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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

,,X—jlepszy U™zeń Powi—tu Strzele™kiego” 
e kto zdobędzie n—grodę w tym rokuC

Rozpo™zęł— się kolejn— edy™j— Po- 
wi—towego Progr—mu Wspierani— iduE 
k—™ji Uzdolniony™h hzie™i i Włodzie- 
ży z terenu powi—tu strzele™kiegoD ust—E 
nowionego przez R—dę Powi—tu StrzeE 
le™kiegoF gelem progr—mu jest wspieE 
r—nie i motywow—nie u™zniów do rozE 
wij—ni— uzdolnień poprzez ust—nowieE 
nie n—grody ,,X—jlepszy U™zeń Powi—E 
tu Strzele™kiego” przyzn—w—nej 
u™zniom wszystki™h typów szkók któ
re zlok—lizow—ne są n— terenie powi—tu 
strzele™kiegoF

Program m— wymi—r uniwers—lny 
poniew—ż z jednej strony honoruje z—e 
równo osiągnię™i— przedmiotoweD —r- 
tysty™zne j—k i sportoweD — z drugiej 
jest skierow—ny do u™zniów szkół podE 
st—wowy™hD gimn—zjów i szkół pon—dE 
gimn—zj—lny™hD w tym również do 
u™zniów o spe™j—lny™h potrzeb—™h eduE 
k—™yjny™hF

X—grody pieniężne ufundow—ne 
przez Powi—t Strzele™ki z pewnoś™ią 
pomogą u™zniom w rozwij—niu i™h p—E 
sji i z—interesow—ń tym b—rdziejD iż są 
przyzn—w—ne w R k—tegori—™hx

Wniej u™zniów w pierwszy™h kl—s—™h

I wrześni— minęł— UP ro™zni™— wybu™hu 
SS wojny świ—towejF Pierwszy wrześni— 
to t—kże hzień Uomb—t—nt—F R—nkiem 
odbył— się msz— święt— w koś™iele pw. 
św. W—wrzyń™—D — n—stępnie złożono 
kwi—ty po pomnikiem up—miętni—ją- 
™ym ofi—ry wojen i przemo™yF
T—kiej tr—dy™ji tow—rzyszy jedno prze- 
sł—nie - obyśmy nigdy wię™ej nie mu- 
sieli up—miętni—ć n—stępny™h t—k tr—- 
gi™zny™h d—t w n—szej historiiD —ni up—- 
miętni—ć poległy™h n— fron™ieF 
Swi—de™twem n—szej p—mię™i są bi—ło- 
™zerwone wiąz—nki kwi—tówF W n—szym 
imieniu złożyli je przedst—wi™iele wł—dz 
powi—tu or—z gminy, ™złonkowie związ
ku komb—t—ntów i przedst—wi™iele służb 
mundurowy™hF Uro™zystość uświetniły 
po™zty szt—nd—rowe org—niz—™ji dzi—ł—- 
ją™y™h n— terenie powi—tu or—z przed- 
st—wi™ielstw— szkół. 

e „X—jlepszy U™zeń Szkoły Podst—E 
wowej ”
e n—grod— w wysokoś™i I.SHH z^
e „X—jlepszy U™zeń qimn—zjum”
e n—grod— w wysokoś™i P.HHHzŁ
e „X—jlepszy U™zeń Szkoły Poe
n—dgimn — zj—lnej”
e n—grod— w wysokoś™i PfSHH z^
e „X—jlepszy U™zeń „fez f—rier”
e n—grod— w wysokoś™i I.SHH zł.

Pr—gniemy zn—™zyćD iż k—tegori— 
„fez f—rier” jest skierow—n— do u™zniów 
posi—d—ją™y™h orze™zenie o potrzebie 
kszt—ł™eni— spe™j—lnego u™zą™y™h się we 
wszystki™h typ—™h szkół.

y wysokiej r—ndze przyzn—w—nej n—E 
grody świ—d™zy skł—d k—pituły rozp—E 
trują™ej wnios^ w skł—d której w™hodzą 
m.in.x ypolski Uur—tor yświ—tyD hyE 
rektor hep—rt—mentu iduk—™ji i RynE 
ku Pr—™y Urzędu W—rsz—łkowskiego 
Województw— ypolskiegoD Wi™est—roE 
st— Strzele™kiD pr—™owni™y n—ukowi 
opolski™h u™zelniF

I wrześni— - pamiętamy

F

X—sz progr—m wspier— nie tylko fi- 
n—listów olimpi—d i konkursów przedE 
miotowy™hD —le również z—wodów sporE 
towy™hD u™zestników konkursów —rtyE 
sty™zny™h or—z u™zniów z——ng—żow—E 
ny™h w dzi—ł—lność społe™znąF X—groE 
d— „Najlepszy U™zeń Powi—tu Strzele™E 
kiego” przyzn—w—n— jest u™zniom speł- 
ni—ją™ym w poprzednim roku szkol- 
nymD ™o n—jmniej jedno z kryteriów 
doty™zą™y™h osiągnięć w olimpi—d—™h i 
konkurs—™h przedmiotowy™h or—z ™o 
n—jmniej jedno z kryteriów doty™zą- 
™y™h pozost—ły™h osiągnięć.

Sz™zegółowe z—s—dy przyzn—w—ni— 
n—grody „N—jlepszy U™zeń Powi—tu 
Strzele™kiego” określ— u™hw—ł— Nr XG 
PHQGII R—dy Powi—tu Strzele™kiego z 
dni— PW ™zerw™— PHII roku w spr—wie 
przyj ę™i— Powi—towego Progr—mu 
Wspier—ni— iduk—™ji Uzdolniony™h 
hzie™i i Włodzieży z terenu powi—tu 
strzele™kiego dostępn— wr—z z wnio
skiem n— stronie internetowej www.po- 
wi—tstrzele™ki.pŁ

@—pA

Pierwszego wrześni— w szkoł—™hD 
dl— który™h Powi—t Strzele™ki jest or- 
g—nem prow—dzą™ymD rozpo™zęło n—- 
ukę PSHS u™zniówF Sześ™iuset dziewięt- 
n—stu z ni™h to pierwszokl—siś™iF test 
i™h o IRR mniej niż przed rokiemF t—k 
wid—ĆD i n—sze szkoły od™zuw—ją niż de- 
mogr—fi™znyF W n—jwiększej szkole - 
ZSZ nr I - w IP kl—s—™h pierwszy™h 
jest ter—z QQT u™zniówY we wrześniu 
PHIH było i™h RHHf S to jest n—jwiększy 
sp—dek li™zbowy w n—szy™h pl—™ówk—™hF 
N—tomi—st n—jwiększy pod względem 
pro™entowym - w ZSZ w Z—w—dzkiemD 
gdzie li™zb— pierwszokl—sistów zmniej
szył— się z WW w ubiegłym roku do SHd 
™zyli pr—wie o SH pro™ent3

Wimo że niż demogr—fi™zny jest u 
n—s od™zuw—lny, to jesz™ze nie t—k dr—- 
sty™znieD j—k w niektóry™h inny™h s—- 
morząd—™h które zde™ydow—ły się n— 
dość r—dyk—lne posunię™i—x likwid—™ję 
szkółD i™h przekszt—ł™eni— ™zy zwolnie-

Pożegnanie lata

W dniu HQfHWfPHII Z—rząd Uoł— TSUN w Strzel™—™h ypolski™h zorg—nizow—ł
- j—k ™o roku- tym r—zem w qąsiorowi™—™h piknik n— pożegn—nie l—t—. Większość 
u™zestników - głównie seniorzy dot—rli n— miejs™e —utobusem, ™zęść n— rower—™h 
pozn—ją™ po drodze ™iek—we miejs™— i ludzi Ziemi Strzele™kiej, w tym domy f—rki
- U—™zorownię i Veopold- koś™iół w gent—wie ™zy mogiłę żołnierzy n—poleoński™h 
w temielni™yF fył— wsp—ni—ł— z—b—w— przy żywej muzy™e, koło™zu, pie™zonej 
kiełb—sie, prosi—ku i piwieF Piknik swą obe™noś™ią z—sz™zy™ili Z—stęp™— f urmistrz— 
Strzele™ ypolski™h tózef U—mp— or—z gość z p—rtnerskiego mi—st— Soest relmut 
elbersF Pogod—D humory i frekwen™j— dopis—łyF

W tym miejs™u pr—gnę podziękow—ć N—dleśni™twu Strzel™e ypolskie z— udo
stępnienie miejs™— piknikowego z wi—tą księdzu tózefowi Ur—w™owi i mieszk—ń- 
™om domów f—rk— z— przyję™ie i po™zęstunekD księdzu t—nowi gzek—ńskiemu z— 
przybliżenie historii wsp—ni—łego koś™ioł— w gent—wieD wszystkim którzy pomogli 
w przygotow—niu imprezy or—z wszystkim jej u™zestnikom - renryk Rudner 
Przewodni™zą™y Uoł— TSUN w Strzel™—™h ypolski™hF

Xajpiękniejsza - korona 
z yiszowej

N—jł—dniejsze dożynki w województwie - t—kie słow— ™zęsto p—d—ły w wystąpie- 
ni—™h goś™i m.in. st—rosty strzele™kiego tózef— Sw—™zynyD wi™ewojewody opolskie
go entoniego t—strzembskiegoD prezes— Szby Rolni™zej rerbert— gz—iF

Swięto plonów w UjeździeD w dniu R wrześni— br. tr—dy™yjnie rozpo™zęł— o godzF 
IIfHH msz— dzięk™zynn— w koś™iele p—r—fi—lnym pFw. śwf endrzej—D którą kon™ele- 
brow—ł nowy probosz™z ks. Zygfryd Pl—k

W godz. popołudniowy™h w rynku mi—st— uformow—ł się wielob—rwny korowód 
dożynkowyD złożony z około stu pięknie przystrojony™h przy™zepD wozów i 
inny™h poj—zdów z—op—trzony™h w humorysty™zne h—sł— n—wiązują™e treś™ią do 
—ktu—lnej sytu—™ji rolni™tw—. W jego przygotow—niu wzięło udzi—ł dziewięć sołe™tw 
i mi—sto. y godz. IR.HH korowód przy —pl—uzie li™znie zgrom—dzonej publi™znoś™i 
wyruszył do p—rku miejskiego.

dok. n— sin V
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P p y w s e t s t r z i v i g u s

Sesja Rady Powiatu
W dniu HI wrześni— PHII r. n— 

wniosek Z—rządu Powi—tu Strzele™kieE 
go odbył— się poz—pl—now— sesj— R—dy 
Powi—tu Strzele™kiegoF

Powodem zwoł—ni— sesji był— poE 
trzeb— dokon—ni— stosowny™h zmi—n w 
budże™ie w związku z otrzym—niem od 
W—rsz—łk— Województw— ypolskiego 
pism— w spr—wie możliwoś™i uzysk—ni— 
dofin—nsow—ni— projektu złożonego w 
dniu PPfIHfPHIH r. w r—m—™h pro™eduE 
ry konkursowej SSS n—boru do poddzi—E 
ł—ni— QfIfP hrogi lok—lne RPywy n— 
l—t— PHHUePHIQ pn. „Przebudow— i rozE 
budow— ™iągu komunik—™yjnego półE 
no™nego obejś™i— i komunik—™ji gospoE 
d—rczej mi—st— Strzel™e ypolskie - it—p 
S hrog— powi—tow— PPUQ y - od™inek 
P - skrzyżow—nie dróg powi—towy™h 
ul. Z—kł—dow— i ul. lEgo W—j—”, który 
doty™h™z—s zn—jdyw—ł się n— rezerwoE 
wej liś™ie r—nkingowejF

Uonie™zne jest z—tem niezwło™zne 
przedłożenie do Urzędu W—rsz—łkowE 
skiego dokumentu potwierdz—ją™ego 
z—bezpie™zenie środków konie™zny™h 
do zre—lizow—ni— inwesty™ji tj. u™hw—ły 
budżetowej wr—z z z—łą™znik—mi w terE 
minie do dni— HSfHW PHII r. @ze wzglęE 
du n— z—gw—r—ntow—ny korzystny kurs 
euroA ™elem otrzym—ni— wnioskow—neE 
go dofin—nsow—ni—F 
g—łkowit— w—rtość według budżetu poE 
wi—tux IfWRRfSTVdHH zł 
g—łkowit— w—rtośc wniosku o dofin—nE 
sow—niex IfWQTfTQUdTH zł, z tegox 
e dofin—nsow—nie wg wniosku o dofiE 

n—nsow—nie @VS7Ax IfTRSfSTV,IS zł 
e wkł—d wł—sny wg wniosku o dofin—nE 

sow—nie@IS7Ax PWHfQWR,QV zł 
e koszt niekw—lifikow—lny wg wniosku 

o dofin—nsow—niex TUS,HU zł
e inne koszty nie ujęte we wniosku o 

dofin—nsow—niex UfWQH,RH zł
U™hw—ł— budżetow— powinn— z—bezE 

pie™z—ć IHH7 środków po stronie poE 
wi—tu strzele™kiego przewidzi—ny™h do 
re—liz—™j i n— rok PHII, tj. kwotę 
IfVVQfRUUdHH zł. Stosowną dokumen 

Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów 
Mniejszości Niemieckiej w ramach
Dożynek Gminnych 2011

18 września 2011 r., tióra Św. Anny

t—™ję n—leży dost—rczyć do Urzędu W—rE 
sz—łkowskiego Województw— ypolskieE 
go do dni— S wrześni— PHII r.

T—kie z—bezpie™zenie środków było 
bezwzględnym w—runkiem z—w—r™i— 
umowy i otrzym—ni— dofin—nsow—ni—F

W związku z powyższym R—d— 
podjęł— n—stępują™e u™hw—łyx 
e zmieni—ją™ą U™hw—łę Xr SSSGRPGIH
R—dy Powi—tu Strzele™kiego z dni— PW 
grudni— PHIH r. w spr—wie budżetu Poe 
wi—tu Strzele™kiego n— rok PHII, 
e w spr—wie zmi—ny wieloletniej proE 

gnozy fin—nsowej Powi—tu StrzeE 
le™kiegoD

e w spr—wie zmi—ny budżetu Powi—tu 
Strzele™kiego n— rok PHIId

e w spr—wie z—™iągnię™i— poży™zki n— 
wyprzedz—ją™e fin—nsow—nie dzi—e 
ł—ń fin—nsow—ny™h ze środków poE 
™hodzą™y™h z budżetu Unii iuroE 
pejskiejF
Pod™z—s sesji podjęt— zost—ł— rówE 

nieżD n— wniosek hyrektor— homu Poe 
mo™y Społe™znej w Strzel™—™h ypF z 
filią w Szymiszowie i filią w Veśni™y, 
u™hw—ł— w spr—wie zmi—ny st—tutu homu 
Pomo™y Społe™znej w Strzel™—™h ypF z 
filią w Szymiszowie i filią w Veśni™yF 
Przedmiotem zmi—ny było wykreśl 
nie ze st—tutu funk™ji z—stęp™y dyrekE 
tor— doty™h™z—s przypis—nej głównemu 
księgowemu

Uolejn— sesj— odbędzie się tr—dyE 
™yjne, w ost—tnią środę miesią™—D tjF PV 
wrześni— br. Przedmiotem posiedzeni— 
będziex
I. inform—™j— o przebiegu wykon—ni— 

budżetu Powi—tu z— S półro™ze 
PHIIr.

