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X—grody dla odważnych

Uiedy T lip™— Łuk—sz i Seb—sti—n Szczep—nikowie wr—c—jąc z pr—™y ujrzeć że 
jeden z dwó™h sz—rpiących się mężczyzn pow—lił drugiego n— ™hodnik i z—czął 
dusiĆD rzu™ili się n— pomo™. Wówcz—s ok—z—ło sięD że duszonym jest poli™j—ntD 
który wezw—ny zost—ł n— interwencję domową. qdy wyprow—dził —w—nturującego 
się pod drzwi—mi byłej konkubiny RpEl—tk— i skuł go po próbie ucieczkiD ten z—czął 
go bić i dusić.

Z—re—gow—li t—kD j—k powinien to zrobić k—żdyD widząc —gresję. XiestetyD w 
podobnych sytu—cj—ch większość woli przechodzić obokD ud—jącD że nic się nie 
dzieje. T—k— post—w— jest jedn—k obc— obu br—ciom. t—k mówili - nieistotne jestD 
komu spieszy się z pomocą w—żne jestD że nie udziel— się przyzwoleni— n— —gresję. 
T—ką post—wę docenił wojewódzki komend—nt policji. qener—ł fogd—n Ulimek IW 
lipc— w ypolu wręczył uroczyście br—ciom Łuk—szowi i Seb—sti—nowi Szczep—nikom 
listy gr—tul—cyjneD — z rąk st—rosty tózef— Sw—czyny ob—j odebr—li w n—grodę w 
post—ci zeg—rków.

Szbicko na 
IT miejscu 
w Polsce 3
T—k wysokiej pozycji gmin— jeszE 

cze nie mi—ł— w tym r—nkingu. Wow— o 
r—nkingu s—morządówD przygotowyw—e 
nym co roku przez red—kcję „RzeczpoE 
spolitej” — honorującym te gminy i 
mi—st—D które n—jb—rdziej dbają o rozE 
wój i podniesienie j—kości życi—D przy 
z—chow—niu bezpieczeństw— fin—nsoweE 
go. Uroczystość podsumowując— osiąE 
gnięci— s—morządów odbył— sięIV lipc— 
w W—rsz—wieD z udzi—łem minister rozE 
woju region—lnego ilżbiety fieńkowE 
skiej i terzego fuzk—D przewodnicząceE 
go P—rl—mentu iuropejskiego .
X— IHH n—jlepszych gmin wiejskich w 
Polsce skl—syfikow—nych w r—nkingu - 
Szbicko zn—l—zło się n— IT miejscu. y 
IP „oczek” wyżej niż w roku PHHW3 To 
n—pr—wdę świetn— pozycj—D tym b—rE 
dziejD że w pierwszej setce gmin wiejE 
skich gmin— Szbicko jest jedyną z 
ypolszczyzny 3 Wśród pozost—łych 
k—tegorii s—morządów ypolszczyzn— 
niestety, w tym r—nkingu też nie m— się 
czym chw—lić - pr—ktycznie nie istnieE 
jemy j—ko województwo 3
t—k r—nking był tworzonyC Podst—wą 
był— ocen— z—rządz—ni— fin—ns—mi w 1—e 
t—ch PHHU-PHIH i wielkość prow—dzoE 
nych inwestycji @d—ne pochodziły z WiE

dok. na str. R

Pr—™owity po™zątek w—k—cji

Pr—ktyki z—wodowe z— gr—nicą

wię™ej ™zytaj na str. P

qimn—zjum @w ZSyA suk™esu
™zęść hum—nisty™zn—

Pozycj— szkoły ze względu n— wsk—źniki wyniku końcowego i eduk—cyjnej w—rtoE 
ści dod—nej.
WS7 powierzchni— ufności dl— łącznego osz—cow—ni— wsk—źników.

I. Wsk—źniki obliczone n— podst—wie wyników egz—min—cyjnych
z l—t PHHVePHIH.

Viczb— zd—jącychD których wyniki uwzględniono w —n—liziex PHI.
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iWh - ten skrótD przyn—jmniej dl— 
n—szych st—łych gzytelnikówD nie poE 
winien st—nowić t—jemnicyD bo przecież 
piszemy o nim już od kilku l—t. To 
wsk—źnik eduk—cyjnej w—rtości dod—nejD 
mi—r— efektywności n—ucz—ni—. gzyli - 
wsk—źnik— oceni—jącegoD co szkoł— robi 
z n—szymi dziećmi po podst—wówce. 
Rozwij— ich umiejętności i p—sjeC TłuE 
mi jeC e może wręcz m—rnuje zdolnoE 
ściC

t—k to ocenićC Przez porówn—nie 
@wg dość skomplikow—nych obliczeńA 
wyników uzysk—nych przez uczniów n— 
dwóch egz—min—ch zewnętrznychx 
spr—wdzi—nie n— z—kończenie szkoły 
podst—wowej i egz—minie gimn—zj—lnym 
- teście hum—nistycznym i m—tem—E 
tycznoEprzyrodniczym. Wożn— więc w 
ten sposób ocenić efektywność n—ucz—E 
ni— przez c—łe trzy l—t— gimn—zjum.
Xie od rzeczy będzie też przypomnieE 

nieD że od PHHT r. k—żd— ze szkółD n— 
podst—wie udostępnionych przez genE 
tr—lną Uomisję Egz—min—cyjną m—teE 
ri—łów może prow—dzić —n—lizy iWD 
n— wł—sny użytekD n—tomi—st od roku 
PHHW gKE n— swojej stronie internetoE 
wej publikuje tzw. wsk—źniki trzyletnie 
w formie di—gr—mówD oceni—jących d—ną 
szkołę.

eby lepiej orientow—ć się w tymD 
j—k interpretow—ć wyniki b—d—ń dl— poE 
szczególnych gimn—zjówD gKE stworzyE 
ł— pięć modelowych typów gimn—zjówx

dok. na str. P

™zęść m—tem—ty™znoEprzyrodni™z—

Pozycj— szkoły ze względu n— wsk—źniki wyniku końcowego i eduk—cyjnej w—rtości 
dod—nej.
WS7 powierzchni— ufności dl— łącznego osz—cow—ni— wsk—źników.

I. Wsk—źniki obliczone n— podst—wie wyników egz—min—cyjnych
z l—t PHHVePHIH.

Viczb— zd—jącychD których wyniki uwzględniono w —n—liziex PHI.

EM>

s-zkoła 
wymagajdcd 

pomocy

Współrzędne środków symetrii elips @wartości oszacowań punktowych dla szkół) pozostają te same.

Przypomin—my mieszkańcom że możn— już zgł—sz—ć k—ndyd—tury
do tytułów ronorowy ybyw—tel Powi—tu Strzele™kiego or—z Z—służony dl— Powi—tu Strzele™kiego
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Praktyki zawodowe 
dok. ze str. I z— gr—ni™ą

tuż jesienią tego roku u™zniowie 
ZSZ nr I w Strzel™—™h yp. będą mogli 
podnosić swoje kw—lifik—™je z—wodowe 
n— pr—ktyk—™h w niemie™ki™h z—kł—- 
d—™h pr—™yF

Po z—kończeniu IS-letniej współE 
pr—™y z qimn—zjum w iislingen dyrekE 
cj— ZSZ nr I w Strzel™—™h ypF kilk—E 
krotnie podejmow—ł— st—r—ni—D —by n—E 
wiąz—ć współpr—™ę z odpowiednim p—rt- 
nerem z—gr—ni™znymF W lutym br. do 
szkoły przybył— deleg—cj— firmy WSW 
e Sntern—tion—1 gonsulting Pol—nd 
spF z OfOfd któr— wyr—ził— ™hęć 
współpr—™y w przygotow—ni—™h i 
re—1iz—™ji pr—ktyk z—wodowy™h dl— 
u™zniów w Turyngii @™entr—ln— 
™zęść Xiemie™AF X— spotk—niu ust—E 
lono z—kres dzi—ł—ń or—z termin 
wizyty przygotow—w™zej n—szej 
deleg—™ji w Xiem™ze™hD gdyż szkoł— 
m— również z—mi—r w styczniu PHII 
opr—cow—ć projekt w r—m—ch ViE 
yxeRhy he VSXgSF W związku z 
tym w kwietniu złożyliśmy wnioE 
sek o sfin—nsow—nie wyj—zdu n— wizytę 
przygotow—wcządo X—rodowej egencji 
Progr—mu „Uczenie się przez c—łe życie” 
w r—m—ch projektu Veon—rdo d— VinciD 
który pozytywnie rozp—trzono i przyE 
zn—no środki n— ten cek

W dni—ch PeS czerwc— br. n— z—e 
proszenie przyszłego koordyn—tor— 
projektu z progr—mu Veon—rdo d— Vin- 
ci e firmy WSW - Sntern—tion—l gon 
sulting Pol—nd spF z ofo. or—z org—niz—- 
cji przyjmującej - pensjon—tu Sieg- 
mundsburgerr—usWerr—quelle qmbr do 
Turyngii z wizytą przygotow—wczą ud—ł 
się wicedyrektor ZSZ nr I w Strzelc—ch 
yp. endrzej Porębny or—z to—nn— Sch—- 
fer. Podcz—s czterodniowego pobytu, 
odbyły się trzy spotk—ni— roboczeD pod
cz—s których endrzej Porębny or—z 

przyszli koordyn—torzy projektu - pre
zes W-S-W Sntern—tion—l gonsulting 
P—n W—nfred Wuller i wiceprezes P—ni 
U—t—rzyn— Suchock— omówili m.in.x 
metodykę pr—widłowego przygotow—- 
ni— wniosku z—równo pod względem 
form—lnymD j—k i merytorycznymD ko- 
ordyn—cję i cele projektu treść or—z 
formę przygotow—ni— językowegoD po
szczególne z—d—ni— p—rtnerów projek
tu or—z termin pr—ktyk z—wodowych. 
qłównym z—mierzeniem tego przedsię
wzięci— jest podniesienie j—kości i —tr—k- 
cyjności kszt—łceni— or—z zwiększenie 
możliwości uczestników tego projektu 
n— europejskim rynku pr—cy. hzięki 
pr—ktykom w Xiemczech uczniowie 
będą mogli pozn—ć z—s—dy org—niz—cji 
niemieckich firm z br—nży hotel—rsko 
- g—stronomicznejD — zdobyw—nie do- 
świ—dczeni— pr—ktycznego połączyć z 
n—uką język— niemieckiego. X— z—koń- 
czenie st—żu w Turyngii uczniowie 
otrzymają od org—niz—cji przyjmującej 
certyfik—tD — po z—kończeniu projektu 
iuropejskie P—szporty WobilnościD po- 
twierdz—jące odbycie st—żu z—gr—nicz- 
nego i pozysk—nie kompetencji z—wo- 
dowo-j ęzykowych.

Z—nim jedn—k rozpocznie się re—li- 
z—cj— wGw. projektu strony ust—liły, że 
już od PW p—ździernik— do PT listop—d— 
br. pierwsz— grup— uczniów technikum 
wyjedzie do Turyngii n— pr—ktyki z—- 
wodowe w r—m—ch Polsko-Niemieckiej 
Współpr—cy Włodzieży.

W progr—mie wizyty przygotow—w- 
czej odbyły się również wizyty w miej- 
sc—ch pr—ktyk n— terenie Turyngii. Z—- 
pl—now—no spotk—ni— z wł—ściciel—mi 
bądź menedżer—mi hoteliD pensjon—tów 
lub gospod—rstw —groturystycznychD 
rozmowy z odbyw—jącymi t—m wł—śnie 
swój st—ż pr—ktyk—nt—mi z Polski.

endrzej Porębny

Powi—towy Vek—rz Weteryn—rii w 
Strzelc—ch ypolskich w tr—kcie kon
troli ubojów zwierząt gospod—rskich n— 
potrzeby wł—sne dokonyw—nych w po
wiecie strzeleckim stwierdz— n—gminne 
ł—m—nie z—pisów rozporządzeni— Wini- 
str— Rolnictw— i Rozwoju Wsi z dni— PI 
p—ździernik— PHIH r. w spr—wie wym—- 
g—ń weteryn—ryjnych przy produkcji 
mięs— przezn—czonego n— użytek wł—- 
sny @hz.U. Xr PHU, poz.I QUHA.

Przy uboju zwierząt n— terenie go
spod—rstw— powinny być spełnione wy- 
m—g—ni— określone w przepis—ch z—w—r- 
tych w ust—w—chx o ochronie zwierząt, 
o systemie identyfik—cji i rejestr—cji 
zwierząt, — t—kże w przepis—ch o ochro
nie zdrowi— zwierząt or—z zw—lcz—niu 
chorób z—k—źnych zwierząt.

