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Uonwent St—rostów go n—s ™zek— w tym rokuC
ypolsz™zyzny

IP sty™zni— w siedzibie naszego starostw— odbył się Uonwent St—rostów ypolszczyE 
znyF qłównym i gorącym tematem były kwestie związane ze służbą. zdrowi—D m.irn 
proponowanym przez rząd przekształcaniem szpitali w spółki praw— h—ndlowgo i 
potwierdzaniem przez starostw— przyrządów ortopedycznych.

W—ł— st—biliz—™j—D —lej—k długoC
e z—st—nawi— się dyrektor szpit—l— fe—t— gzempiel

Szpit—I będzie mi—ł wię™ej pieniędzy n— Ie™zenie w tym rokuD ™zy 
mniej niż w ubiegłymC

Umowy na leczenie szpitalne zostały już podpisane, ale ich wartość, — czasami 
nowy sposób rozliczania, spowodują. mniejsze przychody niż w roku PHIHf hotyE 
czy to mFim Szpitalnego yddziału Ratunkowego, Ratownictwa Wedycznego, nieE 
których poradni, programu zdrowotnego e profilaktyki rak— piersiF

gzy s—tysf—k™jonują™y jest kontr—kt n— por—dnie przyszpit—IneC gzy 
też ™zek—ją n—s wieIomiesię™zne kolejki do spe™j—IistyC

Uontrakt absolutnie nie może n—s zadowalać e dl— większości poradni jest 
niższy cenowo lub liczbowo, w dodatku zawarto go tylko n— pół roku. Uolejki - 
niestety - są obecnie czek— się n— przyjęcie do poradni około UP miesięcyF

Urótkie podsumow—niex ™zy szpit—l będzie mi—ł w roku PHII wyst—rE 
™z—ją™o dużo pieniędzyD by n—s Ie™zycC S n— z—pl—now—ne inwesty™jeC

W szpitalu będą. realizowane inwestycje przygotowywane już od roku PHHWf Są 
to mFim wymian— okien, dachu, informatyzacja szpital—F Zakończy się rozbudowa 
Szpitalnego yddziału Ratunkowego i modernizacja kotłowni.

Pieniądze n— finansowanie inwestycji pochodzą z funduszy unijnych i z—ciąE 
gniętych kredytówF X— pewno sytuacja finansowa pogorszy sięF hobre wyniki 
finansowe osiągane w latach ubiegłych zapewniają nam wprawdzie stabilizację, ale 
tylko n— jakiś cz—sf tak długi e to jest obecnie przedmiotem wyliczeńF

go z pro™esem z XPZ w spr—wie n—dwykon—ńC gzy szpit—I z—wsze stoi 
n— przegr—nej pozy™ji wobe™ XPZC
Proces z NPZ o n—dwykonani— z— rok PHHW przegraliśmy, ale nie składamy broni e 
będziemy się odwoływać do Sądu epelacyjnego we Wrocławiu

Przewozy do restrukturyz—™ji
y sytu—™ji w strzele™kim PUSEie mówi Ren—t— Wor—wie™D 

™złonek Z—rządu - qłówny Usięgowy
yd I sty™zni— podroż—ły biIetyD —Ie wię™ejD niż o I7 VATd npF ze StrzeE 

Ie™ do ypoI— kosztuje dziś VdWHd pod™z—s gdy w™ześniej VdQHf Skąd t—kie 
podwyżkiY ™zy biIety miesię™zne też podroż—ły w t—kim stopniuC S ™zy nie 
jest przerzu™enie n— kIientów ™zęś™i wy™hodzeni— ze złej sytu—™ji fin—nE 
sowejC StwierdzenieD że firm— znów z—™znie się rozwij—c @NTyD I^HUbnA 
sugerujeD że w ost—tni™h I—t—™h n—stępow—ł jej up—dekC

