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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

uewiRe za qtys

Przez e—ły miesią™D od IS. grudE 
ni— do ISf sty™zni— wszys™y dorośli 
mieszk—ń™y powi—tu mogli w konkurE 
sie N—jlepszy Produkt Powi—tu StrzeE 
le™kiego PHII głosow—ć, by przyznać 
- ustanowioną po r—z pierwszy - X—e 
grodę Uonsument—F

qłosow—nie ™ieszyło się wielką

To był bal 3
Utóż z n—s nie słysz—ł o wsp—- 

ni—ły™h b—l—™h w g—rnizon—eh woj sko- 
wy™hD n— który™h to p—nowie w swo- 
i™h piękny™h g—lowyeh mundur—eh 
t—ń™zyli do bi—łego r—n— niejednego 
w—l™— ze swoimi p—ni—mi w równie 
piękny™h sukni—™h i ,,szkl—ny™h p—n- 
tofelk—eh”, pozost—wi—ją™ n—stępnie 
przez długie l—t— w swojej p—mięei 
eudowne wspomnieni—C

gheąe powróeić do tyeh pięk- 
nyeh ehwil, post—nowiliśmy więe

dok. na str. V

Wielkie kolędowanie w f łotni™y
Po r—z trzeei w kośeiele fili—lnym pw. śwf t—dwigi Śląskiej 

w fłotniey Strzeleekiej odbył się ygólnodek—ln—ny Przegląd 
Uolęd i P—stor—łek pod h—słem „Z—śpiew—jmy tezusowi”, pod 
p—tron—tem furmistrz— Strzelee ypolskieh, St—rosty Strzelee- 
kiego i Wójt— temielniey.

Smprez— n— PH zespołów śpiew—ezyeh z eztereeh powi—- 
tów i solistów @łąeznie QPH wykon—weówA to nie byle j—kie 
przedsięwzięeie3 go roku nie d— się jej przygotow—ć perfekeyj- 
nie, tym b—rdziej, że n— wszystkieh uezestników ezek—ją dy
plomy, upominki @w tym roku ogromne pluszowe misieA, — dl— 
n—jmłodszego uezestnik— - pueh—r St—rosty @w tym roku t—k 
wyróżniony zost—ł Q-letni Plori—nekA i poezęstunek. „Wielkie 
kolędow—nie” odbyw— się więe eo dw— l—t—.

dok. na str. V

Z—proszeni— dl— gzytelników n— q—lę V—uri PHII
e w n—stępnym numerze dwutygodnik—

popul—rnoś™iąD tym b—rdziejD że wy
bór był przeogromny3 Ulien™i mogli 
wybier—ć spośród PI produktów w Q 
różny™h k—tegori—ehx produk™yjnejD 
usługowej i przetwórstw— rolno-spo- 
żyw™zegoF W tym roku zdeeydow—- 
no się t—kże wró™ić do poprzedniej 
formuły konkursy w której zwyeięz-

Uto z mieszkańców powiatu wygrą 
tę kamer ęC

PT sty™z.nia to starostowie w™ielili 
się w rolę „sierotek”.
Wylosowali sz™zęśliw™a @pana lub 

paniąAD który głosował w konkursie 
na Xajlepszy Produkt Powiatu PHIH 
i u™zestniczył w głosowaniu na XaE 
grodę UonsumentaF Wyniki podane 
zostaną pod™zas qali Vauri 2011.

™ów w posz™zególny™h k—tegori—eh 
wybier— U—pituł—D o™eni—ją™— produkt 
n— podst—wie wielu kryteriówF he- 
™yzj— U—pituły nie mi—ł— jedn—k ż—d- 
nego wpływu n— wybór konsumen
tów, bo konkurs był przeprow—dz—- 
ny dwutorowo f

dok. na str. V

ygólnopolski r—nking szkół e ™zyt—j n— stn S

Pierwszy przyp—dek świńskiej grypy w powie™ie 

qryp— w n—t—rciu 
yd IU sty™zni— lek—rze rodzinni już nie ™o tydzieńD — codziennie przeE 

k—zują do strzeleckiego S—nepidu inform—cje o z—chorow—ni—ch n— 

grypęF S to n—jlepiej świ—dczy o pow—dze sytu—cjiF Pierwszy tydzień styczE 

ni— - RT przyp—dkówF hrugi tydzień - TWd w trzecim tygodniu styczni— 

@ITePQfHIA - IRP przyp—dkiD — w ciągu P dni @PR i PS styczni—A - SUf

Większość to z—ehorow—ni— n— 
ehoroby grypopodobne, —le przyp—d- 
ków grypy r—ezej też nie brakuje. t—k 
to rozróżnićC V—ikowi „n— oko” się to 
nie ud—. Vek—rz - n— podst—wie obj—- 
wów klinieznyeh grypę może podej- 
rzew—ć. Ost—teeznie rozpozn—nie 
potwierdzić mogą jedynie b—d—ni— 
przeprow—dzone w wyspeej—lizow—- 
nym l—bor—torium. Xie u n—s. Pod- 
st—wę b—d—ń st—nowi wym—z z g—rdł— 
lub nos— zb—d—ny metodą biologii 
molekul—rnej PgR w eelu wykryei— 
m—teri—łu genetyeznego wirus—.

X— r—zie jeden ehory z n—szego 
powi—tu tr—fił - n— podst—wie obj—- 
wów klinieznyeh wł—śnie - n— od- 
dzi—ł z—k—źny w ypolu. f—d—ni— po- 
twierdziłyx to pierwszy w powieeie 
przyp—dek grypy erIXI, zw—nej 
potoeznie „świńską”, j—ko że spowo- 
dow—n— jest przez wirus—, który zn—- 
leziony zost—ł u świń. hw— l—t— temu 
k—żdy przyp—dek tej grypy budził 
grozę - n— e—łym świeeie. hziś t—kiej

Z—op—trzenie w środki 
pomo™ni™ze i ortopedy™zne 

e bez zmi—n3
W r—m—eh ubezpieezeni— zdro

wotnego przysługuje refund—ej — 
przedmiotów ortopedyeznyeh i środ
ków pomoeniezyeh. Są to np. wózki 
inw—lidzkie, różnego rodz—ju prote
zy, —p—r—ty ortopedyezne, —p—r—ty 
słuehowe, soezewki okul—rowe, obu
wie ortopedyezne, m—ter—ee przeeiw- 
odleżynowe, l—ski i kule, — t—kże pie- 
luehom—jtki, eewniki ezy sprzęt sto- 
mijny.

yd I styezni— PHHR roku potwier- 
dz—niem i rejestr—eją zleeeń n— te środ
ki, — t—kże wyd—w—niem k—rt z—op—- 
trzeni— miesięeznego w r—m—eh umo
wy z NFZ z—jmow—ł się n—sz szpit—l. 
X— kilk— dni przed końeem grudni— 
ub.r. szpit—l otrzym—ł nową umowę z 
NPZ n— re—liz—eję tyeh z—d—ń. S ok—- 
z—ł— się nie do przyjęei—. hl—ezegoC 
Nie przewidzi—no ż—dnego wyn—gro- 
dzeni— z tego tytułu3 W sytu—eji, kie

p—niki już nie m—, i dobrze.
- U—żd— odmi—n— grypy może skoń- 
ezyć się groźnymi powikł—ni—mi @z—- 
p—lenie mięśni— sercowego, z—p—lenie 
płue, opon mózgowyeh ezy niewy
dolność nerekA, n—wet śmiereią- przy- 
pomin— U—t—rzyn— U—noz—, dyrektor 
PSSi w Strzele—eh ypolskieh @yd 
poezątku roku n— grypę zm—rło w 
Polsee już IR osób - przyp red.A. - S 
w ż—dnym przyp—dku gryp— nie jest 
bł—hą ehorobą. Obj—wy tox wy sok— 
gorąezk—, dreszeze, bóle głowy, mię
śni i st—wów, k—szel i k—t—r. ybj—wy 
świńskiej grypy są b—rdzo podobne 
do „zwykłej”, —le b—rdzo pow—żnie 
powinno n—s z—niepokoić gw—łtow- 
nie pog—rsz—jąee się s—mopoezueie, 
uezueie dusznośei, odk—szliw—nie ze 
śl—d—mi krwi, zn—ezne osł—bienie, utr—- 
t— —petytu i ł—knieni—. Wówez—s po- 
r—d— lek—rz— st—je się konieezn— i to w 
trybie pilnym. Przede wszystkim 
powinny skorzyst—ć z niej osoby ze

dok. na str. 2

dy szpit—l ponosił z tego tytułu okre
ślone koszty @ehoć nie był— to duż— 
kwot— - z—ledwie tysiąe złotyeh mie- 
sięeznieA - musi—ł odmówić jej pod- 
pis—ni—. tedn—k we—le nie rozwiązy- 
w—ło to problemu p—ejentów. Wręez 
przeeiwnie, przysp—rz—ło im no- 
wyehx j—zdy do siedziby NPZ w 
ypolu, by potwierdzić wnioski.

hziś już wszystko wróeiło do 
st—nu z roku poprzedniego. t—k to 
możliweC

Otóż dyrektor Szpit—l— Powi—to- 
wego zost—ł— zobowiąz—n— przez Z—- 
rząd Powi—tu Strzeleekiego do pod- 
pis—ni— umowy z NFZ, —le też szpi
t—l dost—ł n— to środkix IP tysięey z 
budżetu Powi—tu. T—k więe, Z—rząd 
Powi—tu wyszedł n—przeeiw potrze
bom mieszk—ńeów. Wszystko będą 
mogli z—ł—twić n— miejseu.
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P p y w s e t s t r z i v i g u s

y zdrowiuD dróg—™h 
i row—™h melior—™yjny™h

Pod™z—s Uonwentu St—rostów 
Województw— ypolskiegOD który ze
brał się IP sty™zni— w siedzibie strzeE 
le™kiego st—rostw—D — którym wspoE 
min—liśmy w poprzednim numerze 
n—szej g—zetyD dyskutow—no o kilku 
istotny™h dl— s—morządów powi—ten 
wy™h kwesti—™hF Sstotny™h z—równo 
pod względem i™h w—gi dl— budżeE 
tów, —le też w—gi dl— mieszk—ń™ówF

Uwesti— pierwsz— to o™zywiś™ie 
szeroko rozumi—n— służb— zdrowi—. 
Ten tem—t podniósł st—rost— tózef 
Sw—™zyn—D który stwierdził, że ™z—s 
już, by starostowie wyk—z—liD j—k wy
sokie koszty ponoszą powi—ty w 
efek™ie pog—rsz—ją™ej się sytu—™ji pl—E 
™ówek szpit—lny™h, ™o związ—ne jest 
nie tylko z kontr—kt—mi z—wier—nymi 
z NPZd —le i niepł—™eniem przez Fun
dusz z— n—dwykon—ni—f t—k z—uw—- 
żył st—rost— kędzierzyńsko-kozielski 
- k—żdy dobry oddzi—ł, n— którym 
le™zy się wielu p—™jentów, jest ™ięż—- 
rem dl— pl—™ówki szpit—lnej.

Snny tem—t związ—ny ze szpit—- 
l—mi to rządowy pomysł i™h oblig—- 
toryjnego przekszt—ł™—ni— w spółki 
pr—w— h—ndlowego. gzy nie lepiej 
byłoby zmienić przepisy 1—k, by bez 
i™h przekszt—ł™eni— mogły prow—dzić 
usługi komercyjneC - pyt—no, wsk—- 
zują™, że nowo™zesny sprzęt @w któ
ry wzbog—™iło się w ost—tni™h l—t—™h 
wiele szpit—liA byłby wykorzyst—ny 
w zn—™znie większym niż doty™h™z—s 
stopniu, — wpływy z 1—ki™h usług uzu- 
pełni—łyby br—ki w szpit—lnej k—sieF

Wówiono również o w™hodzą- 
™ym w ży™ie od I lip™— br. nowym 
podzi—le województw— n— rejony r—- 
towni™tw— medy™znego, z który™h 

Polski Związek qiu™hy™h 
informuje

W miesią™u sty™zniu PHII roku odbyło się zebr—nie spr—wozd—w™zo - 
wyborcze ™złonków Polskiego Związku qłu™hy™h - koł— terenowego w Strzel- 
™—™h ypolski™hF N— tym zebr—niu zost—ł wybrany nowy 
Z—rząd koł—x 
entoni Sznur— - przewodni™zą™y
Wiesł—w W—jewski - wi™eprzewodni™zą™y 
terzy Vemke - sekret—rz 
fogd—n Winny - sk—rbnik 
eifred ghu™hel - ™złonek

f iuro koł— mieś™i się w Strzel™—™h ypolski™h 
przy uIf Ur—kowskiej ITf 

gzynne jest dw— r—zy w tygodniux 
wtorki od godz IIxHH do IQxHH or—z ITxHH do IWxHH 
piątki od godzF IIxHH do IQxHH or—z ITxHH do IWxHH

W biurze wszys™y ™złonkowie koł— or—z inne osoby głu™honieme i niedosły- 
szą™e mogą uzysk—ć por—dy ™ywilno - pr—wneF