Rozporządzenie to n—kł—d— n— ho

e t—k hoduje się świnkę ™zy 
dwieD — nie ™—łe st—doD też trzeb— 
zgł—sz—ć w inspek™ji weteryn—ryjE 
nejD że robi się świniobi™ieC - py- 
t—m Powi—towego Vek—rz— Weteryn—- 
rii W—ldem—r— Włod—rę, przeczyt—w- 
szy z—mieszczone obok ogłoszenie.
- Xiezgł—sz—nie zwierząt do uboju n— 
wł—sne potrzeby to nie tylko problem 
w n—szym powiecie, — w c—łym kr—ju. 
Wimo że to obowiązek k—żdego ho
dowcy, niez—leżnie od wielkości st—d—. 
Poniew—ż wszystkie zwierzęt— są reje- 
strow—ne - możn— precyzyjnie śledzić 
ich ruch. Z d—nych eRiWR wynik—, że 
w n—szym powiecie nierejestrow—ny 
ubój rocznie liczy się w setk—ch sztuk3 
S wid—ć, że - przyn—jmniej w niektó
rych przyp—dk—ch - mięso przezn—cz—- 
ne jest nie tylko n— wł—sny użytek, —le 
robi się z tego proceder sprzed—ży mię
s— czy wędlin n— cz—rno. howódC Pro
szę b—rdzox ubito ok. QH sztuk kóz i 
owiec @z tego zgłoszono ubój Q owiecA 
i RV sztuk bydł— w wieku do T miesięcy, 
z których zgłoszono nieco pon—d po

Zgłaszajcie ubój 3
dowcę szereg szczegółowych obowiąz
ków m.in. informow—nie pisemne po- 
wi—towego lek—rz— weteryn—rii o z—mi—- 
rze przeprow—dzeni— uboju co n—jmniej 
n— PR godziny przed dokon—niem ubo
ju zwierząt, z wyłączeniem drobiu lub 
z—jęcz—ków, w celu produkcji mięs—.

Snform—cj — t—k— powinn— z—wier—ć 
m.in. x

- imię, n—zwisko, miejsce z—miesz- 
k—ni— posi—d—cz— zwierząt,

- g—tunek i liczbę zwierząt podd—w—- 
nych ubojowi,

- nr identyfik—cyjny zwierzęci—,
- miejsce i termin uboju,
- imię i n—zwisko or—z —dres osoby 

upr—wnionej do przeprow—dz—ni— 
uboju

y sankcjach za niezgłoszenie
łowę. Wszystkie zwierzęt— niezgłoszo- 
ne do uboju z—rejestrow—ne były n— czte
ry n—zwisk—3
e e po ™o lek—rz przy k—żdym 
ubojuC
- Vek—rz nie musi być obecny przy 
uboju, —le ten powinien zost—ć prze- 
prow—dzony przez upr—wnionego ubo- 
jowc—D w t—ki sposób, by nie przysp—- 
rz—ć zwierzęciu niepotrzebnych cier
pień, których nie z—wsze ud—je się unik
nąć, gdy zwierzę odd—je się w ręce nie- 
f—chowc— - co, przypomnę, jest z—k—- 
z—ne. Po drugie - po uboju świń obo
wiązkowe jest b—d—nie n— obecność wło
śni.
e Woże ludzie nie boją się włoE 
śni™yC
- To b—rdzo pow—żn— chorob—, może 
prow—dzić do ciężkich, długotrw—łych 
powikł—ń, n—wet do śmierci. W Polsce 
corocznie medi— informują o t—kich 
zbiorowych z—k—żeni—ch.
- Uiedy odnotow—no ost—tnie 
przyp—dki w n—szym powie™ieC
- W PHHU roku, —le nie przyp—dki

@wykw—lifikow—ny ubojowiecA.
Z—kres wym—g—nego powi—domie- 

ni— zn—jduje się w cytow—nym rozpo
rządzeniu — t—kże możn— go uzysk—ć w 
Powi—towym Snspektor—cie Weteryn—rii 
w Strzelc—ch ypolskich,ul. I W—j— SW.

Więso świń i nutrii podd—nych ubo
jowi or—z mięso dzików odstrzelonych, 
w celu produkcji mięs—, podd—je się 
obowiązkowemu b—d—niu n— obecność 
włośni.

W przyp—dku niewypełni—ni— przez 
posi—d—cz— zwierząt z—pisów wGw roz
porządzeni—, powi—towy lek—rz wete
ryn—rii zobligow—ny jest podjąć stosow
ne dzi—ł—ni— dotyczące spr—wy, w tym 
skierow—ć spr—wę do org—nów ścig—ni—.

PVW w Strzel™—™h Opolski™h 
W—ldem—r Włod—r—

chorobyx poniew—ż włośnie stwierdzili
śmy już n— wczesnym et—pie, w rzeźni
- nie doszło do wprow—dzeni— n— ry
nek z—k—żonego mięs—.
e Xo wię™ ni™ złego się nie st—łoD 
n—wet przy ty™h niezgłoszony™h 
uboj—™h.
- Pod względem zdrowotnym - do- 
tychcz—s nie, niemniej i t—k do wszyst
kich osób, które nie zgł—sz—ły uboju wł—- 
snych zwierząt będziemy musieli do
trzeć - co miesiąc będziemy otrzymy- 
w—ć wyk—zy z eRiWR.
e S będą wy™iąg—ne j—kieś s—nkE 
™jeC
- Xiestety, dokon—nie uboju n— wł—- 
sne potrzeby bez zgłoszeni— i b—d—ni— 
n— włośnie st—nowi wykroczenie, dl—- 
tego spr—w— skierow—n— będzie do or
g—nów ścig—ni—, n—tomi—st z— wprow—- 
dz—nie n— rynek produktów pochodzą
cych z uboju w gospod—rstwie grożą 
wysokie k—ry pieniężne - od I tysiąc— 
n—wet do PH tysięcy, w z—leżności od 
sk—li i cz—su trw—ni— procederu.

Rozm—wi—ł— W. qórk—

SX ygólnokr—jowy Uonkurs

,,f ezpieczne qospodarstwo Rolne”
e fe—ty i entoniego Xo™oniówPracowity początek 

dok. ze str. I wakacji W r—m—ch promocji zdrowi— i życi— 
w gospod—rstw—ch rolnych yddzi—ł Re- 
gion—lny URUS w ypolu przeprow—- 
dził et—p wojewódzki SX ygólnokr—jo- 
wego Uonkursu „fezpieczne qospod—r- 
stwo Rolne”. ho konkursu zgłosiło się 
PH gospod—rstw rolnych, które oceni—- 
ne były po kątem występujących z—- 
grożeń wyp—dkowych.

W pr—c—ch Uomisji Uonkursowej, 
której przewodniczył hyrektor yddzi—- 
łu Region—lnego KRUS w ypolu uczest
niczyli przedst—wiciele egencji Xieru- 
chomości Rolnych, egencji Restruktu- 
ryz—cji i Woderniz—cji Rolnictw—, egen
cji Rynku Rolnego, P—ństwowej Sn- 
spekcji Pr—cy, Związku ychotniczych 
Str—ży Poż—rnych RP or—z ypolskiego 
yśrodk— hor—dztw— Rolniczego w 
Łosiowie.

Z— n—jbezpieczniejsze gospod—r- 
stwo rolne w województwie opolskim 

w PHII roku Komisj— Konkursow— uzn—- 
ł— gospod—rstwo P—ństw— Sreny i Roe 
m—n— Wiesiołek z Uotorz— W—łeE 
go. Wł—ściciele gospod—rstw— otrzym—li 
w n—grodę kosi—rkę sp—linową. qospo- 
d—rstwo n—grodzonych rolników będzie 
t—kże reprezentow—ć województwo 
opolskie podcz—s centr—lnego et—pu 
Konkursu.

hrugie miejsce or—z n—grodę w po- 
st—ci pil—rki sp—linowej otrzym—ło go
spod—rstwo P—ństw— fe—ty i entonieE 
go Xo™oniów z Rozmierzy.

Trzecie miejsce z—jęło gospod—r
stwo P—ństw— W—rioli i t—nusz— SzewE 
™zyk z Uuniow—, którzy w n—grodę 
otrzym—li wyk—sz—rkę sp—linową.

Uroczyste podsumow—nie Konkur
su or—z wręczenie n—gród l—ure—tom 
odbyło się IP czerwc— PHIIr. podcz—s 
wyst—wy rolniczej ypol—gr— w K—mie- 
niu Śląskim.

Wśród z—proszonych gości bylix Poseł 
X— Sejm RP St—nisł—w R—koczy, Wice
minister Rolnictw— endrzej futra, Wi- 
cewojewod— ypolski entoni t—strzemb- 
ski, X—czelny Vek—rz KRUS t—n Kop
czyk or—z Wicem—rsz—łek wojewódz
tw— opolskiego entoni Konopk—.

hod—tkowo org—niz—torzy ypol—- 
gry ufundow—li l—ure—tom S miejsc— 
n—grodę w post—ci wyj—zdu n— wyst—wę 
egritechnic— PHII do r—noweru. X—- 
grodę wręczył Prezes Z—rządu egroPo- 
od P—n Vudwik epolin—rski.

hziękuję współorg—niz—torom or—z 
wszystkim rolnikom z— udzi—ł w kon
kursie i serdecznie z—pr—sz—m do udzi—- 
łu w przyszłorocznej X edycji ygólno- 
kr—jowego Konkursu fezpieczne qo- 
spod—rstwo Rolne

Dyrektor OR URUS w Opolu 
t—n Urzesiński

yd wrześni— PHIH r. w Zespole 
Szkół Z—wodowych nr I w Strzelc—ch 
ypolskich re—lizow—ny jest projekt 
„Szkoł— Uluczowych Uompetencji” fi- 
n—nsow—ny ze środków Unii iuropej- 
skiej. yprócz re—liz—cji progr—mów —u- 
torskich kszt—łcących kompetencje 
kluczoweD kół n—ukowych i lekcji de- 
monstr—cyjnych, jednym z dzi—ł—ń jest 
udzi—ł młodzieży w W—k—cyjnych ybo- 
z—ch X—ukowych.

W bieżącym roku w obozie uczest
niczył— IP-to osobow— grup— uczennic 
z kl. S Technikum - technik org—niz—- 
cji usług g—stronomicznych. W kl—sie 
tej re—lizow—ny jest progr—m kszt—łce
ni— kompetencji kluczowych n— języ
ku niemieckim. Tygodniowy pobyt @Q- 
W lipc—A w Vidzb—rku WelskimD uroczym 
m—zurskim mi—steczku , wypełniony 
był nie tylko n—uką, lecz pozn—w—niem 

n—jbliższej i d—lszej okolicy. gz—s przed
południowy uczestnicy spędz—li n— z—- 
jęci—ch językowych. Po południu zor- 
g—nizow—ne były z—jęci— sportowe, ogni
sko, wycieczki, — t—kże ci n—jb—rdziej 
odw—żni @pomimo niezbyt sprzyj—jącej 
pogodyA kąp—li się w jeziorze. hod—t- 
kową —tr—kcją był— wycieczk— do W—l- 
bork—. Uczestnicy obozu - pon—d UH 
osób z różnych regionów kr—ju, zost—li 
podzieleni n— grupy językowex —ngiel- 
ski, niemiecki i rosyjski. X— z—kończe- 
nie k—żd— grup— językow— z—prezento- 
w—ł— efekty swojej pr—cy. Wszyscy 
otrzym—li dyplomy i drobne upomin
ki.
Pełni wr—żeń rozjech—liśmy się do do
mów n— z—służone w—k—cje.

to—nn— S™h—fer 
Opiekun grupy z ZSZ nr I 

w Strzel™—™h Opolski™h

qimn—zjum @w ZSyA suk™esu
szkoły neutr—lne - w których no
tuje się średnie wyniki z egz—mi- 
nów i t—ki też poziom efektywno
ści n—ucz—ni—,
szkoły sukcesu - w których ucznio
wie m—ją dobre wyniki z testów, — 
efektywność n—ucz—ni— jest wyso- 
k—D
szkoły wspier—jące - których 
uczniowie m—ją niskie wyniki, —le 
które mimo to przek—zują sporo 
wiedzy,
szkoły wym—g—jące pomocy - któ
rych uczniowie sł—bo piszą egz—- 
miny, — szkoły niewiele uczą pod
opiecznych,

- szkoły niewykorzyst—nych możli
wości - których uczniowie dobrze 
piszą egz—miny, —le które niewiele 
ich uczą.

gztern—stego lipc— opublikow—no 
ost—tnie d—ne - trzyletni wsk—źnik z— 
l—t— PHHV-PHIH.

qimn—zjum z yddzi—ł—mi hwuję- 
zycznymi w Zespole Szkół ygólno- 
kszt—łcących w Strzelc—ch ypolskich 
wyp—d— t—m świetnie, o czym mogą się 
P—ństwo przekon—ć s—mi n— z—miesz- 
czonym di—gr—mie. t—k wid—ć - to szko- 
ł—D do której w—rto posł—ć dziecko. ho- 

d—jmy - są to n—jlepsze wyniki w c—- 
łym powiecie strzeleckim wśród szkół 
gimn—zj—lnych.

Trzyletnie wsk—źniki iWh 
uwzględni—jące wyniki tegorocznego 
egz—minu gimn—zj—lnego @czyli okres 
PHHW-PH11A opublikow—ne zost—ną 
przez gKi jesienią @wrzesień-p—ździer- 
nikA, podobnie j—k wsk—źniki iWD m—- 
tur—lnego obejmujące rok PHII @p—ź- 
dziernik-listop—dA.