Rzeczywiście - bilety podroż—ły, ale w różny sposóbF Podwyżka biletów jednoE 
razowych od IfHIfPHII r wynosząc— średnio U% jest następstwem zmiany stawki 
VAT oraz wzrostu cen podstawowych składników kalkulacyjnych usług przewozoE 
wychF yd styczni— nastąpił— również podwyżka cen biletów miesięcznych, która 
jest konsekwencją wyłącznie zmiany stawki VAT @z U% n— V%A. Zróżnicowana 
skal— podwyżek @mniejsz— dl— posiadaczy biletów miesięcznychA m— stanowić z—e 
chętę do stałego korzystania z naszych usługF

W roku PHIH odnotowaliśmy rekordowe ceny paliwa, powodujące przyrost 
kosztów o IT7 — jednocześnie wzrost podatków i opłat administracyjnych o Q7, 
wzrost kosztów energii o R7, itdF tak widać tylko w części ułamkowej zastosowana 
podwyżka jest w stanie pokryć ponoszone kosztyF Nieskompensowane wpływami 
koszty pokrywamy od lat nadwyżkami z prowadzonej działalności poza przewoE

rfo^F na str. P

W budże™ie Powi—tu jest wię™ej pieniędzy niż 
w ubF rokuD —Ie ™zy to ozn—™z—D że po ™hudy™h 
I—t—™h przyszedł już ™z—s n— I—t— tłusteC 
e Niezupełnie - odpowiada starosta tózef Sw—czyE 
n—F - N— razie prawdziwie „tłustym” dl— nas okreE 
sem był rok PHHVf S chyb— długo t—kie jak wówczas 
dochody i wydatki pozostawać będą w sferze n—E 
szych marzeńF ghoć budżet w roku PHII będzie 
wyższy o okF IP7, — wydatki n— inwestycje o II 
mln zł, to jednak nie m— co liczyć n— zaspokojenie 
wszystkich naszych potrzebF
E gzyIiCFFF
e Pierwszy przykł—dx drogiF W tej chwili zim— zelż—E 
ła, ale już dał— się nam nieźle we znakiY dość mocno

uderzył— n—s też po kieszenix wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg 
powiatowych do tej pory przekroczyły już okF pół milion— złotych, — przed nami 
jeszcze druga połowa stycznia, luty, no i listopad i grudzieńF Przy obfitych opadach 
śniegu i silnych wichurach (jak tego doświadczaliśmy w pierwszej połowie styczE 
ni—A, wprowadzeniu dodatkowego sprzętu @m.im pług z wirnikiemA - i tak nie 
byliśmy w stanie wygrać z naturą pewne odcinki były nieprzejezdneF A teraz, kiedy 
drogi stały się czarne, widać wszystkie zniszczenia, które spowodował— zim—F PrzeE 
jechałem wszystkie nasze drogi Powiatowe i jestem przerażonyx łatanie dziur w 
jezdniach będzie n—s słono kosztować. fo w zasadzie to jest błędne kołox sypiemy 
duże ilości mieszanki solnoEpi—skowej, żeby utrzymać przejezdne drogi, ale n—E

dok, na sir. R

WyŚP e w n—szym powie™ie 
zebr—no SU tysię™y złoty ™h

Uczniowie ZSZ nr I w Strzelcach Opolskich w 19 Pinale Wielkiej Orkiestry Świą
tecznej Pomocy. Więcej czyta— na sir. R

Strzel™z—n 
—lbum 

rodzinny

hrodzy gzytelnicy3 Zapraszamy do 
wspólnego tworzenia „Strzelczan albu
mu rodzinnego” - zbioru zdjęć doku
mentujących życie naszych pradziad- 
kówD dziadkówD rodziców i nas samych. 
Starsi odchodząD niestetyD młodzi co
raz rzadziej pamiętająD kto i z jakiej 
okazji został uwieczniony na pożółkłej 
dziś fotografii, W naszych domach jest 
ich wiele - ślubny^ komunijny^ 
portretowychD z dziećmi i bez nich. Ro
bionych przy większych i mniejszych 
uroczystościachD w domu czasem w 
atełier fotograficznymD kiedy indziej - 
na wołnym powietrzu. Są zdjęcia „po
zowane” i robione „na gorąco” pod 
wpływem chwili. Są uroczyste zdjęcia z 
zakładów pracyD ale też z festynów czy 
zabawD z ulic procesji i piełgrzymekD 
pochodów. Stworzenie „Strzełczan al
bumu rodzinnego” to szansa na ocale
nie tych niezwykłych pamiątek naszej 
przeszłości i przekazanie ich naszym 
następcom.