P. inform—™j— o kszt—łtow—niu się wieE 
loletniej prognozy fin—nsowej f

Qf inform—™j— o przebiegu wykon—ni— 
pl—nu fin—nsowego Szpit—l— Powi—E 
towego z— S półro™ze PHII r.

Rf deb—t— oświ—tow— e inform—™j— o 
st—nie re—liz—™ji z—d—ń oświ—towy™h 
Powi—tu Strzele™kiego z— rok szkok 
ny PHIHGPHIIf

13

PROGRAM 
REGIONALNY
HWWDWASTRSTKIA SPOjMOKi

DNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDlfiZ 

AOTWOILJ RFfilONAl MFC-Jl

Projekt współtm—nsow—ny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Punduszn Rozwoju Region—lnego 
w r—m—™h Region—lnego Progr—mu yper—™yjnego Województw— ypolskiego n— l—t— PHHUePHIQ „inwestujemy w Twoją przyszłość”

Uffj—k gorącoFFF
...i b—rdzo dobrze3 Wię™ej słoń™— - więE 
™ej ™iepł— - wię™ej ™iepłej wodyF Wł—E 
śnie do jej przygotowyw—ni— służą wiE 
do™zne n— zdję™iu p—nele sol—rne umieszE 
™zone n— d—™hu Vi™eum ygólnokszt—U 
™ą™ego im. Wieszk— S w Z—w—dzkiemF 
Są one efektem z—koń™zony™h wł—śnie 
pr—™ termo moderniz—™yjny™h obiekE 
tu. ygółem z—d—nie po™hłonęło kwotę 
I QUH tysię™y złoty™h z ™zego pon—d 
I HHH HHH złoty™h po™hodzi z środków 
Unii iuropejskiej pozysk—ny™h w r—E 
m—™h Region—lnego Progr—mu yper—E 
™yjnego Województw— ypolskiego n— 
l—t— PHHUePHIQf 
eby z—mknąć pr—™e doty™zą™e szkoły 
jesz™ze w tym roku kosztem niem—l PHH 
tysię™y złoty™h wykon—ne zost—ną nowe 
™hodnikiD doj—zd do kompleksu yrlik 
PHIP or—z wymieniony płot. Środki te 
w ™—łoś™i po™hodzić będą z budżetu Poe 
wi—tu Strzele™kiego.

f ędziemy stosować gep
Z—nim wgłębimy się w sz™zegółyx 

gAP @—ng. gommon essesment Fr—meE 
workA to Wspóln— Wetod— y™eny. St—E 
nowi n—rzędzie związ—ne z z—rządz—E 
niem j—koś™ią przezn—™zonym dl— jedE 
nostek —dministr—™ji publi™znej.
e Znowu ™oś urzędni™y wymyślili - 
z—krzyknie w du™hu niejeden przypoE 
min—ją™ sobie j—kieś niemiłe doświ—dE 
™zenie n— styku on s—m i urządx długą 
kolejkę do st—nowisk—D przy którym 
mi—ł ™oś z—ł—twić, zdenerwow—nie urzędE 
nik— ™zy wł—sne n— zbyt powolne z—ł—E 
twi—nie spr—wy —lbo zbyt wiele p—pieE 
rów do wypełnieni—.

Ale przystępujemy do progr—mu 
wł—śnie po to, by to wszystko ™o złe 
wyeliminow—ć.

Wetodę gAF wykorzystuje się dl— 
popr—wy j—koś™i pr—™y ™zy org—niz—™ji 
jednostek —dministr—™ji publi™znej z— 
gr—ni™ą. S to powsze™hnie. gzemu nie 
mi—ł—by się spr—wdzić w polski™h s—e 
morząd—™h n— przykł—dC

W dod—tku to progr—m fin—nsow—E 
ny w ™—łoś™i ze środków unijny™h. Xie 
m— ż—dnego powodu, by z tego nie skoE 
rzyst—ć.

X— ™zym to wszystko poleg—C
X—jogólniej rze™z biorą™ - metod— 

podobn— jest nie™o do sporządz—ni— 
—n—lizy SWyT w przedsiębiorstw—™hD 
™zyli określ—ni— sł—by™h i silny™h stron 
org—niz—™jiD identyfik—™ji z—grożeń i 
wsk—z—ni— sz—ns org—niz—™ji.

Skomplikow—ne to będzie w przyE 
p—dku jednostki —dministr—™ji publi™zE 
nejC Xie z— b—rdzo. Funk™jonow—nie im 
stytu™ji @w tym konkretnym przyp—dE 
ku jest nią n—sz s—morząd powi—towyA 
podd—je się ™—łoś™iowemu przeglądowi. 
hokł—dniej - podd—je się wsze™hstrom 
nej s—moo™enieD z różny™h punktów 
widzeni—. fierze się też pod uw—gę —n—E 
lizę wyników jej dzi—l—lnoś™i or—z jej 
poten™j—łu org—niz—™yjnego.

T—kiej s—moo™enie k—żd— jednostE 
k— podd—w—n— jest ™o dw— l—t—. S ™o 
n—jw—żniejsze - podst—wą tej o™eny są 
f—kty, pop—rte dowod—miD — wykorzyE 
styw—nej przy niej są kryteri— poE 
wsze™hnie stosow—ne w jednostk—™h 
sektor— publi™znego w iuropie. hzięki 
temu możliwe jest proste zidentyfikoE 
w—nie, gdzie leżą najprostsze rezerwy 
instytu™ji i j—k po nie sięgnąć.

Z—łóżmy, że porzy sporządz—niu 
pierwszej o™eny zn—jdujemy j—kąś 
drobną nieprawidłowość, którą nie wyE 
d—je się n—wet w—rt— z—pis—ni—, bo... to 
prze™ież drobi—zg nie powodują™y więkE 

Wodel CAP z—wier— dziewięć kryteriówD które odnoszą się do podstawowych 
obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeproE 
wadzania samooceny.'

* kryteria PyTiXCtAŁUx Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, 
Partnerstwo i zasoby, Procesy,

* kryteria WYXSUÓWx Wyniki działalności w relacjach z obywatelami klientaE 
mi, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki dziaE 
łałności, Ułuczowe wyniki działałnościF

szy™h problemów, który szybko znikE 
nie. Ale po dwó™h l—t—™h ok—zuje się, 
że ten drobi—zg w™—le nie zniknął. S 
n—d—l wpływ— n— j—kość n—szej pr—™y i 
kont—kty z klient—mi, ™hoć t—k n—pr—wE 
dę nikt się nie spodziew—ł, że on n—E 
pr—wdę st—nowi problem.

y metodzie gAF będziemy pis—ć 
jesz™ze niejeden r—z. Prze™ież n— r—zie 
jesteśmy z—ledwie n— po™zątku drogi. 
Winisterstwo Spr—w Wewnętrzny™h i 
Administr—™ji ogłosiło rozpo™zę™ie reE 
krut—™ji do drugiej ™zęś™i projektu sysE 
temowego „Przygotow—nie jednostek 
s—morządu terytori—lnego do stosow—E 
ni— Wspólnej Wetody y™eny @gAFA w 
pro™esie mierzeni— poten™j—łu i dokoE 
n—ń poprzez szkoleni— pr—™owników i 
pomo™ doradczą”. X—sz s—morząd poE 
wi—towy spełni— wsk—z—ne przez 
WSWiA kryteri— - post—nowił wię™ 
skorzyst—ć z tej sz—nsy. hrugim n— 
ypolsz™zyźnie s—morządem, który 
przystąpił do progr—mu jest Urząd WiejE 
ski w Strzel™—™h.

mg

PROGRAM

Godz 11 W Msza Św . w Grocie Lurdźkicj

W godz. 1X00 -19.00 HĄHiępy w nainiode |hh| Domem Pielur/icim:
Świetnie w Uownie i gottbus

BIG BAND PSM LEŚNICA, 
MAŻORETKI SŁONECZKA 

GRUPA ŚPIEWACZA FROHSINN 
ZESPÓŁ TANECZNY TWORKAUER EICHE

STUDIO WOKALNE HIS

Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Leśnica 

Andres Rischka
Gudz. 15.0(1 Przekazań i c chicha
Codz. 1630
W godz. 10 (KI

Wręczenie dyphmów i pucharów w konkursie koron
24 00 zabawa taneczna z zespołem ORION

ChBMiiaalLi~dqi:
Burmiarz LeSmey 

Śląskie SMJWłfEysMnic Smiilh ządkiwe.

WąjJlofuia.
Uc*m Pic-larzymi.

Leśnicki Dśriakk Kultury : Rekreacji

1’rzcd-sicuraięcifl rłjlijowjiisfl JiięŁa dnLaric
ł Mlnlitti spraw Wewnętrznych I AdJiklnhErMji.
■ KumraLdu G-mcTAlncgu Ni-rmiec we M rodaww 

mswiA

X—jmłodszy st—żem str—ż—k w UP 
PSP to mł. —sp. W—teusz frzoz—, —le 
już powoł—ny zost—ł dwukrotnie do reE 
prezent—™ji Polski w z—wod—™h poż—rE 
ni™zy™h. W dod—tku było w niej tylko 
dwó™h przedst—wi™ieli ypolsz™zyzny3 
Wszystko z—™zęło się, kiedy był jeszE 
™ze w gentr—lnej Szkole PSP w gzęstoE 
™howie. Zost—ł wów™z—s powoł—ny do 
reprezent—™ji szkoły n— Wistrzostw— 
Polski, które odbyły się PP ™zerwe—. 
Potem zost—ł powoł—ny do k—dry PoŁ 
ski. Pierwszego lip™— skoń™zył szkołę. 
yd IT lip™— pr—™uje w n—szej jednost™e 
PSP.

X— Z—wody Poż—rni™ze P—ństw 
X—db—łty™ki™h, rozgryw—ne pomiędzy 
Vitwą, Łotwą i istonią, goś™innie z—e 
proszono również Polskę or—z fi—Łoe 
ruś. X— trw—ją™y™h od PU do PW lip™— 
z—wod—™h str—ż—™y ryw—lizow—li w R 
konkuren™j—™h. Wieli do pokon—ni— 
IHHEmetrowy tor przeszkód, ćwi™zeE 
nie bojowe or—z wspin—nie przy uży™iu 
dr—biny h—kowej i szt—fetę poż—rni™zą 
RxIHH metrów. Reprezent—™j— Polski 
w szt—fe™ie, w której biegł również W. 
frzoz— był— bezkonkuren™yjn— i wyE 
w—l™zył— mistrzostwo. Xiemniej mł. —sp. 
W. frzoz— b—rdziej z—dowolony jest z 
udzi—łu w Wistrzostw—™h Świ—t— w nieE

mie™kim gottbus, skąd wró™ił S wrzeE 
śni—F
e T—m poszło n—m rewel—™yjnie3 - 
™ieszy się. - W Więdzyn—rodowej FeE 
der—™ji Sportu Poż—rni™zego zrzeszoE 
ny™h jest PH p—ństwY przyje™h—ło IU 
reprezent—™ji, — wię™ konkuren™j— był— 
zn—™znie ostrzejsz— niż w Uownie. Ale 
z— to w ćwi™zeniu bojowym ust—nowiliE 
śmy rekord Polski, wygr—liśmy też w

ćwi™zeniu zespołowym - wspin—niu 
przy uży™iu dr—biny h—kowej. yst—te™zE 
nie z—jęliśmy S miejs™e.
qdy pyt—m o jego d—lsze pl—ny, niekoE 
nie™znie sportowe, ™hoć ze sportem mł. 
—sp. frzoz— z—pewne szybko się nie 
rozst—nie, słyszę, że nie są jesz™ze ™—Ł 
kiem spre™yzow—neY być może będą to 
„™ywilne” studi—, może z r—towni™tw— 
medy™znego.



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

ySP w R—szowej
- trze™ie miejs™e w Pols™e3

W dni—™h PeRfHWfPHII e w Uoninie odbyły się XSII Ur—jowe Z—wody Sporto- 
wo-Poż—rni™ze ySPF Województwo opolskie reprezentow—ł— drużyn— seniorów z 
y™hotni™zej Str—ży Poż—rnej z R—szowejF Po z—™iętej w—l™e w koń™owej kl—syfik—E 
™ji gener—lnej str—ż—™y upl—sow—li się n— wysokim III miejs™u uzyskują™ łą™zny ™z—s 
VVdPP sekF@QQDUR sekF - bojówk—D SRdRV sekF - szt—fet—AF W z—wod—™h udzi—ł wzięło 
IW drużyn męski™h i IW drużyn kobie™y™h z ™—łej PolskiF

hrużyn— do z—wodów przygotowyw—ł— się od m—r™— br trenują™ po kilk— r—zy w 
tygodniu ybok III miejs™— zdobytego w PHHV e n— z—wod—™h kr—jowy™h gTIP w 
Vądku or—z złotego med—lu n— Więdzyn—rodowej ylimpi—dzie Poż—rni™zej gTIP w 
ystr—wie w PHHW e jest to kolejny duży suk™es męż™zyzn z R—szowejF

hrużyn— w niezn—™znie zmienionym skł—dzie st—rtuje już od pr—wie IH l—t i to 
jestD moim zd—niemD opró™z wielu treningów klu™z do suk™esuD gdyż doświ—d™zenie 
jest równie w—żne j—k spr—wność fizy™zn— - mówi Prezes ySP R—szow— W—r™in 
WurlowskiF

Udzi—ł w z—wod—™h był możliwy dzięki wsp—r™iu fin—nsowym n—stępują™y™h 
instytu™jix Z—rząd Powi—tu Strzele™kiegoD Urząd Wiejski w Veśni™y, Urząd W—rsz—ł- 
kowski Województw— ypolskiegoD f—nk Spółdziel™zy w Veśni™yF

Z z—wodów r—szowi—nie przywieźli n—grody w post—™i pil—rki do drewn— Stihl 
or—z ™zek w—rtoś™i IH HHH zł do wykorzyst—ni— n— z—kup sprzętu i umundurow—ni— 
osobistego str—ż—kówF

hrużyn— wyst—rtow—ł— w skł—dziex Seb—sti—n Zgodz—jD Tom—sz Uosubek, W—r™in 
WurlowskiD qrzegorz t—hnD Sz™zep—n Uubi™—D Piotr WurlowskiD h—mi—n Tw—rdoń, 
W—ri—n Smi—tekD P—weł f—rton i Tom—sz WurlowskiF

projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Punduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Progr—mu yperacyjnego Pomoc Techniczna PHHUePHIQ we współpracy z Winisterstwem Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków budżetu państwa.

