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WHf ro™znic— SSS Powst—ni— Śląskiego Z ok—zji hni— S—morządu Terytori—lnego 

wszystkim pr—™ują™ym n— rze™z s—morządów w n—szym powie™ie

pr—gniemy złożyć serde™zne podziękow—ni— z— trud i z——ng—żow—nie

or—z

ży™zyć równo™ześnie wielu suk™esów

- by dod—w—ły W—m pozytywnej energiiD

—le też by W—sze wysiłki były z—wsze z—uw—żone

i do™eni—ne przez mieszk—ń™ówF

Wi™est—rost— Strzele™ki Przewodni™zą™y R—dy Powi—tu St—rost— Strzele™ki
W—ldem—r q—id— renryk f—rtoszek tózef Sw—™zyn—

Pra™a - towar defi™ytowy

e prezydent f ronisł—w Uomorowski 
n— qórze śWf enny

PR m—j— p—dł rekordx do testu kw—lifik—™yjnego n— st—nowisko urzędni™ze w 
st—rostwie przystąpiło SR k—ndyd—tów - o PH wię™ej niż przy poprzedniej rekordoE 
wej ilości zgłoszeń - dw— l—t— temuF

t—kie to st—nowiskoC Włodszego referent— w Wydzi—le Uomunik—™ji i Tr—nsE 
portUF Ż—den miód - koleje zdenerwow—ni klien™iD — w k—żdej sytu—n—wet 
n—jtrudniejszejD trzeb— z—chow—ć spokójF U—s—C X— początek ITHH złoty^ — pierwE 
sz— umow— - n— cz—s określonyD n— pół rokuF

dokF n— strF

Serca na spacera™h

PI maja PHI I

W sobotę IR m—j— w P—rku Strzeleckim punkt o IUHH rozpoczął się m—rsz 
prozdrowotny "Z—bierz swoje serce n— sp—cer - Powi—t Strzelecki PHII" fył— to 
już drug— edycj— tej imprezyF Pogod— w tym roku dopis—ł— wsp—ni—leD uczestnicy 
t—kże nie z—wiedli - po przećwiczeniu techniki nordicEw—lking i krótkim instrukt—E 
rzu pierwszej pomocy k—żdy żw—wo i wesoło wyruszył poprzez wyzn—czone w 
Strzeleckim P—rku Wiejskim ścieżkiF Uczestnicy wyst—rtow—li spod górki „U—śki” 
n— tr—sę o długości SfWHH m wiodącą „me—ndr—mi” ścieżek tzwF dużego p—rku miej
skiego w Strzelc—ch ypolskich do Wieży Sschl zn—nej również pod n—zwą „Wysi— 
Wież—” by w drodze powrotnej n—p—w—ć się widokiem m—lowniczej p—nor—my 
mi—st— Strzelce ypolskiej wył—ni—jącej się spośród pól i łąkD — n—stępnie mij—jąc 
z—budowę st—rej leśniczówki dotrzeć przechodząc obok st—wu do wyzn—czonej n— 
pol—nie metyF

dokF na st^8

hzień S—morządnoś™i - I ™zerw™— na Pl—™u Żeromskiego ^óiy
n— strF V
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yb™hody hni— Str—żaka
Tegoro™zne ob™hody hni— Str—ż—k—D j—k zwykle zresztą, były istnym m—r—tonemF 
Rozpo™zął go Q maj— „hzień ytw—rty” w Uomendzie Powi—towej PSP e i mimo 
niepogody zj—wiło się kilk—dziesiąt osób, —le wi—domox tu z—wsze wtedy dzieje się 
™oś ™iek—wegoF Str—ż—ków odwiedzili też przedszkol—™y, b—rdzo z—interesow—ni tym 
z—wodem @— kto nie był w dzie™iństwieC3A. X—stępny dzień to święto p—tron— str—E 
ż—ków, ™zyli śwf Plori—n—F S to prze™ież d—tę R m—j— noszą wszelkie ofi™j—lne dokuE 
menty - —w—nse, listy gr—tul—™yjneD po™hw—lne i doty™zą™e przyzn—ny™h odzn—E 
™zen. IP m—j— - powi—tow— uro™zystośc w Strzel™—™hF PH m—j— - wojewódzkie 
ob™hody w Prudniku A w między™z—sie - uro™zystoś™i w jednost—™h ySPY i te 
jubileuszowe, i te niezwiąz—ne z okrągłymi ro™zni™—miF

Pod™z—s powi—towy™h ob™hodów hni— Str—ż—k— wielu z—wodowy™h str—ż—ków zoe 
st—ło —w—nsow—ny™h n— wyższe stopnieF

ew—nse ofi™erskiex
Winister Spr—w Wewnętrzny™h n—d—ł z dniem R m—j— PHIIr. stopień młodszego 
k—pit—n—x
—spF t—nuszowi gHARgZiNKy i —spF Sł—womirowi WeSSUyWS

X—d—ne stopnie podofi™erskex
ypolski Uomend—nt Wojewódzki P—ństwowej Str—ży Poż—rnej n—d—ł z dniem R 
m—j— PHIIr.
stopień st—rszego sek™yjnegox
sek™F f—rtomiejowi fANIAKyWS, sek™F edri—nowi gryViWIi i sek™F ed—mowi 
Wój™ikowiY
Uomend—nt Powi—towy P—ństwowej Str—ży Poż—rnej w Strzel™—™ń ypolski™ń n—d—ł 
z dniem R m—j— PHIIr. stopień st—rszego str—ż—k—x
str. t—nowi qRUSZgE, str. R—f—łowi KERKIiWIgZyWI , str. h—widowi UytyE 
WI, str. h—widowi VyRENgyWI, str. Tom—szowi WyRAWSKIEWU, str. Arielowi 
NIEŚWIEgyWI.

Wed—leD odzn—™zeni—
Winister Spr—w Wewnętrzny™ń i Administr—™ji n—d—łx 
frązową ydzn—kę „Z—służony dl— y™ńrony Prze™iwpoż—rowej” 
mł. bryg. W—rkowi WÓtgIKyWI i st. ogn. Adri—nowi SZyTgE.

U™ńw—łą Prezydium Z—rządu yddzi—łu Wojewódzkiego Związku y™ńotni™zy™ń Str—ży 
Poż—rny™ń RP woj. opolskiego odzn—™zony zost—łx
Złotym „Wed—lem Z— Z—sługi dl— Poż—rni™tw—” e dń tózef SWAgZYNA

U™ńw—łą Prezydium Z—rządu yddzi—łu Wojewódzkiego Związku y™ńotni™zy™ń Str—ży 
Poż—rny™ń RP woj. opolskiego odzn—™zeni zost—lix
frązowym „Wed—lem Z— Z—sługi dl— Poż—rni™tw—”x mł. kpt. W—rzen— KyTEVUK, 
mł. kpt. Sł—womir WASIK i st. sek™. f—rtłomiej fANIAK.
ypolski Komend—nt Wojewódzki e st. bryg. K—rol Stępień przyzn—ł n—grodę fin—nE 
sowąx
mł. kpt. t—nuszowi gHARgZENKy i —sp. h—riuszowi WytyWI.

Wojewódzk— uroczystość w Prudniku

Przedszkol—kix chcemy być str—t—k—mi!

Kolejnym punktem progr—mu było 
poświę™enie i uro™zyste przek—z—nie 
jednost™e nowego s—mo™ńodu r—towniE 
™zoEg—śni™zego wr—z z wypos—żeniem, 
z—kupionego dzięki unijnemu wsp—r™iu 
@pis—liśmy o tym szerzej w poprzedE 
nim numerzeA. N—jpierw jedn—k poj—zd 
zost—ł poświę™ony przez wojewódzkieE 
go k—pel—n— ks. tózef— Urb—n— i powi—E 
towego k—pel—n— str—ż—ków ks. Woh 
fg—ng— tośko. Po tym n—dszedł już ™z—s 
n— przek—z—nie przez wi™em—rsz—łk— 
województw— Tom—sz— Kostusi— or—z 
ypolskiego Komend—nt— WojewódzkieE 
go st. bryg. K—rol— Stępni— dokumen 
tów i klu™zyków do wozu howód™y JRq 
- —sp. szt—b. Zygfrydowi Wisz or—z kieE 
row™y st. sek™. W—ldem—rowi toszko.

I po prze™ię™iu wstęgi - s—mo™ńód 
już ofi™j—lnie zost—ł przypis—ny strzeE 
le™kiej PSP. A potem - poniew—ż o 
s—mo™ńód st—r—ło się szerokie grono - 
wszystkim wrę™zono podziękow—ni—. 
Str—ż—™y dziękow—li z— wsp—r™ie w reE 
—liz—™ji projektux wi™em—rsz—łkowi Toe 
m—szowi Kostusiowi, ypolskiemu Koe 
mend—ntowi PSP st. bryg. K—rolowi 
Stępniowi, wi™eprzewodni™zą™emu SejE 
miku Województw— ypolskiemu tózeE 
fowi Kotysiowi, st—roś™ie tózefowi Sw—e 
™zynie i wi™est—roś™ie W—ldem—rowi 
q—idzie, przew. R—dy Powi—tu renryE 
kowi f—rtoszkowi, ™złonkom Z—rządu 
Powi—tu t—nowi Zubkowi i W—ldem—roE 
wi fedn—rkowi, Sk—rbik Powi—tu tol—n 
™ie hro™ńomire™kiej, burmistrzom i 
wójtom gmin n—szego powi—tux frygiE 
dzie Pytel, T—deuszowi qo™owi, to—™ńiE 
mowi telito, Wie™zysł—wowi yrg—™kieE 
mu, Norbertowi Kostoniowi, T—deuszoE 
wi K—u™ńowi, Łuk—szowi t—strzębskieE 
mu.

Podziękow—ni— dl— wszystkich, którzy wsp—rli st—r—ni— o nowy wóz bojowyBrązowy Med—l z— Z—sługi dl— Poż—rni™tw— dl— mł kpt. M—rzeny KOTE^UK, mł 
kpi. Sł—womir— WeSSKe i st. sekc. B—rtłomiej— BeXSeK4

Odzn—k— „Z—służony dl— Ochrony PrzeE 
ciwpoż—rowej” dl— st. ogn. edri—n— 
Szotki

tubileusz ySP w Urośni™y
IR m—j— IIHEle™ie swojej jednostki święE 
tow—li str—ż—™y z ySP Krośni™—. Przy 
tej ok—zji odbył się również w tej jedE 
nostki X tubileuszowy Zj—zd Związku 
y™ńotni™zy™ń Str—ży Poż—rny™ń qmiE 
ny Izbi™ko, n— którym ukonstytułow—ł 
się nowy Z—rząd. Po Wszy w inten™ji 

P—nie z Krośnickiego ich— do występów t—necznych włączyły również str—ż—ków 
którzy musieli szybko n—uczyć się ukł—du choreogr—ficznego.

Str—ż—ków i ™zęś™i ofi™j—lnej przyszedł 
™z—s n— z—b—wę. Swój kon™ert d—ł— y^ 
kietr— hęt— z ySP Rozmierk— — potem 
mieszk—ń™e i goś™ie b—wili się do r—n— 
przy dxwięk—™ń z—społu „S—ls—”. hroE 
giej tubil—t™e ży™zymy d—lszy™ń, rówE 
nie ud—ny™ń, jubileuszy3

Rowerzysto, bądź bezpie™zny 3

Strzele™™y policj—n™i zn—kow—li 
rowery or—z udziel—li inform—cji n— 
tem—t bezpieczeństw— w ruchu droE 
gowym or—z zmi—n przepisów dotyE 
czących rowerzystówF W spotk—niu 
w szkole fłotnicy Strzeleckiej wzięli 
udzi—ł z—równo uczniowieD j—k i roE 
dziceF

Strzeleccy policj—nci z—jmujący 
się problem—tyką dsF nieletnich PQ 

m—j— brF zorg—nizow—li spotk—nie w 
Publicznej Szkole Podst—wowej w 
fłotnicy Strzeleckiej f Wzięli w nim 
udzi—ł z—równo uczniowie j—k i roE 
dziceF

Policj—nci zn—kow—li rowery or—z 
udziel—li inform—cji n— tem—t bezpieE 
czeństw— w ruchu drogowym i zmi—n 
w przepis—ch dotyczących rowerzyE 
stówF

P—nu

iugeniuszowi q—łusz™e

wyr—zy szczerego 

współczuci— z powodu 

śmierci

fReie

skł—d—ją

Z—rząd Powi—tu

i Pr—cownicy Starostw— 

Powi—towego 

w Strzelc—ch ypolskich
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Pr—™a - tow—r defi™ytowy
dok. ze str. I