Snform—cje o wszystkich gimn—zj—ch 
w kr—ju możn— zn—leźć n— stronie 

wwwFewd.edu.pl

wwwFewd.edu.pl
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PRACODAWCY:

sPigtevssTehSF spRZiheżY olszowa e wykszt—ł™enie średnie
e mile widzi—n— znajomość branży rolni™zej 
e obsług— komputer—

PRAgywxsu biurowy - Tigrxyvyq qRyhZISKy e wykszt—ł™enie mim średnie 
e obsług— progr—mu Auto e g—d 
e mile widzi—ne doświ—d™zenie 
e dobr— zn—iomość i. niemie™kiego

biurowe - Tigrxyvyq zawadzkie e wykszt—ł™enie średnie
e dobr— obsług— komputer—
e mile widzi—ne doświ—d™zenie
e dobr— zn—iomość i. niemie™kiego

REPERENTG HANDLOWIEC STRZELCE OPOLSKIE e wykszt—ł™enie średnie lub wyższe związ—ne z 
ogrodni™twem

e obsług— komputer— or—z urządzeń biurowy™h 
e pr—wo j—zdy k—tF f
e biegł— zn—iomość i. —ngielskiego

hyRAhgA KLIENTA POWIAT STRZELECEKI
I KRAPKOWICKI

e wykszt—ł™enie mim średnie

fANUIER KLIENTA INDYWIDUALNEqO STRZELgE OPOLSKIE e umiejętność swobodnego posługiw—ni— się 
—plik—™j—mi WS Offfce

e mile widzi—ne doświ—d™zenie
KONSULTANT TELEPONICZNY STRZELgE OPOLSKIE e wykszt—ł™enie średnie

e obsług— komputer—D komunik—tywność
ASYSTENTGKONSULATANT POWIAT STRZELECKI e ł—twość w n—wiązyw—niu kont—któw

e wysokie zdolnoś™i interperson—lne
e swobod— wypowiedzi e u™z™iwość i rzetelność 
e wysok— kultur— osobist— e niek—r—lność

PRZEDSTAWICIEL KANCELARII POWIAT STRZELEgKI e mim ro™zne do świ—d™zenie w sprzed—ży 
e komunik—tywność, system—ty™zność 
e u™z™iwość i rzetelność e niek—r—lność 
e wykszt—ł™enie średnie
e wysokie zdolnoś™i interperson—lne

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYG 
WENAqER

SZYWISZÓW e wykszt—ł™enie średnie
e pr—wo i—zdy k—tF f e obsług— komputer—

SPRZEDAWCA QGR ETATU STRZELgE OPOLSKIE
SPRZEADWCA LEŚNICA e wykszt—ł™enie mim z—wodowe 

e dobry kont—kt z klientem 
e mile widzi—ne doświ—d™zenie

SPRZEhAWgA - AKWIZYTOR
ARTf ELEKTRONICZNYCH

STRZELgE OPOLSKIE e wykszt—ł™enie mim z—wodowe elektry™zne 
e obsług— komputer— @Word, Ws Offi™eA 
e pr—wo i—zdy k—tF f

SPRZEhAWgA PIOTRÓWKA e wykszt—ł™enie z—wodowe - sprzed—w™—
e dobry kont—kt z klientem e pr—wo j—zdy k—tF f 
e doświ—d™zenie w sprzed—ży mięs— i wędlin

fUFETOWY IZfICKO e wykszt—ł™enie g—stronomi™zne średnie lub z—wodowe 
e orze™zenie o niepełnospr—wnoś™i

KUCHARZG KUCHARKA QGR tEWIELNIgA e wykszt—ł™enie kierunkowe, e dyspozy™yjność 
e —ktu—ln— książe™zk— s—nepidowsk—
e doświ—d™zenie e ™hęć do pr—™y

PRACOWNIK KUCHNII 
yfSŁUqA KLIENTA qÓRA SWf ANNY
KELNER STRZELgE OPOLSKIE e wykszt—ł™enie mile widzi—ne kierunkowe 

e mile widzi—n— zn—jomość j. niemie™kiego 
lub —ngielskiego w stopniu komunik—tywnym

WECHANIK KIEROWCA KATf gcE TARSY KRAtWE e wykszt—ł™enie z—wodowe
e kurs n— przewóz rze™zy e w—żne b—d—ni— lek—rskie 
e doświ—dF j—ko me™h—nik s—mo™hodów ™ięż—rowy™h

LAKIERNIK SAWygHyhyWY KĘDZIERZYNeKOZLE e umiejętność przygotow—ni— i l—kierow—ni— poj—zdów 
e s—modzielny l—kiernik

WEgHANIK SAWygHyhyWY 
cWECHANIK WASZYN fUD. STRZELgE OPOLSKIE

e wykszt—ł™enie z—wodowe
- me™h—nik s—mo™hodowy cme™h—nik m—szyn 

budowl—ny™h e doświ—d™zenie
ELEKTROWECHANIK SAWygHyhyWY STRZELgE OPOLSKIE e wykszt—ł™enie z—wodowe lub te™hni™zne 

e mim Q l—t— doświ—d™zeni—
WEgHANIK SAWygHyhyWY ZAWADZKIE e wykszt—ł™enie z—wodowe kierunkowe

e mile widzi—n— zn—jomość elektrome™h—niki 
e obsług— komputer— e pr—wo j—zdy k—tF f 
e mim S l—t doświ—d™zeni—

ELEKTRyWEgHANIK POJAZDÓW 
sawochodowych

STRZELgE OPOLSKIE e wykszt—ł™enie z—wodowe - elektrome™h—nik

KIERyWgA CcE TRASY WIĘDZYNARODOWE e pr—wo j—zdy k—tF gcE
e upr—wnieni— n— przewóz rze™zy
e mile widzi—n— zn—iomość i. niemie™kiego

KIERyWgA CcE TRASY KRAtOWE
I WIĘDZYNARODOWE e pr—wo i—zdy k—tF gcE e doświ—d™zenie

KIERyWgA TRASY KRAtOWE e doświ—d™zenie w prow—dzeniu s—mF ™ięż—rowego 
powyżei Q,S tony e pr—wo i—zdy k—tF fgcgE

KIERyWgA CcE TRASY WIĘDZYNARODOWE e wykszt—ł™enie z—wodowe
e pr—wo j—zdy k—tF gcE e k—rt— kierow™y
e kurs n— przewóz rze™zy
e —ktu—lne b—d—ni— psy™hologi™zne
e doświ—d™zenie w tr—nsporcie
e podst—wow— zn—iomość iF niemie™kiego

KIERyWgA KATf g TRASY KRAtOWE e pr—wo i—zdy k—tF C e —ktu—lne b—d—ni— lek—rskie
KIERyWgA CcE STRZELgE OPOLSKIE e wykszt—ł™enie z—wodowe

e doświ—d™zenie z—wodowe e pr—wo i—zdy k—tF gcE
KIERyWgA gcE TRASY KRAtOWE e wykszt—ł™enie z—wodowe e pr—wo j—zdy k—tF gcE 

e ro™zne doświ—d™zenie
MALARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH KOLONOWSKIE e wykszt—ł™enie z—s—dni™ze z—wodowe

e umiejętność m—low—ni— konstruk™ji st—lowy™h
e doświ—d™zenie w pr—™y n— podobnym st—nowisku

fLACHARZ - hEKARZ KOLONOWSKIE e wykszt—ł™enie z—s—dni™ze z—wodowe
e umiejętność mont—żu instF desz™zowy™h, d—™howy™h 
e mont—ż pokryć d—™howy™h - wiedz— ogóln—

WISTRZ fUDOWY KOLONOWSKIE e wykszt—ł™enie te™hni™zne średnie budowl—ne
e umiejętność prow—dzeni— budów
e upr—wnieni— budowl—ne w br—nży konstruk™yjnej 
e mim S l—t doświ—d™zeni—
e zn—iomość iF niemie™kiego lub —ngielskiego

KIEROWNIK BU[)OWY KOLONOWSKIE e wykszt.e wyższe lub średnie te™hni™zne @budowl—neA 
e umiejętność prow—dzeni— budów
e upr—wF budF w br—nży konstruk™yjnej bez ogr—ni™zeń 
e ™o n—jmniej S l—t doświ—d™zeni— w z—wodzie 
e zn—iomość iF —ngielskiego lub niemie™kiego

PŁYTKARZ WEDŁUq ZLECEŃ e wykszt—ł™enie mim z—wodowe
e umiejętm k—felkow—ni—, gł—dziow—ni—, tynki ozdobne 
e umieiętność do™iepl—ni— e doświ—d™zenie

POWOCNIK WURARZA WOt. OPOLSKIE e wykszt—ł™enie mim z—wodowe 
e pr—™— n— budow—™h

REqIPSIARZ WEDŁUq ZLEgEŃ e wyksztF mim podst—wowe
e TEmiesię™zne doświ—d™zenie 
e dokł—dność

PRAgyWNIK PIZYCZNY CENTAWA e umieiętnoś™i mur—rskie
DZWiqowY z wożliwoscią 
PRZYUCZENIA

STRZELgE OPf e wykszt—ł™enie mim z—wodowe

STAXOWSSUO WSitSCi 
PRACY

WYweqexse 
OCZiUSWAXSA 

PRACODAWCY:
OPERATOR DZWiqA
SAWOJEZDNEqO

STRZELCE OP. e wykszt—ł™enie z—wodowe lub 
średnie e oper—tywność

e umiejętność org—niz—™ji pr—™y 
e upr—wnieni— do pr—™y n— dźwigu 
s—mojezdnym

e doświ—d™zenie mile widzi—ne
OPERATOR HDS STRZELCE OP. e wykszt—ł™enie z—wodowe 

e pr—wo j—zdy k—t. CcE 
e upr—wnieni— HDS e doświ—d.

OPERATOR KOPARKI STRZELCE OP. e wykszt—ł™enie z—wodowe 
e pr—wo j—zdy k—t. CcE 
e upr—wnieni— n— kop—rkę 
e doświ—d™zenie

PRACOWNIK fUDOWLANY WEDŁUq ZLECEŃ e wykszt—ł™enie z—wodowe
e pre™yzj—, doświ—d™zenie
e mile widzi—ne pr—wo i—zdy k—t. f

POWOCNIK f UDOWALNY WEDŁUq ZLECEŃ e wykszt—ł™enie min. podst—wowe 
e energi™zny, pomo™ny
e pr—wo i—zdy k—t. f

DOCIEPLENIOWIEC CAŁA POLSKA e min. P l—t— doświ—d™zeni—
WALARZG PŁYTKARZ DZIEWKOWICE e wykszt—ł™enie z—wodowe 

e obsług— wózk— widłowego
OPERATOR KOPARKI 
KATf I LUB P

STRZELCE OP. e upr—wnieni— oper—tor— kop—rki 
k—t. I lub P

ROfOTNIK fUDOWLANY POWIAT STRZELECKI e umiejętnoś™i m—l—rskie i 
tynk—rskie

e mile widzi—ne doświ—d™zenie
SAWODZIELNY fRUKARZ STRZELCE OP. e wykszt—ł™enie z—wodowe

e doświ—d™zenie
e s—m. w wykonyw—niu pr—™ 
e pr—wo i—zdy k—t. f

OPERATOR KOPARKO 
e ŁADOWARKI

STRZELECE OP. e wykszt—ł™enie z—wodowe 
e s—m. w wykonyw—niu pr—™ 
e doświ—d™zenie

INŻYNIER fUDOWLANY WOt. OPOLSKIE e wykszt. inż. budowni™tw—
Ślusarz RASZOWA e wykszt—ł™enie z—wodowe

e umiejętnoś™i w z—wodzie ślus—rz 
e upr—wnieni— sp—w—lni™ze
e min S l—t doświ—d™zeni—

OPERTOR OfRAflAREK 
STEROWANYCH 
NUWERYCZNIE

STRZELCE OP. e wykszt. te™hnik me™h—nik
e obsług— suwni™y z poz. „H”
e upr—wnieni— n— wózek widłowy 
e ok. IH l—t doświ—d™zeni— n— wGw
urządzeni—™h

OPERATOR CNC STRZELCE OP. e wykszt—ł™enie kierunkowe 
e doświ—d™zenie mile widzi—ne

OPERATOR WASZYN
STOLARSKICH

KOLONOWSKIE e wykszt—ł™enie z—wodoweEstol—rz 
e obsług— m—szyn stol—rski™h

WONTER KOLONOWSKIE e wykszt—ł™enie z—wodoweEstol—rz 
e ł—twość w n—wiązyw. kont—któw 
e umiejętność pr—™y w grupie j—k

i s—modzielnie
e dyspozy™yiność e sumienność

PRAgOWNIK OCHRONY STRZELCE OP. e wykszt—ł™enie z—wodowe 
e doświ—d™zenie mile widzi—ne

WAqAZYNIER -
SPRZEDAWCA

STRZELCE OP. e wykszt—ł™enie średnie
e komunik—tywność
e podst—wow— obsług— komputer—
e dyspozy™yjność

PRAgOWNIK PRODUKCYJNY STRZELCE OP. e produk™i— okien
PRAgOWNIK PRODUKgYtNY qRODZISKO e wykszt—ł™enie min. z—wodowe 

e stol—rzG pr—™ownik
prod. ślus—rki —luminiowej

e doświ—d™zenie mile widzi—ne
PRAgOWNIK PIZYCZNY STRZELCE OP. e wykszt. z—wodoweG te™hni™zne 

e mile widzi—ne pr—wo j—zdy k—t. C 
e mile widzi—ne upr—wnieni— 

n— oper—tor— wózk— widłowego
PRAgOWNIK PRODUKCtIG 
PAKOWACZ

OLSZOWA e wykszt—ł™enie podst—wowe 
e zdolnoś™i m—nu—lne

PRAgOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OP. e zdolnoś™i m—nu—lne
PRAgOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OP.
PRAgOWNIK qOSPODARgZY qÓRA SW. ANNY e orze™zenie o niepełnospr—wn.
OPERATOR WBROPRASY DO
PRODUKgtl ELEWENTÓW 
fETONOWYCH

STRZELCE OP. e wykszt—ł™enie z—wodowe 
e dośw. n— podobnym st—now. 
e upr—wnieni— oper—tor— do 

prod. miesz—nek betonowy™h 
e pr—™— w zespole

OPERATOR WĘZŁA 
fETONIARSKIEqO

STRZELCE OP. e wykszt—ł™enie z—wodowe
e doświ—d™zenie
e upr—wnieni— oper—tor— do prod. 

miesz—nek betonowy™h
KIEROWNIK ZAKŁADU STRZELCE OP. e wykszt. średnie lub wyższe 

e zn—jomość br—nży betonowej 
e komunik—tyw., dyspozy™yjność 
e umiejętność kierow—ni— zespołem 
e pr—wo i—zdy k—t. f e obsł. komp.