,jL Unią iuropejską n— Ty”
Z r—™ji wejś™i— Polski do Unii iuropejskiej istotnym st—ło się podnoszenie 

świ—domoś™i i wiedzy n— jej tem—t wśród obyw—teliF Posi—d—nie odpowiedni™h inforE 
m—™jiD między innymi n— tem—t funduszy unijny™h umożliwi— n—m szybszy i ł—twiejE 
szy rozwój or—z dot—r™ie do wł—ś™iwy™h źródeł jego fin—nsow—ni—F 
Uświ—d—mi—nie społe™zeństw— o sz—ns—™h j—kie d—je n—m Uni— iuropejsk— powinno 
z—™zyn—ć się już wśród n—jmłodszy™h obyw—teliD dl—tego w dni—™h PS i PT sierpni— 
bieżącego roku w świetli™—™h dzielni™x Wokre Ł—ny i Xow— Wieś zorg—nizow—ne 
zost—ły lek™je europejskie pod h—słemx „Z Unią iuropejską n— Tyw Poprow—dzone 
przez pr—™owników Vok—lnego Punktu Inform—™yjnego o Pundusz—™h iuropejski™h 
w Strzel™—™h ypolski™hD mi—ły n— ™elu przede wszystkim z—zn—jomienie dzie™i odE 
wiedz—ją™e świetli™e z podst—wowymi poję™i—mi związ—nymi z Unią iuropejską

X—jmłodsi mieszk—ń™y Strzele™ ypolski™h mieli możliwość dowiedzieć się mięE 
dzy innymi ™zym jest Uni— iuropejską poprzez j—kie symbole możn— ją przedst—E 
wić, w j—ki sposób powst—ł— ™zy też j—kie są jej n—jw—żniejsze instytu™jeF WiedzęD 
którą zdobyły w tr—k™ie przedst—wionej im prezent—™ji multimedi—lnej wykorzyst—E 
ły n—ty™hmi—st do rozwiąz—ni— krzyżówek i ł—migłówek o tem—ty™e unijnej przygoE 
tow—ny™h przez pr—™owników Punktu Przygod— z Unią iuropejską z—koń™zył— się 
b—rdzo przyjemnym —k™entemF W n—grodę z— —ktywność dzie™i otrzym—ły drobne 
upominki or—z słodkoś™iF

Zorg—nizow—ne lek™je były dl— dzie™i z—równo wstępem do rozpo™zyn—ją™ego 
się roku szkolnegoD j—ki i przyjemną rozrywką połą™zoną z n—uką dzięki której 
mogły pozn—ć WspólnotęD której j—ko obyw—tele Polski są ™złonk—miF

y f w s i s z g z i x s i 
s t e r y s t y s t r z i v i g u s i q y

hzi—ł—ją™ n— podst—wie —UfIM ustF S ust—wy z IH kwietni— PHHQe o sz™zeE 
gólny™h z—s—d—™h przygotow—ni— i re—liz—™ji inwesty™ji w z—kresie dróg publi™zE 
ny™h @t^FhzF^ z PHHQ e Xr IWQd pozF IIWR z późrn zmFA i —rtF RW or—z —rtF IH 
§ I ust—wy z IR ™zerw™— IWTHe - Uodeks postępow—ni— —dministr—™yjnego ^f 
hzF^ z PHHH e Xr WVd pozF IHUI z późrn zmi—uA 
z — w i — d — m i — s i ę
że dni— IV sierpni— PHIIe n— żąd—nie furmistrz— UolonowskiegoD reprezentują- 
™ego qminę UolonowskieD zost—ło wsz™zęte postępow—nie w spr—wie wyd—ni— 
de™yzji o zezwoleniu n— re—liz—™ję inwesty™ji drogowej pn budow— drogi gminne 
IHQIRH y uli™y Urzywej w St—nisz™z—™h W—ły™hD n— dzi—łk—™h nr TIHd SSQGIR, 
or—z n— ™zęś™i dzi—łek nr SSQGIU i nr SSQGPI - przezn—™zony™h j—ko teren 
niezbędny pod budowę włączeni— do uli™y UsFq—jdy.
Z dniem z—wi—domienią nieru™homoś™i st—nowią™e wł—sność Sk—rbu P—ństw— 
bądź jednostek s—morządu terytori—lnegoD objęte wnioskiem o wyd—nie de™yzji o 
zezwoleniu n— re—liz—™ję inwesty™ji drogowejD nie mogą być przedmiotem obro
tu w rozumieniu przepisów o gospod—rce nieru™homoś™i—miF

W terminie PI dni od dni— uk—z—ni— się obwiesz™zeni— możn— w St—rostwie 
Powi—towym w Strzel™—™h ypolski™h - Wydzi—ł er™hitektoni™zno - fudowl—ny, 
uIf tord—nowsk— Pd II piętroD pokój nr PIQd @w godzin—™h prn VHH-ITHHd wt-pt 
UQH-ISQHAd z—pozn—ć się z z—mierzeni—mi wnioskod—w™yF 
ybwiesz™zenie wywiesz— się n— okres od I wrześni— PHIIe do PI wrześni— 
PHIIrF

Starosta Strzelecki 
tózef Swaczyna

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

RUeIHH Strzetee ypolskieD uL qogolińsk— P— 
teL HUU RTP IV HHd f—x HUU RTP IV HI 
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POWIATOWY URZĄD PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

sTexywssuy wsitsgi 
PRegY

wYweqexse 
ygziuswexse 

PReCODAWCY:

pvexssTe Strzelce yPyLSKIE e wykształcenie wyższe - dóbr— znajomość MS yffice 
e mile widziane doświad™zenie
- dobra znajomość i.niemie™kiego lub angielskiego

vefyRAXT pywseRów SRyhywisue 
PRegY

Strzelce yPyLSKIE - wykształcenie co najmniej średnie o™hrona 
środowiska lub chemiczne

- umiejętność pracy samodzielnej
- prawo jazdy kat. f
- doświadczenie zawodowe

SPECJALISTA hSF KADR i PŁAC STRZELCE yPyLSKIE - wykształcenie wyższe ekonomiczneD ZZLd KR
- znajomość programu PŁATNIK i TETA
- Q letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
- biegła znajomość angielskiego
- znajomość przepisów prawa pracy

hyRAhgA PIXAXSyWY w PLACÓWCE 
fANKyWEJ

STRZELCE yPyLSKIE - wykształcenie min. średnie - dyspozycyjność
- kreatywność - umiejętność pracy samodzielnej
- doświadczenie w obsłudze klienta

KyNSULATANT hSF yfSŁuqi 
KLIENTA QGR

STRZELCE yPyLSKIE - wykształcenie min. średnie - dobra dykcja
- znajomość komputera - komunikatywność
- wysoka kultura osobista

UyNSULTANT TiVipyNIgZNY STRZELCE yPyLSKIE - wykształcenie średnie - obsługa komputera
- komunikatywność

KyNSULATANT 
hSF yfSŁUqi KLIENTA UGV

STRZELCE yPyLSKIE - wykształcenie średnie - dobra dykcja
- umiejętność pracy w zespole

PRZEDSTAWICIEL KANCELARII PyWIAT STRZELECKI - roczne doświadczenie
- łatwość nawiazywania kontaktów - niekaralność

ASYSTENTKA HANDLyWA CAŁA PyLSKA - 2wykształcenie średnie - odporność na stres
- dyspozycyjność - umiejętność pracy w zespole

PRZEDSTAWIglEL fANKyWY
- SPECJALISTA DSf PRZEDSIĘfIyRSTW

STRZELCE yPyLSKIE - wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. f - dyspozycyjność
- doświadczenie w pracy z klientem

ZAyPATRZENiyWIEg STRZELCE yPyLSKIE - wykształcenie średnie - obsługa komputera
- sumienność - prawo jazdy kat. f

SPRZEDAWCA W KWIACIARNI STRZELCE yPyLSKIE - doświadczenie
SPRZEDAWCA SKLEP MIĘSNY KIELCZA - aktualna książeczka zdrowia

- doświadczenie na stoisku mięsnym
KASJER - SPRZEDAWgA QGR STRZELCE yPyLSKIE - aktualna książeczka sanepidowska

- mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej
KASJER - SPRZEDAWgA STRZELCE yPyLSKIE - obsługa kasy fiskalnej - znajomość obsługi komputera

- aktualna książeczka zdrowia
KUgrARZ IZfICKy - wykształcenie gastronomiczne średnie lub zawodowe

- orzeczenie o niepełnosprawności
KUgrARZ STRZELCE yPyLSKIE - wykształcenie min. średnie - prawo jazdy kat. f

- doświadczenie
- znajomość j. angielskiego w stopniu słabym

fARMANKA LEŚNICA - wykształcenie zawodowe - znajomość kasy fiskalnej
- książeczka zdrowia aktualna
- mile widziane doświadczenie w gastronomii

KELNERKA - yfSŁUGA KRĘGIELNII KyLyNyWSKIE - aktualna książeczka senepidowska
- znajomość obsługi komputera

KUgrARZG KUgrARKA QGR JEMIELNIgA - wykształcenie kierunkoweD - dyspozycyjność
- aktualna książeczka sanepidowska - doświadczenie
- chęć do pracy

PRAgyWNIK STACJI @DIAGNySTAA KLUCZ
PRAgyWNIK WARSZTATU

- wykształcenie zawodowe - prawo jazdy kat. f 
KLUCZ - wykształcenie zawodowe - prawo jazdy kat. f

MEgrANIK KIERyWgA KAT. gcE TARSY KRAJWE - wykształcenie zawodowe - kurs na przewóz rzeczy
- ważne badania lekarskie
- doświadczenie jako mechanik samochodów ciężarowych

LAKIERNIK SAMygryDyWY KĘDZIERZYN-KyŻLE - umiejętność przygotowania i lakierowania pojazdów
- samodzielny lakiernik

MEgrANIK SAMygryDyWY 
cMECHANIK MASZYN fUDyWLANYCr

STRZELCE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe - mechanik samochodowy 
cmechanik maszyn budowlanych
- doświadczenie

ELEKTRyMEgrANIK SAMygryDyWY STRZELCE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe lub techniczne
- min. Q lata doświadczenia

KIERyWgA - MEgrANIK TRASY KRAJyWE
I MIĘDZYNARyDyWE

- prawo jazdy kat. gcE
- mile widziane upr. mile widziane

KIERyWgA gcE TRASY MIĘDZYNARyDyWE - wykształcenie zawodowe - prawo jazdy kat. gcE
- karta kierowcy - kurs na przewóz rzeczy
- aktualne badania psychologiczne
- doświadczenie w transporcie
- podstawowa znajomość j. niemieckiego

KIERyWgA gcE STRZELCE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe - doświadczenie zawodowe
- prawo jazdy kat. gcE

yPERATyR ŻURAWIA SAMyJEZDNEGy 
MALARZ - LAKIERNIK

STRZELCE yPyLSKIE 
WyJ. yPyLSKIE

- ok. P lat doświadczenia w zawodzie
- wykształcenie zawodowe
- umiejętność nakładania powłok lakierniczych
- doświadczenie

TECI INy| _y( I PRyDUKCJI fETyNóW STRZELCE yPyLSKIE - wykształcenie średnie budowlane lub wyższe - 
technolog produkcji betonu

- roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
yPERATyR PyMPY Dy fETyNU STRZELCE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe

- umiejętność pracy w zespole
- uprawnienia operatora pompy do betonu
- doświadczenie na podobnym stanowisku

yPERATyR DŹWIGA SAMyJEZDNEiy STRZELCE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe lub średnie
- operatywnośćD umiejętność organizacji pracy
- uprawnienia na dźwig samojezdny
- mile widziane doświadczenie

fLAgrARZ-DEKARZ KyLyNyWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
- umiejętność montażu instalacji deszczowy^ dachowych
- montaż pokryć dachowych - wiedza ogólna

MISTRZ fUDyWY KyLyNyWSKIE - wykształcenie techniczne średnie budowlane
- umiejętność prowadzenia budów
- uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjnej
- min. S lat doświadczenia
- znajomość j. niemieckiego lub angielskiego

KIERyWNIK fUDyWY KyLyNyWSKIE - 2wykształcenie wyższe lub średnie techniczne 
@budowlaneA

- umiejętność prowadzenia budów
- upraw. bud. w branży konstrukcyjnej bez ograniczeń
- co najmniej S lat doświadczenia w zawodzie
- znajomość j. angielskiego lub niemieckiego

yPERATyR KyAPRKI PIyTRóWKA - uprawnienia na koparkę
- doświadczenie

REGIPSIARZ WEDŁUG ZLECEŃ - wykształcenie min. podstawowe
- T-miesięczne doświadczenie - dokładność

dokF na str. T
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Przed „Świętem ghleb—”
Ubiegłoro™zne „Święto ghleb—” 

spotk—ło się z ogromnym z—intereso- 
w—niem i było - j—k n— pierwszy r—z - 
dużym suk™esemF Ud—ło się połą™zyć 
śląską tr—dy™ję ze współ™zesnoś™ią.“W 
tym roku Z—rząd Powi—tu Strzele™kiego 
z—pr—sz— n— drugą edy™ję „Święt— ghle- 
b—” w dniu “P p—ździernik— do strzele™- 
kiego P—rku WiejskiegoF

I tym r—zem nie z—br—knie pr—wdzi- 
wie so™zystego, śląskiego humoru i bie- 
si—dow—ni— n— śląską nutkęF U—żdy sm—- 
kosz będzie mógł z—dowolić swoje pod
niebienie kosztują™ swojskiego koło™z— 
™zy p—™hną™ego ™hleb— z n—szy™h lo- 
k—lny™h piek—rni i ™ukierniF

hl— n—jmłodszy™h przygotow—li- 
śmy wiele z—b—wy i kolorowy™h wra
żeń. fędą gry i z—b—wy eduk—™yjne, 
w—rszt—ty ™yrkowe - k—żdy będzie mógł 
się po™zuć j—k pr—wdziwy ™yrkowie™ - 
™hodzić n— sz™zudł—™h, b—l—nsow—ć n— 
rol—-bol—F e to wszystko w tow—rzystwie 
milionów b—niek mydl—ny™h...