- Zakres obowiązków podany w ogłoszeniu wskazywał, że zatrudniona osoba 
będzie pra™owała w stałym kontak™ie z ludźmiD przy rejestra™ji pojazdów - mówi 
egata WrózekD podisnpF w WydzF yrganiza™yjnymF - Sami jesteśmy zasko™zeniD że 
takim zainteresowaniem ™ieszyło się akurat to ogłoszenieD może dlategoD że po- 
prze™zka stawiana kandydatom nie była ustawiona sz™zególnie wysokoF Uto się 
zgłosiłC Vudzie młodziD około dwudziestki, z wykształ™eniem średnim @™zyli takimD 
jakiego wymaganoAD ale też po pięćdziesiąt™e, po studia™hD nawet podyplomowy™hD 
mFin history™y, prawni™yF Wszys™y o godzF IH przystąpili do testu z PR pytaniami 
@™zęść - wielokrotnego wyboruA z zakresu prawa u ru™hu drogowymD ale też z 
postępowania administra™yjnegoF Vista IH osóbD która zakwalifikuje się do następ
nego etapuD ™zyli rozmowy kwalifika™yjnej ogłoszona zostanie PS majaF
e Pr—™— jest tow—rem defi™ytowymC - z tym pyt—niem zwr—™—m się do 
Rom—n— Uus—d z—stęp™y dyrektora Powiatowego Urzędu Pra™y w Strzel™a™h 
ypolski™hF
- Pra™a biurowa - na pewno takF Xa takie oferty jest ogromny popytD zwłasz™za 
absolwentów wyższy™h u™zelni @w tej ™hwili mamy zarejestrowany™h ponad PHH 
bezrobotny™h po studia™hA i absolwentów szkół średni™h o profilu ogólnymF Xie 
każda osoba nadaje się na dane stanowisko, ale to już inna kwestia, i naj™zęś™iej w 
postępowaniu kwalifika™yjnym istotnie to wy™hodziF
e Xie z—st—n—wi— p—n— t—k duże z—interesow—nieC yferow—n— pensj — 
nie był— wysok—f
- ele pensja to nie wszystko3 teśli oferta zgłoszona jest przez urząd ™zy instytu- 
™ję publi™zną - na pewno będzie wię™ej ™hętny™hD bo bardziej niż wysokość pensji 
™eni się po™zu™ie bezpie™zeństwa i stabilność zatrudnieniaF e teraz pierwsza umowa 
na ™zas określony - na Q miesią™e i w tym ™zasie - pensja nie przekra™zają™a 
najniższej krajowej to standardF Ważne jestD że potem można będzie - jeśli się 
sprawdzi na danym stanowisku - li™zyć na podwyżkę i w perspektywie - awansF
e Siu k—ndyd—tów przyp—d— średnio n— I ofertę pr—™y w n—szym powieE 
™ieC
- Xa konie™ kwietnia mieliśmy zarejestrowany™h PRVI bezrobotny™h i PRH ofert 
pra™y, ™zyli średnio - IH osób na jedną ofertęF W mar™u było Ud w lutym - IS, a w 
sty™zniu - T osóbY w województwie te wskaźniki było gorsze - w lutym na I ofertę 
przypadało PI bezrobotny™h, a w marcu - ITf Zresztą jesteśmy jednym z trze™h 
powiatów na ypolsz™zyźnie z największą iloś™ią ofert zatrudnienia - wyprzedzają 
nas tylko ypole i XysaF
e etr—k™yjne są te ofertyC
- hużo jest związany™h jest z budowni™twem oraz pra™ typowo sezonowy™h - w 
rolni™twie, drogowni™twie, przy wy™in™e lasówF huże firmy właś™iwie zakoń™zyły 
już rekruta™ję na po™zątku roku, teraz zapanowała pewna stabiliza™jaF Są jednak 
nadal wolne miejs™a w WyP na qórze śwf enny - pra™owników szuka ™iągle KPgF 
Xo i mamy powtarzające się oferty ze sklepów ™zy gastronomii - na stanowiska 
kelnerów, barmanów itpF
e gzemu się powt—rz—jąC
- Xie ma jednozna™znej odpowiedzi na to pytanieF Rota™ja w handlu trwa - i to 
zarówno w duży™h sie™ia™h handlowy™h, jak i w mniejszy™h pla™ówka™hF W sie™ia™h 
nie zawsze odpowiadają zarobki, ™zasem powodem rezygna™ji pra™ownika są utrud
nienia w dojazda™h, małe sklepy z kolei ™zęś™iej upadają, a i zdarza się, że ™o 
lepszy™h pra™owników podkupuje konkuren™jaF fywa też, że starsze osoby z wy- 
kształ™eniem handlowym mają kłopoty z obsługą kas fiskalny™h ™zy programami 
magazynowymiF Z kolei w sklepa™h odzieżowy™h pożądane są osoby młode i ładne
- to przy™iąga klientów, a o to prze™ież w handlu ™hodziF e sami pra™owni™y tez 
szukają lepszego pra™odaw™y i rota™ja trwaF

mg

X—sze boisko - wresz™ie do™enione3

W kwietnia br odbyło się nie lada wydarzenie, a dokładniex Strefowe iiimin—E 
™je do Wistrzostw Polski w Pił™e Xożnej Uii™znej PHII - impreza objęta była 
patronatem furmistrza Strzele™ ypolski™h i Starosty Strzele™kiegoF

qoś™iliśmy sześć drużyn piłkarski™h, które rywalizowały między sobą w tym 
turnieju Stawką było zakwalifikowanie się do finałowy™h rozgrywek, które odbędą 
się U i V maja br w WarszawieF

W rozgrywka™h, razem z naszą drużyną pod dowództwem ksF tózefa Kraw™a, 
wzięło udział siedem zespołówx
„Wonar” Zbi™ko, „retmania” Poznań, qórnośląskie Towarzystwo gharytatywne z 
Katowi™, „homni” gieszyn, WyPS Wałbrzy™h, frat elbert Wro™ław, „f—rk—” 
Strzei™e ypoiskieF

Wimo silny™h podmu™hów wiatru, zawody przebiegały zgodnie z planemF Za- 
wodni™y rozpo™zęli grę o godzinie IHfHHf Rozegrali w sumie PI me™zyF ystatni 
zakoń™zył się okF godzF IUfHHf ho finałów zakwalifikowały się ™ztery najlepsze 
drużynyF Klasyfika™ja koń™owa wyglądała następująco x
„retmania” Poznań, „homni” gieszyn, qórnośląskie Towarzystwo gharytatywne 
z Katowi™, frat elbert Wro™ław, „Wonar” Zbi™ko, „f—rk—” Strzei™e ypoiskie, 
WyPS Wałbrzy™h

Zaraz po rozgrywka™h odbyło się uro™zyste wrę™zenie Pu™haru Przewodni™zą- 
™ego Zarządu SPW „farka” dla zwy™ięskiej drużyny oraz statuetek dla najlepszego 
bramkarza @Katowi™eA i zawodnika @PoznańA turnieju X—si z—wodni™y po z—™ięE 
tej grzeD z—jęii ost—te™znie szóste miejs™eF ybie™—iiD że dołożą wszeiki™h 
st—r—ń i w przyszłym roku wyp—dną zde™ydow—nie iepiejF

hekora™ji dokonali zaproszeni goś™iex Zastęp™a furmistrza Strzele™ ypF tózef 
Kampa, Przewodni™zą™y i Wi™eprzewodni™zą™y Zarządu SPW „farka”

Pod™zas turnieju, w przerwa™h między me™zami, zawodni™y mogli korzystać z 
naszej stołówki gdzie, opró™z posiłków, na okrągło serwowana była gorą™a kawa i 
herbataF Rozpaliliśmy również ognisko, przy którym nasi goś™ie mogli się ogrzać, 
pieką™ sma™zne kiełbasi

ygólnie wszys™y wyje™hali zadowoleni ghwalą™ walory naszego boiska i orga- 
niza™ję imprezy, zapowiadali, że na pewno wró™ą tu za rokF
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POWIATOWY URZĄD PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

dok. n— str T

STexywssuy WSitSgi 
PRegY

wYweqexse 
ygziuswexse 
PRecyDewcY:

DORADgA klsenta qgr etatu POWSAT STRZELEgKS 
S KRAPKOWSgKS e wyksztafcenie min średnie

fANKSER KLSENTA 
SNDYWSDUALNEGO

STRZELgE OPOLSKIE e umiejętność swobodnego posługiwania się 
aplika™jami WS Offi™e

e mile widziane doświad™zenie
hyRAhge KREDYTOWY KLSENTA STRZELgE OPOLSKSE e wykształ™enie średnie

e sprawna obsługa komputera oraz urządzeń ksero 
e znajomość pakietu Offi™e
e mile widziane doświad™zenie

ASYSTENTGKONSULATANT POWSAT STRZELEgKS e łatwość w nawiązywaniu kontaktów
e wysokie zdolnoś™i interpersonalne
e swoboda wypowiedzi e u™z™iwość i rzetelność 
e wysoka kultura osobista niekaralność

KONSULATANT hSF OfSŁUGS 
KLSENTA QGR ETATU

STRZELgE OPOLSKSE e wykształ™enie zawodowe
e komunikatywność e dobra dyk™ja
e odporność na stres e mile widziane doświad™zenie

TELEPRAgOWNSK ZAWADZKIE e znajomość obsługi komputera i Snternetu
KONSULATANT TELEPONSgZNY STRZELgE OPOLSKSE e wykształ™enie min zawodowe 

e komunikatywnośćD dobra dyk™ja
PRZEDSTAWSgSEL KANgELARSS POWSAT STRZELEgK! e minF ro™zne do świad™zenie w sprzedaży 

e komunikatywnośćD systematy™zność 
e u™z™iwość i rzetelność e niekaralność 
e wykształ™enie średnie
e wysokie zdolnoś™i interpersonalne

PRZEDSTAWSgSEL HANDLOWYG 
WENAGER

SZYMSSZOW e wykształ™enie średnie
e prawo jazdy katF e obsługa komputera

ASYSTENT HANDLOWY ZAWDZKtE e wyksztafcenie wyższe ekonomfczne lub te™hnfczne 
e pra™a z komputerem
e biegła znajomość jF niemie™kiego lub angielskiego

SPRZEDAWgA PSOTROWKA e 2wykształ™enie zawodowe - sprzedaw™a
e dobry kontakt z klientem e prawo jazdy katF f 
e doświad™zenie w sprzedaży mięsa i wędlin

KASJER - SPRZEDAWgA
QGR ETATU

STRZELgE OPOLSKSE e wyksztafcenie średnie
e obsługa komputera e obsługa kasy fiskalnej 
e doświad™zenie w handlu

SPRZEDAWgA STRZELgE OPOLSKSE e aktualna książe™zka zdrowia 
e obsługa kasy fiskalnej 
e mile widziane doświad™zenie

SPRZEDAWgA - KAStER STRZELgE OPOLSKSE e wyksztafcenie zawodowe e obsługa kasy fiskalnej
HANDLOWSEg STRZELgE OPOLSKSE e wyksztafcenie średnie lub wyższe

e obsługa komputera e prawo jazdy katF f
e mile widziana znajomość branży motoryza™yjnej

SPRZEDAWgA STRZELgE OPOLSKSE e wyksztafcenie wyższe
e obsługa kasy fiskalnej i komputera
e prawo jazdy katF f
e mile widziana znajomość branży motoryza™yjnej

SPRZEDAWgAG PREZENTER STRZELgE OPOLSKSE e obsługa komputera @WordD Ex™ef OutlookA 
e zaangażowanie w wykonywaną pra™ę 
e komunikatywność

KUgHARZ - KELNER KOLONOWSKIE e wyksztafcenie zawodowe ku™harz
e umiejętność gotowania e doświad™zenie

KUgHARZ WYSOKA e wyksztafcenie kierunkowe 
e mile widziane doświad™zenie

POWOg KUgHENNAG KUgHARZ GRAfOW
PRAgOWNSK OfSŁUGS GORA ŚWSĘTEJ ANNY e wyksztafcenie preferowane średnie 

e komunikatywnośćD pra™a w zespole
PRAgOWNSK KUgHNSS GORA ŚWSETEJ ANNY e wyksztafcenie preferowane średnie 

e komunikatywnośćD pra™a w zespole
ELEKTROWEgHANSK STRZELgE OPOLSKSE e wyksztafcenie zawodowe - elektrome™hnik
WEgAHNSK G KSEROWgA 
KATf gCE

TRASY KRAJOWE e 2wykształ™enie zawodowe
e kurs na przewóz rze™zy e aktualne badania lekarskie 
e me™hanik samo™hodów ™iężarowy™h

WEgHANSK WASZYN fUDOWLANYgH 
S WEgHANSK SAWOgHODOWY

STRZELgE OPOLSKSE e wyksztafcenie zawodoweD me™hanik maszyn 
budowlany™h oraz samo™hodowy

e doświad™zenie
KSEROWgA gCE WEDŁUG ZLEgEŃ e prawo jazdy katF gCE
KSEROWgA fETONOWSESZARKI POWSAT STRZELEgKS

S KĘDZSERZYŃSKOeKOZSELSK!
e wyksztafcenie zawodowe me™hanik
e prawo j azdy katF g e kurs na przewóz rze™zy 
e karta kierow™y e Q lata doświad™zenia

KSEROWgA gCE TRASY KRAJOWE e wyksztafcenie zawodowe e prawo jazdy katF gCE 
e ro™zne doświad™zenie

KSEROWgA KATf g TRASY KRAJOWE e wyksztafcenie zawodowe e prawo jazdy katF g 
e ro™zne doświad™zenie

KSEROWgA STRZELgE OPOLSKSE e wyksztafcenie średnie lub wyższe
e obsługa komputera e prawo jazdy katF f
e mile widziana znajomość branży motoryza™yjnej