PIECOWY ZAWADZKIE e wykszt—ł™enie min. z—wodowe 
lub średnie

e obsług— g—zowy™h pie™ów 
przemysłowy™h

e obsług— wózków widłowy™h or—z 
suwni™y sterow—nej z poziomu „H”

OPERATOR WÓZKA
WIDŁOWEDO

OLSZOWA e wykszt—ł™enie z—wodowe 
e upr—wnieni— n— wózki widłowe

OPERATOR WÓZKA 
WIDŁOWEqO

STRZELCE OP. e upr—wnieni— n— wózki widłowe

WIERTACZGOPERATOR 
WIERTNIC PIONOWYCH

WOt. OPOLSKIE e upr—wnieni— n— wiertni™e 
pionowe

HYDRAULIK STRZELCE OP. e mile widzi—ne upr—wnieni— 
sp—w—lni™ze e pr—wo j—zdy k—t.f 

e PeQ l—t— doświ—d™zeni—
OfUWNIK - AUTOWATYK 
WYKRAWANIA

STRZELCE OP. e wykszt—ł™enie średnie 
te™hni™zne lub inform—ty™zne

e b. dobr— zn—jomość obsł. komp.
e dokł—dność
e mile widzi—n— zn—jomość obsługi 

ploterów
PRYZJER STANISZCZE WIELKIE e wykszt—ł™enie z—wodowe 

e doświ—d™zenie
nauczyciel wuzyki 
G INS TRUKTOR RYTWIKI

POWIAT STRZELECKI e wykszt—ł™enie wyższe 
ped—gogi™zneG ukoń™zony II 
stopień Szkoły Wuzy™znej

e umiejętność gr—ni— n— 
instrumen™ie kl—wiszowym

e pr—wo j—zdy k—t. f 
e ro™zne doświ—d™zenie

LEKTOR JĘZYKA ANqF POWIAT STRZELECKI e wykszt—ł™enie wyższe filologi— 
—ngielsk—

e pr—wo j—zdy k—t. f
e ro™zne doświ—d™zenie

INSTRUKTOR TAŃCA POWIAT STRZELECEKI e wykszt—ł™enie kierunkowe 
przygotow—nie ped—gogi™zne

e pr—wo j—zdy k—t. f
e ro™zne doświ—d™zenie w t—ń™u
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U n—s biezpie™znie edmultos —nnos3
Poniedzi—łek-D IV lipc—. ho pl—cówki qetin f—nku przy ul. Dąbrowskiego ok. 

godz. IR wchodzą kobiet— i mężczyzna. qrożą pracownicy nożem. Zabierają pieE 
niądze. Wychodzą. Policj— prow—dzi śledztwo.

T—ki n—p—d to zupełnie wyjątkowe zd—rzenie n— n—szym terenie. f—, możn— by 
sp—r—fr—zow—ć popul—rne powiedzeniex j—ki powi—t - t—ki łup. Xieco pon—d tysiąc 
złotych.

Tu jest bezpiecznie. yczywiście, zd—rz—ją się przestępstw—, i to z tych n—jb—rdziej 
uciążliwych dl— mieszk—ńcówx wł—m—ni—, drobne kr—dzieże. ele te - często j—kby 
mimochodem, przez nieuw—gę czy rozt—rgnienie. yt, ok—zj— czyni złodziej—, jeśli 
ktoś n— t—rgowisku zost—wi torebkę przy str—g—nie i odejdzie n— chwilę...

- Xie m— 
tu spekt—ku- 
l—rny™h zd—- 
rzeńF ele to 
dobrzeF Po
wi—t strzele™- 
ki pl—suje się 
w koń™ów™e 
powi — tów 
ypolsz™zy- 
zny pod 
względem 
różnego ro
dzaju z—grożeń - twierdzi ml. inspF 
W—riusz AmbrożyD komend—nt strze- 
le™kiej UPPf - Xie m— z—bójstwD roz
boje zd—rz—ją się ™or—z rz—dziejF Wniej 
nieletni™h w™hodzi w konflikt z pr—wemF 
Przew—ż—ją przestępstw— pospoliteF S 
ty™h jest sporo - pr—kty™znie jedno 
dziennieF
- S wielokrotnie w ™iągu jednego 
dni— slyszy się przekleństw—. To 
wiele wykro™zeń...
- ...z —rtF IRI kodeksu wykro™zeńF 
ele re—gujemy n— to3 W S pólro™zu po- 
li™j—n™i uj—wnili TQ wykro™zeni— - do 
sądu skierow—no PI wniosków o uk—r—- 
nieD PW m—nd—tów k—rny™h or—z IH po- 
u™zeńF
e Zd—rz—ją się przestępstw— inE 
ternetoweC
- R—™zej tylko oszustw— przy kupnie 
™zy sprzed—ży tow—rów przez ellegroD 
ktoś z—pl—™il i nie dost—1 tow—ruD ktoś 
dost—r™zyl nie to, z— ™o z—pl—™ono itpF
- A przemo™ w rodzinieC

- T—kD to jest problemF ele z—uw—żyć 
też trzeb—D że ofi—ry ™or—z ™zęś™iej zgł—- 
sz—ją je n— poli™jęF yd™hodzi się już od 
d—wnego przekon—ni—D że męż™zyzn— 
jest głową rodziny i może robić, ™o ™h™eD 
™hoć prze™ież nie tylko męż™zyźni są 
spr—w™—miF gzęś™iej też re—gują szpit—- 
le, szkoły, instytu™je pomo™oweF ho 
zmi—ny post—w przy™zyniły się też n— 
pewno progr—my społe™zneD medi—lneD 
ośrodków pomo™y, PgPR ™zy poli™yj- 
neF
- OgólnieD w sumie e siel—nk—C
- XieF Zd—rz—ją się okresy, kiedy jest 
nie™o gorzejF W ubF roku mieliśmy dużo 
zd—rzeń n— dzi—łk—™hF huże problemy 
spr—wi— n—m ukł—d komunik—™yjnyF U—ż- 
de zd—rzenie n— —utostr—dzie n—ty™h- 
mi—st odbij— się n— drog—™h w mieś™ieF 
Są n—rkotykiF WszędzieF Z pewnym 
wyjątkiem - nie uj—wni—liśmy i™h do tej 
pory w szkoł—™hF
- e dilerzy e przyjezdnie
- Wiejs™owiF g—ły ™z—s pr—™uje n— n—- 
szym terenie gentr—lne fiuro Sled™zeF 
ele n—rkotyki st—nowią t—k do™hodowy 
interesD że mimo wysoki™h k—r ludzie 
będą d—lej ryzykow—ć, bo klientów nie 
br—kujeF S ty™h uz—leżniony™hD i ty™hD 
ok—zjon—lny™hF
- Woże lepiej byloby z—leg—lizoE 
w—c miękkie n—rkotykiC Wniej byE 
loby z—trzym—ń.
- Z n—rkotyk—mi trzeb— w—l™zyć, one 
nie prow—dzą do ni™zego dobregoF

- Zmieni— się w spole™zeństwie 
opini— o poli™jiC
- yd kliku l—t poli™j— w kr—jowy™h 
r—nking—™h pl—suje się n— pierwszym- 
drugim miejs™u wśród instytu™ji obd—- 
rz—ny™h n—jwiększym z—uf—niemF Po
dobnie jest w n—szym województwie po- 
li™j—F
- Wy™hodzi to w —nkiet—™hC
- TeżD —le również w z—™how—ni—™hF 
fezpośrednio udziel—ją pomo™y, j—k npF 
br—™i— Sz™zep—ni—kowie gor—z wię™ej 
osób widzi w n—s p—rtner— @było p—nte- 
r—AD nie prze™iwnik—F Snformują n—s o 
niepokoją™y™h zd—rzeni—™h w mieś™ie 
™zy n— drodzeD npF że j—kiś kierow™— je- 
dzie zygz—kiemD że z—™howuje się nie- 
odpowiedzi—lnieD że jest j—k—ś przeszkod— 
n— drodzeD że w j—kimś miejs™u młodzież 
rozr—bi—... Zd—rz—ją się też podzięko- 
w—ni— n— szybką re—k™jęD —le też - uw—gi 
kryty™zne pod n—szym —dresemF To 
wszystko świ—d™zy, że ludzie są b—rdziej 
otw—r™i wobe™ n—sF
- A g—rną się do pr—™y w poli™jiC
- Zde™ydow—nieF gzęść z ni™h m— 
może nie™o „filmowe” wyobr—żeni—D 
™zęść ™h™i—ł— „od z—wsze” włożyć mun- 
durD ™zęść widzi w tym z—pewnienie so
bie i rodzinie st—bilnej przyszłoś™iF ghęt- 
ny™h jest sporoF W tym roku przyjęli
śmy U nowy™h funk™jon—riuszyF X— po- 
™zątku w poli™ji dost—je się okF P tysię- 
™y n— rękęF Po trze™h l—t—™h prze™hodzi 
się n— st—łą służbęF Po pię™iu l—t—™h z—- 
r—bi— się okF Q tysię™y plus dod—tkowe 
gr—tyfik—™jeF Xie możemy konkurow—ć 
w dużymi firm—miD —le nie jest źta
- A wyp—lenie z—wodoweC
- gz—sem ™zuje się potworne zmę™ze- 
nieD ni™ się nie ™h™e robićF Wyśli sięx 
n—jlepiej rzu™ę to wszystko. T—kie n—- 
stroje mij—jąF e poz— tym - ™óżd nie m— 
przymusu pr—™y w poli™jiF

W—rt— qórk—

Wszystki™h którzy interesują się pracą w policji zapraszamy n— wojewódzkie ob
chody Święta Policji w Prudniku - szczegóły na str T

yddąj krew - wygraj weekend z— gr—ni™ą
Trze™i piątek miesią™—F X— Pl—™u 

Żeromskiego - j—k ™o miesią™ - poj—- 
wi— się —mbul—ns, w którym możn— od- 
d—ć krewF

W lip™owy piątek zrobiły to QQ oso- 
byF yd l—t prop—gujemy honorowe 
krwiod—wstwoF Zwł—sz™z— w ™z—sie w—- 
k—™ji, bo to por—, kiedy krwi z—™zyn— 
br—kow—ćx wielu st—ły™h krwiod—w™ów 
wyje™h—ło n— urlopy, — z—potrzebow—- 
nie n— krew zwiększ— się, bo przybyw— 
wyp—dkówF

X— internetowej stornie Region—l- 
nego gentrum Urwiod—wstw— i Urwio-

le™zni™tw— w ypolu k—żdego dni— spr—w- 
dzić możn— z—p—s k—żdej grupy krwi w 
™—łym kr—juF h—ne zmieni—ją się dyn—- 
mi™znieF hziewiętn—stego lip™— n—jmniej 
było krwi z grupy ARhCY niewiele wię™ej 
było HRhc i HRhCY podobnie sytu—™j— 
przedst—wi—ł— się PI lip™—F Tyle tylko, 
że krwi było jesz™ze mniej, niż dw— dni 
w™ześniejF

eby l—tem z—™hę™ić do odd—w—ni— 
krwi - RgUiU w ypolu zorg—nizow—ł—, 
wzorem ubiegły™h l—t, konkursF yto k—ż- 
dy kto w okresie od IR ™zerw™— do QI 
sierpni— odd— honorowo krew lub jej

skł—dniki i wypełni spe™j—lny kupon - 
weźmie udzi—ł w losow—niu T weekendo- 
wy™h z—gr—ni™zny™h wy™ie™zek dl— P 
osóbF Vosow—nie zost—nie przeprow—- 
dzone W wrześni—f

W dod—tku k—żdy, kto pod™z—s w—- 
k—™ji zde™yduje się odd—ć krew - ™hoćby 
tylko r—z - otrzym— bezpł—tnie „k—rtę 
identyfik—™yjną grupy krwi”

Przypomnijmy, że krew możn— od
d—ć nie tylko pod™z—s —k™ji wyj—zdo- 
wy™h, —le t—kże w siedzibie RgUiU w 
ypolu, przy uIf UośnegoF

f ezpie™zny wypo™zynek dzie™i i młodzieży
Sezon urlopowy w pełniF X—sze dzie- 

™i wyjeżdż—ją n— kolonie, obozy lub 
u™zestni™zą w z—ję™i—™h org—nizow—ny™h 
n— miejs™uF W—żne jest, —by te wszyst
kie formy były zorg—nizow—ne ™iek—- 
wie, —le również bezpie™znieF