Snform—™je można z—sięgnąć 
pod nr tek UURTQWIWS w godzin—™h pr—™y fiur—

Z—rząd

k—żdy tworzą dw— powi—ty. hod—j- 
my, że w przyp—dku n—szego powi—- 
tu zmieni— się niewiele - n—leżymy 
do rejonu kr—pkowi™ko-strzele™kiego 
i n—d—l obie stoli™e powi—tów będą 
miej s™—mi postoju k—retekF Proble
mem będzie jedn—k inne z—g—dnienie 
- w jednym rejonie r—towni™tw— bę
dzie mógł funk™jonow—ć tylko jeden 
oper—tor k—retek - obe™nie jest i™h 
dwó™hx w n—szym powie™ie jeżdżą 
k—retki FAVgU, w powie™ie kr—pko- 
wi™kim - inneF

N—stępny tem—t, żywotnie inte- 
resują™y mieszk—ń™ów to drogi po- 
wi—towe - ze względu n— f—t—lny i™h 
st—n o™zywiś™ie @wieloletnie z—nie- 
db—ni— sprawiły, że powi—ty przeję
ły drogi w st—nie f—t—lnym. W dod—t- 
ku to tem—t „wrażliwy” - ze względu 
n— fin—nseF Z tego też względu st—nie 
n— n—jbliższym posiedzeniu Uongre- 
su Związku Powi—tów Polski™h, 
gdzie st—rostowie będą z—bieg—ć o 
przestrzeg—nie defini™ji drogi powi—- 
towej, któr— określ— ją j—ko łą™zą™ą 
mi—st— i gminy, — nie - j—k pojmow—ne 
to jest obe™nie - że st—nowi od™inek 
między wiosk—mi, oderw—ny od sie™i 
drógF

Podobnie niepokoją™e jest ob—r- 
™z—nie powi—tów odpowiedzi—lnoś™ią 
z— st—n rowów melior—™yjny™h i ™—łej 
związ—nej z nimi infr—strukturyf Sn- 
terpret—™j— przepisów w tym z—kre
sie st—nowi też kwestię sporną mię
dzy powi—t—mi — Winisterstwem 
Rolni™tw—f

N— konie™ st—rost— z—uw—żył, że 
w—g— porusz—ny™h tem—tów jest t—k 
duż—, że wsk—z—ne byłoby spotk—nie 
st—rostów z m—rsz—łkiem i wojewodąF

Wyst—w— w Zespole Szkół 
ygólnokształ™ą™y™h 

w Strzel™—™h ypolski™h
tednym z —spektów dzi—ł—lnoś™i 

poz—szkolnej młodzieży u™zęsz™z—- 
ją™ej do Zespołu Szkół ygólnokszt—ł- 
™ą™y™h w Strzel™—™h ypolski™h jest 
pomo™ ™h—ryt—tywn—f

Przej—wem owej dzi—ł—lnoś™i 
był— org—niz—™j— n— przełomie grud
ni— i sty™zni— wyst—wy pr—™ pl—- 
sty™zno-te™hni™zny™h, które zost—- 
ły wykon—ne przez osoby os—dzone 
w Z—kł—dzie U—rnym nr I w Strzel- 
™—™h ypolski™hF Wśród wyst—wio- 
ny™h ekspon—tów były między in
nymi pr—™e gr—fi™zne, ozdoby świą- 
te™zne, kunsztowne pr—™e p—pierni- 
™ze, modele okrętów i wiele, wiele 
inny™hF Łą™znie wyst—wiono VS pr—™F 
W—teri—ł zdję™iowy z—prezentow—- 
ny™h pr—™ zn—jduje się n— stronie in
ternetowej Zespołu Szkół ygólno- 

sł—bszym lub upośledzonym ukł—dem 
odpornoś™iowymx dzie™i do l—t P, 
osoby st—rsze, p—™jen™i z przewle
kłymi ™horob—mi @npF ™horzy n— —st- 
mę, z problem—mi z krążeniem, z 
™horob—mi nowotworowymiA, osoby 
le™zą™e się lek—mi sterydowymi i ko
biety w ™iążyF
e t—k możn— się z—r—zić grypą ?
- Wirus świńskiej grypy eHINI 
to zmutow—n— wersj— wirus— HINI 
@tzwF hiszp—nkiA. U—żdy wirus gry
py przenosi się drogą kropelkową w 
™z—sie ru™hu powietrz—, ki™h—ni— ™zy 
k—szlu, —le też przez kont—kt z wy
dzieliną ™horegoF Wyst—rczy z nim 
przebyw—ć w jednym pomiesz™ze- 
niu, by się z—r—zić. S to niekonie™znie 
wtedy, gdy ktoś ki™hnie ™zy k—szlnie 
bez z—sł—ni—ni— ustF Wyst—r™zy, że 
ki™hnie n— kl—wi—turę komputer—, 
przy którym s—mi będziemy pr—™o- 
w—ć, — my - nieumywszy rąk wy™ią- 
gniemy k—n—pkę n— śni—d—nieF W do- 
d—tku z—r—żeni mogą przenosić wiru
s— n— inny™h z—równo przed, j—k i po 
wystąpieniu obj—wów. hl—tego n—j- 
lepszym sposobem u™hronieni— się 
przed z—™horow—niem jest ™zęste 
my™ie rąk. Nie możn— się z—r—zić 
świńską grypą przez jedzenie sm—- 
żonej, gotow—nej lub pie™zonej wie
przowiny @wirus świńskiej grypy gi
nie w temp. UH°gA.
e t—k się ™hronić przed grypą?
- Wożn— się jesz™ze z—sz™zepić. 
ghoć jesienno-zimowy sezon z—™ho- 
row—ń n— grypę trw—, sz™zepienie 
powinno przynieść pozytywne efek
ty - o™eni— dyrektor U—noz—.

@mgA 

kszt—ł™ą™y™h w Strzel™—™h ypolski™hF 
Pod™z—s zwiedz—ni— wyst—wy istni—- 
ł— możliwość z—kupu wyst—wiony™h 
pr—™F hzięki uprzejmoś™i i z——ng—żo- 
w—niu dyrek™ji or—z pr—™owników 
Z—kł—du U—rnego nr I w Strzel™—™h 
ypolski™h do™hód z org—niz—™ji wy
st—wy zost—nie przek—z—ny n— ™ele 
™h—ryt—tywneF

hyrek™j—, grono ped—gogi™zne 
or—z u™zniowie ZSy w Strzel™—™h 
ypolski™h pr—gną wyr—zić podzięko- 
w—nie skierow—ne z—równo do pr—- 
™owników ZU nr I w Strzel™—™h 
ypolski™h or—z osób os—dzony™h z— 
pomo™ w org—niz—™ji j—k również wy
kon—nie wiel™e interesują™y™h pr—™ 
pl—sty™zno- te™hni™zny™h będą™y™h 
przedmiot—mi wyst—wyF

fe—t— Wehli™h

qryp— w n—tarciu

Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę 
oraz chronię przed nią innych

Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie,

ponadto:

przestrzegaj zasad higieny oddychania - w czasie kaszlu i kichania zakrywaj 
nos i usta chusteczką jednorazową,

<< poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie iel do rąk lub zapas 

jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki 
w podróży rzĄdku zapewniają możliwości częstego mycia rąk.

Jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub 

kaszl w zgięcie łokciowe - twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem,

S w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania 
powierzchni i elementów ich wyposażenia,

J unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz*" z Innymi podróżnymi,

unikaj masowych zgromadzeń,

J zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.

Nie lekceważ grypy - chroń siebie i innych - przy wystąpieniu objawów takich jak 
gorączkę, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zoatań 

w domu, w przypadku nasilenia objawów — zwłaszcza wystąpienia duszności - 
niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

X—grod— dl—
,,Post—™i 
zn—ny™h 

i niezn—ny™h”

Po org—nizow—ny™h w roku PHHR 
i PHHS konkurs—™h n—stąpił— kilkulet
ni— przerw—f hopiero w tym roku 
powró™ono do pomysłu n—gr—dz—ni— 
n—j lepszy™h konkursów kultur—lny™h 
kół hFUF

Wiło n—m poinformow—ć, że 
strzele™kie Uoło hFU w k—tegorii te- 
—tr i literatur— zost—ło zwy™ięz™ą kon
kursu. N—grodzony projekt to wie- 
™zór te—tr—lny i wyst—w— ptF „Post—- 
™i zn—ne i niezn—ne w ost—tni™h QHH 
l—t—™h historii Śląsk—”.

N—grodę - w imieniu wszystki™h 
zaang—żow—ny™h w przedsięwzię™ie 
- odebr—ł przewodni™zą™y koł— W—F 
dem—r q—id—F



p y w s e t s t r z i v i g u s Q

STUhiXT SS
- kszt—ł™enie ust—wi™zne osób niepełnospr—wny™h

Przydatne informacje dotyczące pro
gramu realizowanego przez Państwo
wy pundusz Rehabilitacji ysób Xiepel- 
nosprawnych

edres—™i progr—mu
I f edres—t—mi progr—mu są osoby z 
orze™zonym zn—cznym lub umi—rkow—E 
nym stopniem niepełnospr—wności @lub 
orze™zeniem równow—żnymAD które sąx 
—A student—mi studiów pierwszego 

stopni— lub student—mi studiów druE 
giego stopni— —lbo student—mi 
jednolity™h studiów m—gisterski™h 
- prow—dzony™h przez szkoły wyE 
ższeD

bA posi—d—™z—mi dyplomu ukończeni— 
studiów wyższy™h kszt—ł™ą™ymi się 
n— studi—™h podyplomowy™h proE 
w—dzony™h przez szkoły wyższe lub 
przez inne jednostki upr—wnione do 
prow—dzeni— tych studiów n— podE 
st—wie odrębny™h przepisówD

™A u™zestnik—mi studiów doktor—n™E 
ki™h prow—dzony™h przez szkoły 
wyższe lub przez inne jednostki 
upr—wnione do prow—dzeni— tych 
studiów n— podst—wie odrębny™h 
przepisówD

dA słu™h—™z—mi kolegiów pr—™owników 
służb społe™zny™hD kolegiów n—E 
u™zy™ielski™h lub n—u™zy™ielski™h 
kolegiów języków ob™y™hD

eA u™zni—mi szkół poli™e—lny™hD 
fA student—mi u™zelni z—gr—ni™zny™hD 
gA student—mi odbyw—jącymi st—ż z—e 

wodowy z— gr—ni™ą w r—m—™h proE 
gr—mów Unii iuropejskiejD pobieE 
r—jącymi n—ukę w systemie st—™joE 
n—rnym lub systemie niest—cjon—rE 
nymF

Pf edres—t—mi progr—mu są również 
osoby z orze™zonym zn—™znym lub 
umi—rkow—nym stopniem niepełnoE 
spr—wnoś™i @lub orze™zeniem równowaŹE 
nymAD które m—ją wsz™zęty przewód 
doktorskiD — nie są u™zestnik—mi stuE 
diów doktor—n™ki™hF
Qf edres—t—mi progr—mu są również 
osoby z orze™zonym lekkim stopniem 
niepełnospr—wnoś™i @lub orze™zeniem 
równow—żnymAD które spełniają 
łą™znie n—stępują™e w—runkix
—A były u™zestnik—mi progr—mu posi—E 

d—ją™ zn—™zny lub umi—rkow—ny 
stopień niepełnospr—wnoś™i @lub 
orze™zenie równow—żneAD

bA uzysk—ły orze™zenie o lekkim stopE 
niu niepełnospr—wnoś™i w tr—k™ie 
u™zestni™tw— w progr—mieD po z—He 
™zeniu ™o n—jmniej pierwszego roku 
n—ukiD — w przyp—dku form kszt—U 
™eni— trw—ją™y™h jeden rok - ™o 
n—jmniej pierwszego semestru n—E 
ukiF

Rf W sytu—™jiD o której mow— w ustF Qd 
pomoc fin—nsow— może zost—ć przyE

zn—n— wyłą™znie do cz—su ukończeni— 
przez wnioskod—wcę n—uki w r—m—ch tej 
formy kszt—łceni— w tr—kcie której n—E 
stąpił— zmi—n— stopni— niepełnospr—we 
ności n— lekkiF

Pormy pomo™y 
w ram—™h Programu

Pomoc fin—nsow— w r—m—ch progr—mu 
udziel—n— jest w formiex
If dofin—nsow—ni— kosztów n—ukiD tjF 
pomoc bezzwrotn— zw—nego d—lej ,,doE 
fin—nsow—niem”,
Pf Przyzn—ne dofin—nsow—nie może 
obejmow—ć w szczególności n—stępująE 
ce koszty związ—ne z n—uką pobier—ną 
przez Wnioskod—wcęx
—A opł—ty z— n—ukę @czesneAD
bA z—kw—terow—ni— - w przyp—dku n—E 

uki poz— miejscem st—łego z—mieszE 
k—ni—D

cA doj—zdówD
dA związ—ne z dostępem do Snternetu 

@inst—l—cj— i —bon—mentAD
eA uczestnictw— w z—jęci—ch m—jących 

n— celu podniesienie spr—wności fiE 
zycznej lub psychicznej d

fA z—kupu przedmiotów uł—twi—jących 
lub umożliwi—jących n—ukęD w tym 
z—kupu progr—mów komputeroE 
wychD p—mięci przenośnej USfD 
dysków optycznych @npF ghA or—z 
dyskietek,

gA wyj—zdów org—nizow—nych w r—E 
m—ch z—jęć szkolnychF

Qf W przyp—dku Wnioskod—wców bęE 
dących beneficjent—mi progr—mów Unii 
iuropejskiejD studiujących w Polsce bądź 
z— gr—nicą lub odbyw—jących st—ż z— gr—E 
nicą, przyzn—ne w r—m—ch progr—mu 
dofin—nsow—nie może obejmow—c rówE 
nież wkł—d wł—sny, wym—g—ny z—s—d—mi 
progr—mów Unii iuropejskiejF

Rf ysoby, które m—ją wszczęty przeE 
wód doktorski, — nie są uczestnik—mi 
studiów doktor—nckich prow—dzonych 
przez szkoły wyższe lub przez inne jedE 
nostki upr—wnione do prow—dzeni— tych 
studiów n— podst—wie odrębnych przeE 
pisów, mogą ubieg—ć się o przyzn—nie 
dofin—nsow—ni— wyłą™znie n— pokryE 
cie opł—t z— przeprow—dzenie przewodu 
doktorskiegoF

Sf W r—m—ch progr—mu wyklu™zona 
zost—ł— możliwość dofin—nsow—ni— koszE 
tów z—kupu sprzętu komputerowegoY 
pod pojęciem ^sprzeiu komputeroweE 
go” n—leży rozumieć c—łość lub część 
fizycznego sprzętu komputerowego 
@h—rdw—reA, t—kiego j—kx procesor, p—E 
mięć komputerow— @z wyłączeniem p—E 
mięci przenośnej USf, dysków optyczE 
nych or—z dyskietekA, druk—rk—, sk—ner, 
monitor, kl—wi—tur—, tw—rdy dyskF

y p i R T Y P R e g Y
pywLerowYURZĄh PRegY

uIf qogolińsk— P —d RUeIHH Strzetee ypolskie 
teL RTP IV IH

Terminy składania wniosków
Termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki 

wyzna™zono od dnia HIfHPfPHIIh do dnia PV.OP.POllr.