KSEROWgA W TRANSPORgSE 
WSĘDZYNARODOWYW

TRASY WSĘDZYNARODOWE e prawo jazdy katF gCE

KSEROWgA W RUgHU 
WSĘDZYNARODOWYM

TRASY WSĘDZYNARODOWE e prawo jazdy katF gCE 
e kwalifika™ja kierow™y

KSEROWgA gCE TRASY KRAJOWE e prawo jazdy katF gCE e karta kierow™y 
e kurs na przewóz rze™zy

KSEROWgA gCE TRASY KRAJOWE
S WSĘDZYNARODOWE

e wyksztafcenie zawodowe
e prawo jazdy katF gCE
e karta kierow™y e doświad™zenie
e znajomość jF angielskiego lub niemie™kiego

KSEROWgA TRASY KRAJOWE
S WSĘDZYNARODOWE e prawo jazdy katF gCE

KSEROWgA TRASY KRAJOWE e kurs na przewóz rze™zy
e prawo jazdy katF gCE e doświad™zenie

KSEROWgA TCf STRZELgE OPOLSKSE e wyksztafcenie zawodowe
e prawo jazdy katF TCf
e samodzielność w wykonywaniu pra™

KSEROWgA gCE TRASY WSĘDZYNARODOWE e wyksztafcenie zawodowe
e prawo jazdy katF gCE e krat kierow™y
e kurs na przewóz rze™zy
e doświad™zenie w transporcie e aktualne badania 
e podstawowa znajomość jF niemie™kiego

SNŻYNSER fUDOWY WOJf OPOLSKSE e wyksztafcenie wyższe inżynier 
e mile widziane doświad™zenie



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

Uonwent Starostów

Pod™z—s ost—tniego Konwentu St—rostów ypolsz™zyzny - zwoł—nego IW m—j— w 
siedzibie strzele™kiego st—rostw— - sporo mówiono o sytu—™ji n— rynku pr—™y, sposoE 
b—™ń ogr—ni™z—ni— bezrobo™i— i środk—™ń przezn—™zony™ń n— ten ™el. hyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pr—™y t—™ek Suski poinformow—ł, że z PHH milionów, które 
województwo opolskie dost—ło z W—rsz—wy z— skute™zne wyd—tkow—nie pieniędzy 
unijny™ń, ok. UH milionów przezn—™zony™ń będzie n— projekty re—lizow—ne przez 
urzędy pr—™y. - To duży z—strzyk dl— powi—towy™ń urzędów pr—™y, poniew—ż pienięE 
dzy w budże™ie jest mniej o RH7, niż w ubiegłym roku - mówił tózef Sw—™zyn—, 
przewodni™zą™y konwentu. Z tego n— wspier—nie przedsiębior™zoś™i, ™zyli m.in n— 
dot—™je dl— ™ń™ą™y™ń rozpo™ząc wł—sną dzi—ł—lnośc gospod—rczą, zost—nie przezn—E 
™zone ok. SV mln zł, — ok. IQ mln zł - n— preferen™yjne poży™zki dl— przedsiębiorE 
™ów.

Kolejnymi tem—t—mi w dyskusji był— słuzb— zdrowi— @poruszono m.in. spr—wę 
wypos—żeni— k—retek w odpowiednie pompy infuzyjne - ost—te™znie też wyj—śnio- 
no, że pompy strzyk—wkowe są odpowiednieA or—z opł—t— z— k—rty poj—zdu.

N—tomi—st istotne spr—we dl— komb—t—ntów podniósł plk S Szelk—, prezes Z—e 
rządu Wojewódzkiego Związku Komb—t—ntów RP i fyły™ń Więźniów Polity™zE 
ny™ń, przypomin—ją™, że z wszelki™ń g—binetów medy™zny™ń mogą oni korzyst—c 
bez kolejki, — z usług lek—rzy spe™j—listów mogą korzyst—c bez skierow—ni— od 
lek—rz— rodzinnego - zgodnie z obowiązują™ymi obe™nie przepis—mi.

SV Turniej śWf
tuż kiedyś śpiew—nox „Wyst—r™zy 

iskr—, by rozp—lic wielki ogień” i wł—E 
śnie t—k— iskr—, któr— rozbłysnęł— w d—E 
lekim średniowie™zu — wywodzą™— się z 
ziemi śląskiej płonie po dzień dzisiejE 
szy, nie sp—l—ją™ się przez ™—łe wieki, — 
n— imię tej św. t—™ek ydrowąż. gelem 
turnieju jest integr—™j— młodzieży z me
tropolii górnośląskiej poprzez sportową 
ryw—liz—™ję w du™ńu f—ir pl—y, wolnym 
od wulg—ryzmów i —gresji boiskowej.

W rozgrywk—™ń wzięły udzi—ł z—e 
proszone reprezent—™je szkół gimn—zj—l- 
ny™ń, średni™ń i wyższy™ń die™ezji k—E 
towi™kiej, gliwi™kiej i opolskiej. Wśród 
reprezent—ntów die™ezji opolskie zn—- 
l—zły się P druzyny z n—szego powi—tux 
Publi™zne qimn—zjum Szymiszów or—z 
Zespół Szkół Z—wodowy™ń nr I Strzel- 
™e ypolskie.

yfi™j—lnego otw—r™i— Turnieju doE 
kon—ł— dyrektor Zespołu Szkół Z—woe 
dowy™ń nr I p—ni r—lin— K—jstur—, — 
goś™i powit—ł wi™est—rost— W—ldem—r 
q—id—. Po ™eremonii otw—r™i— n—stąpiło 
losow—nie. W grupie A ryw—lizow—ły 
gr—ją™ ze sobą reprezent—™je WSh ypoE 
le, Pq Szymiszów, WŚSh K—towi™e i 
ZSET qliwi™e. N—tomi—st do grupy f 
tr—fiły obroń™— tytułu z przed roku, jedE 
no™ześnie gospod—rz ZSZ I Strzel™e 
ypolskie, ZSy IR qliwi™e, ZSP I RyE 
dułtowy or—z qZS Tułowi™e.

W fin—le spotk—li się zwy™ięz™y 
grup, ™zyli ZSET qliwi™e or—z ZSZ I 
Strzel™e ypolskie. We™z z—koń™zył się 
wynikiem Ix P dl— gospod—rzy turnieju. 
test to już trze™i triumf szkoły ze StrzeE 
le™ ypolski™ń w Pu™ń—rze św. t—™k—. 
Trenerem zwy™ięskiej drużyny jest p—n 
St—nisł—w Ky™.

t—™k—
Piąte miejs™e 

z—jęł— drużyn— bęE 
dą™— obj—wieniem 
tego turnieju - 
qZS Tułowi™e, 
wygryw—ją™ TxQ z 
drużyną z Pq 
Szymiszów.

Pu™ń—r PAIR 
PVAY ufundow—- 
ny przez K—pel—- 
n— Sportu ypol- 
skiego ks. Zyg
munt— Lubienie™- 
kiego przyzn—no 
zespołowi Wy
ższego Śląskiego 
Semin—rium hu™ńownego w K—towi™—™ń. 
Tytuł n—jlepszego piłk—rz— turnieju przy- 
zn—no u™zniowi ZSP nr I w Rydułto- 
w—™ń WATEUSZyWI KyŁyhZIEt- 
gZYKyWI

Wi—no n—jlepszego br—mk—rz— przy- 
zn—no Ark—diuszowi hudkowi z ZSZ I 
w Strzel™—™ń ypolski™ń

Tytuł Król— Strzel™ów otrzym—ł 
u™zeń qZS Tułowi™e - WARgIN PA- 
TRYS, który zdobył IQ goli.

qr—tulujemy wszystkim u™zestni- 
kom, nie z—leżnie które miejs™e z—jęli - 
n—szym ™elem było przede wszystkim 
wsk—z—nie n— post—c świętego t—™k—, 
tego post—wę i wsk—zówki dl— n—szego 
d—lszego ży™i—

Pr—gniemy też b—rdzo gorą™o po- 
dziękow—c instytu™jom i firmom - spon
sorom IV Więdzydie™ezj—lnego Turnie
ju o Pu™ń—r św. t—™k—. Są tox

St—rostwo Powi—towe w Strzel™—™ń 
ypolski™ń, ks. Pr—ł—t Zygmunt Lubie

Zwycięzcy - ZSZ nr I

nie™ki - K—pel—n Sportu ypolskiego, 
P—r—fi— św. W—wrzyń™— w Strzel™—™ń 
ypolski™ń, qizel— i qrzegorz PYKA z 
temielni™y, gukierni— ZIWWERMANN 
z qogolin—, INFRAgyRR z qd—ńsk—, JD 
TRADE z ypol—, REWTRANS z Kęp- 
n—, Pirm— eDeMIETZ ze Strzele™ ypol- 
ski™ń, Pirm— TReXSeXXAfERq Wie- 
siollek ze Strzele™ ypolski™ń, Rest—ur—- 
™j— PUHL WYPAS z Izbi™k—, R—d— Ro- 
dzi™ów przy ZSZ nr I w Strzel™—™ń ypol- 
ski™ń

Z— ok—z—ną pomoc i wsp—r™ie fi- 
n—nsowe b—rdzo serde™znie dziękujemy.

P—tron—t ńonorowyx Port—l inter
netowy świętego t—™k— ydrowąż— 
@ www.j —™ek. iq.p ł).

yrg—niz—torzy serde™znie dziękują 
wszystkim, którzy przy™zynili się stwo
rzeni— t—k pięknego widowisk— prop—- 
gują™ego idee wielkiego Pol—k— urodzo
nego nieopod—l n—szego mi—st—.

Ad—m Koł—

SV Wojewódzki R—jd Ekolo^icznoESpr—wnościowy

Vasy wokół nas
„ytw—rt— szkół—” to myD

™zyli Zespół Szkół Spe™j—lny™h w Z—w—dzkiem

U™zniowie gimn—zjów spe™j—lny™ń 
z województw— opolskiego u™zestni™zyli 
IV m—j— PHIIr. w SV Wojewódzkim 
R—jdzie ikologi™zno - Spr—wno- 
ś™iowymD który odbył się n— terenie 
P—rku Kr—jobr—zowego „qór— Św. Anny”. 
yrg—niz—torem imprezy był Spe™j—lny 
yśrodek Szkolno-Wy™ńow—w™zy w Le- 
śni™y. gelem r—jdu było rozwij—nie wśród 
u™zniów, o obniżonej spr—wnoś™i inte- 
lektu—lnej, z—interesow—ni— przyrodą, 
ekologią, prop—gow—nie form —ktywne- 
go spędz—ni— ™z—su wolnego, —le rów
nież promo™j— regionu, jego w—lorów 
przyrodni™zo-kr—jobr—zowy™ń w woje
wództwie.

Wśród u™zestników r—jdu zn—leźli się 
u™zniowie z SySW w qłogówku, Prud
niku, u™zniowie Zespołu Szkół w Kę- 
dzierzynie-Koźlu, reprezent—n™i qimn—- 
zjum ze Zdzieszowi™, — t—kże gospod—- 
rze - u™zniowie gimn—zjum i Z—s—dni- 
™zej Szkoły Z—wodowej z Leśni™y. ho 
udzi—łu w r—jdzie z—proszeni zost—li po- 
n—dto u™zniowie Szkoły Przyspos—bi—- 
ją™ej ho Pr—™y, któr— to funk™jonuje 
przy SySW w Leśni™y.

U™zestni™y przeszli tr—sę wiodą™ą z 
Poręby przez m—lowni™zą K—lw—rię 
obok n—jpiękniejszy™ń i n—j™iek—wszy™ń 
z—bytków kultury, minęli Pomnik gzy- 
nu Powst—ń™zego i dot—rli do —mfite- 
—tru sk—lnego. Wzdłuż wyty™zonej tra
sy org—niz—torzy wyzn—™zyli u™zestni- 
kom do rozwiąz—ni— różnego typu z—- 
d—ni—. Z uw—gi n— to, że rok PHI I ogło

szony zost—ł przez yNZ Więdzyn—ro
dowym Rokiem L—sów tem—tyk— z—d—ń 
związ—n— był— z l—s—mi, i™ń zn—™zeniem 
dl— ™złowiek— i środowisk— przyrodni- 
™zego. tednym z punktów, n— tr—sie raj
du, gdzie n— u™zestników również ™ze- 
k—ły do rozwiąz—ni— z—d—ni— był Z—rząd 
P—rków Kr—jobr—zowy™ń. N— terenie 
—mfite—tru u™zestni™y zm—g—li się z z—- 
d—ni—mi o ™ń—r—kterze sportowo-spr—w- 
noś™iowym.

W imprezie nie było przegr—ny™ń. 
Wszys™y u™zestni™y otrzym—li dyplo
my, n—grody, pon—dto k—żd— szkoł— ob- 
d—row—n— zost—ł— przez pr—™owników 
P—rku Kr—jobr—zowego „qór— Św. Anny” 
broszur—mi i przewodnik—mi or—z m—- 
teri—ł—mi dyd—kty™znymi poświę™ony- 
mi okoli™om qóry Św. Anny.

W imieniu u™zestników org—niz—- 
torzy skł—d—ją serde™zne podziękow—- 
ni— wszystkim instytu™jom sponsoruj ą- 
™ym, osobom dzięki, którym imprez— 
t— mogł— się odbycx furmistrzowi 
Veśni™y - Pf Łuk—szowi t—strzembE 
skiemu pr—™ownikom urzędu 
qminy Veśni™—d Uur—torium 
yświ—ty w ypolu pr—™ownikom 
Z—rządu ypolski™h P—rków Ur—jo- 
br—zowy™h oddzi—ł w „qórze Swf 
enny\

Imprez— objęt— był— p—tron—tem 
St—rosty Powi—towego w Strzel™—™ń 
ypolski™ń.