Z—s—dy org—niz—™ji wypo™zynku 
dzie™i i młodzieży reguluje rozporządze
nie Winistr— iduk—™ji X—rodowej z dni— 
PI sty™zni— IWWUr w spr—wie w—runków, 
j—kie muszą spełni—ć org—niz—torzy wy- 
po™zynku dl— dzie™i i młodzieży szkol
nej, — t—kże z—s—d jego org—nizow—ni— i 
n—dzorow—ni— @hzF Uf Xr IP, pozfTU i 
Xr IV, pozF IHP ze zmi—n—miAF

yrg—niz—tor wypo™zynku może 
zorg—nizow—ć wypo™zynek po przedsta
wieniu kur—torowi oświ—ty, zgłoszeni— 
z—wier—ją™egox
- d—ne doty™zą™e org—niz—tor— wypo- 

™zynku
- inform—™ję n— tem—t formy wypo- 

™zynku, ™z—su trw—ni— i li™zby 
u™zestników

- d—ne doty™zą™e kw—lifik—™ji pr—™ow- 
ników ped—gogi™zny™h lub wolon
tariuszy i kierownik— wypo™zynku

- inform—™je n— tem—t progr—mu pr—- 
™y z dziećmi i młodzieżą

- inform—™ję n— tem—t rodz—ju z—kw—- 
terow—ni—, miejs™— wypo™zynku i 
opieki medy™znej

- w przyp—dku obozów wędrowny™h in-
form—™ję n— tem—t przebiegu tr—syF 

Uur—tor oświ—ty wyd—je org—niz—torowi 
z—świ—d™zenie o zgłoszeniu wypo™zyn- 
ku, po ™zym pod—je do publi™znej wi—- 
domoś™i inform—™ję o wyd—ny™h z—- 
świ—d™zeni—™h o zgłoszeniu wypo™zyn- 
ku poprzez umiesz™zenie w elektroni™z- 
nej b—zie d—ny™h dostępnej n— stronie 
Winisterstw— iduk—™ji X—rodowejF 
ybiekt —lbo teren, w którym m— być 
zorg—nizow—ny wypo™zynek, musi speł
ni—ć wymogi doty™zą™e bezpie™zeństw—, 
o™hrony prze™iwpoż—rowej, w—runków 
higieni™zno-s—nit—rny™h or—z o™hrony 
środowisk—F

W przyp—dku org—niz—™ji wypo- 
™zynku z udzi—łem dzie™i i młodzieży 
niepełnospr—wnej - obiekt musi być 
pon—dto dostosow—ny do potrzeb wyni- 
k—ją™y™h z rodz—ju i stopni— niepełno- 
spr—wnoś™i u™zestników wypo™zynkuF 
W r—zie stwierdzeni— prow—dzeni— wy- 
po™zynku niezgodnie z przepis—mi, w 
sz™zególnoś™i stwierdzeni— w—runków 
z—gr—ż—ją™y™h zdrowiu lub bezpie™zeń-

stwu u™zestników wypo™zynku, org—n 
spr—wują™y n—dzór n—d wypo™zynkiem, 
może z—wiesić prow—dzenie wypo™zyn- 
kuF

Wów™z—s org—niz—tor wypo™zynku 
jest obowiąz—ny przenieść u™zestników 
do innego obiektu, spełni—ją™ego w—run- 
ki lub z—pewnić u™zestnikom niezwło™z- 
ny powrót do miejs™— z—mieszk—ni—F 
Pl—™ówki wypo™zynku n— terenie dzi—- 
ł—lnoś™i Powi—towej St—™ji S—nit—rno- 
ipidemiologi™znej w Strzel™—™h ypol- 
ski™h są kontrolow—ne n— bieżą™o pod 
względem pr—widłowego żywieni— u™zest- 
ników wypo™zynku i wł—ś™iwy™h w—run- 
kówF Wśród u™zestników wypo™zynku 
prow—dzone są dzi—ł—ni— eduk—™yjne 
doty™zą™e k—mp—nii „fezpie™zne w—k—- 
™je”, rozd—w—ne broszury, ulotkiF

Pod™z—s kontroli nie stwierdzono 
pl—™ówek, w który™h w—runki s—nit—rne 
są niewł—ś™iweF

W—my n—dzieję i ży™zymy, —by wszy- 
s™y odpo™zyw—li bezpie™znie i wró™ili z 
wypo™zynku zdrowi, z—dowoleni i wy- 
po™zę™iF

W—ri— Uołodziej 
PSSi Strzelce ypolskie

Aż trzy tubil—tki3 i to j—kie3 Pogodne, pełne ży™i— i r—doś™iF t—kby wiek się i™h nie 
im—ł3
W—my ogromny m—sz™zyt i przyjemność poinformow—ć, że wsp—ni—łe ro™zni™e 
urodzin w ost—tnim okresie ob™hodziły trzy P—nieF

18 lipc— swoje 1HH urodziny świętow—ł— P—ni fert— Ur—wczyk z Suchod—ńc—.

P—ni enn— Łuk—szyńsk— z U—linowic tubileusz Wyleci— obchodził— 18 lipc—.

P—ni W—lesk— Hylińsk— ze Strzelec ypolskich swoje WH urodziny obchodził— P1 
lipc—.

IV lip™— swoje IHH urodziny świętow—ł— P—ni fert— Ur—w™zyk z Su™hod—ń™—F S 
zob—™z™ie P—ństwo, j—k wsp—ni—le n— urodzinowej fe™ie b—wił— się tubil—tk— i je 
goś™ie w rest—ur—™ji „Woren—”

Tego s—mego dni— tubileusz WH-le™i— o™hodził— enn— Łuk—szyńsk— z U—linowi™F 
X—tomi—st trzy dni później, PI lip™—, wit—ł— swoi™h goś™i - również w ro™zni™ę 

WH urodzin - P—ni W—lesk— rylińsk— ze Strzele™ ypolski™hF

qr—tul—™jom i ży™zeniom z tej ok—zji nie było koń™— - —le ™zyż możn— lepiej 
u™z™ić TAUE jubileuszeC Wśród urodzinowy™h goś™i - n— k—żdej uro™zystoś™i - nie 
z—br—kło też st—rosty tózef— Sw—™zyny, który k—żdej z tubil—tek wrę™zył kosz słod- 
koś™i i list gr—tul—™yjnyF

ho serdecznych słów, przekazywanych przez krewnych, bliskich i znajomych 
dołączamy również swoje życzenia', wielu kolejnych lat w jak najlepszym zdrowiu i 
pogodzie ducha, bez trosk, ed multos annos3

Szbi™ko n— IT miejscu
dok. ze str. 1 Pol.SCe 3
nisterstw— Pin—nsówAF W drugim et—pie n—jlepsze s—morządy wypełni—ły już s—mo- 
dzielnie —nkiety z pyt—ni—mi mFin o współpr—™ę z org—niz—™j—mi poz—rządowymi, 
stopę bezrobo™i—, wyd—tki mieszk—niowe n— I mieszk—ń™—, li™zbe nowy™h podmio
tów gospod—r™zy™hF

W o™enie j—koś™i gminy - Szbi™ko zdobyło SR,UH pkt @zwy™ięski s—morząd 
zgrom—dził i™h TS,VIA, z— sytu—™ją fin—nsową QS,QP pkt„ — z— z—rządz—nie IW,RW 
pktF ho™hody gminy w przeli™zeniu n— I mieszk—ń™— wynoszą QIUQ zł, — wyd—tki 
RQVT zł
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Więcej ankiet - lepsze usługi 
mówi fe—t— gzempiel, 

dyrektor szpit—l— powi—towego w Strzel™—™h ypolski™h

Szpit—l wygr—ł kontr—kt n— r—E 
towni™two medy™zne w dwó™h po- 
wi—t—™h e ™zy to ™oś zmieniło w 
doty™h™z—sowej pr—kty™eD np. ™zy 
wydłużyło ™z—s o™zekiw—ni— p—- 
™jentów n— k—retkiC

Rezult—t konkursu nic nie zmienił 
w z—kresie dostępności do usług r—tow- 
nictw—. X— terenie powi—tów strzelec
kiego i kr—pkowickiego pozost—ł— t— 
s—m— liczb— zespołów wyj—zdowych, 
t.j. sześć. hysponentem wszystkich jest 
ter—z Szpit—l w Strzelc—ch yp. Z—d—- 
niem zespołów niezmiennie jest j—k 
n—jszybsze dot—rcie n— miejsce zd—rze- 
ni—. S wygląd— to t—kY w Strzelc—ch i 
Z—w—dzkiem, gdzie st—cjonują k—retki 
- czek— się n— nie nie więcej niż V mi
nut (jest t—k w UU7 przyp—dkówA, poz— 
mi—st—mi n—szego powi—tu cz—s ocze- 
kiw—ni— jest dłuższy - do IS minut, — w 
T7 wezw—ń trzeb— czek—ć jeszcze dłu
żej - ok. PH minut, w przyp—dku dużej 
odległości.

t—k w ost—tniej g—ze™ie mówił 
st—rost— e strzele™ki szpit—l st—noE 
wi ł—komy kąsek dl— firm z—rząE 
dz—ją™y™h szpit—l—mi lub dl— pryE 
w—tny™h szpit—li. t—kie - P—ni zd—- 
niem - rozwiąz—nie powinno być 
stosow—ne w służbie zdrowi—C 
Szpit—le pryw—tne obok publi™z- 
ny™hD s—morządowy™h n— przykł—dD 
™zy może ™—łą służbę zdrowi— n—- 
leż—łoby spryw—tyzow—ćC Woże 
wtedy zniknęłyby kolejki do spe- 
™j—listy™zny™h przy™hodniC t—k 
długo ter—z trzeb— ™zek—ć w Strzel- 
™—™h.

Uw—ż—m, że system opieki zdro
wotnej powinien opier—ć się n— sieci 
szpit—li publicznych, t—k j—k to z—kł—- 
d—ł tzw. projekt Religi. ybok nich mo
głyby funkcjonow—ć szpit—le pryw—t- 
ne. Uw—ż—m, ze szpit—le nie dzi—ł—ją w 
w—runk—ch rynkowych. Wogą tylko 
ogr—nicz—ć koszty, n—tomi—st n— przy
chody nie m—ją wpływu, poniew—ż te 
z—leżą od decyzji NFZ. Z— nisk— wyce
n— usług i ich limitow—nie prow—dzić 
może do dr—stycznych oszczędności 
skutkujących przekroczeniem gr—nic 
bezpieczeństw—.

Sstnieją już przychodnie pryw—tne. 
X— pewno n— por—dę pryw—tną, pł—tną 
z kieszeni p—cjent—, nie czek— się t—m 
pr—wie w ogóle. W przeciwnym wyp—d- 
ku, jeżeli p—cjent nie chce pł—cić z— 
por—dę, wpisuje się do kolejki świ—d- 
czeń fin—nsow—nych przez XPZ i cze
k—. W szpit—lu publicznym nie m— moż
liwości odpł—tnego świ—dczeni— usług p—-

cjentom. teśli m—my z XPZ podpis—ny 
kontr—kt n— j—kąś usługę - nie możemy 
pobier—ć z— tego typu świ—dczeni— pie
niędzy od p—cjentów. X—wet w przy- 
p—dku, gdy kontr—kt z XPZ zost—ł już 
wyczerp—ny3

t—k wid—ć, dl— wszystkich podmio
tów re—lizujących świ—dczeni— medycz
ne decydujące zn—czenie m— wysokość 
kontr—ktu z XFZ, — ten jest pr—wie z—- 
wsze niewyst—rcz—jący. ybecnie w n—- 
szych szpit—lnych por—dni—ch z—pisy n— 
ten rok pr—ktycznie już się kończą. S 
niestety, nie słych—ć, by było możliwe 
ponowne negocjow—nie z XFZ kontr—k- 
tów.

W szpit—lu j—kiś ™z—s temu 
wdrożony zost—ł system b—d—ni— 
s—tysf—k™ji p—™jent—. X—d—l jest 
monitorow—ny poziom z—dowole- 
ni— p—™jentówC t—kie wnioski 
płyną z —nkietC e może ludzie boją 
się @bo do lek—rz— k—żdy musi tr—- 
fić w™ześniej ™zy późniejA w ni™h 
pis—ć otw—r™ie o tymD że ze sposo
bem zwr—™—ni— się lek—rzyD —le też 
pielęgni—rekD te™hników rtg do 
p—™jentów nie jest n—jlepiejC Ze 
tr—ktuje się i™h gburow—toD że po
krzykuje się n— ni™h @z—równo n— 
dzie™iD j—k i dorosły™hAD że nie k—r- 
mi się p—™jentów zbyt sł—by™hD by 
jeść s—modzielnieC Ze br—k zwy
kłej ży™zliwoś™i wobe™ ™hory™hC Ze 
nie informuje się ™hory™h sz™ze- 
gółowo o ™horobie i sposob—™h le- 
™zeni—d pod—w—ny™h lek—™h itp. 
gzy ten st—n rze™zy d— się zmie- 
nićC

Przede wszystkim, mimo że —nkie- 
ty są —nonimowe, wypełni— je z—led- 
wie I-P7 wszystkich p—cjentów. en—- 
lizow—nie ich nie d—je więc obiektyw
nego obr—zu s—tysf—kcji p—cjent—. W—ż- 
ne, że pr—wie wszyscy —nkietow—ni po
leciliby n—sz szpit—l zn—jomym. gz—s—- 
mi zn—jdujemy w nich krytykę j—kie- 
goś pr—cownik—, cz—s—mi pochw—ły. 
Vepiej oceni—ją n—s p—cjenci spoz— po
wi—tu. S szczerze mówiąc, nie wiem, j—k 
możn— by skłonić p—cjentów do szer
szego udzi—łu w —nkietow—niu n— tem—t 
oceny ich pobytu w szpit—lu. W przy
p—dku p—cjentów oddzi—łu wewnętrzne
go, w wielu wyp—dk—ch jest to utrud
nione ze względu n— ich wiek i st—n, — w 
innych - j—koś ludzie nie chcą się wy- 
powi—d—ć, mimo że —nkiety są —noni- 
mowe3 ele muszę przyzn—ć, że i do 
mnie, choć rz—dko, n—pływ—ją sk—rgi 
n— stosunek personelu do p—cjentów.

