ osób niepe³-nosprawnych, orzecznictwa rento-wego i pozarentowego, zagadnieñzwi¹zanych z zatrudnianiem osóbniepe³nosprawnych.Pod tym numerem telefonu bê-dzie mo¿na równie¿ uzyskaæ infor-macjê teleadresowe wszystkich od-dzia³ów PFRON, Powiatowych Cen-trów Pomocy Rodzinie, starostw i in-nych instytucji do spraw orzekania oniepe³nosprawno�ci.Infolinia bêdzie funkcjonowaæ 5dni w tygodniu w godzinach od 12:00do 20:00.

Ruszy³a bezp³atna
infolinia dla osób

niepe³nosprawnych
Dni Kro�nicy - barwne, pe³ne

atrakcji, przesta³y byæ ju¿ dawno
tylko lokalnym �wiêtem miejscowo-
�ci, jakich wiele. Sta³y siê jedn¹ z tu-

rystycznych atrakcji regionu. Nic
dziwnego, ¿e z roku na rok �ci¹ga tu

Po raz dziesi¹ty...

Ju¿ bezpieczniej

Wreszcie dzieci bêd¹ bezpieczniejsze - mog¹ westchn¹æ z ulg¹ mieszkañcySzymiszowa.Czwartego sierpnia, po dwóch latach od rozpoczêcia prac, zosta³ oddanyok. 600-metrowy odcinek chodnika � od przejazdu kolejowego do ul. Szkolnej.

Ponownie w Kontrakcie

Rok 2005 Rok 2006

Ta sama czê�æ budynku w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 1 - w dwóch ró¿nych latach.                   Wiecej o inwestycji czytaj na str. 2

Liczenie strat po suszy

W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda popsu³a siê, zaczê³o padaæ i... wieleosób chcia³oby, by wróci³y upalne s³oneczne dni. Ale na pewno nie rolnicy. Cilicz¹ straty po kilkutygodniowej suszy. Komisje pracuj¹ we wszystkich gmi-nach.

Odpust ku czci �w. Anny

Odpust w sanktuarium na Górze �w. Anny co roku przyci¹ga rzesze pielgrzy-mów. I w tym roku, w niedzielê 30 lipca, przyby³y ich tu dziesi¹tki tysiêcy, bymodliæ siê tu do patronki �l¹ska.
dok. na str 8

dok. na str 8

dok. na str 4

dok. na str 8

dok. na str 2