Ew— r—jduk 
SOSW w Leśnicy

W obe™noś™i wi™est—rosty W—lde
m—r— q—idy, minister K—t—rzyn— H—ll 
wrę™zył— dyrektorowi Zespołu Szkół 
Spe™j—lny™ń or—z prezesowi Stow—rzy- 
szeni— „Siedlisko” dyplomy, n—grody - 
przenośny sprzęt komputerowy or—z 
upominki dl— u™zniów. Uro™zystośc mi—- 
ł— miejs™e w Winisterstwie Eduk—™ji N—- 
rodowej IT. m—j— br.

Zespół Szkół Spe™j—lny™ń przy 
homu Pomo™y Społe™znej w Z—w—dz
kiem wr—z ze Stow—rzyszeniem n— Rze™z 
Pomo™y ysobom Niepełnospr—wnym 
„Siedlisko”, zgłosiły projekt „fez b—- 
rier” i zost—li l—ure—t—mi konkursu w ob- 
sz—rze włą™z—nie rodzi™ów w eduk—™ję 
dzie™i i młodzieży.

gelem konkursu „ytw—rt— szkoł—” 
jest promow—nie modelu szkoły, któr— 
w swoi™ń dzi—ł—ni—™ń wy™ńow—w™zy™ń i 
eduk—™yjny™ń dąży do kszt—łtow—ni— w 
u™zni—™ń otw—rtej i prospołe™znej po- 
st—wy. Konkurs m— również upowsze™ń- 
ni—c współpr—™ę między pl—™ówk—mi 
oświ—towymi i i™ń oto™zeniem, przede 
wszystkim org—niz—™j—mi poz—rządowy- 
mi or—z pok—z—c skute™zne i now—tor- 
skie rozwiąz—ni—, stosow—ne w oświ—- 
™ie. Konkurs odbyw—ł się w R obsz—r—™ńx 
eduk—™j— obyw—telsk—, eduk—™j— glob—l- 
n—, eduk—™j— ™udzoziem™ów i mniejszo- 
ś™i n—rodowy™ń or—z włą™z—nie rodzi- 
™ów weduk—™ję dzie™i i młodzieży. ho 
konkursu zgłoszono ISP projekty, któ
re zost—ły podd—ne o™enie form—lnej 
i merytory™znej. y™eny merytory™znej 
dokon—li eksperci or—z powoł—n— przez 
ministr— eduk—™ji n—rodowej K—t—rzynę 
H—ll K—pituł— konkursu.

Zespół Szkół Spe™j —lny™ń w Z—w—dz
kiem, z—równo w swoi™ń z—d—ni—™ń st—- 
tutowy™ń j—k również org—niz—™yjny™ń 
jest otw—rty n— pomysły i re—liz—™ję pro
gramową sz™zególnie w obsz—rze z—jęc 
poz—lek™yjny™ń i poz—szkolny™ń.

W szkole re—lizow—ne są przez Sto- 
w—rzyszenie „Siedlisko” kolejne progra
my z EPS K—pit—ł Ludzki. Szkoł— re—li- 
zuje progr—m współpr—™y europejskiej 
szkół gomenius „u™zenie się przez ™—łe 
ży™ie” PHIH-PHIP poprzednio w l—t—™ń 
PHHR-PHHU był— re—liz—™j— progr—mow— 
Sokrates—. U™zniowie b—rdzo ™ńętnie 
br—li udzi—ł w Powi—towy™ń qr—nt—™ń 
Eduk—™yjny™ń PHHS-PHIH — w bieżą™ym 
roku szkolnym re—lizują „Progr—m z—- 
jęc dod—tkowy™ń wspier—ją™y™ń rozwój 
kompeten™ji klu™zowy™ń u™zniów szkół 
gimn—zj—lny™ń województw— opolskie
go w roku szkolnym PHIHGPHII”, ogło
szony przez s—morząd Urząd W—rsz—ł- 
kowski Województw— ypolskiego, 
współófin—nsow—ny z EPS.

Z—ję™i— poz—lek™yjne sportowe i re- 
kre—™yjne również m—ją swoi™ń u™zest- 
ników i swoje suk™esy - ze szkolnej sek- 

™ji ylimpi—d Spe™j—lny™ń „Pilip” dwó™ń 
u™zniów wr—z z opiekunem wyjeżdż— 
n— przełomie ™zerw™— i lip™— n— olim- 
pi—dę do Aten, gdzie w rozgrywk—™ń pił
ki koszykowej będą reprezentow—c Pol
skę.

hzięki kre—tywnoś™i, mobilnoś™i i 
zwykłej ludzkiej ™ńę™i do pr—™y, n—u™zy- 
™iele - bo to oni są pomysłod—w™—mi i 
re—liz—tor—mi wyżej wymieniony™ń pro
gramów, kszt—łtują i rozwij—ją w u™zni—™ń 
z niepełnospr—wnoś™ią intelektu—lną w 
stopniu umi—rkow—nym, zn—™znym i 
głębokim po™zu™ie wł—snej w—rtoś™i i 
społe™znej spr—w™zoś™i. ytwier—ją przed 
nimi nowe możliwoś™i pozn—w™ze, es- 
tety™zne, społe™zne z—™ńow—ni— i emo- 
™jon—lne dozn—ni—. Włą™z—ją w re—liz—- 
™ję rodzi™ów, opiekunów, emerytów i 
ren™istów, org—niz—™je i instytu™je, oso
by pryw—tne - sponsorów, tj. St—rostwo 
Powi—towe w Strzel™—™ń ypolski™ń, 
N—dleśni™two Z—w—dzkie, Stow—rzysze- 
nie n— Rze™z Pomo™y ysobom Niepeł
nospr—wnym „Siedlisko”, ASPR Z—w—dz- 
kie, PTTK oddzi—ł Z—w—dzkie, WyK- 
SIR Z—w—dzkie, hom Pomo™y Społe™z- 
nej i WTZ w Z—w—dzkiem, Te™ńno- 
drew Polsk— w Z—w—dzkiem, hei™ńm—nn 
we Wro™ł—wiu, f—nk Spółdziel™zy w 
Z—w—dzkiem, Plotex, P—™profil, hrew- 
tr—ns, K—pi™—, Izost—l, P—ństwo Prus, 
Pyk—, Kupk—, Zientek, hrop—ł—, qrze™ń- 
nik, fronder.

hzięki P—ństw— ży™zliwoś™i i wsp—r- 
™iu Szkoł— może re—lizow—c wGw progra
my z—jęc, otwierać się n— środowisko 
lok—lne i powi—towe, wojewódzkie i 
ogólnopolskie — n—wet międzyn—rodo- 
we. P—ństw— pomo™ uj—wnił— wyjątko
wo kompetentne i twórcze post—wy n—- 
u™zy™ieli or—z z—interesow—ni— — n—wet 
t—lenty u™zniów @o™zywiś™ie n— mi—rę 
i™ń możliwoś™i psy™ńoru™ńowy™ń i in- 
telektu—lny™ńA. hziękuję P—ństwu z— do- 
ty™ń™z—sową współpr—™ę. „ytw—rt— 
szkoł—” jest również P—ństw— udzi—łem. 
ytw—rt— szkoł— sprzyj— n—wiązyw—niu 
przyj—zny™ń rel—™ji - nie mieli b—b™i i 
dzi—dk— bo są pensjon—riusz—mi homu 
Pomo™y Społe™znej - ter—z już m—ją. 
hzi—dkowie z wnuk—mi utrzymują kon- 
t—kt pomimo że progr—m się skoń™zył 
półtor— roku temu. fyło zbyt dużo wol
nego, niez—gospod—row—nego ™z—su po 
z—ję™i—™ń szkolny™ń - ter—z szkoł— jest 
otw—rt— niejednokrotnie do godziny IV
— z—ję™i— odbyw—ją się również w sobo
ty. Poj—wiło się —bstr—k™yjne dl— n—- 
szy™ń u™zniów poję™ie Unii Europejskiej
- ter—z n—o™znie ogląd—my Europę. t—ko 
nieli™zni dl— tej k—tegorii niepełnospr—w- 
noś™i intelektu—lnej z—™zęliśmy gr—c w 
piłkę rę™zną — potem w koszykówkę - 
ter—z j—dą do qre™ji reprezentow—c kr—j 
j—ko ekip— n—rodow—.

N—grod— w konkursie „ytw—rt— szkoł—” 
potwierdził—, iż j—ko nieli™zni wśród 
szkół szkolni™tw— spe™j—lnego dl— dzie- 
™i or—z młodzieży głębiej i głęboko nie- 
pełnospr—wny™ń umysłowo, w™ńodzimy 
w integr—™ję szkolną i społe™zną.

W s—li Winisterstw— Eduk—™ji N—- 
rodowej IT m—j— tylko my reprezento- 
w—liśmy niepełnospr—wnośc intelektu- 
—lną, w progr—mie gomenius współpr—- 
™ujemy z siedmiom— europejskimi szko- 
ł—mi ogólnodostępnymi, n— festiw—le i 
przeglądy —rtysty™zne w Leśni™y or—z 
piosenki turysty™znej PTTK z—™zęliśmy 
jeździc j—ko pierwsi.

Progr—m „fez b—rier” zintegrow—ł 
n—szy™ń u™zniów z osob—mi, które po
mimo swojego doświ—d™zeni— z—wodo- 
wego i ży™iowego nie z—wsze potr—fiły 
tr—fnie określic niepełnospr—wnośc in
telektu—lną — tym b—rdziej potrzeby i 
możliwoś™i - bliższe pozn—nie rozwi—ło 
wszelkie wątpliwoś™i i b—riery.

Zespół Szkół Spe™j—lny™ń w Z—w—dz
kiem, jest i z—wsze będzie otw—rty n— 
pomysły, ini™j—tywy, progr—my i dzi—- 
ł—ni— eduk—™yjne or—z opiekuń™zo-wy- 
™ńow—w™ze, które rozwij—ją i uspołe™z- 
ni—ją u™zni—, przygotowują™ go do w 
mi—rę s—modzielnego ży™i— w społe™zeń- 
stwie obyw—telskim bez b—rier i kseno- 
fobijny™ń z—™ńow—ń.

Te słow— kieruję sz™zególnie do ro- 
dzi™ów u™zniów re—lizują™y™ń w szko- 
ł—™ń ogólnodostępny™ń n—u™z—nie indy- 
widu—lne - pozwól™ie P—ństwo swoim 
dzie™iom byc u™zniem w zespole 
u™zniowskim wśród kolegów i koleż—- 
nek.
Ann— Bujmił—D dyrektor Zespołu Szkół 
Specj—lnych przy hPS w Z—w—dzkiem

http://www.j
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Zespół Szkół Zawodowy™h w Zawadzkiem to szkoła, która główny 
na™isk kładzie na przyszłość swoi™h absolwentów, idą™ z du™hem ™zasu 
oferuje takie kierunki kształ™enia, które zaowo™ują po jej ukoń™zeniuF

ebsolwent naszej szkoły to ktoś, kto posiada niezwykle ™enny dzi
siaj atut - konkretny zawód, to również fa™howie™ w swojej dziedzinie, 
który ma dużo większe możliwoś™i na przyszłość niż inniF S tylko od 
niego zależy, jak je dalej wykorzystaF

X— rok szkoiny PHIIGPHIP ogł—sz—my n—bór do szkół:

TECHNIKUWZAWyDOWE
@REletnie) kszt—ł™ą™e w z—wod—™hx

te™hnik me™hanik, te™hnik informatyk, te™hnik teleinformatyk, te™hnik ekono
mista, te™hnik handlowie™

zASADxiecze szuyŁe zewyDywe
@Pe or—z QEletni—) kszt—ł™ą™— w z—wod—™hx

bla™harz samo™hodowy, ™ukiernik, elektrome™hanik, elektryk, fryzjer, krawie™, 
me™hanik pojazdów samo™hodowy™h, piekarz, ślusarz, sprzedaw™a @P-letniaA, monter 
instala™ji urządzeń sanitarny™h, stolarz, kamieniarz, operator urządzeń przemysłu 
szklarskiego

Xaukę w naszej szkole podejmie ten u™zeń, który wie, ™o ™h™e robić w ży™iu, 
który ma jasno określony ™el x zdoby™ie zawodu, uzyskanie dyplomu i tytułu 
te™hnika oraz świade™twa maturalnegoF

Technikum We™h—ni™zne
Te™hnikum me™hanik kształ™i w 

spe™jalnoś™i- montaż konstruk™ji sta
lowy ™hF ypró™z wiedzy ogólnej 
u™zniowie zdobywają spe™jalisty™zną 
wiedzę zawodową mFin. na następują- 
™y™h przedmiota™hx podstawy kon- 
struk™ji maszyn i urządzeń, te™hno- 
logia me™hani™zna, układy sterowa
nia i regula™ji, maszynoznawstwo i 
inneF

Wiedzę teorety™zną u™zniowie 
poszerzają na miesię™znej prakty™e 
zawodowej w klasie SSSf ybe™nie prak
tykę zawodową zapewnia szkoła w Za
kładzie Produk™ji Konstruk™ji Stalo
wy™h TXS w ZawadzkiemF hużym plusem dla u™zniów jest to, że firma TXS 
deklaruje przyję™ie absolwentów naszego te™hnikum do pra™yF

Kolejnym atutem Te™hnikum We™hani™znego jest udział u™zniów w projek™ie 
„ekademia przyszły™h fa™how™ów”F W rama™h projektu u™zniom wszystki™h ty
pów szkół zawodowy™h, proponowane są następują™e zaję™iax
- nauka spawania metodą Weq
- eksploata™ja urządzeń, sie™i i instala™ji elektry™zny™h
- nauka języka angielskiego zawodowego
- kurs operatora wózków widłowy™h

Szkolenia zakoń™zone zostają uzyskaniem międzynarodowy™h uprawnień i 
™ertyfikatówF

ebsolwen™i Te™hnikum We™hani™znego to przyszła kadra te™hni™zna wspo- 
magają™a inżynierów, wykonują™y™h zadania we wszystki™h obszara™h działalnoś™i 
gospodarczej związanej z produk™ją i eksploata™ją maszyn i urządzeń oraz montażu 
konstruk™ji stalowy™hF

Technikum inform—tyczne
Te™hnikum informaty™zne to jedyna taka szkoła w Powie™ie Strzele™kimF W 

™zasie nauki u™zeń zdobywa spe™jalisty™zną wiedzę zawodową m.in. na taki™h 
przedmiota™h jak x systemy opera™yjne i sie™i komputerowe, oprogramowanie 
biurowe, programowanie strukturalne i obiektowe i inneF

ebsolwen™i Te™hnikum Snformaty™znego przygotowani są do pra™y jako ad
ministratorzy sie™i informaty™zny™h, operatorzy sprzętu komputerowego, pro- 
gramiś™i, informaty™y w banka™h, spółka™h i ośrodka™h informa™yjny™h.