Wię™ej o programie na stronie internetowej PPRyX wwwFpfromorgFpl 
@zakładka Programy i zadania PPRyXGSTUhiXT SSG Pro™edury realizaE 
™ji programu oraz załą™znikiFA oraz w tutF yddziale PPRyX pod nr tek 
@HUUA VVU PH PU

Z głębokim ż—lem przyjęliśmy wi—domość o śmierci

P—n—

Wł—dysław— r—ber—

długoletniego Przewodni™zą™ego Polskiego Związku imerytówD 
Ren™istów i Snw—lidów yddzi—łu Rejonowego 

w Strzel™—™h ypolski™hF

Żonie i X—jbliższym

wyr—zy współ™zu™i— skł—d—ją 
R—d— i Z—rząd Powi—tu Strzele™kiego

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

STexywssuy wsitsgi 
PRegY

WYweqexse 
ygziuswexse 
PRecyDewcY:

uyxsuvTexThSF 
yfSŁuqs KvsiXTe qgr

STRZELgE yP. e wykształ™enie średnie
e dóbr— dyk™j— i miły ton głosu 
e dóbr— znajomość komp.
e komunik—t.D kreatywność
e osoby u™zą™e się mile widziane

KUgHARZG 
pywyg uugrARZA

qRAfOW e doświad™zenie mile 
widziane

KyXSUVTAXThSF 
yfSŁUqS KLIENTA

STRZELgE yP. e wykształ™enie min. średnie
e dobra dyk™ja
e komunikatywność, dyspozy™yjność
e znajomość komputera

SPRZEhAWgA STANISZgZE WLK. e obsługa kasy fiskalnej 
e akt. książe™zka zdrowia 
e doświad. mile widziane

SPRZEhAWgA STRZELgE yP. e wykształ™enie min. zawodowe
e doświad™zenie zawodowe w handlu mile widziane

PRZEhSTAWIgIEL 
rAXhLywY

STRZELgE yP.
I yKyLIgE

e wykszt. min. średnie
e komunikatywność
e prawo jazdy kat. B (samo™hód własny mile widzianyA

ASYSTENT PREZENTERA 
KSERyWgA

gAŁA PyLSKA e wykształ™enie średnie
e prawo jazdy kat. B
e doświad. w sprzedaży bezpośredniej mile widziane 
e wysoka kultura osobistaD dobra organiza™ja pra™y 

oraz skute™zność w realiza™ji powierzony™h zadań
PREZENTER HANDLOWY. 
xEqygtATyR

gAŁA PyLSKA e wykształ™enie średnie
e prawo jazdy kat. B
e doświad. w sprzedaży bezpośred. mile widziane
e wysoka kultura osobistaD gotowość do odbywania 

podróży służbowy™h
e łatwość w nawiązywaniu kontaktów

SPRZEhAWgA ZAWAhZKIE e wykształ™enie średnie 
e obsługa komputera 
e prawo jazdy kat. B

KUgHARKA STRZELgE yPyLSKIE e wykształ™enie gastronomi™zne
e mile widziana znajomość ku™hni koreańskiej 
e doświad™zenie zawodowe mile widziane

KUgHARZ STRZELgE yPyLSKIE e wykształ™enie średnie (ku™harzA 
e znajomość ku™hni śląskiej i innej 
e Q letnie doświad™zenie w zawodzie

KELNER e fUPETyWY STRZELgE yPyLSKIE e wykształ™enie średnie (kelner - bufetowyA
e obsługa konsumenta w restaura™ji
e ro™zne doświad™zenie w zawodzie
e znajomość j. angielskiego oraz j. niemie™kiego 

w stopniu dobrym
KSERyWgA KATf gcE TRANSPyRT WIĘhZYNARyhyWY 

(NIEWgYA
e prawo jazdy kat. gcE
e uprawnienia na przewóz rze™zy 
e doświad™zenie zawodowe

KELNER RASZyWA e wykształ™enie średnie gastronomi™zne 
e znajomość j. angielskiego w stopniu dobrym

KUgHARZ RASZyWA e wykształ™enie średnie gastronomi™zne
KUgHARZ STRZELgE yPyLSKIE e wykształ™enie min. średnie kierunkowe

e doświad™zenie zawodowe
e znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym

KSERyWgA ZAWAhZKIE e wykształ™enie min. zawodoweD mile widziane średnie
e prawo jazdy kat. Bd gE
e dokonywanie samodzielny™h drobny™h napraw samo™hodów

KSERyWgA KATf gcE TRASY KRAtyWE c gZEgHY e prawo jazdy kat. gcE
e badania psy™hote™hni™zne
e kurs na przewóz rze™zy
e ro™zne doświad™zenie w zawodzie

KSERyWgA - yPERATyR PyWPY 
hy fETyNU

PyWIAT STRZELEgKI
I KĘhZIERZYŃSKyEKyZIELSKI

e wykształ™enie zawodowe
e uprawnienie operatora pompy do betonu 
e prawo jazdy kat. g

RyfyTNSK yqoLNyf UDyWLANY gAŁY KRAt e umiejętność montażu płyt gipsEkarton
STRAŻNIK STRZELgE yPyLSKIE e mile widziany kurs pra™ownika o™hronyD 

li™en™ja pra™ownika o™hrony
e sumienność, rzetelność

hyZyRgA STRZELgE yPyLSKIE e wymagane jest umiarkowane orze™zenie o niepełnosprawn. 
e doświad™zenie zawodowe mile widziane

PRAgyWNIK ygHRyNY STRZELgE yPyLSKIE e wykształ™enie min. zawodowe
e kurs pra™ownika o™hrony
e doświad. zawodowe mile widziane na podobnym stanowisku

LAKIERNIK SAWygHyhyWY fyRYgZ e mile widziane doświad™zenie
PRAgyWNIK REWyNTyWY WEhŁUq ZLEgEŃ e doświad™zenie zawodowe
hEKARZ - PywygNIK hEKARZA WEhŁUq ZLEgEŃ e uprawnienia na piły motorni™ze 

e mile widziane doświad™zenie
MAqAZYNIER qLIWIgE e KLESZgZOW e wykształ™enie min. zawodowe 

e uprawnienie na wózki widłowe 
e książe™zka sanepidowska widziane

MAqAZYNIER e hySTAWgA gAŁY KRAt, IZBIgKy e znajomość rynku budowlanego 
e prawo jazdy kat. gcE 
e dyspozy™yjność

PAKyWAgZG PRAgyWNIK 
PRyhUKgtI

yLSZyWA e wykształ™enie zawodowe 
e pre™yzja, sumienność

KIERyWgA KATf gG WAqAZYNIER STRZELgE yPyLSKIE 
c TRASY KRAtyWE

e wykształ™enie min zawodowe 
e prawo jazdy kat. g

MAqAZYNIER ZAWAhZKIE e wykształ™enie min. zawodowe 
e uprawnienia na wózki widłowe

SZEP EKIPY yLSZyWA e wykształ™enie średnie
e obsługa komputera
e uprawnienia na operatora wózka widłowego
e zarządzanie produk™jąD magazynem
e gotowość do wyjazdu na Q miesią™eE szkolenie

yfROfKA TWyRZYW
SZTUgZNYgH

STRZELgE yPyLSKIE e zdolnoś™i manualne
e prawo jazdy kat. B mile widziane

yPERATyR MASZYN hYLAKI e zdolnoś™i manualne
HYhRAULIK STRZELgE yPyLSKIE e mile widziane doświad™zenie
PIELĘqNIARKA yPIEKI 
hŁUqyTERMINyWEt

LESNIgA e wykształ™enie pielęgniarskie 
e ukoń™zone kursy kierunkowe
e min. ro™zny staż na podobnym stanowisku

PALAgZ STRZELgE yPyLSKIE e uprawnienia na kotły parowe powyżej SH kW
WyNTER WIĄZEK hYLAKI e zdolnoś™i manualne
PIŁyWY ZAWAhZKIE e wykształ™enie min. zawodowe
II KyWAL ZAWAhZKIE e wykształ™enie min. średnie

e mile widziane uprawnienia na obsługę wózków widłowy™h 
oraz na obsługę suwni™y sterowanej z poziomu „H”

PRAgyWNIK PyRZĄhKyWYD 
SPRZĄTAgZKA

STRZELgE yPyLSKIE e wymagane jest umiarkowane orze™zenie o niepełnosprawn.



R p y w s e t s t r z i v i g u s
„qdy w IU wieku szalały w n—szy™h stron—™h morowe dziewi™eD 

święty Seb—sti—n przed dżumą obronił qąsiorowi™e 
Z—jego przy™zyną wieś się ur—tow—ł— 

S z wdzię™znoś™i świętemu k—pli™zkę zbudow—ł—FFF”

Po raz pierwszy 
e „sebastianek”

Uult śWf Seb—sti—n— trw— nieprzerw—nie w qąsiorowic—ch od pon—d 
trzystu l—tF S ob™hody upamiętniające śmierć Świętego od l—t mniej wię™ej 
wygląd—ły t—k s—moF Rok PHII z—pisze się innow—cj—miF Xie żeby z—br—- 
kio tr—dycyjnej procesji ze szt—nd—r—mi @rolnikówD str—ż—kówD górnikówAD 
w której idą niem—l wszyscy mieszk—ńcy wsi @choćby po jednej osobie z 
jednego domuAF ele dod—no w tym roku elementy wzbog—c—jące tr—dycjęF 
Pierwszy to biesi—d—D n— z—kończenie obchodówD drug— - to poj—wienie się 
n— stoi—ch chlebk—d którego post—nowiono n—zw—ć „seb—sti—nkiem” Z 
mąki pszennejD —le z— to z oliwk—mi i wonnymi zioł—miD przypomin—jącyE 
mi ojczyznę ŚWf Seb—sti—n— - RzymF

Skąd te nowościC To głównie z—sług— członków Stow—rzyszeni— Odno
wy Wsi qąsiorowiee or—z Stow—rzyszeni— Uobiet i qospodyń Wiejskieh. t—k 
mówi q—briel— Piper - gdy jest grup— ludzi, której „się ehee”, to gołym okiem 
wid—ć tego efekty. ele to wszystko zbliż— też ludzi - grono z——ng—żow—nyeh w 
różne przedsięwzięei— rośnie. To dl—tego w ubiegłym roku qąsiorowieom po
wierzono org—niz—eję dożynek gminnyeh. T—kże dl—tego wieś @też w PHI HA 
zdobył— SSS miejsee w konkursie n— N—jł—dniejszą Wieś Opolską.

S gdyby nie rosnąe— integr—ej— - z—pewne tegoroezne obehody ku ezei św. 
Seb—sti—n— nie ud—łyby się t—k dobrze.

PH styezni— mieszk—ńey wsi wr—z z—proszonymi gośćmi @m.in. ks. Pro- 
boszez r. Piehen, st—rost— t. Sw—ezyn— i wójt t. Jelito) spotk—li się w dużej S—li 
budynku OSP n— biesi—dzie seb—sti—nowej, któr— był— d—lszą ezęśeią świętow—- 
ni— dni— p—tron— wsi św. Seb—sti—n—. Uilk—dziesiąt osób przy k—wie, koł—ezu i 
szkl—neezee grz—nego win— śpiew—ło kolędy i pieśni n—wiązująee z—równo do 
post—ei p—tron— wsi j—k i św. enny. Oprawę muzyezną uroezystośei przygoto- 
w—ł W—ldem—r hembońezyk, koł—ez upiekł P—weł Sehlens—g, n—tomi—st dzieei 
ze świetliey środowiskowej w qąsiorowie—eh, pod kierunkiem opiekunki fo- 
gusł—wy Półtor—k, odegr—ły seenki związ—ne z żyeiem św. Seb—sti—n—. To z ieh 
występu poehodzi przytoezony n— wstępie eyt—t.