X— miłośników d—wny™h klim—tów 
™zek—ć będzie d—wn— z—grod— ™hłopsk— 
z pok—z—mi rzemieślników, gdzie k—żdy 
może ulepić dzb—n, wypleść koszyk wi
klinowy ™zy wyrzeźbić drewni—ną figur
kę. Z—grod— n—pr—wdę będzie tętnić 
ży™iem - nie zdr—dzimy wszystkiego, 
—le nie z—br—knie też żywego inwenta
rz—...

Z—pr—sz—my t—kże n— wystawę ple
nerową d—wny™h fotogr—fii, które przy
nosili do n—s mieszk—ń™y ™—łego powi—- 
tu. Wyst—w— n—wiązuje do —k™ji prow—- 
dzonej n— ł—m—™h n—szego dwutygodni-

Wiele —tr—k™ji ™zek—ło n— mieszk—ń- 
™ów U—dłub— i goś™i pod™z—s tegoro™z- 
ny™h dożynek. tuż w sobotę, Q wrze
śni—, rozegr—no turniej piłki si—tkowej 
pl—żowej o pu™h—r lider— ydnowy Wsi, 
który wygr—ł— drużyn— z temielni™y. W 
turnieju wzięły udzi—ł opró™z gospod—- 
rzy z U—dłub— t—kże drużyny z holnej, 
W—rmątowi™, St—nisz™z Wielki™h or—z 
z ropli™ - ™zeskiego mi—st— p—rtnerskie- 
go Strzele™ ypolski™h. przyje™h—li stam
tąd również z—przyj—źnieni str—ż—™y.

W tr—k™ie uro™zystoś™i swoimi zdol- 
noś™i—mi —rtysty™znymi mogły się po- 
™hw—lić k—dłubskie dzie™i, t—kże zespół 
„X— ™hwil—” i k—dłubskie m—żoretki. hl— 
f—nów biesi—d muzy™zny™h gr—ły ze
społy „U—rpowi™z P—mily”, „i™ho Uro- 
śni™y” i „Szl—gier W—szyn—”. Pod™z—s 
uro™zystej mszy świętej rolni™y i rze- 
mieślni™y podziękow—li z— dobry rok 
zbiorów.

St—rost—mi dożynek byli w tym roku 
Ren—t— Skrzyp™zyk i t—n Polok.

Ulesz™ze @Ixodes ri™inusA n—leżą 
do grom—dy p—ję™z—ków. Wygląd—ją j—k 
m—łe, ™z—rne p—ją™zki, które wydają się 
zupełnie nieszkodliwe.

Są —ktywne od w™zesnej wiosny do 
późnej jesieni. Wilgotne l—to i ł—godn— 
zim— sprzyj—ją rozprzestrzeni—niu się 
klesz™zy. fytują one głównie w obsz—- 
r—™h z—lesiony™h, tr—wnik—™h, w gęsty™h 
z—rośl—™h, p—pro™i—™h. Wożn— również 
spotk—ć je w p—rk—™h miejski™h i obrze- 
ż—™h osiedli miesz—nkowy™h oto™zony- 
mi teren—mi zielonymi. Ulesz™z —by 
mógł się przekszt—ł™ić w kolejną po
stać musi n—pić się krwi zwierzę™i— lub 
™złowiek—. gykl rozwojowy jednego po- 
koleni— klesz™zy trw— średnio P l—t—. 
et—kują™, znie™zul—ją miejs™e wkłu™i—, 
by spokojnie żerow—ć n—wet przez kil- 
k— dni. W ™z—sie ukłu™i— i wyss—ni— 
krwi przenoszą groźne ™horoby z—k—ź- 
ne, t—kie j—kx borelioz— z Vyme i klesz- 
™zowe z—p—lenie mózgu @KZWA.

Wybier—ją™ się wię™ w miejs™— z—- 
grożone występow—niem klesz™zy, n—- 
leży przede wszystkim z—db—ć o odpo
wiednie ubr—niex z—łożyć ™z—pkę, z—kry-

Takie tłumy gościliśmy na S powiatowym Święcie ghleba w zeszłym roku. Mamy 
nadziejeD ze w tym roku będzie Państwo równie dobrze się bawić.

k— pn. „Strzel™z—n elbum Rodzinny 
stwórzmy r—zem”. gh™emy n— niej po- 
k—z—ć ży™ie w n—szym powie™ie „yd 
kołyski —ż po grób”.

ele wyst—w— wystawą, — przy ok—- 
zji z—pr—sz—my P—ństw— do d—wnego —te- 
lier fotogr—fi™znegoD w którym fotogr—f 

W—my też kolejną prośbęx jeśli m—™ie w swoi™h dom—™h d—wne stroje - 
przyjdź™ie w ni™h3 eibo z—łóż™ie ™hoćby k—pelusz ™zy chustę n— r—mio- 
n—... hołą™z™ie do n—szego korowodu - r—zem sięgnijmy do tr—dycjiF Slą- 

skiejD polskiej kresowejD niemieckiej f „Przeszłość z—chow—n— w p—mięci 
jest częścią n—szej teraźniejszości’ X—szej teraźniejszość Wspólnej 
teraźniejszość

Żniwniok w U—dłubie

Sizyx xe UViSZgZi
te buty, długie spodnie i koszule z długi
mi ręk—w—mi przyleg—ją™ymi do ™i—ł— 
lub z—koń™zone ś™iąg—™z—mi. hobrze jest 
zwró™ić uw—gę n— kolor odzieży - n— 
j—snym tle ł—twiej z—uw—żyć wędrują™e- 
go po ubr—niu klesz™z—. Wożn— stoso- 
w—ć produkty odstr—sz—ją™e klesz™ze, 
n—noszone bezpośrednio n— skórę lub 
odzież. Po powro™ie, n—leży dokł—dnie 
obejrzeć ™—łe ™i—ło i głowę or—z ubr—nie, 
™zy nie m— n— nim klesz™zy. W—rto t—k
że wziąć pryszni™, dzięki któremu moż- 
n— spłuk—ć klesz™z—. Usuw—nie klesz™zy 
z ™i—ł— nie jest z—biegiem trudnym. X—j- 
lepiej, przy pomo™y pęsety, ująć go bez
pośrednio przy skórze i delik—tnie, —le 
zde™ydow—nym ru™hem, wy™iągnąć lub 
wykrę™ić go ze skóry. W —ptek—™h do
stępne są t—kże spe™j—lne urządzeni— do 
wyjmow—ni— klesz™zy. X—leży uw—ż—ć, 
—by pod™z—s usuw—ni— nie uszkodzić 
klesz™z— t—k, —by w n—szej skórze nie 
pozost—ł— jego główk—F Xie n—leży klesz- 
™z— zgni—t—ć, przyp—l—ć z—p—łką, sm—- 
row—ć tłusz™zem —ni benzyną. gzynno- 
ś™i te powodują, że klesz™z może zwró- 
™ić treść pok—rmową, ™o zn—™znie 
zwiększ— ryzyko przeniesieni— drobno

wykon— zdję™ie stylizow—ne n— te sprzed 
kilkudziesię™iu l—t - w ™ylindrze, “w 
zołp—s™e... fędziemy mieć nie tylko 
—telier w stylu retro, —le też kilk— rekwi
zytów, które pomogą P—ństwu przenieść 
się ™hoć n— ™hwilę @krótką, j—k spust 
fotogr—fi™znej mig—wkiA w d—wne ™z—sy.

ustrojów ™horobotwór™zy™h. Po wyję- 
™iu p—sożyt—, r—nę n—leży przemyć środ
kiem dezynfekują™ym, — rę™e umyć wodą 
z mydłem. Wiejs™e ukłu™i— n—leży ob- 
serwow—ć przez okres kilku tygodni - 
gdy poj—wi się z—™zerwienie lub powięk- 
sz—ją™y się rumień, trzeb— niezwło™znie 
zgłosić się do lek—rz—3

Wię™ej inform—™ji n— stronie inter
netowej Powi—towej Stacji S—nit—rno- 
ipidemiologi™znej “w Strzel™—™h ypol- 
ski™hx www.pssestrzel™e.pl.

enna Zimon
PSSi Strzelce Opolskie 
Oddział ipidemiologii

Wniej u™zniów 
w pierwszy™h klasa™h 

dokF ze str. I

- W—leją™— li™zb— u™zniów wymusił— 
u n—s podobne de™yzjeC - zwr—™—m się z 
pyt—niem do wi™est—rosty W—ldem—r— 
q—idy.
- P—trzmy n— li™zbę oddzi—łów pierw- 
szy™h kl—sx jest i™h PQ, ™zyli tylko o 
trzy mniej niż w PHIH roku. tedn—k f—k- 
ty™znie, m—leją™— li™zb— u™zniów @— jest 
to zj—wisko, które obserwujemy już od 
pewnego ™z—suA musi doprow—dzić do 
pewny™h de™yzji org—niz—™yjny™h. ted- 
n—k zn—™znie ł—godniejszy™h, niż te 
wspomni—ne. Z n—u™zy™iel—mi, z—trud- 
nionymi n— ™z—s określony, który™h 
umowy wyg—sły - nie przedłużyliśmy 
umów. W dwó™h przyp—dk—™h n—stąpi- 
ło łą™zenie et—tów - tego w szkole m—- 
™ierzystej z et—tem w drugiej pl—™ów™e. 
gzęść n—u™zy™ieli przebyw— n— urlop—™h 
zdrowotny™h ™zy m—™ierzyński™h, —le 
dzięki powierzonym z— ni™h z—stęp- 
stwom sp—dek li™zby u™zniów w n—szy™h 
szkoł—™h doty™h™z—s nie spowodow—ł 
istotny™h zmi—n w z—trudnieniu w szko- 
ł—™h. Zresztą politykę k—drową prow—- 
dzimy w op—r™iu o z—łożeni— długof—lo- 
we. y tym, że n—d™hodzi niż demogr—- 
fi™zny wiemy nie od w™zor—j. I nie od 
w™zor—j st—r—my się dobrze przygoto- 
w—ć do zmi—n. tedn—k w roku przy

Powi—towy Rze™znik Uonsumentów r—dzi

Szkolne z—kupy pod kontrolą
Podrę™znikiD zeszytyD kredkiD — ™o- 

r—z ™zęś™iej t—kże telefonyD 1—ptopy - 
to tylko przykł—dy rze™zyD które znajdą 
się w niejednym tornistrzeF W r—m—™h 
wspólnej — k™ji „Przed pierwszym 
dzwonkiem - ™o w—rto wiedziećC o pr—E 
w—™h i obowiązk—™h młody™h konsuE 
mentów or—z i™h rodzi™ów we wspólnej 
—k™ji n— swoi™h stron—™h internetowy™h 
przypomin—ją Urząd y™hrony UonkuE 
ren™ji i UonsumentówD Urząd UomuniE 
k—™ji i1ektroni™znejD fiuro Rze™znik— 
Pr—w hzie™k—D Snspek™j— r—ndlow— or—z 
R—dio PIusf

Pr—w— n—jmlodszy™h
Zgodnie z pr—wemD — dokł—dnie koE 

deksem ™ywilnymD dzie™i do IQf roku 
ży™i— nie m—ją zdolnoś™i do ™zynnoś™i 
pr—wny™hD ™zyli w ogóle nie powinny 
z—wier—ć umów. teżeli jedn—k dzie™ko 
z—w—rło umowę w drobny™hD bieżą™y™h 
spr—w—™h ży™i— ™odziennegoD ™zyli npF 
kupiło sokD bułkę ™zy zeszyt - to jest 
on— w—żn—F y™zywiś™ie pod w—runkiemD 
że w wyniku tej tr—ns—k™ji dzie™ko nie 
zost—ło pokrzywdzoneF

X—stol—tkiD ™zyli osoby pomiędzy 
IQf — IVf rokiem ży™i— m—ją ogr—ni- 
™zoną zdolność do ™zynnoś™i pr—wny™hF 
hl—tego mogą z—wier—ć umowy w drob- 
ny™hD bieżą™y™h spr—w—™h ży™i— ™o- 
dziennegoD ™zyli kupow—ć ™z—sopism—D 
przybory szkolneD książć itpF ygr—ni- 
™zeni— poj—wi—ją sięD gdy n—stol—tek z—- 
mierz— n—być odtw—rz—™z WPQd rower 
™zy komputer Wów™z—s potrzebn— jest 
zgod— rodzi™ów lub opiekunówD bądź po
twierdzenie przez ni™h umowy.