W klasie SSS u™zniowie odbywają miesię™zną praktykę zawodowąF

Technikum Teleinform—tyczne
Te™hnik teleinformatyk to stosunkowo nowy zawód, który pojawił się na
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rynku pra™y wraz z dynami™znym rozwojem sie™i informaty™zny™h, telekomuni- 
ka™ji, te™hniki ™yfrowej i satelitarnej oraz telefonii komórkowejF

Kierunek jest połą™zeniem elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent 
zostaje ekspertem w dziedzinie sie™i teleinformaty™zny™hF

ebsolwent Te™hnikum Teleinformaty™znego może podejmować pra™ę w dy- 
nami™znie rozwijają™ej się branży telekomunika™yjnej i internetowej, otwierać 
własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studia™h wyższy™hF

Technikum ikonomiczne
Te™hnik ekonomista - w ™zasie nauki u™zniowie poznają ogólne podstawy 

wiedzy ekonomi™znej, prawnej, informaty™znej, organiza™yjnej, psy™hologi™zno- 
komunika™yjnej i finansowo-księgowejF Wiodą™e przedmioty tox ra™hunkowość 
przedsiębiorstw, ekonomika przedsiębiorstw, pra™ownia ekonomi™zno-informaty™z- 
na, marketing i inneF

Po ukoń™zeniu szkoły absolwent jest przygotowany dox
- podję™ia pra™y w dziale ekonomi™zno-biurowym różny™h firmY
- uru™homienia, zorganizowania i samodzielnego prowadzenia własnej firmy
- podję™ia wyższy™h studiów ekonomi™zny™h, do który™h jest zna™znie lepiej 

przygotowany niż absolwen™i inny™h szkół
U™zniowie w kl. SS i SSS odbywają po R tygodnie praktyki zawodowej różnego 

rodzaju instytu™ja™hF

Technikum H—ndlowe
Te™hnik handlowie™ jest jednym z najbardziej poszukiwany™h zawodów na 

rynku pra™yF Przygotowuje on absolwenta szkoły do pra™y w działa™h handlowy™hx 
firma™h, instytu™ja™h promo™ji i marketingu

Kształ™enie w zawodzie te™hnik handlowie™ ma na ™elu przygotowanie dox
- wykształ™enia w przyszłym absolwen™ie orienta™ji marketingowej, umiejętno- 

ś™i posługiwania się narzędziami marketingowymi,
- korzystania ze zdoby™zy te™hnik komputerowy™h, posługiwania się przydat

nymi w zawodzie programami komputerowymi
- posługiwania się nowo™zesną ra™hunkowoś™ią, zasadami prawa,
- współpra™y z kontrahentami krajowymi i zagrani™znymiF

Z—s—dnicz— Szkol— Z—wodow—
U™zniowie zdobywają kwalifika™je zawodowe i tytuł robotnika wykwalifikowa

nego @™zeladnikaA w wybranym przez siebie zawodzie, mają również możliwość 
kontynuowania naukiF

Xauka, w zależnoś™i od klasy , trwa dwa lub trzy dni w tygodniu w szkole, w 
pozostałe dni odbywają się zaję™ia prakty™zne w wybrany™h zakłada™h pra™yF

W klasa™h wielozawodowy™h u™zniowie odbywają trzy razy miesię™zną prak
tykę zawodową organizowaną przez Wojewódzki yśrodek hoskonalenia Zawodo
wego, w ™zasie której zdają egzaminy z przedmiotów zawodowy™hF

Szkoła współpra™uje z miejs™owymi firmami i przedsiębiorstwami, które za
pewniają u™zniom praktyki zawodowe, a w przyszłoś™i pra™ęF

Technikum Uzupelni—jące Dl— Dorosłych
yferta kierowana jest dla absolwentów zasadni™zej szkoły zawodowejF
Kształ™imy w zawodziex te™hnik me™hanik i te™hnik ekonomistaF Xauka odby

wa się w systemie zao™znym @piątek i sobotaAF
Xauka koń™zy się możliwoś™ią zdania matury oraz po zdaniu egzaminu po- 

twierdzają™ego kwalifika™je zawodowe uzyskaniem tytułu te™hnika me™hanika oraz 
te™hnika handlow™aF
Xauka w szkole jest bezpłatnaF

Nie tylko szkol—...
U™zniowie ™hętnie u™zestni™zą w różnego rodzaju ak™ja™h @npF honorowe krwio- 

dawstwoA, kursa™h podnoszą™y™h kwalifika™je zawodowe, warsztata™hF Współpra- 
™ują z trenerami homu iuropejskiego przy FRSR w ypolu, biorą udział w zaję™ia™h 
„ikonomia w szkole”, „Woje finanse”, „Woja przedsiębiorczość”F Prężnie działają 
Kołax iuropejskie, ikonomi™z- 
ne i Przedsiębior™zoś™iF ele 
szkoła to nie tylko nauka... 
Wożna brać udział w zaję™ia™h 
Koła Teatralnego, wyjazda™h do 
kina, teatru, na lodowisko, 
współpra™y z Publi™zną Szkołą 
Podstawową i homem Pomo- 
™y Społe™znej w ZawadzkiemF 
ybe™nie szkoła u™zestni™zy w 
projekta™h „ekademia Przy- 
szły™h Fa™how™ów”, Snnowa- 
™yjna Szkoła Zawodowa”, „ 
Woja Firma w Wojej qminie” 
finansowany™h ze środków 
Powiatu Strzele™kiego i Unii 
iuropejskiej .

hzięki u™zestni™twu w projekta™h u™zniowie mogą zdobyć dodatkowe kwalifi- 
ka™jex spawa™za, operatora wózków widłowy™h, pilota wy™ie™zek, florysty i inne.

r—ftow—ny świ—t
Wiosenne popołudnie, dwie dziew- 

™zyny fotografują szkolę z perspekty
wy prze™iwległej strony drogi. Xiby ni™ 
sz™zególnego, a jednak zwra™ają uwa
gę, starannie ustawiają™ kadr.
To Xikola Palusz™zak i Wioletta Ve- 
™howi™z - drugoklasistki w strzele™kim 
Vi™eum ygólnokształ™ą™ym. Zapyta
ne zdradzają, ™o mają zna™zyć i™h ta- 
jemni™ze ™zynnoś™i.
- Potrzebujemy dokładnego zdjęcia 
szkołyD bo planujemy w niezwykły spoE 
sób pożegnać się w przyszłym roku z 
naszym liceum- mówią, ale zamiast 
wyjaśniać, jesz™ze bardziej intrygują.

hrugoklasistki mają niezwykłą jak 
na współ™zesne nastolatki pasję-haft 
krzyżykowy. - Pani z biblioteki naE 
szego gimnazjum zapytała nasD czy nie 
chciałybyśmy się nauczyć wyszywaćF 
Xikola zaczęlaFFF- wspominają. - WkrótE 
ce powstało założone przez panią feE 
atę Xowak koło hafciaskie i tak się zaE 
częło.

hziew™zyny pokazują swój doro
bek- około PH wyszyty™h obrazków o 
różnej tematy™e i rozmiara™h.- XajtrudE 
niejsze do wyszycia są właśnie zdjęcia i 
obrazki z tłem, całe do wypełnieniaE 
mówi Wola. -Małe obrazki da się wyE 
szyć w parę dniD duże zajmują więcej 
czasu e w zależności od tegoD jak dużo 
czasu poświęca się pracy - nawet kilka 
miesięcy- uzupełnia Xikola.

Skąd u współ™zesny™h nastolatek 
takie zainteresowaniax ™zaso- i pra™o- 
™hłonneC Trady™je wyniesione z domuC 
- Xiespecjalnie- odpowiadają.- R—e 
czej szkoła i paniD która zdradziła nam 
sposób haftowaniaF 
hzisiaj obie li™ealistki prowadzą warsz
taty dla gimnazjalistów u™zestni™zą™y™h 
w projek™ie gentrum iduka™ji ybywa- 
telskiej ,,Wiłosz yh XyWA”. Pierw
szaki- i dziew™zyny, i ™hłop™y, z entu
zjazmem wyszywają kolorowe litery 
stanowią™e nazwę programu poświę™o- 
nego Xobliś™ie, którego rok właśnie 
ob™hodzimy. Zaję™ia odbywają się po 
lek™ja™h, ale dziew™zyny nie narzekają 
na dodatkową pra™ę. - Xam ktoś kiedyś 
też poświęcił czasE kwitują krótko. 
qazety, internet, program komputero
wy - to narzędzia sympaty™zny™h, mło- 
dy™h haf™iarek. Połą™zone z kanwą i 
muliną dają za™hwy™ają™y efekt. To 
imponuje gimnazjalistom, którzy ™hy- 
ba po raz pierwszy w ży™iu nawlekają 
nić i zawiązują supełek na jej koń™u. 
tuż złapali pasję i ™ierpliwie ,,krzyży- 
kują” swoje motywy. - Z nami było tak 
samo- słyszę od dziew™zyn - rodzice 
też myślefy że szybko nam się znudziF 

horota Maćkula
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dzi—ł—jąc n— podst—wie —rtF IQ ust—wy o dzi—ł—lności pożytku 
publicznego i o wolont—ri—cie z dni— PR kwietni— PHHQr @hzFU 
z dni— PHIH^d Xr PQRd pozfISQT z późnF zmFA or—z Uchw—ły 
Xr IVGSHGII R—dy Powi—tu Strzeleckiego z dni— PT styczni— 
PHII r w spr—wie uchw—leni— „Progr—mu współpr—cy Powi—tu 
Strzeleckiego z org—niz—cj—mi poz—rządowymi i innymi pod
miotami prow—dzącymi dzi—ł—lność pożytku publicznego w 
roku PHII”

przyzn—ł dot—™je n—stępują™ym org—niz—™jomx

Sf Wypoczynek podcz—s w—k—cji letnich dl— dzieci i młodzie
ży z powi—tu strzeleckiego z element—mi sportu eduk—cji i 
rekre—cj i

- uwyTe hyTegtsx ii hhh zł 
nie wyłoniono zwycięzcy - ofert—D któr— zost—ł— złożon— n— to 
z—d—nieD nie spełni—ł— kryteriów oceny form—lnejF

SSf Popul—ryz—cj— i org—niz—cj— sportu drużynowego
- uwyTe hyTegtsx ii hhh zł

- zwyciężył— ofert— UgZXSyWSUSiqy UVUfU SPORe 
Tywiqy „uARO” STRZiVgi OPOVSUSi z sum—E 
ry™zną li™zbą punktówx RSH

Uz—s—dnienie wyboru:
yfert— jest n—pis—n— solidnie i treściwie pod względem 

merytorycznymF Z—wier— wyszczególnioną k—lkul—cję kosz
tów re—liz—cji z—d—ni— i popr—wny mont—ż fin—nsowyF yfert— 
jest zgodn— z wymog—mi z—w—rtymi w ogłoszeniu i spełni— 
wszystkie ujęte w nim form—lne wytyczneF

SSSf Promow—nie uczestnictw— m—łych i dużych mieszk—ńców 
Powi—tu Strzeleckiego w życiu kultur—lnym - eduk—cj— po
przez z—jęci— muzyczneD pl—styczneD te—tr—lneD wok—lneD ta
neczne - rozwij—nie t—lentu i z—interesow—ń różnymi rodz—j—- 
mi sztuki wśród mieszk—ńców powi—tu strzeleckiegoD —ktywny 
udzi—ł w wyd—rzeni—ch kultur—lnych