Wszysey też spróbow—li ehleb— - dzieł— p—ń ze Stow—rzyszeni— Uobiet i 
qospodyń Wiejskieh. Sm—kow—ł. Post—nowiono więe n—zw—ć go „seb—sti—n- 
kiem” i ezęstow—ć nim już eo roku, podez—s kolejnyeh obehodów ku ezei p—tro- 
n— wsi, —le też innyeh uroezystośei org—nizow—nyeh w qąsiorowie—eh. 
Org—niz—torzy biesi—dy, tj. Stow—rzyszenie Odnowy Wsi qąsiorowiee, Stow—- 
rzyszenie Uobiet i qospodyń Wiejskieh, or—z R—d— Sołeek—, m—ją n—dzieję, że 
ten sposób świętow—ni— dni— p—tron— wsi spodob—ł się mieszk—ńeom qąsioro- 
wie.

Weteryn—rze pra™ują normalnie
Ogólnopolski protest weteryn—- 

rzy @o którym pis—liśmy w poprzed
nim numerze) n— r—zie jest z—wieszo- 
ny. S wszystko wsk—zuje n— to, że do 
końe— lutego sytu—ej— się nie zmienix 
będzie spokojnie - oeeni— W—ldem—r 
Włod—r—, Powi—towy Vek—rz Wetery- 
n—rii.
- N— PU lutego zost—ł zwoł—ny N—d- 
zwyez—jny Ur—jowy Zj—zd heleg—- 
tów. S to w jednej konkretnej spr—wiex 
oeenie, j—kie efekty przyniósł protest, 
poleg—jąey, zgodnie z uehw—łą Ur—jo- 
wej R—dy Vek—rsko-Weteryn—ryjnej, 
n— wstrzym—niu się z kontrolow—niem 
punktów odbioru mlek—, wył—dunku 

Strzel™zan album rodzinny
- stworzymy razem

Red—kcj— „Powi—tu Strzeleckiego” z—pr—sz— do wspólnego two
rzeni— „Strzelcz—n —lbumu rodzinnego” - zbioru zdjęć dokumentu
jących życie n—szych pr—dzi—dkówD dzi—dkówD rodziców i n—s s—mych 
- w różnych moment—chF Wniej i b—rdziej uroczysty^ pryw—tnych i
oficj—lnychF

N— drugie „Święto ghleb—”, jesienią tego roku, eheemy przygotow—ć 
wyst—wę o tem—tyee rodzinnej - w kilku dzi—ł—eh tem—tyeznyeh. 
Wierzymy, że podzielą się P—ństwo z n—mi rodzinnymi histori—mi - nie 
tylko związ—nymi ze ślub—mi. Wszystkie skrzętnie zost—ną spis—ne i będą
st—nowić jedną opowieść 
wr—z z pok—zyw—nymi zdję- 
ei—mi.
Z—ezyn—my więe tworzyć 
wspólny —lbum. gz—su jest 
sporo - m—my kilk— miesię- 
ey n— skompletow—nie zbio- 
ru3 „Strzelez—n —lbum ro
dzinny” to sz—ns— n— oe—le
nie niezwykłyeh p—miątek 
n—szej przeszłośei i przek—- 
z—nie ieh n—szym n—stęp- 
eom.

Szuk—my zdjęć j—k n—j- 
st—rszyeh - gr—nieę st—nowi 
rok IWTH, ezyli n—jmłodsze 
nie mogą liezyć mniej niż SH 
l—t.

W—my dl— P—ństw— jeszE 
cze j edną w—żną inform—E 
cjęx wł—ściciel n—jst—rszeE 
go zdjęci— otrzym— n—groE 
dę - —p—r—t fotogr—ficzny3

Wszystkie udostępnione 
red—keji zdjęei— zost—ną ze- 
sk—now—ne i zwróeone wł—- 
śeieielom, któryeh n—zwisk— 
przy publik—ej i zdjęć zo
st—ną oezywiśeie pod—ne.

Publikow—ne dzisi—j zdję™ią st—nowią wł—snośc qer—rd— W—ń™zyka z 
Uolonowskiego

Sprawdź swoją księgę wieczystą
W związku z przyp—dk—mi 

stwierdzeni— rozbieżnośei pomiędzy 
z—pis—mi w księg—eh wieezystyeh do- 
tyeząeyeh wł—śeieieli nieruehomośei 
położonyeh n— terenie Powi—tu Strze- 
leekiego, — f—ktyeznym st—nem nieru- 
ehomośei, St—rost— Strzeleeki infor
muje o konieeznośei spr—wdzeni— po- 
pr—wnośei d—nyeh z—pis—nyeh w księ
g—eh wieezystyeh.

W tym eelu mieszk—ńey Powi—tu 
@wł—śeieiele nieruehomośei) winni 
przeprow—dzić ezynnośei niezbędne 
do ust—leni— st—nu pr—wnego nierueho- 
mośei. hzi—ł—ni— n—leży rozpoeząć od 
ust—leni— ezy nieruehomość m— z—ło- 
żoną księgę wieezystą. Wstępną in- 
form—eję n— ten tem—t możn— uzy- 
sk—ć z ewideneji gruntów prow—- 
dzonej w St—rostwie Strzeleekim przy 
ul. tord—nowskiej, pokój nr IIP. te- 
żeli nieruehomość m— z—łożoną księgę 

ryb or—z przetwórstw— ryb i produk
tów j—jeeznyeh, — t—kże z n—dzorow—- 
niem sprzed—ży bezpośredniej prow—- 
dzonej przez produeentów rolnyeh - 
do ez—su podwyższeni— st—wek.

N— z—powi—d—nym zjeździe resort 
rolnietw— m— przedst—wić rozporzą
dzenie m.in. o pł—tnośei—eh dl— lek—- 
rzy weteryn—rii, którzy wykonują 
zleeeni— Powi—towyeh Vek—rzy We
teryn—rii w z—kresie b—d—ni— mięs—, 
mlek— ezy j—j i ryb. Z—pewne z—p—dną 
wówez—s również deeyzje o ewentu- 
—lnej konsolid—eji inspekeji weteryn—- 
ryjnej. ele dl— wszystkieh oezywiśeie 
n—jb—rdziej interesująee są kwestie fi- 

Zdję™iepierwszokomunijne z roku IWIV

Włodzienie™ w mundurzeD rok IWIT.

gzek—my n— P—ństw— odwiedziny 

lub listy @z dopiskiem elbumA 

w siedzibie St—rostw— Powi—towego 

e przy uIf tord—nowskiej Py 

RUeIHH Strzelce ypolskie 

- pokF QIH (III pfAy 

—dres e-m—ilx 

red—kcj —dpowi—tstrzeleckiFpl 

o kont—kt telefoniczny prosimy 

pod numeremx UU RR HIU IQ

wieezystą konieezne jest spr—wdze- 
nie z—pisów w niej figurująeyeh we 
wł—śeiwym sądzie rejonowym pro- 
w—dząeym księgę. W przyp—dku, gdy 
z—pis w księdze, dotyeząey wł—śei- 
eiel—, jest niezgodny ze st—nem rze- 
ezywistym n—leży w sądzie prow—- 
dząeym księgę złożyć wniosek o do- 
kon—nie zmi—ny z—pisów dołąez—jąe 
dokumenty potwierdz—jąee wł—sność 
nieruehomośei, np. x

I) —kt n—d—ni— nieruehomośei wr—z z 
deeyzją o wykon—niu —ktu,

P) —kt wł—snośei ziemi, 

Snform—eji dotyeząeyeh nieruehomośei możn— z—sięgnąć 
pod numerem telefonu UU-RRHI-URS 

lub osobiśeie, w siedzibie St—rostw— Strzeleekiego 
przy ul. tord—nowskiej nr P w pokoju IIP, 

w godzin—eh pr—ey Urzędu 
@w poniedzi—łek VHH - ITHH, od wtorku do piątku UQH- ISQH).

n—nsowe. T—kże dl— n—s, konsumen
tów.

T—kim post—wieniem sprawy dość 
wzburzony jest W. Włod—r—.
- Od T l—t st—wki weteryn—rzy nie 
były podwyższ—ne3 gzynnośei zle- 
e—ne m—ją ter—z podrożeć o IT 7 - 
proszę mi wyj—śnić, w j—ki sposób to 
przełoży się to n— wzrost eeny mię- 
s—C3 - —ż podnosi głos. - Z n—szyeh 
wyliezeń wynik—, że een— rzeezywi- 
śeie wzrośnie - —ż o H,T grosz— @3) n— 
jednej krowie3 No, ehyb— że ktoś bę
dzie jedn—k ehei—ł zn—leźć j—kieś uz—- 
s—dnienie dl— podwyżki...

Q) dokument potwierdz—jąey pr—wo 
do sp—dku ,

R) umow— sprzed—ży nieruehomośei 
lub inny dokument potwierdz—ją
ey wł—sność nieruehomośei.
W przyp—dku br—ku księgi wie- 

ezystej do wniosku o z—łożenie księgi 
kierow—nego do Sądu Rejonowego w 
Strzele—eh Opolskieh, Wydzi—łu Usiąg 
Wieezystyeh, ul. Opolsk— nr II, n—- 
leży dołąezyć stosowny dokument 
potwierdz—j ąey wł—sno ść nieruehomo - 
śei wr—z z wypisem i wyrysem z 
ewideneji gruntów.



p y w s e t s t r z i v i g u s S
Pozn—jemy p—rtnerski powi—t Soest

qed—nkenblitz - geni—lny pomysł 
i kre—tywne głowy w szkolnym konkursie

ygólnopolski r—nking szkół

XieźleD
—le może być lepiej

Region—lnyD szkolny konkurs 
pnF qed—nkenblitz przeprow—dzoE 
ny w ubiegłym roku b—zow—ł n— 
inicj — tywie org—niz—cji, któr— 
wspier— rozwój gospod—rki w poE 
wiecie Soest Wirts™h—ftsforderung 
Ureis Soest qmbH @wfgA or—z dzięE 
ki dot—cjom Powi—tu Soest n— 
wsp—rcie oświ—tyD n—uki i technoE 
logii @f WTAf

Z—łożeniem konkursu było wzbuE 
dzenie z—interesow—ni— u™zniów kwe- 
sti—mi z pogr—nicz— te™hniki or—z 
przyrodyD gdyż wł—śnie w ty™h 
dwó™h dziedzin—™h leży przyszłość, 
w tym również powi—tu SoestF

Xiedobór wy kw—lifikow—n ej, 
spe™j—listy™znej k—dry staje się ™or—z 
większym problememD który sz™zeE 
gólnie odczuw—lny jest w m—ły™h i 
średni™h przedsiębiorstw—ch. Po
przez udzi—ł w konkursie w sposób 
niezwykle kre—tywny zwr—c— się z—e 
interesow—nie młodego pokoleni— n— 
istotę n—uk przyrodni™zy™h i te™hE 
ni™zny™hF

Rozwój regionu w ogromnym 
stopniu z—leżny jest od z—trzym—ni— 
emigr—™ji młodego pokoleni— z regioE 
nu Sz™zególnie w—żne jest z—propoE 
no w—nie młodym z obsz—rów wiejE 
ski™h możliwoś™i z—trudnieni— n— 
miejs™uD w—żne jest t—kże zHHk™entoE 
w—nie istnieją™y™h perspektyw w 
obsz—rze kszt—łceni— i studiówF

Wymienione —spekty to dobre —rE 
gumenty do przeprow—dzeni— szkol
nego konkursy — t—kże do wzię™i— w 
nim udzi—łuF dl—tego dyrektorzy or—z

n—uczyciele od po™zątku wspier—ją 
org—niz—™j ę konkursu or—z s—mą ideęF 
Snicj—tyw— współpr—cy wyszł— od 
s—my™h u™zniówF X—grodą główną w 
konkursie był ekskluzywny kon™ert 
niemie™kiego popowego zespołu (,"'ul- 
™h— g—ndel—, który odbył się w zwy- 
™ięskiej szkoleF T—ki kon™ert to był— 
pr—wdziw— gr—tk— dl— f—nów zespoE 
łu, gdyż nie jest on dostępny w „nor- 
m—lny™h“ w—runk—™h kon™ertowy™hF 

Udzi—ł wzięło RVT u™zniów z kl—s 
od S do IHd łą™znie QQ zespołyF Przy 
rozwiązyw—niu z—d—ń konkursoE 
wy™hD które opr—cow—ne zost—ły 
przy udzi—le szkół wyższy™h powi—E 
tu SoestD pod uw—gę br—no kre—tywE 
ność, orygin—lność or—z zdolności 
m—nu—lne. Więdzy innymi n—leż—ło 
stworzyć obr—z w wymi—rze QhD 

Tłumy szukaj ąpr—™y

skonstruow—ć n—pęd łodziD zbudow—ć 
mostD n—d—ć wi—domość —lf—betem 
Worse’— —lbo przetr—nsportow—ć j—jE 
k—D by nie zost—ły uszkodzoneF tury 
skł—d—ło się z profesorów —k—demi™E 
ki™h or—z z przedst—wi™ieli m—ły™h i 
średni™h przedsiębiorstw z powi—tuF 

Pod dwó™h rund—™h do fin—łu n— 
żywo z—kw—lifikow—ły się trzy ze- 
społyD które dopingow—ne były przez 
swoi™h zwolennikówF Po trze™h z—e 
d—ni—™h wyłoniono zwy™ięz™ę - zeE 
spół z Re—ls™hule w enrochte, dzięE 
ki cz—mu w zwy™ieskiej szkole odbył 
się kon™ert zespołu gul™h— g—ndel—F 

yrg—niz—torzy n—grodzili z—ng—- 
żow—nych u™zniów również innymi 
n—grod—mix profesor Uersten ze Szko
ły Wyższej w r—mm-Vippst—dt wy
głosił niezwykle interesują™y wykł—d 
w kinie o i w te™hni™e z efekt—mi QhF 
Pon—dto 11 n—jlepszych zespołów 
konkursowy™h zost—ło z—proszo- 
ny™h przez firme rell— z Vippst—dt 
n— ekskluzywną wy™ie™zkę po tejże 
firmieF

X— stronie internetowej : www.ge- 
d—nkenblitz-schulwettk—mpf.de zo- 
b—™zyć możn— krótki film o konkur
sie.