Rozm—wi—ł— W—rt— qórk—

PUNKT
INFORMACYJNY

SUMTECu SrttHOMi
SCZrtOJJ PKIOMJU-HE6CI

UNIA WROnriCA 
Fuńnwmi fundusz

rojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Punduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
yperacyjnego Pomoc Techniczna PHHUePHIQ we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków budżetu państwa.

Vok—lny Punkt Snform—™yjny
o Pundusz—™h iuropejski™h w Strzel™—™h ypolski™h

z—pr—sz— przedsiębiorców or—z osoby fizyczne z—mierz—jące z—łożyć dzi—ł—lność 
gospod—rczą do skorzyst—ni— z bezpł—tnych indywidu—lnych konsult—cji n— te- 
m—tx ”Pozyskiw—ni— poży™zek fin—nsow—ny™h ze środków unijny™h w 
r—m—™h Region—lnego Progr—mu yper—™yjnego Województw— ypol- 
skiego dl— WSP or—z porę™zeń kredytowy™h.”
Pożyczki te przezn—czyć możn— między innymi n—x
- z—kup m—szyn, urządzeń, m—teri—łów do produkcji,
- rozbudowę i moderniz—cje przedsiębiorstw—,
- remonty budynków,
- infr—strukturę techniczn— - sieci, inst—l—cje i urządzeni— wodociągowe, k—- 

n—liz—cyjne, ciepłownicze, wentyl—cyjne, klim—tyz—cyjne,
- moderniz—cje źródeł ciepł—, w tym również z wykorzyst—niem lok—lnych 

źródeł energii odn—wi—lnej.

Ze względu toD iż konsult—™je przeprow—dz—ne będą w sposób indywi- 
du—lny prosimy o w™ześniejsze zgłoszenie swojej ™hę™i u™zestni™tw—.

X—sz —dresx
St—rostwo Powi—towe w Strzelc—ch ypolskich

Ul. tord—nowsk— P RU - IHH Strzelce ypolskie, tel. UU RRH IU HS 
e-m—ilx p™iegdpowi—tstrzele™ki.pl

zapraszwy xe fiZPŁeTXi uyxsuvTegJii w vyuAVXYW puxu- 
gsi ixpyRWegYJXYW y PuxhUSzegr iURypitSuigr WiiSZ- 
gZĄgYW się w STeRySTWii pywieTywYW w STRZivgegr 
ypyvSuigr.

Strzefcz—n eibum Rodzinny
hziś przedst—wi—my P—ństwu zdjęci— z rodzinnego —lbumu P—ni iweliny telitOD 

Sekret—rz Powi—tu StrzeleckiegOD mieszkanki temielnicyF

e Wł—ś™iwie to —lbum mojej m—my - Urystyny Sw— 
™zynyD której rodzi™—mi byli qenowef— @z d. W—rze™h—A 
i pr—n™iszek Pyk—F f—b™i— m—my - Pr—n™iszk—D n—zyw—- 
n— w domu piesz™zotliwie Pr—nuszką - uwie™znion— 
zost—ł— z siostrąD siostrzeni™ąD siostrzeń™em i szw—grem 
n— zdję™iu w IWHQ r.

tedno z w—żniejszy™h zdjęć. Xiby ni™ n—dzwy™z—jneE 
gox w ogródku przed domem siedzi rodzin—. hziew™zynki 
m—ją kok—rdy we włos—™h. To siostry b—b™i Pr—n™iszki - 
Róż— i tuli—. test jesz™ze trze™i—D której n— zdję™iu z—br—kło 
- Zosi—. S to wł—śnie z powodu imion to zdję™ie jest t—k 
w—żnex t—kie s—me imion— noszą ™órki p—ni iweliny. S to 
™—łkowity przyp—dek - w domu w ogóle się o tym nie mó
wiło. S f—kt ten wypłynął dopiero przy szuk—niu zdjęć do 
elbumu Strzel™z—n Rodzinnego 3 Winęły trzy pokoleni— i... 
znów poj—wiły się w rodzinie siostry tuli— i Zosi—3

2? 1 HEk'; 7' i OM
J ’ [ L\I 1 z*Ć.O- -.'z 047

Oto zdję™ie o IH l—t późniejsze. Pierwszego maj— IWIQ roku odbył— się w 
jemielni™kim koś™iele uro™zystość Pierwszej Uomunii św. hzie™i było z—pew- 
ne dużoD skoro —kur—t t— grup— ozn—™zon— jest numerem trze™im. Wszys™y 
uro™zyś™iD ze świe™—mi. hziew™zynki obowiązkowo w mirtowy™h wi—nk—™hD 
równie pow—żne j—k ™hłop™y. S ™hyb— zn—™znie doroślej wygląd—ją™y niż dzi
siejsze dzie™i w tskiej sytu—™ji. Wśród ni™h - wujek m—my tózef W—rze™h—.

e obok piękne zdję™ie ślubne - tózef— i t—dwigi fi—d—™hówD kuzynki b—b™i. 
P—nn— młod— m— b—rdzo orygin—lnie upięty welonD ™zy może to już ™zepie™C 
h—t— zdję™i— - niezn—n—.

Us. probosz™z qruner - w przy- 
koś™ielnym ogrodzie.

h—t— zdj ę™i— niezn—n—

gzek—my n— P—ństw— 
zdję™i— i opowi—d—ni— 

o swoi™h rodzin—™h 
w St—rostwie Powi—towymD 

przy ul. tord—nowskiej 
w Strzel™—™h ypolski™hD 

pok. QIHd tel. 
UU RR HIU IQD 

e-m—il X
red—k™j—dpowi—tstrzele™ki pl

Przypomin—my 
o konkursie n— n—jst—rsze 

zdję™ie3

X—grod—X

—p—r—t fotogr—fi™zny 3

p%25e2%2584%25a2iegdpowi%25e2%2580%2594tstrzele%25e2%2584%25a2ki.pl


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

Sz—nowni P—ństwoD
ydpowi—d—jąc n— liczne sygn—ły mieszk—ńców Powi—tu Strzeleckiego dotyczące 

br—ku kompleksowej inform—cji n— tem—t podmiotów świ—dczących usługi medyczE 
ne n— terenie Powi—tu Strzeleckiego St—rostwo Strzeleckie z—mierz— opr—cow—ć 
„Powi—towy Snform—tor Wedyczny”. Snform—tor zost—nie opublikow—ny n— ł—m—ch 
„Powi—tu Strzeleckiego” or—z umieszczony n— stronie internetowej.

Zwr—c—m się z—tem z prośbą do podmiotów świ—dczących usługi medyczne n— 
terenie Powi—tu Strzeleckiego o wypełnieni poniższego formul—rz— i przek—z—nie go 
pocztą n— —dres St—rostwo Powi—toweD ul. tord—nowsk— Pd RUeIHH Strzelce ypolskie 
lub pocztą elektroniczną n— —dres —bidpowi—tstrzelecki.pl

Snform—cje zost—ną z—mieszczone w dwutygodniku bezpł—tnie.
Podmiot udostępni—jący ponosi odpowiedzi—lność z— ich treść.
W r—zie zmi—n w z—kresie pod—nych d—nych podmiot ponosi odpowiedzi—lność 

z— ich —ktu—liz—cję.
X— wypełnione —nkiety czek—my do dni— ITfHWfPHII
y pod—nie inform—cji prosimy z—równo lek—rzy świ—dczących usługi w r—m—ch 

umowy z NPZ j—k również lek—rzy prow—dzących pryw—tne pr—ktyki, — t—kże l—boE 
r—tori— —n—lityczne i przychodnie reh—bilit—cyjne.

Starosta Strz,ele™ki

P—ństwowy Powi—towy 
Snspektor S—nit—rny 

w Strzel™—™h ypolski™h
n— terenie powi—tu strzele™kiego

Sz—nowni P—ństwo w związku z trw—ją™ym sezonem urlopowym P—ństwowy Powi—towy Snspektor S—nitamy w

Strzel™—™h ypolski™h pr—gnie przek—z—ć P—ństwu kilk— r—d i uw—g j—k spędzić bezpie™znie w—k—™jeF

Nazwa placówki

Adres_______ __ ________

Stronai internetowa/emall:

Telefon. ___________ __

Dzień tygodnia Imię i nazwisko lekarza Godziny przyjęć

Poniedziałek

wt»k

Środa

Czwartek

Piątek

Rodzaj i zakres Świadczonych usług

Czy placówka posiada umowę z narodowym Funduszem Zdrowia?

I_ _l Mt 1331N*

Z—s—dy bezpie™znego wypo™zynkux

If fezpie™zn— kąpiel - w miejsc—ch odpowiednio zorg—E 
nizow—nych, ozn—kow—nych i będących pod n—dzorem.

b Z—pozn—j się z regul—minem kąpielisk— i przestrzeg—j go. 
b Z—wsze słuch—j poleceń r—townik—.
b Kąp się jedynie w wyzn—czonych stref—ch.
b W wodzie z—chowuj się ostrożnie i nie utrudni— kąpieli 

innym.
b Nigdy nie sk—cz do wody w miejsc—ch niedozwolonych 

lub nierozpozn—nych.
b Pozost—w po sobie porządek n— pl—ży e nie z—śmiec—j jej.

Pf fezpie™zne przebyw—nie n— słoń™u - n—dmierne 
korzyst—nie z kąpieli słonecznych może wywoł—ć nieE 
pożąd—ne obj—wy, tj.x pop—rzeni— słoneczne, czy ud—r 
słoneczny, dl—tego —by temu z—pobiecx

b ydsłonięte części ci—ł— chroń , używ—jąc kremów z—wieE 
r—jących filtry.

b Zrezygnuj z op—l—ni— się w godzin—ch n—jwiększego n—E 
tężeni— promieniow—ni— słonecznego, tj. pomiędzy goE 
dziną IH.HH — IR.HH.

b ghroń oczy i głowę przed promieni—mi UV.
b Regul—rnie pij duże ilości płynów - n—jlepiej wody mineE 

r—lnej.

Qf fezpie™zne przebyw—nie n— łonie n—tury @w leE 
sieD n— łą™eD obok st—wówD rzekD tidFAx
b Podcz—s up—łów występuje zwiększone z—grożenie przeE 

ciwpoż—rowe, dl—tego przebyw—jąc w lesie, n— podsuszoE 
nych łąk—ch, ściernisk—ch z—chow—j szczególną ostrożE 
ność - st—r—j się nie z—prószyć ogni—, pozost—w po sobie 
porządek - “db—j o czystość.

b Nie zbliż—j się do dzikiego zwierzęci—, czy obcego ps— - 
nie dotyk—j go, n—wet gdy spr—wi— wr—żenie ł—godnego. 
Pogryzieni— są niebezpieczne, ze względu n— ogromne 

ryzyko z—k—żeni—. Szczególnie groźne jest z—k—żenie wścieE 
klizną.
b W przyp—dku pogryzieni— przez obce, dzikie zwierzę 

n—leży niezwłocznie ud—ć się do lek—rz—.
b eby uniknąć ukąszeni— przez kleszcz— n—leżyx

e nosić w lesie odpowiedni— odzież, z—kryw—jącą j—k 
n—jwięcej części ci—ł—,

pudan Mubj* |«nrrł±5H

w Prudniku

• pokazy wglk wschodu 
i technik samoobrony
• wysLę^y lokalnych 

artystów

ł po<az helikoptera uwszk; arna 
pallcy|nych antyterro-.stów
* pokaz urtiiejętnoi.L i psów 

służbowych

• prezentacja robota
~i■ -oz oraja ria tomb

« pokaz cyklistów

IZ50

„DO

16”

w programie:

wtorek 26 lipca 2011
1 uroczysta Msza Św. w kościele 

pw. Swiętrpn Michał a 
Archanioła, ul. Plac Famy 2 
urocrystoit wręc/nnia sztandaru 
dla Komendy Powiatowej Policji 
w Prudniku - Rynnk

■ f«1yn policyjny na stadionie 
n*e|5klm przy ul. Kopiowej

w ramach
Wojewódzkich Obchodów

Święta Policji 2011

Strzelce ypolskie, 
dni— IS.HU.PHIIr.