- uwoTe hOTegtsx t hhh zł
- zwyciężył— ofert— STOWeRZYSZiXSe PRZYtegSÓŁ 
SZUOŁY W ZĘhOWSgegr z sum—ry™zną li™zbą punkE 
tówx RHR

Uz—s—dnienie wyboru:
yfert— jest n—pis—n— b—rdzo rzetelnie pod względem mery- 

torycznymF Z—wier— szczegółową k—lkul—cję kosztów re—liz—- 
cji z—d—ni— i interesujący mont—ż fin—nsowyF yfert— jest zgod- 
n— z wymog—mi z—w—rtymi w ogłoszeniu i spełni— wszystkie 
ujęte w nim wytyczne form—lneF

IVF Prop—gow—nie kultury - obycz—jów i tr—dycji - mniejszo
ści n—rodowych “i etnicznych z—mieszk—łych n— terenie Po- 
wi—tu Strzeleckiego

- uwoTe hOTegtsx v hhh zł
- zwyciężył— ofert— STOwARZYSZiXSA wSXgiXTiE 
qo Z uSiVgZY z siedzibą w uiel™zy z sum—ry™zną 
li™zbą punktówx RSH

Swi—towy hzień bez Tytoniu
U—żdego roku QI m—j— Swi—tow— 

yrg—niz—cj— Zdrowi— @WryA inicjuje 
obchody Swi—towego hni— bez Tytoniu 
W roku bieżącym tem—tem przewodnim 
obchodów jest „R—mow— Uonwencj — 
Swi—towej yrg—niz—cji Zdrowi— o ygr—- 
niczeniu Używ—ni— Tytoniu”D Potwier- 
dz— on— pr—wo wszystkich ludzi do 
n—jwyższego poziomu zdrowi— i dostar
cz— nowe r—my pr—wne dl— współpr—cy w 
z—kresie kontroli używ—ni— tytoniu Swi—- 
towy hzień fez Tytoniu PHII m— 
n— celu uwypuklenie zn—czeni— Tr—kt—- 
tu “— t—kże zwrócenie uw—gi społeczno
ści n— problem biernego p—leni— przez 
dzieciF

y tymD że p—lenie jest szkodliwe dl— 
zdrowi—D wiemy wszyscy Wiemy, że ni
kotynizm powoduje nowotwory choro
by ukł—du oddechowego i ukł—du krąże- 
ni—F Xie k—żdy jedn—k zd—je sobie spr—wę 
z f—ktu, że porównyw—lne niepożąd—ne 
skutki zdrowotne wywołuje tzwF bierne 
p—lenie @wdych—nie dymu tytoniowego 
ul—tni—jącego się z p—pieros— lub wydy- 
ch—nego przez p—l—czyAD które w sk—li 
świ—towej jest przyczyną S7 wszystkich 
choróbF f—d—ni— wyk—z—ły równieżD że 
problem ten dotyczy —ż RV7 dzieciF

X—r—żenie dzieciD zwł—szcz— tych n—j- 
młodszych n— wymuszone bierne p—le
nie prow—dzi dox
- częstszego występow—ni— chorób 

ukł—du oddechowegoD
- chorób uch— środkowegoD
- rozwoju —stmy i z—ostrzeni— tej cho

roby
X—jnowsze inform—cje cor—z częściej 

wsk—zują równieżD że dzieci te cechują 
się gorszym rozwojem psychofizycznym 
or—z spr—wi—ją więcej kłopotów wycho- 
w—wczychD m—ją trudności z czytaniem i

pis—niemD z—burzeni— ukł—du nerwowe
go, które obj—wi—ją się impulsywnościąD 
trudności—mi w skupieniu uw—giD nie- 
pokojemD n—dwr—żliwościąD trudności—- 
mi w przystosow—niu

W związku z t—k niepokojącymi 
d—nymi ypolski P—ństwowy Wojewódz
ki Inspektor S—nit—rny z—inicjow—ł w 
województwie opolskim —kcję „Pl—ce 
z—b—w bez dymu tytoniowego”D skiero- 
w—ną do ogółu społeczeństw—D ze szcze
gólnym ukierunkow—niem n— rodziców 
i opiekunów dzieciF gelem —kcji jest 
zmniejszenie liczby dzieci eksponow—- 
nych n— szkodliwe czynniki dymu ty
toniowego n— pl—c—ch z—b—w poprzezx 
- respektow—nie c—łkowitego z—k—- 
zu p—leni— i umieszcz—nie przez z—rząd- 
ców pl—ców z—b—w n— wszystkich pod
ległych im obiekt—ch widocznego ozn—- 
kow—ni— słownego “i gr—ficznego o z—- 
k—zie p—leni— wyrobów tytoniowych n— 
tym terenieF

W r—m—ch przeprow—dzeni— —kcji 
n— terenie powi—tu strzeleckiego P—ń- 
stwowy Powi—towy Inspektor S—nit—r- 
ny w Strzelc—ch ypolskich wystosow—ł 
do z—rządców pl—ców z—b—w pismo przy- 
pomin—jące o konieczności umieszcze
ni— n— nich ozn—kow—ni—D zgodnie z 
ust—wą “o ochronie zdrowi— przed n—- 
stępstw—mi używ—ni— tytoniu i wyro
bów tytoniowych @hzF Uf z IWWTu Xr 
IHd pozF SSd z późnF zmFAF

Poprzez respektow—nie z—k—zu p—- 
leni— tytoniu w miejsc—ch publicznych 
or—z informow—nie rodziców i opieku
nów dzieci możemy mieć zn—czący 
wpływ n— popr—wę zdrowi— i j—kości 
życi—F

eg—t— Uow—lsk— 
PSSi Strzelce Opolskie

Uz—s—dnienie wyboru:
yfert— jest n—pis—n— b—rdzo rzetelnie pod względem me- 

rytorycznymF Z—wier— pr—widłową k—lkul—cję kosztów re—li- 
z—cji z—d—ni— i mont—ż fin—nsowyF yfert— jest zgodn— z wy- 
mog—mi z—w—rtymi w ogłoszeniu i spełni— wszystkie ujęte w 
nim wytyczne form—lneF Poszczególne punkty h—rmono- 
gr—mu odzn—cz—ją się wysoką w—rtościąF

VF Popul—ryz—cj— i org—niz—cj— sportów sztuki w—lki
- uwoTe hOTegtsx r hhh zł

- zwyciężył— ofert— uVUfU KARATi „XSDAX” w ZAe 
wehZuSiW z sum—ry™zną li™zbą punktówx QVP

Uz—s—dnienie wyboru:
yfert— jest n—pis—n— b—rdzo rzetelnie i st—r—nnie pod 

względem merytorycznymF Z—wier— wyczerpującą k—lkul—- 
cję kosztów re—liz—cji z—d—ni— i interesujący mont—ż fin—n- 
sowyF yfert— jest zgodn— z wymog—mi z—w—rtymi w ogłosze
niu i spełni— wszystkie ujęte w nim wytyczne form—lneF

VL yrg—niz—cj— różnej formy wycieczek dl— m—łych i du
żych mieszk—ńców powi—tu strzeleckiego celem pozn—ni— 
bog—ctw— przyrodniczegoD —rchitektonicznego i historycz
nego powi—tu strzeleckiego i okolicy

- uwota hOTegtsx t hhh zł
- zwyciężył— ofert— STOwARZYSZiXSA PRZYtAgSÓŁ 
SZuOŁY w ZĘhOwSgegr z sum—ry™zną li™zbą 
punktówx RHU

Uz—s—dnienie wyboru:
yfert— jest n—pis—n— rzetelnie pod względem meryto- 

rycznymF Z—wier— szczegółową k—lkul—cję kosztów re—liz—- 
cji z—d—ni— i interesujący mont—ż fin—nsowyF yfert— jest zgod- 
n— z wymog—mi z—w—rtymi w ogłoszeniu i spełni— wszystkie 
ujęte w nim wytyczne form—lneF

VILiduk—cj— przeciwpoż—row— poprzez sport or—z inne z—- 
jęci— o ch—r—kterze eduk—cyjnym m—jącym n— celu wzrost 
świ—domości społecznej odnośnie z—grożeń poż—rowych

- uwOTA DOTAgtS: T HHH zł

nie wyłoniono zwycięzcy, poniew—ż n— to z—d—nie nie zost—- 
ł— złożon— ż—dn— ofert—F

VIILPromocj— zdrowi— i profil—ktyk— zdrowotn— - zwięk
szenie świ—domości z—grożeń chorob—mi cywiliz—cyjnymi, 
—symil—cj— chorych w środowisku z—jęci— służące popr—wie 
zdrowi— i kondycji wr—z z reh—bilit—cją

- uwOTA DOTAgtS: V HHH zł
- zwyciężył— ofert— STOwARZYSZiXSA PRZYtAgSÓŁ 
SZuOŁY w ZĘhOwSgegr z sum—ry™zną li™zbą 
punktówx RIV

Uz—s—dnienie wyboru:
yfert— jest n—pis—n— rzetelnie i treściwie pod względem 

merytorycznymF Z—wier— szczegółową k—lkul—cję kosztów 
re—liz—cji z—d—ni— i interesujący mont—ż fin—nsowyF yfert— 
jest zgodn— z wymog—mi z—w—rtymi w ogłoszeniu i spełni— 
wszystkie ujęte w nim wytyczne form—lneF

Z—bierz

serce

n— sp—™er

Zdrowe

ypolskie

R ™zerw™—
Wysp—folko

w ypolu

dok. ze str. Q

STAXOwSSuO WSitSgi 
PRAgY

wYweqexse 
ogZiuswexse 
PReCODewCY:

wevARZ - TePigseRZ WEDŁUG ZLEgEŃ e 2imiejętność k—felkowani—D 
regipsyD roboty wykoń™zen. 
e doświad™zenie

hygIiPLiXiyWIig WEDŁUG ZLEgEŃ e doświad™zenie
KIEROWNIK fUhyWY KOLONOWSKIE e wykszt.wyższe lub średnie 

e uprawnienia budowlane 
w branży konstruk™yjnej 
bez ograni™zeń

e min. S lat doświad™zenia 
e dobra znajomość j. niem. 

lub angielskiego
WURARZe 
hygliPLiNiyWIig

WEDŁUG ZLEgEŃ e wykształcenie zawodowe 
e prawo jazdy kat. f
e mile widziane doświadczenie

PRAgOWNIK 
yqóLNyfUhywLANY

WOJ. OPOLSKIE
I SLĄSKIE

e wykształcenie zawodowe 
e mile widziane doświadczenie 
w układaniu płytek

fLAgHARZ - DEKARZ WEDŁUG ZLEgEŃ e wykształcenie zawodowe 
e min. P lata doświadczenia

ŚLUSARZ SZYMISZÓW e wykszt. min. zawodowe 
e umiejętność spawania 
gazowego i elektrycznego

e prawo jazdy kat. f
e doświadczenie
e znajomość j. niemieckiego 
w stopniu komunikatywnym

PREZER RASZOWA e wykształcenie zawodowe 
e min. S lat doświadczenia

TOKARZ RASZOWA e wykształcenie zawodowe 
e min. S lat doświadczenia

ŚLUSARZ - SPAWAgZ STRZELgE OP. e wykształcenie zawodowe
e kurs spawacza elektrycznego 

i gazowego
e samodzielność w
wykonywaniu prac

PRAgyWNIK OgHRONY STRZELgE OP. e wykszt. min. zawodowe 
e mile widziane doświadczenie

MAGAZYNIER STRZELgE OP. e upraw. na wózki widłowe 
e mile widziana znajomość
j. angielskiego

e doświadczenie zawodowe 
e znajomość obsługi komp.