Uonkurs qed—nkenblitz jest w—ż- 
nym elementem współpr—™y pomię
dzy wspier—niem gospod—rki, szko- 
ł—mi wyższymiD szkolni™twem śred
nim or—z p—rtner—mi biznesowymiD — 
t—kże sponsorami. Zde™ydow—noD że 
i w roku bieżą™ym odbędzie się ko- 
lejn— edy™j—konkursu.

T—kich tłumów d—wno nie było 
wid—ć w siedzibie st—rostw— strzelec
kiego.

hw— dni trw—łó— rekrut-™j— do fir
my z—gr—ni™znegj - Pe—rl Stre—mD któ
ry n— terenie d—wnego egrometu m— 
uru™homić produk™ję podzespołów 
do sprzętu elektroni™znego.

IW i PH sty™zni— QWV osób wkro- 
™zyło n—jpierw n— koryt—rzeD — po
tem do s—li n—r—dD n— rozmowy z 
przedst—wiciel—mi firmy prow—dzą- 
™ej rekrutację n— zle™enie inwestor—D 
który przy produk™ji i mont—żu pro- 
ponow—ł n— po™zątek ok. ITHH zł brut
to.

yd po™z—tku luetgo Pe—rl Stre—m 
z—mierz— z—trudnić TH osób przy skł- 
d—niu i mont—żu gotowy™h elemen
tów, potem kolejne. Szuk— też spe- 
™j—listów do dzi—łu księgowoś™i i k—dr.

yd trzyn—stu l—t „Rzeczpospoli- 
t—” i „Perspektywy” ogł—sz—ją r—n
king szkół pon—dgimn—zj—lnych. W 
tym roku po r—z pierwszy zmienio
no kryteri— i™h pozy™jonow—ni— @do- 
tychcz—s jedynym wyzn—cznikiem 
były wyniki szkoły w olimpi—d—ch i 
konkurs—ch przedmiotowy™hA. Tym 
r—zemD zgodnie z post—nowieniem 
U—pituły, szkoły pon—dgimn—zj—lne 
w Pols™e były oceni—ne z— pomo™ą 
™ztere™h kryteriów.

Pierwsze pozost—ło bez zmi—n: 
suk™esy szkoły w olimpi—d—™h przed- 
miotowy™h i z—wodowych, —le po- 
n—dto br—no pod uw—gęx wyniki m—- 
tury z przedmiotów obowiązkowy™hD 
wyniki m—tury z przedmiotów do- 
d—tkowy™h or—z o™enę szkoły przez 
k—drę —k—demi™ką. Trzy kryteri— „wy- 
™eniono” n— QH7d ost—tnie - opinię o 
szkole wśród k—dry —k—demickiej - 
n— 10%.

Pełn— setk— pro™ent z—pewni—ł— 
pierwsze miejs™e n— liście rankingo
wej.

gzy i gdzie w tych r—nking—ch 
upl—sow—ły się n—sze szkołyC

Wprow—dzenie nowych kryte
riów oceny szkół sugerow—ł—by, że 
punkty uzysk—ne nie tylko dzięki 
olimpijczykom @tych u n—s w ost—t- 
nich l—t—ch nie było zbyt wieluAD po
zwolą wreszcie zob—czyć n—zwy 
szkół pon—dgimn—zj—lnych z n—szego 
powi—tu z ogólnopolskim zestawie
niu. S rzeczywiściex są3 W tym miej
scu przyd—ł—by się jeszcze jedn— uw—- 
g—x po r—z pierwszy wprow—dzono 
tez odrębne listy dl— techników i szkół 
ogólnokształcących.

S oto n— liście techników w pierw
szej dwusetce - n— miejscu 1WW ze 
wsk—źnikiem RWd1Q - poj—wi— się 
Technikum ze strzeleckiego Zespołu 
Szkół Z—wodowych nr 1. X— liście 
liceów ogólnokszt—łcących Viceum 
ygólnokształcące im. W. froniew- 
skiego w Strzelc—ch ypolskich - ze 
wsk—źnikiem RQdTTy vy im. Wieszk— 
S w Z—w—dzkiem zdobyło wynik 
QTDVH.

Z—skoczenieC
Z tym pyt—niem zwr—c—m się 

do wicest—rosty W—ldem—r— q—idyF 
- go do pozycji technikum w Ze
spole Szkół nr 1 - wynik jest b—rdzo 
dobry. X—tomi—st miejsce vy w 
Strzelc—ch ypolskich - niewątpliwie 
mogłoby być lepsze. S chyb— w su
mie tego się spodziew—łem. WyślęD 
że n— tem—t r—nkingu będziemy mu- 
sieli podjąć j—kąś szerszą deb—tęD bo 
ost—tecznie jest to dość obiektywne 
spojrzenieD zwł—szcz— że jego pod
stawą są kryteri— op—rte n— zewnętrz
nych ocen—ch szkół. ele z—uw—żyć 
chci—łbym też w tym miejscu jednox 
nie pop—d—jmy w przes—dęD nie syp
my głów popiołemD że wyniki są sł—- 
be. Trzeb— spojrzeć n— ich miej sc— n— 
ypolszczyźnie - strzeleckie vy upl—- 
sow—ło się n— miejscu Td — Technikum 
w ZSZ nr 1 - n— miejscu W. ybie z—- 
tem szkoły są w pierwszej dziesiąt- 
ce3 Xieźle.

Po drugie - musimy wziąć pod 
uw—gę t—kże inny —spekt r—nkingux n— 
wysokich pozycj—ch niewiele zn—j- 
dziemy w nim szkół z m—łych ośrod- 
kówD jeśli nie są to szkoły pryw—tneY 

większość w czołówce to szkoły z 
ośrodków —k—demickich. Po trzecie - 
wyniki pok—zują n—m, w j—kich ob- 
sz—r—ch musimy jeszcze popr—cow—ć. 
ele też wyniki m—tur pok—zują, j—k 
d—lece n—si uczniowie hołdują tr—dy- 
cji: w zdecydow—nej większości wy
bierają to, co st—nowi minimum, — 
przedmioty dod—tkowe tylko wów- 
cz—s, gdy uczelni— tego wym—g—.

ghci—łbym też kilk— słów wspo
mnieć o n—uczyciel—ch. To od ich 
umiejętności z—leży, co stanie się z 
uczniem przychodzącym prosto po 
gimn—zjum. gzy ut—lentow—ny roz
winie swoje umiejętnościC gzy ten, 
który był przeciętny, odkryje swoje 
mocne stronyC U—żdego uczni— n—- 
uczyciel musi odszuk—ć n— nowo. ele 
żeby potrafił to zrobić - musi mieć 
to „coś”, co niestety, nie wszystkim 
jest d—ne. yczywiście nie z k—żdego 
uczni— d— się zrobić l—ure—t— olimpi—- 
dy, —le k—żdemu n—leży poświęcić 
sporo cz—su, by mógł rozwinąć 
skrzydł—. teśli nie w szkole, to po jej 
skończeniu. Przecież wszyscy zn—- 
my „średni—ków”, niczym niewybi- 
j—jących się w szkole, którzy w póź
niejszych l—t—ch z—szli b—rdzo d—leko 
w swoim życiu z—wodowym, i wiele 
osiągnęli.

e co o pozycj—ch swoich szkół 
sądzą ich dyrektorzyC
- hl— n—s głównym odniesieniem 
jest pozycj— w województwie. A tu 
jesteśmy n— dobrym T. miejscu - oceE 
ni— dyrektor ZSy t—n WróblewE 
skiD z—uw—ż—jąc jednocześnie, że b—r
dzo niej—sne jest dl— niego kryterium 
„ocen— —k—demick—”. Wpr—wdzie 
możn— tu było zdobyć tylko 10 proc., 
—le zero w przyp—dku jego liceum wy- 
d—je się pewnym nieporozumieniem. 
Przy zd—w—lności niem—l stuprocen
towej egz—minów m—tur—lnych @w ub. 
roku było pełne 100%A - —bsolwenci 
w zdecydow—nej większości @ok. V0 
proc.A wybierają studi—. gzęść z nich 
n—wet n— uczelni—ch poz— gr—nic—mi 
kr—ju. S idzie im dobrzeY skąd więc 
ocen— n— poziomie zerowymC Trud
no powiedzieć. To n— pewno z—w—- 
żyło n— pozycj ono w—niu w rankin
gu.

qener—lnie jedn—k - pozycj — 
strzeleckiego liceum w ogólnopolskim 
r—nkingu nie jest zł—, choć nie ozn—- 
cz—D że nie mogłoby być lepiej - pod
sumowuje dyrektor Wróblewski.

e Pierwszy r—z w t—kim r—nkim 
gu i to przed dwusetnym miejscem3
- cieszy się dyrektor ZSZ nr I r—E 
lin— U—jstur—F - testem b—rdzo z—- 
dowolon—, że zn—leźliśmy się n— n—j- 
wyższej pozycji wśród wszystkich 
skl—syfikow—nych z n—szego powi—- 
tu szkół, —le myślę, że trzeb— będzie 
trochę się przyłożyć, by wyniki szko
ły były jeszcze lepsze. Przecież ten 
r—nking pok—zuje n—m n—sze sł—be 
strony @n— przykł—d wynik z egz—- 
minu m—tur—lnego z m—tem—tykiA, —le 
i mocne @pozost—łe przedmioty, 
zwł—szcz— z język— niemieckiegoA. 
Pow—żnie mówiąc: j est dobrze, —le to 
nie zn—czy, że wielu rzeczy nie moż- 
n— udoskon—lić. T—kże w szkole. X—- 
szej szkole.

Z—pis—ł— W—rt— qórk—

schulwettk%25e2%2580%2594mpf.de
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Uolejny aktywny rok

Związek imerytów Ren™istów i 
Snw—lidów yddzi—ł Rejonowy 
w Strzel™—™h ypolski™h to org—niz—- 
™j—, któr— zrzesz— seniorów, ™h™ą™y™h 
—ktywnie spędz—ć ™z—s, spotyk—ć się 
i dzi—ł—ń społe™znie. Pod zn—kiem du
żej —ktywnoś™i upłynął rok P010: or- 
g—nizow—no wiele form dzi—ł—lnoś™i i 
st—r—no się z—spok—j—ć bieżą™e potrze
by kultur—lne emerytów. Posiedzeni— 
Prezydium Z—rządu odbyw—ły się w 
mi—rę bieżą™y™h potrzeb. W pełni pro- 
w—dzony był n—dzór i opiek— n—d dzi—- 
ł—lnoś™ią PP kół, — od lip™— ub.r. - PQ 
kół, wtedy powoł—no do dzi—ł—ni— Uoło 
Rozmierk—.

Uomisj— Rewizyjn— pr—™ują™— 
przy Rejonie przeprow—dził— 
w pierwszym półro™zu P0I0 kontro
le w kilku koł—™h, jedn—kże do z—d—ń 
Z—rządu będzie n—leż—ło zmotywow—- 
nie jej ™złonków do intensywniej- 
szy™h i system—ty™zny™h dzi—ł—ń w 
tym z—kresie.

tednym z dzi—ł—ń st—tutowy™h 
jest org—nizow—nie ży™i— kultur—lnego 
swoi™h ™złonków. hużem powodze
niem ™ieszyły się wyj—zdy: do ope
retki w qliwi™—™h, n— biesi—dy i festy
ny org—nizow—ne w n—szym powie- 
™ie, — t—kże d—lsze wy™ie™zki - w qóry 
Świętokrzyskie, n— wystawę kwi—tów 
do ytmu™how— ™zy do ypol—.

Snne z—pl—now—ne wy™ie™zki mię
dzy innymi do Lwow—, Ur—kow— - 
Ł—giewnik, R—dzionkow— nie doszły 
do skutku z powodu br—ku wyst—r- 
™z—ją™ej li™zby ™hętny™h.