STeRysTe 
STRZELigUS

stosownie do —rt. UP ust. T ust—wy z 
dni— Q p—ździernik— PHHVr. o udostępE 
ni—niu inform—cji o środowisku i jego 
ochronie, udzi—le społeczeństw— w 
ochronie środowisk— or—z ocen—ch odE 
dzi—ływ—ni— n— środowisko @Dz.U. Nr 
IWW, poz. IPPU z PHHVr. z późn. zm.A 
pod—je do publi™znej wi—domoś™i 
inform—™jęD o wyd—niu w dniu IQ 
lip™— PHIIr n— rze™z P—n— R—f—ł— 
Stol—r™zyk—d P—ni W—łgorz—ty 
Stol—r™zyk i P—n— Urzysztofowi 
Pąfrowi™z— @Fąfrowicz P—liw— s.c. 
Krzysztof F—frowicz, W—łgorz—t— StoE 
l—rczyk, R—f—ł Stol—rczyk - RTeHSQ 
ghrząstowice ul. ypolsk— QAd pozwoE 
leni— nr PPRGII n— moderniz—™ję 
st—™ji p—liw obejmują™ą z—inst—E 
low—nie dwó™h dod—tkowy™h dysE 
trybutorów dwup—liwowy™h or—z 
przeniesienie dystrybutor— wysoE 
kowyd—jnego pod nową wi—tę i 
utw—rdzenie terenu w qr—bowie 
gmin— Szbi™ko n— dzi—łk—™h nr 
PTPGV i PTQGQ k.mF P obręb ewiE 
den™yjny qr—bówF

W St—rostwie Powi—towym w Strzek 
c—ch ypolskich - Wydzi—ł erchitekE 
tonicznoEfudowl—ny, ul. tord—nowsk— 
P, SS piętro, pokój nr PII, @w godziE 
n—ch pn.VHH:ITHH, wt.Ept.UQH: ISQH) 
możn— z—pozn—ć się z treścią decyzji 
or—z z dokument—cją spr—wy.

Starosta 
tózef Swa™zyna

e stosow—ć środki odstr—sz—jące,
e po powrocie z l—su dokł—dnie obejrzeć c—łe ci—ło or—z 

przejrzeć ubr—nie.
b W przyp—dku ukąszeni— przez kleszcz— n—leży niezwłoczE 

nie go usunąć, jeśli jest to niemożliwe, lub gdy w przeciągu 
kilku dni od ukąszeni— poj—wi się odczyn z—p—lny, n—leży 
ud—ć się do lek—rz—.

Rf fezpie™zne przyrządz—nie i spożyw—nie posiłkówx 
b Dokł—dnie myj ręce przed posiłkiem, lub po skorzyst—niu 

z to—lety.
b Dokł—dnie oczyszcz—j produkty.
b P—mięt—j o wł—ściwym przechowyw—niu żywności - wszystE 

kie gotow—ne i ł—two psujące się produkty przechowuj w 
lodówce.

b Unik—j z—kupów żywności niewi—domego pochodzeni—, 
czy wątpliwej j—kości.

b yddziel—j żywność surową od ugotow—nej - m—g—zynuj w 
oddzielnych pojemnik—ch.

b Przestrzeg—j cz—su i temper—tury procesów termicznych. 
b W r—zie wystąpieni— obj—wów chorobowych @nudności, 

bóle brzuch—, wymioty, biegunk—, gorączk—A niezwłocznie 
ud—j się do lek—rz—.

Sf fezpie™zne i higieni™zne z—™how—ni—x
b Unik—j przyp—dkowych kont—któw seksu—lnych, gdyż 

zwiększ—ją one ryzyko z—r—żeni— chorob—mi przenoszoE 
nymi drogą płciową, — t—kże z—k—żeni— wirusem rSV.

b Unik—j używ—ni— n—rkotyków i n—dmiernego spożyci— —k 
koholu, gdyż prow—dzą one do z—grożeni— zdrowi— — n—E 
wet życi—D pon—dto mogą spr—wić, że st—niesz się ofi—rą 
lub spr—wcą —któw przemocy.

b P—mięt—j, z—wsze i wszędzie pilnuj swoich n—pojów - przyE 
p—dki dosypyw—ni— “i dolew—ni— różnych specyfików są 
cor—z częstsze. Po t—kich subst—ncj—ch ł—two możesz str—cić 
s—mokontrolę.

b Db—j o higienę osobistą. Unik—j używ—ni— wspólnie z inE 
nymi osob—mi ręcznik—, grzebieni— i przyborów to—letoE 
wych.

b Unik—j robieni— t—tu—ży i piercingu w przyp—dkowych stuE 
di—ch.

egata Uowalska 
PSSi w Strzel™a™h ypolski™h

X— st—rcie do Szkocji

qdy P—ństwo czyt—ć będziecie tę g—zetę, r—jd „Złombol PHII” n— tr—sie U—toE 
wice - Voch Ness w Szkocji, o czym szerzej pis—liśmy w poprzednim numerze, 
będzie trw—ł. yto Nysk—, w hippisowskim „ubr—nku”, któr— z ^osobową z—łogą, 
reprezentującą n—sz powi—t z—mierz— dojech—ć nie tylko do mety, —le i pojeździć po 
szkockich wzgórz—ch.

Dzięki udzi—łowi w r—jdzie i z—chęceniu d—rczyńców - konto Fund—cji „N—sz 
Śląsk”, — z— jej pośrednictwem jeden z domów dzieck— - otrzym—ły pewne wsp—rcie 
@przypomnijmyx uczestnicy pokryw—ją koszty uczestnictw— w r—jdzie z wł—snych 
kieszeniA.

Serdeczne podziękow—ni— dl— d—rczyńców, którzy wsp—rli —kcję „Złombol” or—z 
przek—z—li pieniądze n— konto fund—cji N—sz Śląskx

Snstytu™jex
e Urząd qminy Szbicko
e Związek Włodzieży Wniejszości Niemieckiej

Pirmyx
e qefART
e PyRtyT
e Rest—ur—cj— „Fuhlwyp—s”
e W—rket „W—rtyn—”
e Usługi Pl—stycznoERekl—mowe „RADZSEt”
e Zespół muzyczny „Victori—”

fędzie™ie P—ństwo mogli śledzić n— bieżą™o przebieg r—jdu n— blogu 
Piotr— qr—™yx httpxGGhippienyssFblogspotF™omG

%25e2%2580%2594bidpowi%25e2%2580%2594tstrzelecki.pl
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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

PUNKT 
INFORMACYJNY

SUMTECu Sił! hOMj

Projekt jest jjnansowawy ze środków Europejskiego Punduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Porno™ Techniczna PHHUePHIQ 

we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Vok—lny Punkt Snform—™yjny przy St—rostwie Powi—towym 
w Strzel™—™h ypolski™h or—z Porum Włodzieży S—morządowej 

serde™znie z—pr—sz—ją do udzi—łu w spotk—niu inform—™yjnym pnFX

„Pozyskiw—nie środków dl— org—niz—™ji poz—rządowy™h 
z zewnętrzny™h źródeł fin—nsow—ni—D 

w tym po™hodzą™y™h z funduszy unijny™hF”

które odbędzie się w dniu PTfHUfPHIIr @wtorek) o godzinie ITfHH 
w s—li n—r—d St—rostw— Powi—towego

w Strzel™—™h ypolskich przy ulicy tord—nowskiej P

Powyższe Szkolenie skierow—ne jest przede wszystkim do org—niz—™ji poz—rzą- 
dowy™h i grup nieform—lny™hD w tymD przedst—wi™ieliD członków or—z dzi—ł—czy 
org—niz—™ji poz—rządowych z terenów wiejski™h i m—łomi—steczkowych powi—tu 
strzele™kiegoF Pod™z—s szkoleni— zost—ną przedst—wione między innymi wybr—E 
ne konkursy gr—ntowe skierow—ne do org—niz—™ji poz—rządowy™hD — t—kże tem—- 
tyk— związ—n— z opr—™ow—niem i pis—niem projektów or—z wypełni—niem wnioE 
sków —plik—™yjny™hF Poruszone zost—ną również z—g—dnieni— związ—ne ze współE 
pr—™ą i p—rtnerstwem org—niz—™ji poz—rządowy™h z przedsiębior™—mi lok—lnymi 
or—z tednostk—mi S—morządu Terytori—lnegoF

X— szkolenie n—leży z—br—ć ze sobą pieczątki firmowe. Z jednej organizacji 
pozarządowej n— szkolenie może przybyć T osób.

gh™ą™ wyjść n—prze™iw P—ństw— o™zekiw—niom prosimy o potwierdzenie udzi—łu 
w szkoleniu pod nr telF @UUA RRH IU HSf Wię™ej sz™zegółowy™h inform—cji udzielą 
P—ństwu pr—™owni™y Vok—lnego Punktu Snform—cyjnego p—ni Swon— t—gusz i 
p—ni S—bin— Uiełb—s— pod nr telF @UUA RRH IU HS j—k również pod —dresem eEm—ilx 
p™iegdpowi—tstrzele™kiFpl or—z w siedzibie Punktux St—rostwo Powi—towe “w 
Strzel™—™h ypolski™hD ul. tord—nowsk— Pd p—rterD pokój nr Uf 
U™zestnikom z—pewni—my po™zęstunekF

Udzi—l w spotk—niu inform—cyjnym jest bezpl—tny
Serdecznie z—pr—sz—my3

^uwagakierowcyzawodowi7IT\
Uierow™— wykonują™y przewóz drogowy jest zobowiąz—ny odbyć szkolenie 
okresowe 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
e k—t gI lub g w terminie od I sty™zni— IWVI r do dni— QI grudni— IWWSr.
e k—t hi lub h w terminie od I sty™zni— IWWI r do dni— QI grudni— PHHHr.

X—tomi—st kierow™y Dktórzy posi—d—ją pr—wo j—zdyx 
e k—tF h lub hci wyd—ne po IH wrześni— PHHVr. 
e k—tF g lub gci wyd—ne po IH wrześni— PHHWr. 
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—™h szkoleni— z—pewni—myx
- nowoczesne techniki nauczani—.
e jazdę szkoleniową w warunkach specjalnych na symulatorze.
- konkurencyjne ceny.
- wyposażenie w podręczniki w kosztach kursu.
- możliwość rozpoczęcia szkolenia nawet dla jednej osoby

zePReszewY
Sz™zegółowe inform—™jex

telF UURTIQIHId kom.UPQIVTTIV
lub osobiś™iexyśrodek Szkoleni— Uierow™ów PUS w Strzel™—™h ypolski™h Se, 

ul.I W—j— SW dRUeIHH Strzel™e ypolskieF

PUS w Strzei™—™h ypolski™h SFeF

ZAPRASZA
hy SiRWSSU KLSMATYZAgtl

ypiRUtiWY
Sizyxywi PRZiqvĄhY klimatyzacji SAMygryhywYgr 
obejmują™e ™zysz™zenie ™zynnik— chłodniczego, spr—wdz—nie sz™zelnoś™i 
ukł—du
XAPiŁXSAXSi
XAPRAWA

uweqexywyść333
yhqRZYfSAXi ULSWATYZAgJI

URZĄhZiXSiW ULTRAhŹWSĘUyWYW

WSZYSTUy W f ARDZy ATRAKCY.IWCI I giXAgr

ZADZWyŃ S UWÓW SSĘ 
tel UU RTP PS RP * RTI QP VI

Powi—towy Rzecznik konsumentów informuje

X— ™o sk—rżąsię konsumen™iC
Urząd y™hrony Uonkuren™ji i |Uonsumentów n— podst—wie inform—E 

™ji od Rze™zników Uonsumentów przygotowuje ™oro™znie r—port doty™ząE 
™y por—d udzielony™h przez Rze™znikówF

futy i ubr—ni—D sprzęt RTV i eqhD usługi telekomunik—™yjneD fin—nE 
soweD remontowoEbudowl—ne - to n—j™zęstsze problemyD z którymi zgł—E 
sz—liśmy się do rze™zników konsumentówF W PHIH roku udzielili oni 
pon—d RIT tysię™y por—d

W PHHV roku - pon—d QHH tysięcy, w PHHW - pr—wie QSH tysięcy, w PHIH - 
pon—d RIT tysię™y - tyle sk—rg wpływ—ło do miejski™h i powi—towy™h rze™zników 
konsumentówF X—d—l n—j™zęś™iej psują się n—m buty, odzież, sprzęt RTV i Aqh. 
Xiez—dowoleni jesteśmy t—kże z usług telekomunik—™yjny™h i fin—nsowy™hF gzego 
jesz™ze doty™zyły zeszłoro™zne sk—rgiC

Umowy sprzed—ży - n—j™zęstsze problemy
Rekl—m—™j— - rz—dko wiedzą o niej nie tylko konsumen™i - również sprzed—w™y są 
nieświ—domi przepisów ™hronią™y™h sł—bszy™h u™zestników rynku. Rze™zni™y in- 
terweniow—li wtedy, gdy m.in. sklep odrzu™—ł rekl—m—cję, powołują™ się n— opinię 
wł—sny™h rzeczozn—wców, nie przestrzeg—ł IR-dniowego terminu n— jej rozp—trze- 
nie lub uz—leżni—ł otrzym—nie odpowiedzi od osobistej wizyty konsument— w skle
pie. X—j™zęś™iej mieliśmy problem z rekl—m—™ją produktów, które ok—z—ły się 
w—dliwe czyli niezgodne z umową. X—jwię™ej por—d doty™zyło sł—bej j—koś™i 
obuwi— i odzieży@TQ IHP- niejednokrotnie sprzed—w™— odrzu™—ł rekl—m—cję ze- 
psuty™h butów, obwiniając z— w—dę s—mego konsument—A, sprzętu RTV i 
eqh@QU RHSA, elementów wypos—żeni— mieszk—ni—@PQ UTTA, komputerów 
@IR RHHAf

N—jwięcej por—d dotyczyło sł—bej j—kości obuwi— i odzieży @6Q IHPf sprzętu 
RTV i eqh @QU RHS)d elementów wypos—żeni— mieszk—ni— @PQ Uóóf komputeE 
rów @IR RHH)

Wzrosł— li™zb— problemów z z—kup—mi przez Snternet or—z poz— Ioe 
k—lem, czyli n— różnego rodz—ju pok—z—ch, prezent—cj—ch w tr—kcie wycieczek np. 
do miejsc kultu religijnego, podcz—s pobytu w s—n—tori—ch lub n— wcz—s—ch - z 
pon—d IV tys. w PHHW roku do PR VRW rok później. Problemy dotyczyły niezroE 
zumi—ły™h wzor™ów umówD br—ku inform—™ji o pr—wie do odstąpieni— od 
kontr—ktu w ™iągu IH dni, br—ku regul—minu e-sprzed—wcy. Zd—rz—ły się t—kże 
przyp—dki f—łszow—ni— podpisów n— umow—ch, czy niewysł—ni— z—mówioE 
nego towaru.