Podrę™zniki
hobrym n—wykiem pod™z—s kupo- 

w—ni— książek n—ukowy™h jest spr—w- 
dz—nie ™zy pod—n— ™en— podrę™znik— 
obejmuje również koszt dod—tkowy™h 
m—teri—łów np. h—seł do wirtu—lny™h 
ćwi™zeńD płyt gh i hVh. Zd—rz— sięD że 
podrę™znik kupiony dl— dzie™k— przed 
rozpo™zę™iem roku ok—zuje się niepo
trzebny - nie z—wsze możn— go odd—ć 
księg—rzowi. P—mięt—jmyD że zwrot to- 
w—ru pełnow—rtoś™iowego z—leży od do
brej woli sprzed—w™yD —le z—wsze w—rto 
p—mięt—ć o z—™how—niu dowodu z—ku- 
pu.

teśli ok—że sięD że w z—kupionej 
przez n—s lekturze szkolnej br—kuje 
stron lub płyt— z progr—mem do powt—- 
rz—ni— słówek dołą™zon— do słownik— 
nie dzi—ł— - m—my pr—wo do rekl—m—™ji 
tow—ru w—dliwego w ™iągu dwó™h l—t od 
d—ty z—kupu.
Telefon komórkowy dl— dzie™k—

Posi—d—nie telefonu komórkowego 
przez dzie™ko opró™z korzyś™i niesie 
ze sobą z—grożeni—D t—kie j—k połą™ze- 
ni— n— numery o podwyższonej opł—- 
™ieD SWS-y PremiumD ™zy dostęp do tre- 
ś™i przezn—™zony™h tylko dl— dorosły™h. 
hl—tego wybier—ją™ telefon dl— dzie™k— 
n—leży zwróć uw—gęD ™zy oper—tor tele
fonii uł—twi— wyeliminow—nie ty™h nie- 

szłym, gdy u™zniów będzie jesz™ze mniej, 
n— ™o wsk—zują prognozy, nie wyklu- 
™z—my zwolnień n—u™zy™ieli, n—wet ty™h 
z—trudniony™h n— ™z—s nieokreślony. 
tedn—k i tu m—my pewne pole m—newru
- tzw. st—n nie™zynny. X—u™zy™iel może 
być przeniesiony w st—n nie™zynny w 
sytu—™ji zmi—n org—niz—™yjny™h, unie- 
możliwi—ją™y™h d—lsze jego z—trudnie- 
nie n— d—nym stanowisku, z powodu 
zmniejszeni— li™zby kl—s lub oddzi—łów, 
zmniejszeni— li™zby godzin n—u™z—ni— 
d—nego przedmiotu z uw—gi n— zmniej
szenie li™zby u™zniów, zmi—n pl—nu n—- 
u™z—ni— uniemożliwi—ją™y™h d—lsze z—- 
trudni—nie w pełnym wymi—rze z—jęć. 
Przez pół roku otrzymyw—ć będzie pen
sję z—s—dni™zą, —le gdy zmienią się oko- 
li™znoś™i i poj—wi się możliwość ponow
nego z—trudnieni— - dyrektor szkoły m— 
obowiązek przywró™eni— do pr—™y ta
kiego n—u™zy™iel—.
- e zmi—ny org—niz—™yjne w szko- 
ł—™hC
- X— pewno nie roku szkolnym PHIIG 
PHIP. e jeśli będziemy podejmow—ć j—- 
kieś de™yzje w kolejny™h l—t—™h - będą 
n— pewno uz—s—dnione merytory™znie i 
poprzedzone wielostronną —n—lizą.

M. qórka

bezpie™zeństw. W—rto z—pyt—ć sprze- 
d—w™ę o dostępność usług uł—twi—ją™y™h 
kont—kt z dzie™kiem - funk™j— SyS 
umożliwi— połą™zenie z wybr—nym nu
merem po n—™iśnię™iu spe™j—lnego kl—- 
wisz—F hobrym rozwiąz—niem jest rów
nież usług— kontroli rodzi™ielskiej - ™zyli 
blok—dy umożliwi—ją™ej wykonyw—nie 
połą™zeń telefoni™zny™h or—z wysył—- 
nie wi—domoś™i jedynie n— wybr—ne nu
mery.

Wirtu—lne z—kupy
Uorzyst—nie z Snternetu może ok—- 

z—ć się niebezpie™zneD jeżeli n—jmłodsi 
surfują po nieodpowiedni™h stron—™h i 
kupują bez zgody opiekun—. Zwr—™—jmy 
uw—gę n— serwisy internetoweD które 
proponują tow—ry lub usługi w formie 
elektroni™znej „pr—wie z— d—rmo”. gzę- 
sto skorzyst—nie z ni™h wiąże się uisz- 
™zeniem opł—ty w formie smsów o pod
wyższonej pł—tnoś™i. Zd—rz— się równieżD 
że uzysk—nie dostępu do wirtu—lny™h 
usług eduk—™yjny™h jest możliwe dopie
ro po pł—tnej rejestr—™ji. hokonują™ z—- 
kupów w sie™i w—rto p—mięt—ćD że ofer
ty przedsiębiorców skierow—ne są głów
nie do osób pełnoletni™h. Z—mówienie 
wym—rzony™h e-bookówD ubr—ńD płytD 
rej estr—™j — n— pł—tny™h port—l—™hD 
u™zestni™two w —uk™j—™h bez wiedzy do- 
rosły™h może wiąz—ć się z z—w—r™iem 
tr—ns—k™jiD które nie są korzystne dl— 
n—jmłodszy™h i wiążą się ze zobowiąz—- 
ni—mi fin—nsowymi. hl—tego w—rto p—- 
mięt—ć o ogr—ni™zeni—™h pr—wny™h prze- 
widzi—ny™h przez kodeks ™ywilny w 
przyp—dku dzie™i i n—stol—tków. Xie- 
przemyśl—ne z—kupy dokon—ne przez 
n—jmłodszy™hD którzy nie dysponują t—k 
szerokimi pr—w—miD j—k dorośli - mogą 
n—r—ż—ć opiekunów lub rodzi™ów n— kon- 
sekwen™je fin—nsowe.

Promo™je przed pierwszym 
dzwonkiem

Z—kup podrę™znikówD telefonówD 
ple™—kówD przyborów szkolny™hD k—p™i 
w promo™yjnej ™enieD nie ozn—™z— utra
ty pr—w do rekl—m—™ji w przyp—dku wy- 
stąpieni— w—dy. Tow—ry kupione pod- 
™z—s obniżekD również podleg—ją rekl—- 
m—™ji. X— jej złożenie m—my P l—t— od 
d—ty z—kupu i tylko P miesią™e od wy- 
kry™i— usterki. Potrzebny będzie dowód 
z—kupu - n—jproś™iej p—r—gon.

qdzie po pomo™C
W przyp—dku problemów n—stol—t- 

k— z nieu™z™iwym sprzed—w™ą - n—j- 
lepszą r—dą dl— n—jmłodszy™h jest po- 
wi—domienie opiekun—.

horośli mogą z—dzwonić pod bez- 
pł—tny numer infolinii VHH HHU UHU - 
t—m dowiedzą się j—k wybrnąć z kłopo
tów. fezpł—tną pomo™ pr—wną możn— 
uzysk—ć również w Wojewódzki™h Sn- 
spektor—t—™h Snspek™ji r—ndlowej @w 
ypolu nr UURSR SH VVA.

W—żne inform—™je dostępne są t—k
że n— spe™j—lnej stronie UyUiU - 
w w w. ko nsumen ™ki e —b ™. p l.

ww.pssestrzel%25e2%2584%25a2e.pl


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

Xa narkotyki z walizką Strzel™zaneibum Rodzinny

P—jki wodneD lufki, subst—n™je przypomin—ją™e n—rkotykiD młynki to m.in. z—w—r- 
tość w—lizki n—rkotykowej sfin—nsow—nej przez Pund—™ję Pro Vege. W—lizk— będzie 
prezentow—n— przez strzele™ki™h poli™j—ntów rodzi™omD którzy ™h™ą u™hronić swoje 
dzie™ko przed uz—leżnieni—mi.

Psy n— start 3

Psie z—przęgi... Nie wiemD ™zy jesz- 
™ze ter—z ™zyt— się w dzie™iństwie książ
ki t.P. gooper— @tego od „yst—tniego 
Wohik—nin—”AD t.y. gurwood— @tego od 
„ Łow™ów wilków”A ™zy t. Vondon— 
@tego od „fi—łego Uł—”A, —le dl— ty™hD 
którzy się nimi z—™zytyw—liD te dw— sło- 
w— „psi z—przęg” brzmią egzoty™znieD 
po™iąg—ją™o i obie™ują™o. Z—powi—d—ją 
WSiLUĄ PRZYqyhĘ.

hl— wszystki™hD którzy kiedyś m—- 
rzyli o t—ki™h przej—żdżk—™h wielką 
gr—tką będą rozgryw—ne w połowie p—ź- 
dziernik— n— qórze św. enny Wistrzo- 
stw— iuropy g—ni™ross i fikejoring 
PHII.
- To prestiżow— imprez— - mówi Sgor 
Tr—™zD mistrz świ—t— wyś™igów psi™h 
z—przęgów n— śniegu @tytuł zdobył w 
m—r™u br.A i mistrz iuropyD — jedno™ze- 
śnie trener i kierownik IH-osobowej 
drużynyD któr— n— przełomie sierpni— i 
wrześni— trenow—ł— przed n—d™hodzą- 
™ymi mistrzostw—mi n— qórze św. ennyD
- z—kw—terow—n— był— w n—szym Szkol
nym S™hronisku Włodzieżowym. - 
Przyjedzie pon—d QHH z—wodnikówD nie
którzy b—rdzo utytułow—niD — wszys™y
- wiel™y p—sjon—™i obu ty™h dys™yplin 
sportowy™h. Ze względu n— n—sz kli- 
m—t - wyś™igi psi™h z—przęgów to ™ią- 
gle m—ło popul—rn— u n—s dys™yplin— 
sportuD ™hoć możn— ją rozgryw—ć z—- 
równo n— śniegu, j—k i w w—runk—™h 
bezśnieżny™h. W ™—łej Sk—ndyn—wiiD w 
USe i U—n—dzie n—tomi—st to niem—l 
sport n—rodowy - mówi S. Tr—™z. - 
Woże po ty™h n—jbliższy™h mistrzo- 
stw—™h iuropy zwiększy się i u n—s z—- 
interesow—nie tymi dys™yplin—mi. g—- 
ni™ross to bieg—nie z psem lub ps—miD 
n—tomi—st bikejoring to j—zd— n— rowe
rze z psem.

N— qórze św. enny tr—s— wyś™igu 
li™zy S kilometrów. S - ™o w—żne dl— 
kibi™ów - możn— st—nąć w dowolnym 
miejs™u przy tr—siex będzie ™o ogląd—ć3 
Z—wodni™y wr—z z ps—mi będą wypusz- 
™z—ni n— tr—sę ™o minutęD — - przypo- 
mnijmy - z—wody trw—ją dw— dni3 S w 
ost—te™znej kl—syfik—™ji li™zy się sum— 
™z—sów z obu et—pów.

t—kie psy zob—™zymyC yk—zuje sięD 
że współ™ześni m—szerzy @™iD którzy 
bieg—ją z ps—mi lub prow—dzą z—przęgA 
™or—z ™zęś™iej posługują się nie tr—dy- 
™yjnymi r—s—mix m—l—mut—miD s—moje- 
d—mi ™zy ps—mi husky, —le miesz—ń™—- 
mi. - Nieuzn—w—n— przez kynologów 
r—s— - opowi—d— Sgor Tr—™z - —le dl— 
n—s n—jb—rdziej odpowiedni— to grey- 
ster - miesz—nie™ wyżł—D pointer— i ™h—r- 
t— greyhound—. Wpr—wdzie bieg—mi z 
ps—mi po śniegu —le dziś psy z—wodni- 
ków-z—wodow™ów nie muszą sp—ć w 
śniegu nie muszą mieć gęstej i długiej 
sierś™iD ™hronią™ej przed mrozemD ™hoć 
prze™ież my ™zęsto bieg—my przy tem- 
per—tur—™h os™ylują™y™h przy gr—ni™y 
minus RH stopni. qreystery to psy n—j- 
b—rdziej odpowi—d—ją™e n—szym wym—- 
g—niomx szybkie i b—rdzo wytrzym—łeY 
krótk— sierść nie st—nowi ż—dnej prze
szkody. Porównyw—lne z wyś™ig—mi 
PormułyI są wyś™igi s—ń lub wózków 
z—przężony™h w R psy - te z—przęgi są 
n—jszybszeD — n— tr—sie wyś™igu li™zy się 
wł—śnie szybkość.

go jest n—jw—żniejsze w ty™h dys- 
™yplin—™hC

Z—wodni™y muszą mieć —bsolutne 
z—uf—nie do siebie - t—k pies do ™zło- 
wiek—D j—k i ™złowiek do ps—. N— tr—sie 
muszą st—nowić jedność i współpr—™o- 
w—ć w k—żdym momen™ie.

Uw—g—x kontrol—3
T—kD t—kD kontrol— —ntydopingow— 

przeprow—dz—n— jest nie tylko u ludzi. 
T—kże u psów 3

Trenujący do zbliż—ją™y™h się mi
strzostw z—kw—terow—ni byli, j—k wspo- 
mni—noD w n—szym Szkolnym S™hroni- 
sku Włodzieżowym. Psy również zn—- 
l—zły t—m s™hronienie. gzy podobnie 
będzie pod™z—s mistrzostw iuropyC 
hyrektor SSW w qórze św. enny h—- 
nut— Uupny przyzn—jeD ze z—wodni™y 
byli b—rdzo z—dowoleni z oferow—ny™h 
im w—runków. tedn—k w p—ździerniku 
większość z—wodników skorzyst— z go- 
ś™iny w homu Pielgrzym—Y być może 
jedn—k z usług S™hronisk— skorzyst—ją 
młodzi™y.

yd tego zdję™ia wszystko się z—™zęło...

Z—™zęło się nietypowo. - Ten ™hło- 
p—k n— komunijnym zdję™iu to mój wuj, 
tózef W—rek - stwierdził p—n tózef Sznu
ra ze Strzele™ ypolski™h, zdziwiony, że 
w jednym z numerów n—szej g—zety @nr 
IIGPHIIA opublikow—liśmy jego zdję- 
™ie j—ko p—miątki innej rodziny. To 
skłoniło go do poszukiw—ń inny™h st—- 
ry™h zdjęć rodzinny™h. Przyniósł je do 
red—k™ji. S z—nim przystąpiliśmy do i™h 
wspólnego ogląd—ni—, z—™zęliśmy sz™ze- 
gółowo porównyw—ć obydw— komunij
ne zdję™i—. S™en— z——r—nżow—n— w fo- 
togr—fi™znym —telier - identy™zn—x ten 
s—m stolik, ten s—m dyw—n. Sdenty™zny 
w—zon n— kwi—ty. Tyle, że kwi—ty wy- 
d—ją się nie™o inne. Ubiory ™hłop™ów - 

podobne 
niezwykle, 
jedn—k bo- 
h—terowie 
zdjęć - 
różni. 
Wimo że 
noszą t—- 
kie s—mo 
imię i n—- 
z w i s k o x 
tózef W—e 
rek. Snn— 
jest też 
d—t— wyko- 
n—ni— zdjęć

hziadek Anny - dzieli Je
e pran™iszek Warek

qoś™ie weselni Anny i Alojzego przed domem przy ul. Wawrzyń™a Swierzego

IS l—t. To opublikow—ne 
w ™zerw™u to p—miątk— S 
Uomunii św. z IWIT roku 
n—tomi—st przyniesione 
przez p. tózef— po™hodzi 
z IP kwietni— IWQI roku. 
„foh—terów” obu zdjęć 
łą™zy jesz™ze jednox ob—j 
zginęli pod™z—s wojny, ten 
młodszy tózef W—rek - 
pr—wdopodobnie w RosjiD 
ok. IWRI r. go robiłD z—- 
nim wyruszył n— wojnęC 
Pr—™ow—ł w strzele™kiej 
druk—rni.