W r—m—™h dzi—ł—ń prozdrowot- 
ny™h zorg—nizow—ny został dl— ™hęt- 
ny™h pełnopł—tny turnus reh—bilit—- 
™yjno - wypo™zynkowy n—d morze 
do Pustkow— @woj. z—™hodniopomor- 
skieA. Skompletow—ny został jeden —u- 
tobus. T— form— wypo™zynku jest 
obe™nie mniej dostępn—, przez ™o i 
mniej popul—rn— z powodów ogr—ni- 

™zeni— przez PgPR dot—™ji i refund—- 
™ji dl— ubieg—ją™y™h się ™złonków. Z 
wyj—zdu skorzystało RT osób, z—led- 
wie T osób otrzym—ło dofin—nsow—- 
nie z PFRyN

W ™elu popr—wy w—runków so- 
™j—lno - bytowy™h ™złonkom, będą- 
™ym z powodu niski™h świ—d™zeń 
emeryt—lny™h, rentowy™h bądź wy- 
p—dków losowy™h w trudnej sytu—™ji 
fin—nsowej opró™z pomo™y pienięż
nej przyzn—w—nej w formie z—pomóg 
dost—r™z—no żywność. fył— on— od- 
bier—n— przez yddzi—ł Rejonowy w 
f—nku Żywnoś™i w ypolu. W roku 
P0I0 zost—ł— podpis—n— umow— n— 
z—kup T0 ton. ydebr—no SR,W ton dl— 
IQ0Q osób z PP kół terenowy™h. N— 
rok P0II złożono z—mówienie n— SU,V 
ton.

Wyd—w—nie żywnoś™i obw—row—- 
ne jest ś™isłymi pro™edur—mi z—w—r- 
tymi w regul—minie opr—™ow—nym 
przez Z—rząd Rejonu, z którym zo- 
st—ły z—pozn—ne i zobowiąz—ne do ś™i- 
słego przestrzeg—ni— koł— dzi—ł—j ą™e w 
terenie. W związku z f—ktem br—ku 
środków fin—nsowy™h n— tr—nsport 
ost—tni™h dost—w żywnoś™i, Prezy
dium wystąpiło do Uół Terenowy™h 
Związku z prośbą o stworzenie w 
yddzi—le Rejonowym Funduszu 
Transportowego. Uoł— Terenowe 
przystąpiły do Funduszu i środki n— 
P ost—tnie tr—nsporty żywnoś™i były 
z—pewnione.

W r—m—™h ksztataeni— ust—wi™z- 
nego — przez to poszerzeni— swoi™h 
z—interesow—ń dl— ™hętny™h emerytów 
w m—ju i ™zerw™u przeprow—dzony 
zost—ł przy Ru™hu gzysty™h Ser™ kurs 
obsługi komputer—. Skorzystało z nie
go Q0 emerytów.

tózef— f—likowsk— 
Sekret—rz yddzi—łu Rejonowego 

PZiRiS W Strzel™—™h ypolskich

Turniej o Pu™h—r W—rsz—łk—
W dni—™h IS - IT sty™zni— br. odbył się X Więdzyn—rodowy Turniej Piłki Rę™znej Seniorów o Pu™h—r W—rsz—łk— 

Województw— ypolskiego. Turniej ten jest jedną z n—jwiększy™h imprez sportowy™h w kraju, w którym udzi—ł biorą 
n—jlepsze drużyny ekstr—kl—sy i S ligi z kr—ju i z—gr—ni™y.

Turniej zost—ł rozegr—ny w f—z—™h grupowy™h n— P h—l—™h sportowy™h - w Strzel™—™h ypolski™h i Z—w—dzkiem, 
n—tomi—st me™ze fin—łowe odbyły się w Z—w—dzkiem.

ilimin—™je z—koń™zyły się wynik—mix

qrup—e
St—l Wiele™ - S miejs™e w grupie -T pkt 
WUS tur—nd gie™h—nów - SS miejs™e - R pkt 
Sokol Hg Prerov - SSS miejs™e - P pkt 
qw—rdi— ypole - SV miejs™e - 0 pkt

qrup— f e Z—w—dzkie
US VSVE Uiel™e - S miejs™e w grupie - T pkt 
ylimpi— Piek—ry - SS miejs™e - R pkt 
ASPR Z—w—dzkie - SSS miejs™e - P pkt 
T—tr—n Litovel - SV miejs™e - 0 pkt

Rozgrywki międzygrupowex 
Sokol Prerov - T—tr—n Vitovel PPxIV 
qw—rdi— ypole - ASPR Z—w—dzkie PQ:PI
WUS tur—nd gie™h—nów - VSVE Uiel™e PS:PI ( IP:W) 
St—l Wiele™ - ylimpi— Piek—ry PR:IV @IQ:VA

We™ze fin—łowex
o VSS miejs™e - ASPR Z—w—dzkie - T—tr—n Litovel PU:PW (1Q:IT)
o V miejs™e - Sokol Prerov - qw—rdi— ypole - PI :PI - mecz z—koń™zony 
rzut—mi k—rnymi R:Q dl— qw—rdii ypole 
o SSS miejs™e - ylimpi— Piek—ry - WUS tur—nd gie™h—nów PP:PI 
o S miejs™e - VSVE Uiel™e - St—l Wiele™ 
Ul—syfik—™j—koń™ow— turniej u: 
S miejs™e - VSVE Uiel™e 
SS miejs™e - St—l Wiele™ 
SSS miejs™e - ylimpi— Piek—ry 
SV miejs™e - WUS tur—nd gie™h—nów 
V miejs™e - qw—rdi— ypole 
VS miejs™e - Sokol Prerov 
VSS miejs™e - T—tr—n Litovel 
VSSS miejs™e - ASPR Z—w—dzkie 
Pu™h—r FASR PLAY - VSVE Uiel™e 
N—jlepszy z—wodnik turnieju - P—weł Podsi—dło - VSVE Uiel™e 
N—jlepszy br—mk—rz turnieju - Urzysztof Lipk— - St—l Wiele™ 
N—jlepszy strzele™ turnieju - P—weł Sw—t - ASPR Z—w—dzkie 
N—jsymp—ty™zniejszy trener - Tom—sz Strząb—ł— - VSVE Uiel™e 
N—jlepszy z—wodnik drużyny gospod—rzy - Tom—sz W—silewi™z

qór— qrosz—
tuż po r—z trze™i u™zniowie Zespołu 

Szkół im. eieks—ndr— U—mińskiego w 
Strzel™—™h ypolski™h u™zestni™zyli w 
—kcji ,,qór— qrosz—”. Zbiórk— monet 
groszowy™h zost—ł— przeprow—dzon— w 
dni—™h od PP listop—d— do Q grudni—. 
P—tron—t n—d —kcją spr—wuje WinisterE 
stwo iduk—™ji X—rodowej.

Zebr—no PUUW monet o różny™h noE 
min—ł—™h groszowy™h n— w—rtość STdHP 
zł. Uwot— zost—ł— przezn—™zon— n— poE 
moc dzie™iom osiero™onym w form—™h 
dofin—nsow—ni— rodzinnych homów 
hzieck—D pomocy w org—nizow—niu s—e 
modzielnych grup mieszk—niowych dl— 
dzieci n—jb—rdziej poszkodow—nych 
przez los or—z pomocy indywidu—lnej 
dl— wychow—nków rodzin z—stępczych. 
ypiekunem —kcji n— terenie szkoły jest 
p—ni St—nisł—w— Szeremet—.

gieszymy sięD że mogliśmy pomóc 
dzieciom i dołożyć „cegiełkę” do ich noE 
wego domu.

St—nisł—w— Szeremet—

VPS wśród u™zniów 
ZSZ nr I

W dni—ch PUePV styczni— PHII roku 
w Zespole Szkół Z—wodowych nr I w 
Strzelc—ch ypolskich odbędą się obchoE 
dy „hni iuropejskich”. W dni—ch tych 
uczestniczyć rozwieź będzie Vok—lny 
Punkt Snform—cyjny o Pundusz—ch iu 
ropejskich w Strzelc—ch ypolskich poE 
przez zorg—nizow—nie stoisk— wyst—woE 
wego promującego pozyskiw—nie funE 
duszy unijnych. fędą rozd—w—ne m—teE 
ri—ły inform—cyjnoEpromocyjneD w tym 
ulotkiD broszuryD folder publik—cje 
książkowe związ—ne z Unią iuropejskąD 
fundusz—mi unijnymiD progr—m—mi opeE 
r—cyjnymi n— l—t— PHHUePHIQ or—z g—E 
dżety rekl—mowe z log—mi Unii iuroE 
pejskiej.

Wszystkich serdecznie z—pr—sz—my 
do n—szego st—nowisk—. Ż—dn— osob— nie 
wyjdzie z pustymi ręk—mi 3

Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I 
—progr—m gomenius Regio 

„Uczenie się przez ™—łe życie"'
N—u™z—nie przedmiotów z—wodo- 

wy™h w szkole pon—dgimn—zj—lnej to 
tworzenie nowy™h f—™how™ów i wy- 
kw—lifikow—ny™h pr—™owników. W 
dobie migr—™ji z—robkowy™h i więk- 
szy™h skłonnoś™i młody™h ludzi do 
zmi—ny miejs™— z—mieszk—ni—, —bsol- 
went szkoły z—wodowej, po jej skoń- 
™zeniu, powinien nie tylko przedsta
wić ™ertyfik—t potwierdz—ją™y zd—nie 
egz—minu z—wodowego, —le t—kże po- 
si—d—ć dod—tkowe umiejętnoś™i i wie
dzę, którą z powodzeniem potr—fi z—- 
stosow—ć w pr—kty™e.

Progr—m gomenius Regio P—rtner- 
ski Projekt „U™zenie się przez ™—łe 
ży™ie” to międzyn—rodowe przedsię- 
wzię™ie m—ją™e n— ™elu wymi—nę do- 
świ—d™zeń, współpr—™ę i unowo™ze- 
śnienie n—u™z—ni— w z—kresie kszt—ł- 
™eni— z—wodowego.

W skł—d progr—mu w™hodzą dw— 
regiony p—rtnerskie:

Region S obejmuje instytu™je wo
jewództw— opolskiego: Uur—torium 
yświ—ty w ypolu wr—z z Zespołem 
Szkół Z—wodowy™h nr I w Strzel- 
™—™h ypolski™h or—z Wojewódzkim 
yśrodkiem Usztataeni— Snform—ty™z- 
nego i Polite™hni™znego w ypolu

Region SS to obsz—r gze™h Środ
kowy ™h reprezentow—ny przez Wy- 
dzi—ł Szkolni™tw— i Sportu w Pr—dze 
wr—z ze Szkołą Średnią i Z—wodową 
or—z Szkołą Z—wodową w Ul—dno i 
Snstytutem Szkoleniowym w Nym- 
burk.

gelem projektu jest podniesienie 
—tr—k™yjnoś™i i j—koś™i kszt—ł™eni— z—- 
wodowego poprzez z—stosow—nie i

W—gd—len— Zel—zn—
Sekret—rz Z—rządu eSPR Z—w—dzkie 

upowsze™hnienie nowo™zesny™h me
tod n—u™z—ni— i wprow—dzenie kszt—ł- 
™eni— modułowego.

Szkoły or—z pozostałe instytu™je 
p—rtnerskie w obu region—™h będą wy- 
mieni—ły się doświ—d™zeniem i upo- 
wsze™hni—niem nowo™zesny™h form 
kształ™eni—, zost—ną t—kże stworzone 
b—zy elektroni™zny™h słowników do 
z—stosow—ni— w szkolni™twie z—wo- 
dowym, p—rtnerzy będą promow—ć 
współpr—™ę europejską, język i kul
turę region—lną.

tednym z elementów projektu 
był— wizyt— ™zeski™h p—rtnerów w 
opolskim kuratorium, strzele™kim sta
rostwie i w n—szej szkole. PQ listop—- 
d—, po spotk—niu ze Starostą Strze- 
le™kim tózefem Sw—™zyną or—z Wi- 
™est—rostą W—ldem—rem q—idą, odby
ta się wizyt— studyjn— połą™zon— z 
konferen™ją doty™zą™ą ksztataeni— w 
z—wod—™h związ—ny™h z br—nżą ho- 
tel—rsko-g—stronomi™zną i me™h—ni™z- 
no-me™h—troni™zną. qoś™ie z ™zeskiej 
szkoły, przedst—wi™iele ypolskiego 
Uur—torium yświ—ty or—z Wojewódz
kiego yśrodk— Snform—ty™znego i Po- 
lite™hni™znego w ypolu zwiedzili 
szkolne pr—™ownie, odbyli wirtu—lną 
podróż po ypolsz™zyźnie, spróbo- 
w—li d—ń śląskiej ku™hni przygotow—- 
ny™h przez u™zniów n—szej szkoły 
or—z zwiedzili n—sze mi—sto. W—ją™ 
n—dzieję, że wymi—n— doświ—d™zeń 
z—owo™uje podniesieniem —tr—k™yjno- 
ś™i ksztataeni— z—wodowego, przygo
towujemy się do odwiedzin u sąsi—- 
dów zz— południowej gr—ni™y już w 
m—r™u P0II roku.