Usługi - n—j™zęstsze problemy
W—dy telefonów komórkowy™h kupiony™h w promo™ji, uruchomienie 

dod—tkowej usługi niezgodnie z umową, przerwy w dostępie do Snternetu, z—wyżone 
r—chunki - to tylko niektóre problemy dotyczące usług telekomunik—cyjnych. W 
zeszłym roku rzecznicy udzielili QU QQH por—d związ—nych z telekomunik—cją. 
Snne interwencjex w przyp—dku usług budowl—nych @IT IHQ por—dyA - br—k z—w—rE 
™i— umowy w formie pisemnej, odmow— przyjęci— rekl—m—cji, używ—nie m—te- 
ri—łów niskiej j—kości, opóźnieni—, żąd—nie z—pł—ty wyższej ™enyniż umówion—. 
W przyp—dku usług turystycznych @V PPS por—dA - gorszy st—nd—rd z—kw—terow—- 
ni— i środk— tr—nsportu, niekorzystn— zmi—n— progr—mu wycieczki, nisk— j—kość 
wyżywieni—, skrócenie imprezy.

W ciągu trzech l—t wzrosł— ilość sk—rg dotycząc— usług fn—nsowych - z IS HST 
tys. w POOV roku. przez 21 Q26 tys. w 2OOW roku do 21 WVS rok później

W ™iągu trze™h l—t wzrosł— ilość sk—rg doty™zą™— usług fin—nsowych - 
z IS HST tys. w PHHV roku, przez PI QPT tys. w PhHw roku do PI WVS rok później. 
W zeszłym roku n—jwięcej ich było w województw—ch m—łopolskim i m—zowiec- 
kim, n—jmniej w lubelskim. hotyczyły m.in. trudności w zrozumieniu umów kredy
tów hipotecznych, dzi—ł—lnoś™i firm windyk—™yjny™h, którym sprzed—no dług 
kredytobiorcy, uzysk—niu potwierdzeni— rozliczeni— spł—ty kredytu, błędnego n—li- 
czeni— opł—t, problemów z wydost—niem się z tzwF spir—li długów. Przykł—dC 
ho rzecznik— konsumentów w Rypinie zgłosił— się st—rsz— konsumentk—, otrzymu
jąc— nisk— rentę, której instytu™je fin—nsowe przyzn—ły PQ różne ob™iążeni— 
n— kwotę VH tysF zł. Po odliczeniu kwot n— spł—tę r—t konsumentk— musi utrzy- 
m—ć się z sumy QHH zł miesięcznie. hzięki interwencji rzecznik— z Rypin— ud—ło się 
r—cjon—lnie rozłożyć pł—tności, — instytucje z—przest—ły —gresywnych dzi—ł—ń win- 
dyk—cyjnych.

Snne dzi—ł—ni—

Rzecznicy konsumentów bardzo często występują do przedsiębiorców z wezbra
niami w celu wyjaśnienia okoliczności i polubownego rozpatrzenia sporu. Więk
szość tych interwencji zakończyła się zgodnie z oczekiwaniami konsumentów

W przyp—dku sporu konsument-przedsiębiorc— z reguły bez interwencji rzecz
nik— sł—bsz— stron— nie może wyegzekwow—ć przysługujących jej pr—w. Rze™zni™y 
konsumentów b—rdzo ™zęsto występują do przedsiębior™ów z wezw—ni—E 
mi w ™elu wyj—śnieni— okoli™znoś™i i polubownego rozp—trzeni— sporuF 
W ubiegłym roku korzyst—li z tej możliwoś™i pon—d TH tysF r—zyFX—jczę- 
ściej w przyp—dku umów sprzed—ży - pon—d PV tys. - interweniując m.in. w przy
p—dku odmowy uzn—ni— roszczeń po upływie sześciu miesięcy od d—ty z—kupu 
obuwi—. Większość tych interwencji z—kończył— się zgodnie z oczekiw—ni—mi kon
sumentów.

qdzie po pomo™C
Zgodnie z obowiązującym pr—wem, Urząd ychrony Uonkurencji i Uonsumen

tów podejmuje dzi—ł—ni— w przyp—dku n—ruszeni— zbiorowych interesów konsumen
tów. X—tomi—stD w przyp—dku problemów indywidu—lny™h możemy li™zyć 
n— pomoc miejskiego lub powi—towego rze™znik— konsumentów. W kr—ju 
dzi—ł— QUI miejskich i powi—towych rzeczników konsumentów, którzy udziel—ją 
bezpł—tnych por—d i inform—cji n— tem—t przysługujących n—m pr—w. Pon—dto 
prow—dzą medi—cjeD —n—lizują treści umów i k—rt gw—r—ncyjnychD pom—E 
g—ją sporządzić rekl—m—cje. ho ich z—d—ń n—leży t—kże przygotow—nie pozwów 
i innych pism procesowych dl— konsumentów lub występow—nie do sądu z powódz
twem.

yprócz miejskich i powi—towych rzeczników konsumentów, bezpł—tne por—dy 
udziel—ne są również pod numerem infolinii H VHH HHU UHU. Spór możn— rów
nież rozwiąz—ć polubownie przez dzi—ł—jące przy Snspekcji r—ndlowej Sądy Polu
bowne. Uonsument przede wszystkim powinien złożyć wniosek - nie jest to ob—r- 
czone ż—dnymi koszt—mi. ybecnie przy Wojewódzkich Snspektor—t—ch Snspekcji 
r—ndlowej istnieje IT st—łych polubownych sądów konsumenckich or—z IS ośrod
ków z—miejscowych n— terenie c—łego kr—ju. Rozp—trują spr—wy o pr—w— m—jątko- 
we, które powst—ły w wyniku umów sprzed—ży produktów i świ—dczeni— usług kon
sumentom.

W—łgorz—t— Pł—szczyk
Polskie Stow—rzyszeaie 

hi—betyków 
Uolo Powi—towe

RUeIHH Strzeke ypolskieD 
uIf Kr—kowsk— IT 

telF 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— 

Zastrzegamy sobie prawo skracania 
tekstów. Materiałów 

nie zamówionych nie zwracamy 
hrukx Druk—rni— „PRO WEDSe” 

RSeIPS ypoleD uIf Skł—dow— Rd 
telF UUGRRPVHHVd fax UUGRRPVHHW

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 UII 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. USHd USId USPd USQd USRd USSd USTd USUd 
USVD UTR
Zespół Kontroli
Tel. wew.x UHS.

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.xUVHD 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


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

X—jlepszy Produkt Powi—tu Strzele™kiego PHIO
bbb ZWYgSĘSTWy W UeTiqyRSS hZSAŁAVXyŚĆ PRyhUKgYtXA BBB

szepe STiRywxsgze
NAjiepiull 

1‘raduki 
Pculłtu Smeleekfe**

ukl—dów ™hlodzeni— tr—nsform—torów dużej mo™y
wraz z monitoringiem o^line pr—™y tr—nsform—tor—

Rozwiąz—nie te™hni™zne sz—f tr—nsform—torowych wraz z monitoringiem tr—nsform—torów o 
dużej mocy posi—d— ™e™hy innow—™yjne w skali PolskiF Sterow—nie ukł—d—mi ™hłodzeni— pozw—1— 
n— ekologiczne i ekonomiczne wykorzystanie systemu tr—nsform—tor—F Poprzez nowoczesne steE 
row—nie zmniejsz— się zużycie energii n— potrzeby wł—sne tr—nsform—tor—d dostępny jest stały 
monitoringD h—ł—s pochodzącego od ukł—du zost—je obniżonyD — bezpieczeństwo i żywotność 
tr—nsform—tor— widocznie wzr—st—F

PPr inergOESilesi— SpF z Of Of 
uIf ypolsk— PIf 

RUeIPH Z—w—dzkie 
wwwFenergosilesi—fP1 

tel: CRV @UUA RT PH ITH 

pirm— inergOESilesi— SpfZ o.Of od wielu 1—t jest producentem różnego rod z—ju wymienników z 
rozwiniętą powierzchnią wymi—ny ciepł—D które m—ją z—stosow—nie w ukł—dzie chłodzeni—F pirm— 
posi—d— dw— z—kł—dyx eutom—tyki i ghłodnicF W pierwszym z—kł—dzie produkow—ne są sz—fy wr—z 
z oprogr—mow—niem sterownik—D z—ś serwis uruch—mi—ny jest u klient—F pirm— z—jmuje się również 
doboremD dost—wą i kompletacją elementów —utom—tyki przemysłowejF Produkow—n— jest szerok— 
g—m— czujników temper—turyD przezn—czonych do pr—cy w trudnych w—runk—chF pirm— świ—dczy 
również dor—dz— i pom—g— w wykonyw—niu ukł—dów pomi—rowychF Z—kł—d ghłodnic z—jmuje się 
projektow—niem ukł—dów chłodzeni— or—z produkcją chłodni mont—żemD remontem i serwisemF 
iNERqyESSViSSe spfzofof posi—d— wykw—lifikow—n— k—drę i upr—wnieni— or—z bog—ty p—rk m—E 
szynowyF
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g—ł— tajemnic— sm—ku tego d—ni— tkwi w starannie dobr—nych skł—dnik—ch i 
sposobie przyrządz—ni—F SwieżeD soczyste mięso wieprzowe pokrojone w nieE 

duże kąskiD specj—lnie skomponow—n— miesz—nk— przypr—w i odpowiedni prcn 
ces sm—żeni— wydobyw—ją c—łą głębię sm—ku Podkreśl— go n—tomi—st —rom—t 
j—snego piw—F Wyr—zistości c—łej potr—wie n—d—jąx p—chnące czosnkiem tz—tziki 
i świeżo posz—tkow—n— cebul—D które przykryw—ją mięsne kąski niczym kołder 
k—f t—ko dod—tek proponujemy frytki i zest—w surówekF T—k przyrządzony 
gyros n— sposób izbicki n— pewno z—spokoi n—wet n—jb—rdziej wyszuk—ne gu 
st—F

Rest—ur—cj — „Złoty f — ż—nt” w 
Szbi™ku to miejsceD do którego z—- 
pr—sz—my nie tylko n— posiłekD —le 
przede wszystkim n— niecodzien
ne przeżyci— kulin—rne. Vok—liz—- 
cj— u skr—ju 1—sUd mini zoOd myśliw
ski wystrój lok—1Ud duży ogródek 
letniD dóbr— kuchni— @polsk—d Ślą
sk— d d—ni— z dziczyznyA i mił— ob
sług— to n—sze —tuty. yd pierwszego 
dni— pr—c ujemy n—d tymD —by n—si 
qoście byli z—dowoleni nie tylko z dobrego jedzeni—, —le przede wszystkim 
miło spędz—li cz—s w n—szej restaur—cjiF Proponujemy sm—czną kuchnięD — wszystE 
kie d—ni— przygotowujemy od podstawD n— świeżoD korzystając przy tym z j—k 
n—jlepszych j—kościowo surowcówF hostosowujemy się do potrzeb n—szych 
UlientówD dokł—d—my wszelkich st—r—ńD —by iść do przodu z „cz—sem’ —le i z 
obowiązującymi przepis—miD z uw—gi n— co wdrożyliśmy system HAggP z—e 
pewni—jący bezpieczeństwo serwow—nej przez n—s żywnośta hl— chcących 
bliżej poobcow—ć z przyrodą polec—my sp—cer po pobliskim lesie i zwiedz—nie 
mini zoof N—szym n—jwiększym i do tej pory spełnionym m—rzeniem są n—si 
UlienciD bez których nie byłoby n—s tut—j dzisi—jF „Swojski Ulim—t’\ j—ki star—E 
my się z—pewnićD przyciągnęły do n—s też qwi—zdy Polskiej Estr—dyD t—kie j—k 
hżemD efroment—lD f—jm i TSeF
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