W domu p. tózef— 
Sznury nie m— zbyt wielu 
d—wny™h zdjęć, i ™o ™ie- 
k—we - wł—ś™iwie wszyst
kie po™hodzą z rodziny 
m—my - enny W—rek ze 
Strzele™D któr— wyszł— z— 
mąż z— elojzego Sznurę z 
gent—wy. go do roku i™h 
ślubu nie m— wątpliwoś™ix 
n— pewno był to rok 
IWRWd —le z dniem już są 
kłopoty, bo w rodzinny™h 
z—pisk—™h odnotow—ne są 
dwie d—tyx Q wrześni— 
IWRW i IU p—ździernik— 
IWRW. Utór— z ni™h jest 
tą wł—ś™iwąC hziś wł—ś™i- 
wie nie m— to już zn—™ze- 
ni—D no i możn— to będzie 
prze™ież spr—wdzić w księ- 
g—™h koś™ielny™h. T—k, 
j—k zost—ło odszuk—ne 
świ—de™two

ślubu @Testimonium m—- 
trimonii ™ontr—™tiA tose- 
phy Zylki z Pr—nzem 
W—rkiem @oboje z Wo- 
kry™h Ł—nówA, którym 
ślubu udzielił IP lutego 
IWIW roku w obe™noś™i 
świ—dkówx Peter— W—rke- 
ton— z Wokry™h Ł—nów i 
W—lentin— U—sper™zyk— z 
qliwi™.

S™h zdję™i— nie m— w 
rodzinnym —r™hiwum, z— 
to są p—miątkowe zdję™i— 
ślubne rodzi™ów - enny i 
elojzego. tedno - młodej 
p—ry w fotogr—fi™znym 
—telier; drugie - w oto™ze- 
niu li™zny™h ™złonków 
rodziny. qdzie zost—ło 
zrobioneC Pr—wdopodob
nie przed domem przy ul. 
W—wrzyń™— Swierzego 
Strzel™—™h ypolski™h.

hziś niewielu z tego 
gron— żyje, ost—tni po
grzeb - ™io™i Zofii Sznu
ry @™hrzestnej p—n— tóze- 
f—A - odbył się w poprzed
nim tygodniu w fłotni™y 
Strzele™kiej. Nie żyje dzi—- 
dek @nie zn—łem go w™—- 
le, mówi p—n tózef, któ
ry urodził się osiem mie-

Anna Warek jesz™ze 
przed z,amążpójś™iem

się™y po jego 
śmier™iA, —ni 
b—b™i—. T—to, 
który pon—d 
QH l—t pr—™o- 
w—ł @od IWRVA 
w ru™ie Pokój 
w Rudzie Ślą
skiej j—ko bry- 
g—dzist— zm—rł 
IS l—t później 
niż m—m—,
któr— um—rł— 
w IWVH roku. 
Włod— jesz™ze 
był— - mówi z 
z—dumą; ™—łe ży™ie był— gospodynią do
mową
- Nie m— już kogo z—pyt—ć o dzieje 
n—szej rodziny. Sporo opowi—d—ł— mi 
m—m, tro™hę b—b™i—, z—wsze byłem tymi 
opowieś™i—mi z—f—s™ynow—ny. Lubiłem 
tego słu™h—ć, —le wł—ś™iwie nie przy- 
wiązyw—łem do tego t—kiej uw—gi, by 
z—p—mięt—ć to wszystko ze sz™zegół—- 
mi. Wiem jedn—k - kontynuuje p. tó
zef - imion— dziedzi™zyło się po przod- 
k—™h, on s—m m— imię po wujku, br—™ie 
m—my, jego br—t t—n - po dzi—dku. S 
j—koś t—k się skł—d—ło, że w rodzinie 
t—ty rodzili się s—mo ™hłop™y, pierwszą 
™órką ™ieszył się wujek - br—t t—ty.
- Uiedy byliśmy sm—rk—™z—mi, byli
śmy sz™zęśliwą rodziną, mieliśmy f—j- 
ne dzie™iństwo.

Warta qórka

Anna i Alojzy na ślubnym kobier™u



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

Cystersi z temielni™y - wczoraj i dziś y p i R T Y P R e g Y

Uilk— tysię™y osób odwiedziło S t—rE 
m—rk gysterski, który odbył się R wrzeE 
śni— @niedziel—A w z—bytkowym ™entrum 
wsi temielni™—.

qłówną —tr—k™ją imprezy był nieE 
wątpliwie z—bytkowy koś™iół wr—z z z—e 
budow—ni—mi kl—sztornymi, — t—kże 
podziemi—, b—rdzo rz—dko udostępni—ne 
zwiedz—ją™ym. W kryp™ie koś™ioł— po 
dziś dzień zn—jdują się trumny i sz™zątki 
z—konników sprzed kilku wieków o ™zym 
wielu goś™i imprezy, sz™zególnie przyE 
były™h z inny™h miejs™owoś™i, w™ześniej 
nie wiedzi—ło. hl— zwiedz—ją™y™h otwoE 
rzono t—kże z—bytkowy koś™iół ™men 
t—rny pw. Wszystki™h Święty™h, w któ
rym zn—jdują się fr—gmenty poli™hroE 
mii goty™kiej.

X— t—rm—rku nie mogło z—br—knąć 
pok—zów rzemiosł— i rękodzieł— średnio- 
wie™znego, — t—kże w—lk, które wzbu- 
dz—ły —pl—uz wśród kilku pokoleń, od 
dzie™i po i™h dzi—dków. Pok—zy z—pre- 
zentow—li ry™erze z Profesjon—lnej qru- 
py Rekonstruk™ji ristory™zny™h RY- 
gAR z ypol— or—z hrużyny Wojów Pi—- 
stowski™h tAXTAR z Pozn—ni—.

Pod konie™ l—t— z—™zyn— się ™z—s 
grzybobr—ni—, które dl— wielu ludzi jest 
ulubionym hobby. Świeżo zebr—ne lub 
ususzone grzyby n—d—ją niepowt—rz—lny 
sm—k i —rom—t wielu potrawom, stąd 
m—ją już st—łe miejs™e w n—szej tr—dy™ji 
kulin—rnej. Pon—dto —m—torzy grzybo- 
br—ni— traktują pobyt w lesie j—ko b—r
dzo dobrą formę —ktywnego wypo™zyn- 
ku. Z jednej wię™ strony grzyby są ™e- 
nionym —rtykułem spożyw™zym, któ- 
ry™h zbier—nie dost—r™z— dużej przyjem- 
noś™i, —le z drugiej - niestety - mogą 
st—ć się przy™zyną śmiertelny™h z—truć 
pok—rmowy™h. P—mięt—jmy wię™, że 
li™zne g—tunki grzybów występują™y™h 
w n—szy™h l—s—™h są niej—d—lne i z—wie- 
r—ją subst—n™je silnie trują™e dl— ™zło- 
wiek—F yfi—r—mi i™h p—d—ją n—j™zęś™iej 
niedoświ—d™zeni zbier—™ze, którzy nie 
odróżni—ją g—tunków j—d—lny™h od tru- 
ją™y™h, ™zęsto łudzą™o je przypomin—- 
ją™y™h.

X—jbezpie™zniejsze, n—jsm—™zniej- 
sze i n—jb—rdziej poszukiw—ne przez grzy- 
bi—rzy są grzyby, które n— spodniej ™zę- 
ś™i k—peluszy m—ją w—rstwę ułożony™h 
obok siebie rure™zek przypomin—ją™y™h 
gąbkę. Popul—rnie n—zyw—my je grzy- 
b—mi rurkowymi. W tej grupie nie spo- 
tyk— się grzybów śmiertelnie trują™y™h. 
Są n—tomi—st g—tunki, które powodują 
z—burzeni— pok—rmowe lub grzyby nie- 
j—d—lne, j—k np. gory™z—k żół™iowy, po
pul—rnie n—zyw—ny „sz—t—nem” - niej—- 
d—lny z uw—gi n— b—rdzo gorzki sm—k. 
Większość grzybów rurkowy™h to zn—- 
komite grzyby j—d—lne, np. podgrzybki, 
m—śl—ki, koźl—rze, borowiki.

Wiele niebezpie™zny™h, śmiertelnie 
trują™y™h grzybów m— bl—szki o bi—łym 
z—b—rwieniu, nie zmieni—ją™e się w okre
sie weget—™ji. Z—tem zbier—nie grzybów 
z bl—szk—mi n— spodzie k—peluszy wy- 
m—g— dużej wiedzy i ostrożnoś™i. tuż SH 
g mu™homor— sromotnikowego może 
z—bić dorosłego ™złowiek—.

X—jb—rdziej toksy™zne g—tunki grzy
bów w Pols™e tox borowik grubotrzono- 
wy, borowik sz—t—ński, ™zernidł—k po

Zwiedz—ją™ym pok—z—no między in
nymi w—rszt—t rogownik— - igl—rz— or—z 
szew™—. Przez ™—ły dzień odbyw—ły się 
również pok—zy 
tk—™tw—, obróbki w 
drewnie or—z odlew- 
ni™tw— biżuterii z 
brązu.“hzięki 
uprzejmoś™i Us. 
Probosz™z— mgr 
renryk— Pi™hen, 
n— terenie ogrodów 
kl—sztorny™h or—z 
n— pl—™u przyko- 
ś™ielnym br—™tw— 
przygotow—ły dw— 
ry™erskie obozy, — 
piękne oto™zenie 
kl—sztoru przenio
sło wszystki™h od- 
wiedz—ją™y™h w 
™z—sy średniowie- 
™z—.

Pod™z—s trw—ni— imprezy n— s™enie 
występow—ły zespoły muzyki d—wnej i 
t—ń™— irl—ndzkiegox hZSitf A or—z 
iSfViAX n—tomi—st progr—m —rty- 

Zdję™ia toanna Dubiel

X— grzyby by się szło...
spolity, gąsk— tygrysow—t—, krowi—k 
podwinięty, lejkówk—, mle™z—j, mu™ho- 
mor ™zerwony, mu™homor j—dowity, 
mu™homor pl—misty, mu™homor wio
senny, piestrzeni™— k—szt—now—t—, strzę
pi—, tęgoskór pospolity, wieruszk— z—- 
tokow—t—, z—słon—k rudy.

Uwaga3 Aby uniknąć zatrucia grzyE 
bami należy zrezygnować ze zbierania 
grzybów “z blaszkami, a na każde grzyE 
bobranie wybierać się z atlasem grzyE 
bów\ teśli nie jesteśmy pewni, czy grzyb 
jest jadalny, zostawmy go w lesieF

AfC zbieracza grzybów
Zbier—my g—tunki grzybów tylko 

dobrze zn—ny™h.
Xie zbier—my grzybów b—rdzo 

młody™h, st—ry™h i przejrz—ły™h, — t—k
że g—tunków, który™h nie zn—my. Xie 
nisz™zymy ż—dny™h grzybów, t—kże tru- 
ją™y™h, poniew—ż są potrzebne w eko
systemie leśnym.

Zbier—my grzyby ™—łe poprzez wy- 
krę™enie z podłoż—. Zbier—nie grzybów 
przez uł—m—nie trzonu lub ob™ię™ie no
żem dolnej jego ™zęś™i jest szkodliwe 
dl— grzybni, — t—kże utrudni— rozpozn—- 
nie wszystki™h ™h—r—kterysty™zny™h 
™e™h grzyb—, t—k b—rdzo istotny™h do 
określeni— jego bezpie™zeństw— dl— zdro
wi— ludzi.

Zbier—my grzyby tylko do prze- 
wiewny™h koszyków. W torebk—™h, si—t- 
k—™h i koszyk—™h pl—stikowy™h grzyby 
ł—two uleg—ją z—p—rzeniu i zepsu™iu.

Xie zbierajmy grzybów w okoli- 
™—™h z—kł—dów produk™yjny™h, n— i™h 
terenie mogą występow—ć skupisk— od- 
p—dów, — t—kże rosną™y™h w row—™h lub 
n— skraju l—su, przy drog—™h o dużym 
n—tężeniu ru™hu - grzyby w™hł—ni—ją ze 
swego oto™zeni— met—le ™iężkie i inne 
z—nie™zysz™zeni—.

Xie o™eni—my grzybów n—m nie- 
zn—ny™h n— podst—wie sm—ku, poniew—ż 
- przykł—dowo - śmiertelnie trują™y mu- 
™homor sromotnikowy m— sm—k ł—god- 
ny, nie wyróżni—ją™y się ni™zym sz™ze-

sty™zny pt. ”Xiebo, ziemi—, r—jx miłość 
ziemsk— i niebiesk—” przygotow—ł dl— 
goś™i p—n t—™ek Uow—lski z zespo- 
łem.““X— uli™y Wiejskiej rozst—wiono 
kr—my h—ndlowe, wszys™y z—intereso- 
w—ni mogli n—być różnorodne wyroby 
rękodzieł—, od drewni—ny™h rzeźb po
przez ™er—mikę, —ż po wyroby wędli- 
ni—rskie i ™ukierni™ze. Tego dni— możn— 
było też s—modzielnie wybić i z—kupić 
okoli™znoś™iową monetę S t—rm—rku 
gysterskiego w temielni™y. ““fiorą™ 
pod uw—gę piękną pogodę, z—dowolo- 
ny™h mieszk—ń™ów or—z li™znie przy- 
były™h goś™i, imprez— zost—nie zorg—- 
nizow—n— t—kże w przyszłym roku, o

™zym wspomni—ł n— z—koń™zenie pro
gramu wójt gminy P—n to—™him telito. 
Smprez— był— objęt— P—tron—tem St—ro- 
sty Strzele™kiego.

Ew— Glrodek

gólnym. Xie wierzmy też st—rym prze
sądom mówią™ym o ™iemnieniu ™ebuli 
lub ™zernieniu srebrnej łyżki, włożony™h 
do potrawy z grzybów, ™o mi—łoby świ—d- 
™zyć o tym, że jest on— sporządzon— z 
g—tunków grzybów niej—d—lny™h ™zy 
truj ą™y™h.

efg przyrządzania i spożywania 
potraw z grzybów

qrzyby są potr—wą ™iężko str—wną i 
dl—tego nie wolno pod—w—ć i™h m—łym 
dzie™iom, ludziom w podeszły wieku or—z 
osobom ™ierpią™ym n— ™horoby ukł—du 
pok—rmowego.

Potr—wy z grzybów n—leży spoży- 
w—ć świeże, bezpośrednio po sporządze
niu.