p y w s e t s t r z i v i g u s U
hom Pomo™y Społe™znej
w Strzel™—™h ypolskie
tel. RTIPQPWd RTIQRVH
eEm—ilx dpsFstrzelceopolskiedwp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. RTPQVRS
z filią w Veśni™y
telF RTQWVRHd RTQWVQH

hom Pomo™y Społe™znej w K—dłubie 
telF RTQTQQUd RTQTRPPd fax RTQTURR 
eEm—ilx dpskadlubPdgopFpl

hom Pomo™y Społe™znej w Z—w—dzkiem 
telF RTPPHII
eEmail x dpszawadzkiedpocztaFfm.pl

Zespół Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h 
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTIPPPS
eEmailx lo strzelce opdopFpl

Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I 
w Strzel™—™h ypF
telF RTIPUHI
eEmailx zszEstrzelceopdoswiataForgFpl

Zespół Szkół Z—wodowy™h
w Z—w—dzkiem
telF RTITPVVd RTITSRI
eEmailx zsz zawadzkiedinteriajpl

Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e
w Z—w—dzkiem
telF RTITRQH
eEmail x li™eumzadedu.appleFpl

Powi—towe gentrum Pomo™y Rodzinie 
w Strzel™—™h ypolskie
telF RTIQQVId RTIQWHI
eEmailx pcprstrzelceopdopFpl

Por—dni— Psy™hologi™znoEPed—gogi™zn— 
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTIQHPT
eEmailx pppstrzelcedpocztaFonetFpl

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS 
w Z—w—dzkiem
telF RTPHHRTd RTITHRWd RTPHHRW 
eEmailx zss_zawadzkiedpocztaFonetFpl

Zespół Szkół Spe™j—lny™h
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTIPVVP
eEmailx gimspecjdtlenFpl

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS 
w K—dłubie
telF RTQTRPPd RTQTQU
eEmailx zsskadlubdwp.pl

Spe™j—lny yśrodek 
SzkolnoEWy™hoEw—w™zy w Veśni™y 
telF RTISPTI
eEmailx soswlesnicadpocztaFonet.pl

Szkolne S™hronisko Włodzieżowe 
w qórze Swf enny
telF RTISRUQ
eEmailx szkolneschroniskodwp.pl

S—modzielny Publi™zny Z—kł—d ypieki 
Zdrowotnej w Strzel™—™h ypolski™h 
telF RTIQPWIeWS
eEmailx szpitaldszpitalFstrzelceEop.pl

Komend— Powi—tow— P—ństwowej Str—ży 
Poż—rnej w Strzel™—™h ypolski™h
telF RHRWWHQ

Komend— Powi—tow— Poli™ji 
w Strzel™—™h ypolski™h 
telF RTPIPHHd RTPIWHQ

Powi—towy Snspektor Weteryn—rii 
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTIRSPV

Powi—towy Snspektor—t X—dzoru 
fudowl—nego w Strzel™—™h ypolski™h 
telF RTQWHWW

Powi—tow— St—™j— S—nit—rno e 
ipidemiologi™zn— 
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RRHHQIQ

Powi—towy Urząd Pr—™y
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTPIVHH
eEmailx opstdpracaFgovFpl

Powi—towy Rze™znik Konsumentów wyjaśni— ™zy^

gzy możemy bez ob—w 
kupow—ć produkty spożyw™ze 

i wierzyć etykietomC
W ubiegłym roku inspektorzy Snspekeji r—ndlowej spr—wdz—li, ezy przed

siębiorcy nie wprow—dz—ją konsumentów w błąd oferująe w sprzed—ży z—f—ł- 
szow—ne produkty żywnośeiowe. Skontrolow—no pr—wie 5,5 tysiąe— p—rtii 
różnyeh produktówx mlek— i jego przetworów, produktów z mlek— koziego i 
owezego, mięs— i przetworów mięsnyeh, j—j, miodu, przetworów owoeowyeh 
i w—rzywnyeh or—z oliwy z oliwek. W speej—listyeznyeh l—bor—tori—eh spraw
dzono pon—d 1,2 tys. p—rtii z ezego z—kwestionow—no 5 proe.

Produkty mleczneF Uontroli podd—no łąeznie I5VH różnego rodz—ju prze
tworów mleeznyeh. N—j ezęstsze niepr—widłowośei poleg—ły n— dod—w—niu tłusz- 
ezów roślinnyeh do m—sł—, nieinformow—niu o konserw—nt—eh, użyeiu n—zwy 
nie—dekw—tnej do wyk—zu skł—dników. N— przykł—dx ser goud— z—wier—ł WI 
proe. tłuszezów roślinnyeh, — deser ezekol—dowy w rzeezywistośei nie mi—ł 
ezekol—dy. N— skontrolow—nyeh QIR p—rtii m—sł— z—kwestionow—no PI. P—mię- 
t—j! Zgodnie z pr—wem m—sło to produkt z—wier—jąey od VH do WH proe. tłusz
ezów mleeznyeh i ż—dnyeh roślinnyeh. N—zwy ser, jogurt, kefir ezy śmiet—n— 
mogą być używ—ne do produktów poehodząeyeh wyłąeznie z mlek— krowiego.

t—j—F Snspektorzy spr—wdz—li n— przykł—d, ezy z—dekl—row—n— w—g— jest 
zgodn— z rzeezywistą, ozn—kow—nie i sz—t— gr—fiezn— nie wprow—dz—ją w błąd, 
sugerująe ekologiezną metodę produkeji. Łąeznie skontrolow—no PTV p—rtii. 
Z—strzeżeni— dotyezyły m.in. dekl—row—ni— wyższej, więe i droższej kl—sy 
w—gowej @QR,Q proe. spośród I3U zb—d—nyeh p—rtii), wprow—dz—jąeego w błąd 
ozn—kow—ni— informująeego o lepszej metodzie ehowu kur @R p—rtie, I ,R proe.). 
P—mięt—j! Tylko j—j— sprzed—w—ne w tzw. sprzed—ży bezpośredniej nie muszą 
mieć ozn—kow—nyeh skorupek informująeyeh o m.in. x metodzie ehowu kur @H - 
ekologiezny, I - n— wolnym wybiegu, P - śeiółkowy, 3 - kl—tkowy).

Więso i jego przetworyF Pod kątem z—f—łszow—ń skontrolow—no łąeznie 
UHH p—rtii mięs— i WTT p—rtii jego przetworów. W l—bor—torium zb—d—no I33 
p—rtie mięs— @z—kwestionow—no IH,5 proe.), V p—rtii przetworów @z—kwestio- 
now—no 3,3 proe.). N—jezęstsząniepr—widłowośeiąbyło dod—w—nie innego skł—d- 
nik— - do mięs— mielonego wołowego t—ńszej wieprzowiny, — p—rówki eielęee 
z—mi—st eielęeiny z—wier—ły drób. Snne to z—stosow—nie n—zw, które nie były 
—dekw—tne do inform—eji z—mieszezonyeh w wyk—z—eh skł—dników @w seh—bie 
w m—jer—nku produeent dekl—row—ł mięso z kurez—k—, — w p—szteeie grzybo
wym nie z—dekl—row—no grzybów). P—mięt—j! Pr—wo nie określ— minim—lnyeh 
wym—g—ń j—kośeiowyeh dl— przetworów mięsnyeh. To produeent dekl—ruje n— 
op—kow—niu skł—d np. dl— wędlin. Ozn—ez— to, że konsument eheąey porówn—ć 
tę s—mą wędlinę poehodząeą od różnyeh produeentów, powinien wiedzieć, że 
ieh skł—d, mimo tej s—mej n—zwy, może zn—eznie się różnić. Nie jest to niezgod
ne z pr—wem. Niepr—widłowośeią będzie jedn—k, gdy dekl—r—ej—produeent— nie 
będzie zgodn— z rzeezywistym skł—dem produktu.
Zgodnie z pr—wem, n— przedsiębioreę, który wprow—dz— do obrotu z—f—łszo- 
w—ne produkty Snspekej— r—ndlow— może n—łożyć m—ksym—lną k—rę do IH 
proe. ubiegłoroeznego przyehodu. W wyniku ost—tniej kontroli n—łożono k—ry 
w łąeznej wysokośei P3P UWR zł. Wyeof—no T5 p—rtii z—f—łszow—nyeh produk
tów, dod—tkowo n—k—z—no przedsiębioreom pr—widłowe ozn—kow—nie UU p—r- 
tii.

P—mięt—jmy o określonych termin—ch rekl—m—cji nieświeżej czy prze- 
terminow—nej żywnościx p—czkow—nej - w terminie Q dni od chwili otw—r- 
ci—D sprzed—w—nej luzem - Q dni od momentu z—kupuF

Wałgorzata Płasz™zyk
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flOZWOJU RKiONALwtGa

Snwestujemy w twoją przyszłość
Zgodnie z umową z dni— HI.IH.PHIHr. z—w—rtą z Województwem Opolskim 
n— dofin—nsow—nie ze środków unijnyeh projektu „Termomoderniz—™j— buE 
dynku szpit—lnego Zespołu ypieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzel™—™h ypolE 
ski™h’\ Szpit—l Powi—towy im. Pr—ł—t— t. qlow—tzkiego w Strzele—eh Opol- 
skieh podpis—ł, w dniu PH.IP.PHIHr. umowę z Wykon—weą, — w styezniu br. 
rozpoezął re—liz—eję pierwszej ezęśei projektu, w z—kresie przebudowy ko
tłowni olejowej n— g—zową.
Projekt obejmuje pon—dto wykon—nie inst—l—eji kolektorów słoneeznyeh wr—z 
z wymi—ną poszyei— d—ehowego i doeiepleniem d—ehu or—z wymi—nę ze
wnętrznej stol—rki okiennej i drzwiowej Szpit—l—.
Projekt re—lizow—ny jest w r—m—eh Region—lnego Progr—mu Oper—eyjnego 

Województw— Opolskiego n— l—t— PHHU-PHI3, współfin—nsow—nego 
z iuropejskiego Funduszu Rozwoju Region—lnego.

Polskie Stow—rzyszeaie 
hi—betyków 

Uolo Powi—towe
RUeIHH Strzeke ypolskieD 

uIf Kr—kowsk— IT 
telF HUUGRTI PU SRy HUUG RTI PQ PHy 

tel komF HTHR SRH RHP

Wyd—w™—x Powi—t Strzele™ki 
Red—ktor X—™zelnyx W—rta qórk— 

Red—guje ZespóŁ 
hrukx hruk—mi— „PRy Wihie” 

RSeIPS ypoleD uIf Skł—dow— Rd 
telF HUUGRRPVHHVd 

f—x HUUGRRPVHHW

gentr—l— St—rostw— Powi—towego
w Strzel™—™h ypolski™h @łą™zy wszystkie dzi—łyA
TelF CRV UU RRHIUHH
Sekret—ri—t Z—rządu Powi—tu
TelF CRV UU RRHIUHQd Paks CRV UU RRHIUHI

Powi—towy Rze™znik Konsumentów
TelF CRV UU RRHIUST
Wydzi—ł Komunik—™ji i Tr—nsportux
Rejestr—™j— poj—zdów UHUd UHVd UHWd UIHd UI| UIP
Pr—wo j—zdy UHT
Pozost—łe numery UPH
Wydzi—ł hróg Powi—towy™h UIRd UISd UITd UIUd UIV

Wydzi—ł Pin—nsowy
TelF wew.x UPUd UPVd UQHd UQId UQPd UQQd UQRd UQS
Wydzi—ł qeodezjiD K—rtogr—fiiD K—t—stru
i qospod—rki Xieru™homoś™i—mi
TelF wew.x UQUd UQVd UQWd URHd URId URPd URQd URRd 
URSD URTD URUD URWF
Wydzi—ł er™hitektoni™zno - fudowl—ny
TelF wew.x UTHd UTId UTPd UTQ.
Wydzi—ł yrg—niz—™yjny
Tel. wew. USH USId USPd USQd USRd USSd USTd USUd 
USVD UTR
Zespół Kontroli
Tel. wew.x UHS.

PRZihSSĘfSyRSTWy 
uywuxsuegts sewygryhywit 

w STRZivgegr ypyvsusgr 
yuRĘqywe STegte uyxTRyvs pytezhów 

uIf I W—j— SWd RUeIHH Strzefce ypolskie 
telF UU RTPSSU

y kręgów— St—™j — 
Uontroli Pój—zdów 
PUS w Strzel™—™h 
yp. mieś™i się w no- 
wo™ześnie z—projekE 
tow—nym i zmoderE 
nizow—nym budynku 
@odd—nym po remon 
™ie od I.HW.PHIHrA i 
jest upr—wnion— do 
przeprow—dz—ni — 
wszystki™h rodzajów 
b—d—ń te™hni™zny™hF

Z—trudni—my doświ—dE 
™zony™h i wykw—lifikoE 
w—ny™h di—gnostów słu- 
żą™y™h swoimi umiejętE 
noś™i—mi i wiedzą klienE 
tom.
f—d—ni— te™hni™zne poE 
j—zdów wykonyw—ne są 
n— sprzę™ie n—jwyższej 
j—koś™iD posi—d—ją™ym 
—ktu—lne ™ertyfik—ty 
or—z podd—w—nym okreE 
sowym przeglądom. 
Urządzeni— te pozw—l—ją 
n— wnikliwe i drobi—zgoE 
we spr—wdz—nie k—żdego 
poj—zdu.

