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Przeczytaj!

Dotrzymujemy
obietnicy

Od kilkunastu ju¿ lat strzelecka komen-da policji uczestniczy w tej ogólnopol-skiej akcji, rozpoczynaj¹cej siê z pierw-szym dzwonkiem, a koñcz¹cej z ostat-nim dniem wrze�nia. Skierowana jest

Bezpieczna droga do szko³y

przede wszystkim do pierwszaków,ale oczywi�cie czêstsza obecno�æ po-licjantów pod szko³ami na pewnowp³ynie pozytywnie na ca³e szkolneotoczenie.

- tak w najwiêkszym skrócie mo¿na by pod-sumowaæ prowadzon¹ w³a�nie modernizacjê drogiw £¹kach Kozielskich.Zanim siê do niej zabrano, up³ynê³y ca³e lata. Iprzez ca³y ten czas mieszkañcy miejscowo�ci mo-nitowali wszêdzie, gdzie siê da³o, o koniecznyremont. Pocz¹tkowym adresatem skarg by³a Dy-rekcja Okrêgowa Dróg Publicznych, do której na-le¿a³a wówczas ta droga. Ju¿ choæby to wskazu-je, jak zadawniona jest to sprawa.Wraz z powo³aniem powiatów jako struktur sa-morz¹dowych w 1998 roku � czê�æ dróg znalaz³asiê w ich gestii; miêdzy innymi w³a�nie ulica 1Maja w £¹kach Kozielskich. Od tego czasu adre-satem z³orzeczeñ spowodowanych z³ym stanemtechnicznym nawierzchni i brakiem chodnika, alete¿ nieustaj¹cych pró�b mieszkañców £¹k o re-mont drogi sta³ siê Powiat Strzelecki.

Uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych koñ-cz¹cych siê matur¹ w powiecie strzeleckim rów-nie¿ w obecnym roku szkolnym mog¹ ubiegaæsiê o stypendium wspó³finansowane ze �rodkówEuropejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Bu-d¿etu Pañstwa. W porównaniu z poprzednimilatami kwota, któr¹ dysponuje powiat jest znacz-nie ni¿sza � otrzymali�my tylko 106.000 z³, pod-czas gdy na rok 2004/2005 przyznano nam260.480 z³, a na rok 2005/2006 �  407.531 z³. Zuwagi na mniejsz¹ pulê �rodków w pierwszejkolejno�ci stypendium otrzymaj¹ uczniowie zrodzin znajduj¹cych siê w najtrudniejszej sytu-acji materialnej spo�ród wszystkich osób spe³-niaj¹cych poni¿sze kryteria:a) nauka w ponadgimnazjalnej szkole umo¿li-wiaj¹cej uzyskanie �wiadectwa dojrza³o�ci/ma-turalnego publicznej lub niepublicznej posiada-j¹cej uprawnienia szko³y publicznej na tereniepowiatu strzeleckiego, z wy³¹czeniem szkó³ dladoros³ych,

Dzieñ Weterana

Pocz¹tek roku szkolnego i jego ko-niec... Dwa wa¿ne w ¿yciu ucznia dni,podobne nieco (akademia czy apel), atak ró¿ne budz¹ odczucia. Dzieñ ostat-ni � rado�æ: wreszcie koniec! Dzieñpierwszy � smutek i my�l: ¿eby ten rokju¿ siê skoñczy³!

To autentyczne stwierdzenie kilkor-ga m³odych ludzi. Czy da siê uogól-niæ? Raczej tak. Takie odczucia s¹do�æ powszechne.�Uderzaj¹ce jest to, ¿e w miarêup³ywu czasu - wchodzenia na coraz

1 wrze�nia, w Dniu Weterana, pod po-mnikiem �l¹skiej Piety, oddano ho³dofiarom wojny. Pod obeliskiem kwiatyz³o¿y³y oficjalne delegacje PowiatuStrzeleckiego, Gminy Strzelce Opolskie,�rodowisk kombatanckich. Ale.. w nie-licznej grupie osób, które stawi³y siê podpomnikiem, uderza³ zupe³ny brak m³o-

dzie¿y. Wprawdzie tego dnia jeszczeleniuchowano wakacyjnie, ale o ta-kiej rocznicy warto pamiêtaæ.Jak przysta³o na powiatowe obcho-dy tego �wiêta, Weterani zostali za-proszeni przez gospodarzy - Zarz¹dPowiatu na poczêstunek i spotkaniew kameralnym gronie.

Stypendia nie
dla wagarowiczów

Korony ¿niwne
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Radosny(?) pocz¹tek
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Spotkanie z uczniami,
po¿egnanie z dwiema nauczycielkami