Xie wolno przetrzymyw—ć potr—w 
z grzybów n—wet w lodów™e, poniew—ż 
ł—two się one psują i szybko powst—ją w 
ni™h subst—n™je trują™e.

teżeli wystąpiły u n—s obj—wy 
z—tru™i— pok—rmowego grzyb—mi 
tjFX
bóle głowy, bóle brzu™h—, nudnoś™i, bie- 
gunk—D wymioty, podwyższon— tempe
ratur— ™i—ł—, skurcze mięśni, drg—wki, 
szum w usz—™h, z—burzeni— równow—gi, 
z—burzeni— wzroku, z—burzeni— oddy™h—- 
ni—D osł—bienie, utr—t— przytomnoś™i, ™zy 
h—lu™yn—™je zgłośmy się niezwło™znie 
do szpit—l—.

W k—żdym z—tru™iu pok—rmowym, 
— w sz™zególnoś™i grzyb—mi, b—rdzo w—ż- 
ne jest z—bezpie™zenie m—teri—łów od 
™hory™h @wymioty, k—ł, mo™zA or—z resz
tek pok—rmowy™h ze względu n— uł—- 
twienie szybkiej identyfik—™ji grzyb—, ™o 
w konsekwen™ji umożliwi— wł—ś™iwą di—- 
gnozę i le™zenie.

Wię™ej inform—™ji n— stronie inter
netowej Powi—towej St—™ji S—nit—rno- 
ipidemiologi™znej w Strzel™—™h ypol- 
ski™hx www.pssestrzel™e.pl

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

dokF ze str Q

STexywssuy wsitsgi 
PRegY

wYweqexse 
ygziuswexse 
PRecyDewcY:

operator rhs STRZELgE OPOLSKIE e wykszt—Kenie z—wodowe 
e pr—wo j—zdy k—tF gcE 
e upr—wnieni— HDS
e doświ—d™zenie

operator koparki STRZELgE OPOLSKIE e wykszt—Kenie z—wodowe 
e pr—wo j—zdy k—tF gcE 
e upr—wnieni— n— kop—rkę 
e doświ—d™zenie

PRAgywxsu fUhywvexY WEhŁUq ZLEgEŃ e wykszt—Kenie z—wodowe
e pre™yzj—D doświ—d™zenie
e mile widzi—ne pr—wo j—zdy k—tF B

pywygxsu fUhywALXY WEhŁUq ZLEgEŃ - wykszt—Kenie mim podst—wowe 
e energi™znyD pomo™ny
- pr—wo j—zdy k—tF B

OPERATOR KOPARKI
UATf i lub p

STRZELgE OPOLSKIE - upr—wnieni— oper—tor— kop—rki 
k—tF I lub P

SAMODZIELNY BRUKARZ STRZELgE OPOLSKIE - wykszt—Kenie z—wodowe
- doświ—d™zenie
- s—mF w wykonyw—niu pr—™
- pr—wo j—zdy k—tF B

OPERATOR KOPARKO 
e ŁADOWARKI

STRZELgE OPOLSKIE - wykszt—Kenie z—wodowe
- s—mF w wykonyw—niu pr—™
- doświ—d™zenie

ŚLUSARZ ZAWADZKIE - wykszt—Kenie z—wodowe
- zn—jomość podst—w rysF te™hm

SPAWAgZ Z UPRAWNIENIAMI ZAWADZKIE - doświ—d™zenie n— podobnym 
stanowisku

PREZER - OBRÓBKA 
SKRAWANIEM
Z OPROqRAMOWANIEM 
OBRABIAREK STEROWANYgH 
NUMERYgZNIE gXg ZAWADZKIE
SZLIPIERZ ZAWADZKIE
SPAWAgZ wiq - MAq ZAWADZKIE - wykszt—Kenie z—wodowe

- upr—wnieni— n— sp—w—nie metodą
MIq - MAq

OPERATOR gXg STRZELgE OPOLSKIE - wykszt—Kenie kierunkowe
- doświ—d™zenie mile widzi—ne

LAKIERNIK - STOLARZ ZIMNA WÓDKA - wykszt—Kenie z—wodowe
PRAgOWNIK OgHRONY OLSZOWA - obsług— komputer—

- z—świ—d™zenie o niek—r—lnoś™i
- mile widzi—ne doświ—d™zenie
- orze™zenie o niepełnospr—wnoś™i

MAqAZYNIER - SPRZEDAWgA STRZELgE OPOLSKIE - wykszt—ł™enie średnie
- komunik—tywność
- podst—wow— obsług— komputer—
- dyspozy™yjność

PRAgOWNIK hSF 
PRZYqOTOWXIA PRODUKgJI

STRZELgE OPOLSKIE - zn—jomość Jf niemie™kiego
- zn—jomość rysF te™hni™znego
- obsług— komputer—

PRAgOWNIK PIZYgZNY STRZELgE OPOLSKIE
PRAgOWNIK PRODUKgYJNY qRODZISKO - wykszt—ł™enie mim z—wodowe

- stol—rzG pr—™ownik produk™yjny 
ślus—rki —luminiowej

- doświ—d™zenie mile widzi—ne
PRAgOWNIK PROhUKgtI STRZELgE OPOLSKIE
OPERATOR URZĄDZEŃ 
PRZEMYSŁU SZKALRSKIEqO

ŻĘDOWIgE - wykszt—ł™enie z—wodowe lub 
średnie

RZEMIESLNIK STRZELgE OPOLSKIE - wykszt—ł™enie z—s—dni™ze
- upr—wnieni— SEP do I kv

ELEKTRYK WOJf OPOLSKIEd
POWIAT STRZELECKI

- upr—wnieni— „E”
- pr—wo j—zdy k—tF B
- mile widzi—ne doświ—d™zenie

MONTER SIEgI
TELEKOMUNIKAgYJNEJ

STRZELgE OPOLSKIE - wykszt—ł™enie mim z—wodowe

OPERATOR WÓZKA
WIhŁOWEqO

STRZELgE OPOLSKIE - wykszt—ł™enie mim z—wodowe
- upr—wnieni— do prow—dzeni— 

wózków widłowy™h
- mile widzi—ne doświ—d™zenie

ELEKTRYK W DZIALE 
UTRZYMANIU RUgHU

STRZELgE OPOLSKIE - wykszt—ł™enie elektryk
- zn—jomość ™zyt—ni— s™hem—tów 
hydr—uli™zny™hD pneum—ty™zny™hD 
elektry™zny™h

- sumienność
- upr—wnieni— SEP do PH KV
- doświ—d™zenie w firmie 

produk™yjnej mim Q l—t—
- mile widzi—n— zn—jomość jF —ngF

OPERATOR WIBROPRASY 
hO PROhUKgtI ELEMENTÓW

STRZELgE OPOLSKIE - wykszt—ł™enie z—wodowe
- dośwFn— podobnym st—nowF

BETONOWYgH - upr—wnieni— oper—tor— do 
produk™ji miesz—nek betonowy™h

- pr—™— w zespole
OPERATOR WĘZŁA 
BETOXIARSKIEqO

STRZELgE OPOLSKIE - wykszt—ł™enie z—wodowe
- doświ—d™zenie
- upr—wnieni— oper—tor— do 

produk™ji miesz—nek betonowy™h
KIEROWNIK ZAKŁADU STRZELgE OPOLSKIE - wykszt—ł™enie średnie lub wyższe

- zn—jomość br—nży betonowej
- komunik—tywnośćD dyspozy™F
- umiejętność kierow—ni— zespołem
- pr—wo j—zdy k—tF B
- obsług— komputer—

HYDRAULIK LUB POMOgNIK 
HYDRAULIKA

WEDŁUq ZLEgEŃ - wykszt—ł™enie z—wodowe

hydraulik STRZELgE OPOLSKIE - mile widzi—ne upr—wnieni— 
sp—w—lni™ze

- pr—wo j—zdy k^B
- P-Q l—t— doświ—d™zeni—

PRYZJER STANISZgZE WIELKIE - wykszt—ł™enie z—wodowe
- doświ—d™zenie

NAUgZYgIEL gHEMII tEMIELNIgA - wykszt—ł™enie m—gister lub 
li™en™j—t z przygotow—niem 
ped—gogi™znym

- umiejętność pr—™y z młodzieżą
NAUgZYgIEL BIOLOqII tEMIELNIgA - wykszt—ł™enie m—gister lub 

li™en™j—t z przygotow—niem 
ped—gogi™znym

- umiejętność pr—™y z młodzieżą
LEKTOR JĘZYKA 
NIEMIEgKIEqO

STRZELgE OPOLSKIE - wykszt—ł™enie wyższe - filologi— 
germ—ńsk—

- biegł— zn—jomość jF niemie™kiego
- upr—wnieni— ped—gogi™zne
- doświ—d™zenie mile widzi—ne

ww.pssestrzel%25e2%2584%25a2e.pl


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

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

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

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

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

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

Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e 
w Z—w—dzkiem
telF RTITRQH
eEmail x lozawadzkiedgmaikcom

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

Strzel™e ypolskie, dni— QI.HV.PHIIr.

STeRysTe STRZiVigus

stosownie do —rt. UP ust. T ust—wy z dni— Q p—ździernik— PHHVr. o udostępni—niu 
inform—™ji o środowisku i jego o™hronie, udzi—le społe™zeństw— w o™hronie środo
wisk— or—z o™en—™h oddzi—ływ—ni— n— środowisko @hz.U. Nr IWW, poz. IPPU z 
PHHV r. z późn. zm.A pod—je do publi™znej wi—domoś™i inform—™jęD o wyd—E 
niu w dniu QI sierpni— PHII r n— rze™z P—n— endrzej— Klosko i P—n— 
edri—n— KloskoD de™yzji nr PWPGII o pozwoleniu n— budowę w—rszt—tu 
s—mo™hodowego z l—kiernią poj—zdówD wi—ty n— odp—dy st—łeD drogi m—E 
newrowej z odwodnieniemD miejs™ postojowy™h dl— s—mo™hodów osoboE 
wy™h or—z zj—zdu z drogi publi™znej n— posesję w Veśni™y przy uli™y 
Zdzieszowi™kiej n— dzi—łk—™h nr RHHRGI i QWVQ obręb ewiden™yjny VeE 
śni™—F
W St—rostwie Powi—towym w Strzel™—™h ypolski™h - Wydzi—ł er™hitektoni™zno- 
fudowl—ny, ul. tord—nowsk— P, SS piętro, pokój nr PII, @w godzin—™h 
pn.V.HH^IT.HH, wt.-pt.7.QH^IS.QH) możn— z—pozn—ć się z treś™ią de™yzji or—z z 
dokument—™ją spr—wy.

z up. St—rosty - Teres— W—ne™k— 
N—™zelnik Wydzi—łu er™hitektoni™zno-fudowl—nego

projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu yperacyjnego Pomoc Techniczna PHHUePHIQ we współpracy z Winisterstwem Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków budżetu państwa.

vyuevxY puxut iNpyRWAgYJNY y PUNhuszAgr iURypiJsuigr 
w sTRZivgAgr ypyvsuigr

Snformuje, o możliwoś™i skł—dani— wniosków o przyznanie pomo™y w rama™hx 
hzi—łani— QII "Różni™owanie w kierunku dzi—ł—lnoś™i nierolni™zej 4

Programu Rozwoju ybszarów Wiejski™h
W termina™hx

od PU wrześni— PHIIr do IR p—ździernik— PHIIr - na opera™je doty™zą™e wytwarzania 
biogazu rolni™zego lub energii elektry™znej z biogazu rolni™zego @limit wspar™ia do SHH 

tysF zł na jednego benefi™jentaAY
od IU p—ździernik— PHIIr do R listop—d— PHIIr - na pozostałe opera™je możliwe do 

realiza™ji w rama™h ww. działania @limit wspar™ia do IHH tysF zł na jednego benefi™jentaAF

Wniosek o przyzn—nie pomo™y skł—d— się w yddzi—le Region—lnym Agen™ji 
Restrukturyz—™ji i Woderniz—™ji Rolni™tw—D wł—ś™iwym 

ze względu n— miejs™e re—liz—™ji oper—™jiF
Uto może ubieg—ć się o pomo™x rolnik lub jego domownikD w rozumieniu przepisów o 
ubezpie™zeniu społe™znym rolników lub małżonek tego rolnika. @Sz™zegółowe warunki 
dotyczące benefi™jentów działania QII określa wwf rozporządzenie
X— ™ox
b budowa, przebudowaD remont połą™zony z moderniza™ją niemieszkalny™h obiektów 

budowlany™hY
b nadbudowa, przebudowa, remont połą™zony z moderniza™ją istnieją™y™h budynków 

mieszkalny™hY
b zagospodarowanie terenuY 
b zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętuY 
b zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służą™ego wspar™iu podejmowanej

działalnoś™i nierolniczejY
b zakup środków transportu, z wyłą™zeniem zakupu samo™hodów osobowy™h przezna™zoE 

ny™h do przewozu mniej niż V osób łą™znie z kierow™ąF
Warunki i tryb przyznawania pomo™y określa rozporządzenie Winistra Rolni™twa i 

Rozwoju Wsi z dnia IU października PHHU r. w sprawie sz™zegółowy™h warunków i trybu 
przyznawania pomo™y finansowej w rama™h działania "Różni™owanie w kierunku działalnoE 
ś™i nierolni™zej" objętego Programem Rozwoju ybszarów Wiejski™h na lata PHHUePH IQ (hz. 
Uf z PHHU r. Xr PHH pozF IRRP, z PHHV r. Xr VS pozF SIW, z PHIH r. Xr IPW pozF VTU, z PHIH 
r. Xr ITT pozF IIPS, z PHII r. Xr IUP pozF IHPUAf

pormularz wniosku o przyznanie pomo™y oraz formularze niektóry™h załą™zników do 
wniosku wraz z Snstruk™jami i™h wypełniania (wersja PRyW^QII/II/HI) są udostępnione 
na stronach internetowy™h egen™ji Restrukturyzacji i Wodernizacji Rolnictwa 
wwwFarimrFgovFpl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wwwFminrokgovFpl Wożna 
ie również otrzymać w yddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa @yR ARiWRA.

Snformacje na temat działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 
udzielane są w yR ARiWR (adresy znajdują się na stronie wwwFarimrFgovFplA oraz pod 
numerem bezpłatnej infolinii H VHH QV HH VRf

yR ARiWR w województwie opolskimx
Agen™j— Restrukturyz—™ji i Woderniz—™ji Rolni™tw— w ypolux

RSeVQT ypoleD uIf Wro™ł—wsk— IUH q
telF @HeUUA RHI VR HHd eEm—ilx opolskid—rimngovFpl

Strzel™e ypolskie, dni— PW.HV.PHIIr.