St—™j— posi—d— wieloletnie doświ—d™zenie dzięki któremu świ—d™zy usługi n— n—jE 
wyższym poziomie d™o w rezult—™ie przekł—d— się n— bezpie™zeństwo n—szy™h 
klientów.
geny usług n— n—szej stronie internetowejx www.pks. strzefceoppl

a
 tropowa A 4 JKSKSEISTCATEGIA SFOjNOŚCI =—3® 'ł* wewoju nKKmłLiew |

Projektfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz z fudzetu Państwa

vyuevxY punkt sNpyRwegYJNY 
przy STeRysTWSi pywseTywYM 

w STRZivgegr ypyvsusgr
Przypomin— o ogłoszony™h n—bor—™hx

py sq QfQfP
Tworzenie systemu uł—twi—ją™ego inwestow—nie w WSP 

Progr—m yper—™yjny - Snnow—™yjn— qospod—rk— 
hzi—ł—nie Q.Q

Poddzi—ł—nie Q.Q.P Wsp—r™ie dl— WSP
X— ™ox z—kup usług dor—d™zy™h w z—kresie przygotow—ni— dokument—™ji i —n—liz 
niezbędny™h do pozysk—ni— inwestor— zewnętrznego o ™h—r—kterze udzi—łowym. 
hl— kogox przedsiębiorcy mikroD m—li i średni.

Termin skł—d—ni— wniosków do poddzi—ł—ni— QfQfP Pysq 
od V lutego PHIH r

py sq SfI
Wspier—nie powiąz—ń kooper—™yjny™h o zn—™zeniu pon—dregion—lnym 

Progr—m yper—™yjny - Snnow—™yjn— qospod—rk—
hzi—ł—nie S.I

X— ™ox wspólne przedsięwzię™i— grup przedsiębiorców projektów dor—d™zy™hD 
szkoleniowy™h i inwesty™yjny™h w z—kresiex tworzeni— or—z z—rządz—ni— struk
turą org—niz—™yjną powiąz—ni— kooper—™yjnegoD przygotow—ni— wspólny™h pl—- 
nów rozwoju powiąz—ń kooper—™yjny™hD wspólny™h inwesty™ji grup przedsię
biorców or—z inwesty™ji re—lizow—ny™h przez kooperują™y™h przedsiębiorców 
niezbędny™h dl— funk™jonow—ni— i rozwoju powiąz—ni— dzi—ł—ń m—rketingowy™h 
powiąz—ń kooper—™yjny™h.
hl— kogox grupy przedsiębiorcówD instytu™je oto™zeni— biznesu.
Termin n—boru wniosków od PU grudni— PHIH r do QI sty™zni— PHII r

py sq SfRfI
Z—rządz—nie wł—snoś™ią intelektu—lną 

Progr—m yper—™yjny - Snnow—™yjn— qospod—rk— 
hzi—ł—nie S.R

Poddzi—ł—ni— S.R.I.
Wsp—r™ie n— uzysk—nieGre—liz—™ję o™hrony wł—snoś™i przemysłowej 

X— ™ox projekty m—ją™e n— ™elu wykorzystyw—nie możliwoś™i o™hrony przed
miotów wł—snoś™i przemysłowej @wyn—l—zkówD wzorów użytkowy™h or—z wzo
rów przemysłowy™hAD sz™zególnie poz— gr—ni™—mi kr—ju. Refund—™j— wyd—tków 
poniesiony™h n— przygotow—nie dokument—™ji zgłoszeniowej or—z prow—dzenie 
postępow—ń przed wł—ś™iwymi org—n—mi o™hrony wł—snoś™i przemysłowejD zwią- 
z—ny™h z uzysk—niem pr—w wł—snoś™i przemysłowejD — t—kże z re—liz—™ją o™hrony 
wł—snoś™i przemysłowej.
hl— kogox mikroD m—li i średni przedsiębiorcy.

Termin skł—d—ni— wniosków od dni— I lutego PHIH r

Wydzi—ł Z—rządz—ni— Kryzysowego
Tel. wew.x UTTd UTU.
Wydzi—ł iduk—™jiD KulturyD
Kultury Pizy™znej i Turystki
Tel. wew.x UUHd UUId UUPd UUQ.
Zespół dsF Promo™ji Powi—tu UIQ
Wydzi—ł y™hrony Środowisk—
Tel. wew.xUVą UVId UVPd UVSd UVT.
Wydzi—ł qospod—rki Wieniem Powi—tu
Tel. wew.xUVQD UVR.
Wydzi—ł Snwesty™ji i Z—rządz—ni— 
Pundusz—mi
Tel. wew. UWHd UWI

dpsFstrzelceopolskiedwp.pl
dlubdwp.pl
soswlesnicadpocztaFonet.pl
szkolneschroniskodwp.pl
szpitaldszpitalFstrzelceEop.pl
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TiXIS STOŁyWY
- vsgieviehe

dok. ze strF i uewiRA za qtys

W dniu 1W styczni— P011 w h—li 
sportowej w Z—w—dzkiem odbył się 
półfin—ł wojewódzki w tenisie stoło
wym. huży sukces odnieśli ucznio
wie ZSZ nr 1 w Strzelc—ch ypolskich. 
Sndywidu—lnie w k—tegorii dziewcząt 
S miejsce z—jęł— tessik— endr—czek, SSS 
miejsce Regin— U—czm—rczyk. ybie 
wygr—ły turniej p—r deblowych. W k—- 
tegorii chłopców SSS miejsce zdobył 
qrzegorz Wróbel, — SV był Piotr Po

Wielkie kolędowanie 
tr. I w f łotni™y

- Xie d—łybyśmy r—dy częściej tego 
przygotow—ć - twierdzą zgodnie h—- 
nut— Uędziersk— @jedn— z org—niz—to- 
rekA i iw— Ptok, sołtys gent—wy. - 
To wszystko wym—g— nie tylko dłu
gich przygotow—ń, precyzyjnego z—- 
pl—now—ni— c—łej strony logistycznej 
przedsięwzięci—, —le też pozysk—ni— 
sponsorów @tu wielki ukłon org—niz—- 
torki skł—d—ją wobec wszystkich, któ
rzy wsp—rli fin—nsowo i rzeczowo te
goroczny Przegląd, — t—kże str—ż—ków, 
czuw—jących n—d bezpieczeństwem 
immprezyA. 

lok. ybydw—j wygr—li gry deblowe. SS 
miej sce z—j ęli h—riusz Strzej—i U—mil 
endr—czek. Wszyscy z—kw—lifikow—li 
się do fin—łu wojewódzkiego, który 
odbędzie się w m—rcu, w Pr—szce. W 
z—wod—ch br—li udzi—ł uczniowie po- 
wi—tów: strzeleckiego, krapkowickie
go i kędzierzyńsko - kozielskiego. 
Uczniów prow—dzi fogusł—w pur- 
m—n.

fogusł—w purm—n

Uczestnicy, którzy przyjech—li z 
powi—tu gliwickiego, kędzierzyńsko- 
kozielskiego, kr—pkowickiego i strze
leckiego, z—wł—dnęli błotnicką świąty
nią n— pon—d cztery godziny. S było 
czego posłuch—ć3 Uolędy i p—stor—łki, 
te zn—ne i mniej zn—ne, wyśpiew—ne 
zostały wsp—ni—le. S, co dziwne, wr—z 
ze wzrostem ilości uczestników, wc—le 
nie m—leje poziom. Wręcz przeciwnie 
- wzr—st—3 To dobry prognostyk n— 
przyszłość. ho zob—czeni— z— dw— l—t— 
w fłotnicy Strzeleckiej 3

Wożn— było się spodziew—ć wiel
kiego rozdrobnieni— głosów, jedn—kże 
konsumenci stanęli n— wysokości z—- 
d—ni— i szturmem ruszyli do urny 
@ust—wionej w holu st—rostw—A i n— 
pocztę. Xie było —ni jednego produk
tu, n— który by nie odd—no choci—żby 
p—ru głosów. Wygr—ny produkt zdo
był ich —ż R10, czyli pon—d P07 
wszystkich głosów odd—nych3 W c—- 
łym głosow—niu odd—no 1W1Q głosów 
w—żnych i tylko RS niew—żnych.

hod—tkowo mieszk—ńcom powi—- 
tu n—leżą się br—w— z— uczciwość - 
tylko nieliczne osoby odd—ły więcej 
niż po jednym głosie, zost—ły n— 
szczęście szybko wył—p—ne przez 
sokole oko komisji.

qłosow—nie opł—ciło się szczegól
nie jednej osobie, nie tylko z powodu 
możliwości wsp—rci— swojego fawo
ryt—, —le t—kże z powodów czysto 
egoistycznych - pewny szczęści—rzG 
pewn— szczęści—r— zost—ł G— wyloso- 
w—nyG— przez starostę strzeleckiego i 
zost—nie obd—row—nyG— k—merą cy
frową Hh m—rki g—non o w—rtości ok. 
1P00 zł.

Vosow—nie odbyło się komisyjnie, 
n—wet —p—szk— n— ocz—ch starosty, 

zorg—nizow—ć pierwszy f—l Wundu- 
rowych, którego celem był nie tylko 
powrót do tr—dycji, —le przede 
wszystkim integr—cj—wszystkich „lu
dzi w mundur—ch” z powi—tu strze
leckiego. Sntegr—cj—nie tylko n— grun
cie służbowym, —le i tow—rzyskim.

W ten sposób 1S styczni— w pięk
nej s—li rest—ur—cji Rezydent w Strzel
c—ch ypolskich, przy wsp—ni—łej mu
zyce zespołu Uing Size do późnych 
godzin nocnych b—wili się wspólnie 
w tow—rzystwie swoich żon i n—rze
czonych funkcjon—riusze P—ństwowej 
Straży Poż—rnej, Policji i Służby Wię
ziennej z powi—tu strzeleckiego. S choć 
początkowo nie było ł—two n—mówić 
wszystkich do wspólnego spotk—ni—, 
dziś, m—jąc już tylko wspomnieni— 
świetnej z—b—wy i kilk— fotografii, 
równie nieł—two jest pozostać w dłu
gim oczekiw—niu n— kolejny f—l Wun- 
durowych, który miejmy n—dzieję n— 
st—łe wpisze się w k—lend—rz imprez, 
t—k j—k w ich p—mięci n— st—łe pozo
stanie wspomnienie świetnej z—b—wy.

ho tegorocznej 1W edycji Wielkiej 
yrkiestry Świątecznej Pomocy włą
czyli się również uczniowie Zespołu 
Szkół Z—wodowych nr 1 w Strzelc—ch 
ypolskich, występując n— desk—ch 
Strzeleckiego yśrodk— Uultury z pro
gramem piosenek zn—nych, lubi—nych 
i w—rtościowych. Uroczy kw—rtecik 
wok—lny złożony z uczennic kl—sy SSS 
Tek b, w skł—dzie: S—ndr— Wewiork—, 
enn— f —r—n, enn— homereck— or—z 
edri—n— Wieszołek umilił słuch—czom 
@głównie wolontariuszom, korzyst—- 
jącym z chwili przerwy n— herb—tę) 
niedzielne południe piosenk—mi Wiek 
k— wod—D Piąty biegD Uolęd— dl— nieE 
obe™ny™hD Zn—k pokoje W stronę słonE 
™—f X— z—kończenie występu usłysze
liśmy n—strojowy utwór fortepi—no
wy w wykon—niu W—rtin— Wolnego, 
uczni— kl—sy SSS Tot —.

Wspólne muzykow—nie z c—łą 
pewnością ł—duje pozytywną energią 
n—sze emocjon—lne —kumul—tory i spra
wi—, że m—my więcej ochoty do dzi—-

który w tym dniu @PT styczni—A 
przyjął rolę „sierotki”, został— z—wią- 
z—n— komisyjnie. hl— wszystkich osób 
ciek—wych, kto wygrał w poszczegól
nych k—tegori—ch, — t—kże dl— symp—- 
tyków muzyki n— n—jwyższym po
ziomie m—my dobrą wi—domość.

Specj—lnie dl— gzytelników „Po
wi—tu Strzeleckiego” m—my podwój

To był bal!

wsivue yRusiSTRe
r

- Śpiewająco 3

ł—ni— n— rzecz innych. Świ—dczy cho
ci—żby o tym f—kt, że wyżej wspo- 
mni—n— grup— młodzieży już m— pl—- 
ny n— n—stępną —kcję ch—rytatywną, 
oczywiście w wersji „śpiew—jącej”. 

ne z—proszeni— n— q—lę V—uri3 hro- 
dzy P—ństwo - kto pierwszy, ten lep- 
szy3 gzek—my n— W—s od n—jbliższe- 
go piątku @PV. styczni—A w zespole ds. 
promocji powi—tu @SSS piętro, pokój 
Q10A.

Proszę nie z—pomnieć o z—br—niu 
z sobą —ktu—lnego wyd—ni— „Powi—tu 
Strzeleckiego”3 

warto hyfRZi ssę xeuRĘgsc - 
j—kże tr—fnie brzmi w tym kontekście 
h—sło z—kończonej 1W yrkiestry Świą
tecznej Pomocy.

Wonik— WildeEZdobyl—k