MAGAZYNIER 
e SPRZEDAWgA

STRZELgE OP. e wykształcenie średnie
e komunikatywność
e podstawowa obsługa komp. 
e dyspozycyjność

PRAgyWNIK PRODUKgJI STRZELgE OP. e zdolności manualne
PRAgyWNIK PRyhUKgtI STRZELgE OP.
PAKOWAgZG 
PRAgyWNIK PRyhUKgtI

OLSZOWA e wykształcenie zawodowe 
e precyzjaD sumienność

PRAgyWNIK PIZYgZNY STRZELgE OP.
PRAgyWNIK LINOWY STRZELgE OP.
OPERTAOR MASZYN STRZELgE OP.
OPERATOR WÓZKA 
widłowego STRZELgE OP.

e upraw. na wózki widłowe

OPERTOR WĘZŁA 
fETONIARSKIEGO

OLSZOWA e wykształcenie zawodowe 
e uprawnienia do obsługi 
ładowarki kołowej

e uprawnienia do obsługi 
maszyn i urządzeń 
produkcyjnych mieszankę 
betonową

e Q lata doświadczenia
LOGISTYKA WEWNf 
ZAKŁADU

ZAWADZKIE e wykszt. zawodoweGtechn. 
e mile widziana podstawowa 
znajomość czytania rysunku 
technicznego

e upraw. na wózek widłowy 
e upraw. na suwnice z kabiny 
e mile widziane doświadczenie

operator DŹWIGA 
samojezdnego

STRZELgE OP. e wykszt. zaw. lub średnie 
e uprawnienia do pracy 
na dźwigu samojezdnym 

e mile widziane doświadczenie 
e znajomość j. niemieckiego lub 

angielskiego mile widziana
e operatywność

SPEDYTOR DO SPRAW 
ORGANIZAgJI I NADZORU 
PRAgY DŹWIGÓW 
SAMOJEZDNYgH

STRZELgE OP. e wykszt. średnie lub wyższe 
e operatywnośćD samodzielność 
e znajomość j. niemieckiego 

lub ang. mile widziana
SPEDYTOR W TRANSP. 
międzynarodowym

STRZELgE OP. e trans. i spedycja międzyn. 
e znajomość j. angielskiego lub 
niemieckiego

SPEgJALISTA DS. 
TEgHNIgZNYgH

OLSZOWA e wykszt. średnie techniczne 
e uprawnienia SEP do I KV 
e dośw. w utrzymaniu ruchu

TEgHNIK/ USTAWIAgZ 
WTRYSKAREK STRZELgE OP. e wykszt. średnie techniczne 

e znaj omość procesów wtrysku 
i przetw. tworzyw sztucznych 
e znajomość urządzeń pneumaE 
tycznychD elektrycznyclc 
hydraulicznych i mechan. 
e min. roczne doświadczenie

OPERATOR OfRAf IAREK 
STEROWANYgH 
NUMERYgZNIE

STRZELgE OP. e wykszt. technik mechanik 
e obsługa suwnicy z poz. „H” 
e upraw. na wózek widłowy 
e ok. IH lat doświadczenia

OPERATOR STRZELgE OP. e wykształcenie kierunkowe 
tokarzD frezer szufierzD 
spawacz

e obsługa maszyn gNgD 
frezarek

e min. roczne doświadczenie
SPRZATAgZKA STRZELgE OP.



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
tek RTIPQPWd RTIQRVH
eEm—ilx dps.strzekceopokskiedwp.pk 
z fHią w Szymiszowie
tek RTPQVRS
z fHią w Veśni™y
tek RTQWVRHd RTQWVQH

sxpyRwegte STARysTY STRZEVEgusEqy
Strzelce ypolskie, PQ m—j— PHII rok

hom Pomo™y Społe™znej w U—dłubie 
tek RTQTQQUd RTQTRPPd fax RTQTURR 
eEm—ik dpskadkubPdgoP.pk

hom Pomo™y Społe™znej w Z—w—dzkiem
tek. RTPPHII
eEmaik x dpszawadzkiedpoczta.fm.pk

Zespół Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h 
w Strzel™—™h ypolski™h
tek. RTIPPPS
eEmaik 1o strzekce opdoP.pk

Zgodnie z —rtF PR— ustF P i Q ust—wy z dni— IU m—j— IWVW r Pr—wo geodezyjne i 
k—rtogr—ficzne @tjF hzF Uf z PHIHr Xr IWQ pozF IPVUA informuję o rozpo™zę™iu 
pr—™ geodezyjny™h doty™zą™y™h moderniz—™ji istnieją™ej ewiden™ji grunE 
tów or—z z—łożeni— ewiden™ji dl— nieru™homoś™i budynkowy™h i lok—loE 
wy™h położony™h n— teren—™h wiejski™h qminy Strzel™e OpolskieF 
Postępow—nie prow—dzone będzie n— podst—wie —rtF R ustFI— pktFP i —rt^PH ustF I- 
Q ust—wy z dni— IU m—j— IWVW r - Pr—wo geodezyjne i k—rtogr—ficzne @tjF hzF Uf 
z PHIH rF Xr IWQ pozfIPVUA or—z przepisów rozporządzeni— Winistr— Rozwoju 
Region—lnego i fudownictw— z dni— PW m—rc— PHHI rF w spr—wie ewidencji gruntów 
i budynków @hzF Uf z PHHI rF Xr QV, pozfRSRA
ho wykon—ni— czynności technicznych związ—nych z opr—cow—niem oper—tu 
ewidencyjnego wyzn—czone zost—ło Okręgowe Przedsiębiorstwo qeodezyjE 
noEu—rtogr—fi™zne SpF z ofof w Opolu z siedzibą przy uk Ryb—ckiej IS, 
którego pr—cownicy zost—ną wypos—żeni w indywidu—lne upow—żnieni— St—rostyF

STARySTA STRZELEgKI 
yqŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WyLNE 

STANywiSuy urzędnkze 
DYREKTORA 

w Dywu pywygY SpyŁEgZNEt 
w STRZEvgAgr ypyvSKigr 

Z FILIĄ W SZYMISZyWIE I FIVIĄ W VEŚNIgY 
z siedzibą w Strzei™—™h ypolski™h 

przy uli™y Str—ż—™kiej V

iF
IA
PA

Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I 
w Strzel™—™h ypF
tek RTIPUHI
eEmaik zszEstrzekceopdoswiata.org.pk

Strzelce ypolskie, PR-HS-PHIIr

STARySTA STRZELEgKI

QA
RA
SA

TA

Zespół Szkół Z—wodowy™h 
w Z—w—dzkiem
tek. RTITPVVd RTITSRI
eEmaik zsz zawadzkie dinteria.pk

Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e 
w Z—w—dzkiem
tek RTITRQH
eEmaik x kiceumzadedu.appke.pk

Powi—towe gentrum Pomo™y Rodzinie 
w Strzel™—™h ypolskie
tek RTIQQVId RTIQWHI
eEmaik pcprstrzekceopdop.pk

Stosownie do —rt^UP ustFT ust—wy z dni— Q p—ździernik— PHHVr o udostęp- 
ni—niu inform—cji o środowisku i jego ochronie, udzi—le społeczeństw— w ochro
nie środowisk— or—z ocen—ch oddzi—ływ—ni— n— środowisko @Dzf Uf Nr IWW, 
pozfIPPU z PHHVrF z późnF zmi—^A, pod—je do publicznej wi—domości inform—- 
cję o wyd—niu dni— PH-HS-PHIHr decyzji Nr IRRGII o pozwoleniu budowęx h—li 
wyrobów toczonych - hP @przeniesienie istniejącej h—liA, budowę h—li wyrobów 
strug—nych - hI, i budowę zbiornik— n— wodę dl— celów przeciwpoż—rowych w 
Kolonowskiem przy ukKościuszki I, n— dzi—łce nr PHUIGIf

W Starostwie Powi—towym w Strzelc—ch ypolskich, uktord—nowsk— P, Wy- 
dzi—ł Architektoniczno-fudowl—ny, pokój nr PIP, @w godzF pnF VHH- ITHH, wtF- 
ptF UQH - ISqhA możn— z—pozn—ć się z treścią decyzji or—z dokument—cją spr—wyF

St—rost— Strzelecki 
tózef Sw—czyn—

wym—g—ni— związ—ne ze st—nowiskiem:
co n—jmniej Q-letni st—ż pr—cy w pomocy społecznej,
wykszt—łcenie wyższe @preferow—ne kierunkowex ped—gogik—, ped—gogik— opie- 
kuńcz— lub specj—ln—, socjologi—, psychologi—A,
specj—liz—cj— z z—kresu org—niz—cji pomocy społecznej, 
obyw—telstwo polskie,
pełn— zdolność do czynności pr—wnych or—z korzyst—nie z pełni pr—w publicz
nych,
osob— nie był— sk—z—n— pr—womocnym wyrokiem sądu z— umyślne przestęp
stwo ścig—ne z osk—rżeni— publicznego lub umyślne przestępstwo sk—rbowe,

PF
IA

PA
QA

RA

QF
IA

PA

Por—dni— Psy™hologi™znoEPed—gogi™zn— 
w Strzel™—™h ypolski™h
tek. RTIQHPT
eEmaik pppstrzekcedpoczta.onet.pk

s PUNKT 
INFORMACYJNY 
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS 
w Z—w—dzkiem
tek. RTPHHRTd RTITHRWd RTPHHRW 
eEmaik zss^zawadzkiedpoczta.onet.pk

Zespół Szkół Spe™j—lny™h 
w Strzel™—™h ypolski™h 
tek. RTIPVVP
eEmaik gimspecjdtken.pk

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS 
w U—dłubie
tek. RTQTRPPd RTQTQU
eEmaik zsskadkubdwp.pk

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt fin—nsow<—iny przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Region—lnego or—z z fudzetu P—ństw—

Vok—lny Punkt Snform—™yjny 
w Strzei™—™h ypolski™h

z—pr—sz— P—ństw— do skorzyst—ni— z bezpł—tnych konsult—cji inform—cyjno-do- 
r—dczych z z—kresu dotacji pomocowych w tym el—stycznych form wsp—rci— 
przedsiębiorczości świ—dczonych przez pr—cowników Stow—rzyszeni— Promocj— 
Przedsiębiorczości or—z ypolskiego Region—lnego Punduszu Poręczeń Kredyto- 
wychF @Z—kres konsult—cji dotyczy możliwości uzysk—ni— korzystnego fin—nso- 
w—ni— firmy niskoprocentową pożyczką inwestycyjną współfin—nsow—ną w r—- 
m—ch RPy WyAF
Ze względu to, iż konsultacje przeprow—dz—ne będą w sposób indywidu—lny pro
simy wcześniejsze zgłoszenie swojej chęci uczestnictw—F

ZAPRASZWY NA fEZPŁATNE KyNSULTAgJIEF

QA

RA

SA

TA

QF
IA
PA
QA
RA
SA

Spe™j—lny yśrodek 
SzkolnoEWy™hoEw—w™zy w Veśni™y 
tek. RTISPTI
eEmaik soswkesnicadpoczta. onet.pk

X—sz —dres tox 
Vok—lny Punkt Snform—™yjny 

Starostwo Powi—towe w Strzel™—™h ypolski™h 
uIf tord—nowskie P pokój nr U tekx UU RRH IU HSd f—xx UU RRH PR RP 

eEm—ilx p™iegdpowi—tstrzele™kkpl

TA

Szkolne S™hronisko Włodzieżowe 
w qórze Śwf enny
tek. RTISRUQ
eEmaik szkokneschroniskodwp.pk

S—modzielny Publi™zny Z—kł—d ypieki 
Zdrowotnej w Strzel™—™h ypolski™h 
tek. RTIQPWIeWS
eEmaik szpitakdszpitak.strzekceEop.pk

Uomend— Powi—tow— P—ństwowej Str—ży
Poż—rnej w Strzel™—™h ypolski™h
tek. RHRWWHQ

Uomend— Powi—tow— Poli™ji 
w Strzel™—™h ypolski™h 
tek RTPIPHHd RTPIWHQ

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

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

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

Powi—towy Urząd Pr—™y 
w Strzel™—™h ypolski™h 
tek. RTPIVHH
eEmaik opstdpraca.gov.pk

Polskie Stow—rzyszeaie 
hi—betyków 

Uolo Powi—towe
RUeIHH Strzei™e ypolskieD 

uIf Ur—kowsk— IT 
tek UUGRTI PU SRy UUG RTI PQ PHy 

tel komF THR SRH RHP

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

Z—strzeg—my sobiepr—wo skr—c—ni— 
tekstów. W—teri—łów 

nie zamówionych nie zwr—c—my. 
hrukx hruk—rni— „PRO WihSe” 

RSeIPS ypoleD ul. Skł—dow— Rd 
tek UUGRRPVHHVd fax UUGRRPVHHW

uweqe 
usiRywgY 

zewyhyws333

A

Kierowc— wykonujący przewóz drogowy jest zobowiąz—ny odbyć szkolenie okre
sowe i uzysk—ć wym—g—ny wpis do pr—w— j—zdy w terminie do dni—x

IH wrześni— PHII
w przyp—dku uzysk—ni— po r—z pierwszy pr—w— j—zdyx
- k—t gI lub g w terminie od I styczni— IWVI r do dni— QI grudni— IWWS
- k—thI lub h w terminie od I styczni— IWWI r do dni— QI grudni— PHHHr

N—tomi—st kierowcy ,którzy posi—d—ją pr—wo j—zdyx
- k—tF h lub hcE wyd—ne po IH wrześni— PHHV r
- k—tF g lub gcE wyd—ne po IH wrześni— PHHW r
są zobowiąz—ni do uzysk—ni— kw—lifik—™ji wstępnej lub kw—lifik—™ji wstępE 
nej przyśpieszonej

Xie ™zek—j do koń™— terminu odbądź szkolenie już dziŚF

W r—m—ch szkoleni— z—pewni—myx

nowoczesne techniki n—ucz—ni—D
j—zdę szkoleniową w w—runk—ch specj—lnych n— symul—torzeD 
konkurencyjne cenyD
wyposażenie w podręczniki w koszi—ch kursu 
możliwość rozpoczęci— szkoleni— n—wet dl— jednej osoby. 