STeRysTe STRZiVigui

stosownie do —rt. UP ust. T ust—wy z dni— Q p—ździernik— PHHVr. o udostępni—niu 
inform—™ji o środowisku i jego o™hronie, udzi—le społe™zeństw— w o™hronie śro
dowisk— or—z o™en—™h oddzi—ływ—ni— n— środowisko @hz. U. Nr IWW, poz. IPPU z 
PHHVr. z późn. zmA, pod—je do publi™znej wi—domoś™i inform—™ję o wyd—niu w 
dniu PW sierpni— PHIIr. n— rze™z P—n— ertur— Uiowskiego z—m. Niezdrowi™e, ul. 
Wiejsk— V, RU-IRQ Uj—zd - Z—kł—d ygólnobudowl—ny ertur Uiowski, Niezdrowi- 
™e, ul. Wiejsk— V, de™yzji —dministr—™yjnej Nr PVUGII o pozwoleniu n— budowę 
obiektu m—g—zynowo-w—rszt—towego z ™zęś™ią biurowo-so™j—lną wr—z z infra
strukturą tow—rzyszą™ą, w Niezdrowi™—™h przy ul. Wiejskiej, n— dzi—ł™e nr TRP.

W St—rostwie Powi—towym w Strzel™—™h ypolski™h - Wydzi—ł erchitek- 
toni™zno-fudowl—ny, ul. tord—nowsk— P, SS piętro, pokój nr PII, @w godzin—™h 
pn. V.HHMT.HH, wt.-pt. U.QH<IS.QHA, możn— z—pozn—ć się z treś™ią de™yzji or—z 
z dokument—™ją spr—wy.

z up. Starosty - TiRiSA WAXigUA 
Xa™zelnik Wydziału Ar™hitektoni™zno - fudowlanego

projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu yperacyjnego Pomoc Techniczna PHHUePHIQ we współpracy z Winisterstwem Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków budżetu państwa.

VyUAVXY PUNUT INPyRWAgYJNY y PUNhUSZAgr 
iURypiJsuigr w STRZivgAgr ypyvsuigr

Snformuje, o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach x

hzi—ł—ni— QIP "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 
Progr—mu Rozwoju ybsz—rów Wiejski™h 

w terminie od dni— PT wrześni— PHII roku 
do dni— U p—ździernik— PHII rokuF

Wniosek o przyzn—nie pomo™y skł—d— się w yddzi—le Region—lnym Agen™ji 
Restrukturyz—™ji i Woderniz—™ji Rolni™tw—D wł—ś™iwym 

ze względu n— miejs™e re—liz—™ji oper—™jiF

Warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Winistra Rolnictwa i Rozwo
ju Wsi z dnia IU lipca PHHV r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsię
biorstw" objętego Programem Rozwoju ybszarów Wiejskich na lata PHHU-PHIQ (hzF Uf z 
PHHV r. Xr IQW pozF VVQ, z PHHW r. Xr SH pozF RHP, z PHIH r. Xr SS pozF QQS, z PHII r. Xr 
TP pozF QIWAf
Niezbędne dokumentyx
b Wniosek o przyznanie pomocy
b Xiektóre załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania
Q IP "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"x
b ikonomiczny Plan yperacji (fffA dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsię
biorstw" objętego PRyW na lata PhHu-PHIQ ,

b yświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
b yświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji 
bezpośrednio związanej z nieruchomością (fffA,
b yświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
b yświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodar
czej
b Wzór gwarancji
b Pormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - 
załącznik do rozporządzenia Rady Winistrów z dnia PW marca PHIH r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (hzF Uf Xr 
SQ pozF QIIA
hod—tkowe dokumentyx
b Wateriał pomocniczy ułatwiający wypełnienie wwf formularza (opracowany przez 
Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Winisterstwem Rozwoju 
RegionalnegoA
b Snstrukcj a wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania QIP "Two
rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dla wersji PRyW^QIPGIIGHI wniosku
b Snstrukcja wypełniania ikonomicznego Planu yperacji dla działania "Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw" dla wersji PRyW^QIPGIIGHI wniosku
b p ormy gwarancj i przyjmowane j ako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zali
czek w ramach Programu Rozwoju ybszarów Wiej skich na lata PHHU-PHIQ wraz z wykazem 
gwarantów
b Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w
ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PRyW PHHU-PHIQ 
b Wzór zapytania ofertowego
b Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla fenefi- 
cjentów działań inwestycyjnych IPI, IPQ, IPT, PPT, QII, QIP, RIQ-QII i RIQ-QIPPRyW 
PHHU-PHIQ
b p ormularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania QIP " Tworze
nie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Akty pr—wne
b rozporządzenie Winistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia IH marca PHII r. zmienia
jące rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objęte
go Programem Rozwoju ybszarów Wiejskich na lata PHHU - PHIQ
b rozporządzenie Winistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia PR marca PHIH r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objęte
go Programem Rozwoju ybszarów Wiejskich na lata PHHU-PHIQ (hz. U. Xr SS, poz. QQSA, 
b rozporządzenie Winistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia PR marca PHHW r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objęte
go Programem Rozwoju ybszarów Wiejskich na lata PHHU-PHIQ (hz. U. Xr SH, poz. RHPA, 
b rozporządzenie Winistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia IU lipca PHHV r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 
działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju yb
szarów Wiejskich na lata PHHU-PHIQ (hz. U. Xr IQW, poz. VVQA.

WGw dokumenty są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji 
i Wodernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Winisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
www.minrolFgov.plF Wożna je również otrzymać w yddziale Regionalnym Agencji Re
strukturyzacji i Wodernizacji Rolnictwa (yR ARiWRA, tj.

Agen™j— Restrukturyz—™ji i Woderniz—™ji Rolni™tw— w ypolux
RSeVQT ypoleD uIf Wro™ł—wsk— IUH q 

telF @HeUUA RHI VR HHd eEm—ilx opolskid—rimngovFpl

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją zwracając szcze
gólną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub 
niedołączenie do wniosku będzie skutkowało, zgodnie z § IV ust. I ww. rozporządzenia, 
nieprzyznaniem pomocy.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w yR ARiWR, właściwym ze względu na 
miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, 
albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy, z wyjątkiem 
sytuacji, w której na uprzednio złożony wniosek nie przyznano pomocy. teżeli w danym 
okresie składania wniosków jeden wnioskodawca złoży więcej niż jeden wniosek, ARiWR 
nie przyznaje pomocy.

Informacje na temat działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" udzielane są 
w yR ARiWR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii H VHH QV HH VR.

Polskie Stow—rzyszeaie 
hi—betyków 

Uolo Powi—towe
RUeIHH Strzetee ypolskieD 

uIf Ur—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. Wateriałów 

nie zamówionych nie zwracamy. 
hrukx hruk—rni— „PRO WihSe” 

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 UI| UIP
Pr—wo j—zdy UHT
Pozost—łe numery UPH
Wydzi—ł hróg Powi—towy™h UIRd UISd UITd UIUd UIV

Wydzi—ł Pin—nsowy
TelF wew.x UPUd UPVd UQHd UQId UQPd UQQd UQRd UQS
Wydzi—ł qeodezjiD K—rtogr—fą 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.xUVH 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
rimr.gov.pl
http://www.minrolFgov.plF


V p O w I A T s T R z i v i C K I
Xajpiękniejsz— - koron— z yiszowej

dok. ze str. I
gzęść obrzędową uro™zystoś™i wypełnił— ™eremoni— wrę™z—ni— ™hleb— przez st—rostów i złożeni— koron 

żniwny™h przez deleg—™je sołe™kie. St—rost—mi tegoro™zny™h dożynek bylix tol—nt— tokiel z Xogow™zy™ i 
t—nusz qism—n z Xiezdrowi™, furmistrz T—deusz U—u™h w serde™zny™h słow—™h podziękow—ł rolnikom z— 
trud i wytrw—łość w nieł—twej pr—™y n— roli, — n—stępnie obd—row—ł sołtysów j—ko współgospod—rzy gminy 
- dorodnymi bo™henk—mi ™hleb— . X— z—koń™zenie tej ™zęś™i progr—mu st—rostowie, burmistrz i sołtysi — 
t—kże ofi™j—lni goś™ie dzielili się ™hlebem z mieszk—ń™—mi gminy,

W ™zęś™i —rtysty™znej pod n—miotem biesi—dnym z kon™ertem wystąpił— orkiestr— dęt— z Rudn—, zespół 
śpiew—™zy „Prohsinn” z Uj—zdu, zespół folklorysty™zny „Welodi—” z Sieroniowi™ or—z X—t—li— Wil™zek z

Najlepszy Uczeń
Powiatu Strzeleckiego

Powiatowy Program Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzież)

Zimnej Wódki. qodki śląskie wykon—ł— 
P—ulin— i Roks—n— Uozioł z Sieroniowi™. 
W godzin—™h wie™zorny™h n— biesi—dzie 
śląskiej b—wił wszystki™h zespól Uqf z 
T—rnowski™h qór. hożynki w Ujeździe z—- 
koń™zył— o godz. I.HH w no™y z—b—w— t—- 
ne™zn— z zespołem Voy—ger z Uolonow- 
skiego.

Pewnym novum pod™z—s tegoro™zny™h 
dożynek był „Turniej n— Sołtys— Roku 
PHII”, którym zost—ł Urysti—n Wuszkiet 
z Zimnej Wódki. W trze™h konkuren™j—™hx 
dojeni— krowy, szuk—ni— j—jek w stogu si—- 
n— i biegu po k—pu™hę ok—z—ł się bezkon- 
kuren™yjny. Rekord w dojeniu krowy, to 
P litry mlek— w ™iągu P min. Poz— kon
kursem w tej konkuren™ji sołtysowi do-

równ—ł jedynie burmistrz Uj—zdu T—deusz U—u™h. Xiemniej równie dobry wynik mieli wi™ewojewod— entoni
t—strzębski i r—dny z t—ryszow— tózef huk.

yrg—niz—torzy skł—d—ją serde™zne podziękow—ni— mieszk—ń™om z— li™zny udzi—ł w dożynk—™h, str—ż—- 
kom i policji z— ™zuw—nie n—d porządkiem i bezpie™zeństwem or—z wszystkim którzy włą™zyli się w 
org—niz—™ję imprezy. Xiemniej sz™zególne podziękow—ni— n—leżą się wszystkim sołe™twom z— przepiękne
korowody i misterne korony.

hożynkowe dzieł— zn—l—zły uzn—nie nie tylko w werdyk™ie konkursowego jury , —le również i gospo-
d—rz— gminy - furmistrz— Uj—zdu, który ufundow—ł zn—™zą™e n—grody pieniężne.

Wyniki konkursu n— n—jpiękniejE 
szy korowód dożynkowy
S miejs™e: Xiezdrowi™e, Xogow™zy- 
™e,
Sieroniowi™e
SS miejs™e: t—ryszów, f—l™—rzowi™e, 
Zimn— Wódk—D Ulu™z
SSS miejs™e: ylszow—, St—ry Uj—zd, 
Uj—zd

Wyniki konkursu n— n—jpiękE 
niejszą koronę żniwną
S miejs™e: ylszow—
SS miejs™e: Xiezdrowi™e Xogow™zy- 
™e, Sieroniowi™e, St—ry Uj—zd, Uj—zd, 
t—ryszów. Ulu™z, f—l™—rzowi™e, Zimn— 
Wódk—

Wnioski należy składać 
od I września do 31 października br.

Zasady przyznawania nagrody wraz 
z w nlosklem chłsiępnc nu itru nic i mc mci mi ej 

www.po wt atstrzel ec ki.pl

Celem programu jest wspieranie i motywowanie 
uczniów do rozw ijania uzdolnień poprzez 

przi zna w aiiic nagrodę za wybitne ostygnięci! 
n a itko u c, s po r 1 o wc. spi dc cz n c. k ul l ii r ti In s.

„Nagroda N aj lepszy 1'czeń Powiatu Strzeleckiego" 
zapewnia finansowe wsparcie uzdolnionym uczniom 

szkól z terenu cakgn powiał u strzeleckiego.

Xajlepszy Produkt Powiatu Strzele™kiego PHIO
bbb zwYgsĘSTwy w ueTiqyRss PRZiTwóRSTwy RovxyESpyżYwgzi bbb 

qYRys szfigus
pod kołderką sosu tz—tziki i świeżo siek—nej ™ebuli 

pod—ny z frytk—mi i surówk—mi 

g—ł— tajemnic— sm—ku tego d—ni— tkwi w st—r—nnie dobr—nych skł—dnik—ch i 
sposobie przyrządz—ni—F SwieżeD soczyste mięso wieprzowe pokrojone w nie

duże kąskiD specj—lnie skomponow—n— miesz—nk— przypr—w i odpowiedni pro
ces sm—żeni— wydobyw—ją c—łą głębię sm—kuF 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 miejs™eD do którego z—- 
pr—sz—my nie tylko n— posiłek, —le 
przede wszystkim n— niecodzien
ne przeży™i— kulin—rneF Vok—liz—- 
™j— u skr—ju 1—sUd mini zood myśliw
ski wystrój lok—lu, duży ogródek 
letniD dobr— kuchnia (polska, Ślą
sk—, d—ni— z dziczyznyA i mił— ob
sług— to n—sze —tutyF yd pierwszego 
dni— pr—cujemy n—d tymD —by n—s i 
qoście byli z—dowoleni nie tylko z dobrego jedzeni—d —le przede wszystkim 
miło spędz—li cz—s w n—szej rest—ur—cjiF Proponujemy sm—czną kuchnięD — wszyst
kie d—ni— przygotowujemy od podst—wD 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—- 
pewni—jący bezpieczeństwo serwow—nej przez n—s żywność hl— chcących 
bliżej poobcow—ć z przyrodą polec—my sp—cer po pobliskim lesie i zwiedz—nie

RiSTeuRegt e „ZŁyTY feżexT” 
W—rek Wientus 

uIf Veśn— Id RUeIVH Szbi™koD tek SIH QSR WHSd UVR HQU VPUd wwwFzlotyb—z—ntFpl

mini zoof X—szym n—jwiększym i do tej pory spełnionym m—rzeniem są n—si 
UlienciD bez których nie byłoby n—s tutaj dzisi—jF „Swojski Ulim—t’ j—ki stara
my się z—pewnićD przyciągnęły do n—s też qwi—zdy Polskiej istr—dyD t—kie j—k 
hżemD efroment—lD f—jm i TSeF

Rekl—m— jest n—grodą w konkursie n— X—jlepszy Produkt Powi—tu Strzele™kiego