_________________ ______________________ ____________zapraszamy/

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

Powi—towy Rze™znik Uonsumentów
Tek. CRV UU RRHIUST
Wydzi—ł Uomunik—™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
Tek. wew.x UPUd UPVd UQHd UQI UQPd UQQd UQRd UQS
Wydzi—ł qeodezjiD U—rtogr—fiiD U—t—stru
i qospod—rki Xieru™homoś™i—mi
Tek. wew.x UQUd UQVd UQWd URHd URId URPd URQd URRd 
URSD URTD URUD URW.
Wydzi—ł er™hitektoni™zno - fudowl—ny
Tek. wew.x UTHd UTI UTPd UTQ.
Wydzi—ł yrg—niz—™yjny
Tek. wew. USHd USI USPd USQd USRd USSd USTd USUd 
USVD UTR
Zespół Uontroli
Tek. wew.x UHS.

wym—g—ni— dod—tkowe:
Zn—jomość uw—runkow—ń pr—wno-budżetowych jednostek org—niz—cyjnych s—- 
morządu terytori—lnego,
Zn—jomość z—s—d funkcjonow—ni— domów pomocy społecznej,
Przedst—wienie @komisji rekturt—cyjnej w tr—kcie rozmowy kw—lifik—cyjnejA 
koncepcji pr—cy homu Pomocy Społecznej, z—wier—jącej pr—wne, ekonomicz
ne i org—niz—cyjne uw—runkow—ni— pl—cówki,
hoświ—dczenie z—wodowe n— st—nowisku kierowniczym lub ukończone kursy, 
szkoleni— z z—kresu z—rządz—ni—F
ygólny z—kres z—d—ń wykonyw—nych n— st—nowiskux
Stw—rz—nie przebyw—jącym w hPS pensjon—riuszom pr—widłowych w—runków 
socj—lno-bytowych, opiekuńczych i kultur—lno-oświ—towychF
Uierow—nie hPS j—ko jednostką budżetową zgodnie z obowiązującymi w tym 
z—kresie przepis—miF
Z—bezpieczenie spr—wnego funkcjonow—ni— poszczególnych komórek org—ni- 
z—cyjnych hPS i n—dzór n—d bieżącym wykonyw—niem n—leżących do nich 
z—d—ńF
yrg—nizow—nie pełnej opieki lek—rskiej, pielęgn—cyjnej i reh—bilit—cyjnej pen- 
sjon—riuszom hPS or—z n—dzór n—d tą dzi—ł—lnościąF
X—dzór n—d opr—cow—niem projektów pl—nu gospod—rczego i fin—nsowego w 
z—kresie z—trudnieni—, świ—dczonych usług, z—op—trzeni—, remontów j—k rów
nież n—d bieżącą i pełną ich re—liz—cjąF
Z—pewnienie pełnej i pr—widłowej obs—dy person—lnej hPSF

wym—g—ne dokumenty:
list motyw—cyjny,
życiorys,
kserokopie dyplomów potwierdz—jących wykształcenie,
dokumenty potwierdz—jące wym—g—ny st—ż pr—cy,
oświ—dczenie podpis—ne przez k—ndyd—t— o niek—r—lności z— przestępstw— po
pełnione umyślnie, kserokopie z—świ—dczeń o ukończonych kurs—ch, szkole- 
ni—ch,
referencjeF

hokumenty n—leży skł—d—ćx
IA W Sekret—ri—cie St—rosty Strzeleckiego do dni— IS czerwc— PHII roku z dopi- 
skiemx "hyTYgZY NAfyRU NA WyLNE STANyWISKy URZĘhNIgZE - 
hYREKTyRA hyWU PyWygY SPyŁEgZNEt W STRZELgAgr yPyLSKigr 
Z PILIĄ W SZYWISZyWIE i PILIĄ W LESNIgY" 
lub 
PA Przesł—ć pocztą n— —dresx 

St—rostwo Powi—towe 
uIf tord—nowsk— P 

RU-IHH Strzelce ypolskie 
z dopiskiem n— kopercie j—k wyżej

Aplik—cje, które wpłyną do St—rostw— po upływie wyżej określonego terminu 
będą rozp—tryw—neF
Wszelkie

RRHIUSUF

nie

y

dod—tkowe inform—cje dotyczące n—boru dostępne pod nr tek UU

ZeuWAviPiuyWAXiU ypERTY hy uyLiJXEqy 
ETAPU XAfyRU KANDYDAgI ZySTANĄ 

PyiXpyRWyWAXI TELEpyNIgZNIEF

SZCZFGOć YI ZAPIS Y:

PKS w Strzelcach Opolskich SA
Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59

Wydzi—ł Z—rządz—ni— Uryzysowego
Tek wew.x UTTd UTU.
Wydzi—ł iduk—™jiD UulturyD
Uultury Pizy™znej i Turystki
Tek wew.x UUHd UUI UUPd UUQ.
Zespół dsF Promo™ji Powi—tu UIQ
Wydzi—ł y™hrony Środowisk—
Tek wewFxUVHD UVI UVPd UVSd UVT.
Wydzi—ł qospod—rki Wieniem Powi—tu
Tek wewFxUVQD UVR.
Wydzi—ł Snwesty™ji i Z—rządz—ni— 
Pundusz—mi
Tek wew. UWHd UWI

nowo otwarty

Ośrodek Szkolenia Kierowców
PKS w Strzelcach Opolskich SA

organizuje:

■ kursy kwalifikacja wstępna dla kierowców kat. C i D,
■ kursy kwalifikacja okresowa dla kierowców kat. C i D



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

Wszystkim n—szym ko™h—nym

W—momD W—te™zkom i W—musiom

ed multos —nnos3

e w dniu Sch święt—

życzymy

s—my™h r—dości i dumy ze swoich pociechF 

P—mięt—my o wszystkim co dl— n—s zrobilyśi 

i z c—lego serc— dziękujemy z— to.

fądźcie z nami jak n—jdlużej..gi

T—rgi P—nieńskie już z— n—mi
S szkod—F Uto nie był - nie™h ż—łujeD —le z— rok znów będzie ok—zj—D bo Uj—zd 

wr—™— do stary™h tr—dy™jiF qłowni boh—terowieD ™zyli Włod— P—r— - W—j— f—rtE 
kowi—k z Uj—zdu i U—mil Tom—szek z Xiezdrowi™ - b—wili się j—k n— wł—snym 
weselu i ™zęstow—li weselny™h goś™i tort—mi przygotow—nymi przez sołe™tw— 
gminy i burmistrz— Uj—zduF A że j—k głosi d—wne przysłowie - drog— do ser™— 
wiedzie przez żołądek - weselni goś™ie mogli r—™zyć się przysm—k—mi nie tylko 
śląskiej ku™hni (nrin krupniokiemD żymlok—miD ™hlebem ze sm—l™em i ogórkiem 
™zy uj—zdowskimi piernik—miAD —le i gór—lską kw—śni™ą przygotow—ną przez 
Srenę qole™D m—mę „ty™h” br—™i qol™ówD któr— do Uj—zdu przyje™h—ł— prosto z 
WilówkiD i dl— weselników również z—śpiew—ł—F

W tym numerze n—szego dwu 
tygodnik— m—my z—sz™zyt poinforE 
mow—c o wsp—ni—łym tubiieuszu 
WHf ro™zni™y urodzin dwó™h mieszE 
k—nek n—szego powi—tuF

P—ni W—ri— V—z—rek ze StrzeE 
ie™ ypoiski™h swoje urodziny obE 
™hodził— IV m—j—F W tak sz™zególnym 
dniu tubilatkę odwiedził wi™estarosta 
Waldemar qaida - z gratula™jami i kwia
tami oraz słodkim upominkiem.

hruga nasza tubilatka - P—ni W—e 
ri— Wróbei z Uj—zdu - swoje WH. uro
dziny ob™hodziła PI maja.

ho serdecznych urodzinowych po- 
winszowańD przekazywanych przez krew- 
nychD bliskich i znajomych dołączamy 
również swoje: wielu kolejnych lat w jak 
najlepszym zdrowiu i pogodzie duchaD 
bez troskF ed multos annos3

r

WHf ro™znic— SSS Powst—ni— Śląskiego

f—wiono się do późny™h godzin wie™zorny™hD —le też pogod— dopis—ł—D — 
myD ™zyli org—niz—torzyD przygotow—liśmy wiele przeróżny™h —tr—k™ji - mówi 
fe—t— P—lu™h z Wiejsko-qminnego yśrodk— Uultury w UjeździeF - fył— grup— 
™yklistów z Łodzi @i™h wy™zyny n— bi™ykl—™h wzbudziły sporo entuzj—zmuAD 
był— wyst—w— d—wny™h fotogr—fii ptF „ Ślub w kolor—™h sepii^ poj—wili się z 
orkiestrą przebier—ń™y ze St—rego Uj—zduD — pok—ż ślubny™h sukien i dod—tków 
nieodzowny™h w takim dniu przy™iągnął publi™znośćF

Xa qórze św. enny prezydent fro- 
nisław Komorowski mówiłx

Spotykamy się w miejscu naprawę 
wyjątkowym. W miejscu, gdzie czuje się 
tchnienie historiiF fo na tę góręD qórę 
śwf enny do sanktuarium od setek lat 
pielgrzymowali mieszkańcy ŚląskaF 
Przychodzili tutaj bez względu na naE 
rodowośćD na język by dać świadectwo 
swojej wiary Ta qóra to miejsce mo
dlitwy i skupieniaD miejsce przebaczeE 
nia i miejsce nadzieiF To również miej
sce dramatycznych zmagań militar
nych które po S wojnie światowej roz
strzygnęły o losie ŚląskaF To tu podczas 
SSS Powstania Śląskiego w IWPI roku 
toczyły się najcięższe i najbardziej krwa
we walki pomiędzy powstańcami a od
działami niemieckimi. Spotykamy się 
więc w miejscu uświęconym i modlitwą 
i przelaną krwiąF

@fff) hzisiaj Ślązakom należy się 
nasza solidarnośćD należy się szacunek 
dla śląskiej drogi ku PolsceD dla roli i 
miejsca Śląska także we współczesnej 
PolsceF

(...) Wzajemnego szacunku wyma
gają od nas nie tylko chrześcijańskie 
korzenieD o których przypomina stale 
duch tego miejscaD qóry św. enny. Ta
kiej postawy wymaga od nas nie tylko 
mądrośćD która rodzi się ze zrozumie
nia trudnej i dramatycznej historii na
szego kraju i trudnej historii całego Ślą
ska.

Serca na spacerach
dok. ze str. 1

DZIEŃ

SAMORZĄDNOŚCI

Sz—nowni Wieszk—ń™y 
Powi—tu Strzele™kiego 
or—z hrodzy qoś™ieD 

serde™znie z—pr—sz—my 

n— ob™hody hni— S—morządnoś™i 
w dniu I ™zerw™— n— Pl—™u Żeromskiego 

w Strzel™—™h ypolski™h od godziny WfQHf

teśii ™h™e™ie:

b zrobić sobie niepowtarzalną wiosenną fryzurę, nie wydają™ przy tym złotów
ki,

b wziąć udział we wspólnym „tań™u integra™yjnym felgijka”,
b zaprezentować swoje umiejętnoś™i manualne pod™zas zabaw plasty™zny™h 

™zy też wokalny™h na występa™h muzy™zny™h
- powinni Państwo skorzystać z tej jedynej w swoim rodzaju okazji.

Samorządność ma różne zna™zenia3 Wraz ze szkołami z terenu Powiatu Strzele™- 
kiego pokażemy samorządność w różny™h odsłona™h.

Wiłym ak™entem na zakoń™zenie wspólnej zabawy będzie wypusz™zenie w powie
trze balonów w barwa™h Powiatu Strzele™kiego.

Serde™znie z—pr—sz—my 3

Przedział wiekowy - od I roku do 
UH3 hzie™i w wózka™h, dorośli z kijka
mi i bez kijków. Każdy amator ru™hu na 
świeżym powietrzu znalazł ™oś dla sie
bie. W ™elu uzmysłowienia jak dobrze 
ru™h wpływa na nasze samopo™zu™ie i 
na nasze zdrowie, każdy u™zestnik mar
szu został zbadany pod względem po
ziomu ™ukru we krwi i ™iśnienia krwi 
zarówno przed marszem jak i po. War- 
toś™i te zmieniły się diametralnie3 Zdro
we jabłka i jogurty smakowały po ta
kim marszu wyśmieni™ie. "hrodzy wiel- 
bi™iele kijków- spotykamy się na trasie 
znów za rok3" - taką obietni™ę u™zest- 
nikom marszu złożył Starosta Strzele™- 
ki tózef Swa™zyna.

yrganizator marszu - Zarząd Powiatu Strzele™kiego serde™znie dziękujex

b Tygodnikowi "Strzele™ ypolski" za współorganiza™ję,
b y™hotni™zej Staży Pożarnej w Strzel™a™h ypolski™h za wypoży™zenie agrega

tów prądotwór™zy™h i organiza™ję punktów kontrolno-medy™zny™h na trasie 
marszu,

b y™hotni™zej Straży Pożarnej w fłotni™y Strzele™kiej za organiza™ję punktów 
kontrolno-medy™zny™h na trasie marszu,

b Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzel™a™h ypolski™h za 
pokaz pomo™y przedmedy™znej,

b Komendzie Powiatowej Poli™ji w Strzel™a™h ypolski™h za ™zuwanie nad bezpie- 
™zeństwem u™zestników marszu,
Personelowi Szpitala Powiatowego im. t. qlowatzkiego w Strzel™a™h ypolski™h 
za bezbolesne przeprowadzenie badań profilakty™zny™h w ™zasie imprezy, 

b Firmie "Zott" Polska Sp. z o.o. za mle™zne smakołyki, 
b Po™z™ie ywo™owej www.po™ztaowo™owa.pl za sma™zne jabłka.

ww.po%25e2%2584%25a2ztaowo%25e2%2584%25a2owa.pl