Pamiętają Państwo wystawę zdjęć 
z dawnych dożynek w powiecie strzeE 
leckimC ybejrzały ją podczas pierwszeE 
go „Święta ghleba” tysiące osób3 Ale 
to, że udał— się nadzwyczajnie, nie byE 
łoby możliwe bez Państw— z—angażoE 
wani— i udostępnieni— własnych fotoE 
gr—fiiF

dok. na str. S

Z—ćmienie Słoń™—

Żeby osiągnąć taki efekt trzeb— wysokiej klasy sprzętu, — przede wszystkim umieE 
jętnościF FotF renryk gzempiel

Niezależnie od tego, jak specjaliści oceE 
nią warunki obserwacji tego zjawisk— w 
Strzelcach ypolskich, nam, laikom, 
wydawały się wsp—niałeF
Wiele osób rzuciło się do okien, z okiem 
„uzbrojonym” w przeróżnego rodzaju 
przydymione @lub nawet sp—w—lniczeA 
szkła, folie (często wyciągnięte ze st—E 
rych dyskietekA, nawet w płyty gh.

S dzięki tym „specjalistycznym” przyE 
rządom próbowaliśmy robić zdjęcia, ale 
wtedy wychodziło takiex

R styczni— PHII roku yd godzF VfIR do IIfHS w Polsce widoczne było głębokie 
z—ćmienie częściowe Słońc— @n— większości terytorium kraju przesłonięciu uległo 
około US7 tarczy przy fazie VP%Af Najlepsze warunki obserwacji wystąpiły w 
południowoEwschodnich rejonach kraju @npF Rzeszów, PrzemyślA, najgorsze e w 
północnoEz—chodniej części kraju @npF SzczecinAF
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p y w s e t s t r z i v i g u s

Sesj—R—dy Powi—tu
fudżet Powi—tu n— rok PHII w li™zb—™hx

hochody budżetu Powi—tu e
z czego dochody bieżące e
dochody m—jątkowe e

UP WPH VQS zł
TH HWV WHIzł

IP VPI WQR zł

Przychody budżetu Powi—tu e V QUP HTR zł

Wyd—tki budżetu Powi—tu e
z czego wyd—tki bieżące e
wyd—tki m—jątkowe e

UT VSI QUP zł 
SV RVT QIH zł 
IV QTS HTP zł

Rozchody budżetu Powi—tu e R RRI SPU zł

Rezerwy celowe utworzone 
w budżecie Powi—tu e I PRR IVH zł

hopowiedzmy jeszcze-D że deficyt w wysokości ponad QdWQ mln zł sfinansowany 
zostanie kredytem @w tym uwzględniona została kwota ponad 7HT tysięcy zk 
przeznaczona na tzw. wkład własny w zadaniach realizowanych przez Powiat 
Strzelecki z udziałem środków Ui).

QH grudni— PHIH r. o godzF IQfHH w sali narad Powi—tu Strzele™kiego odbył— się 
SSS w obe™nej k—dencji, — ostatni— w roku sesj— R—dy Powi—tu Strzele™kiego. Xiem—l 
w ™—łoś™i poświęcon— zost—ł— budżetowi n— rok PHI I.

Z—nim jedn—k przystąpiono do jego u™hw—leni— @budżet sz™zegółowo om—wi—E 
ny był n— posiedzeni—ch komisji problemowy™hA r—dni podjęli dwie u™hw—ły. Pierwszą 
e w spr—wie wyg—śnięci— m—nd—tu r—dnego Powi—tu Strzeleckiego. Pisemne zrzeczeE 
nie m—nd—tu złożył— r—dn— W—riol— Wiesiollek z qóry św. enny. W jej miejsce w 
skł—d R—dy powinien wejść kolejny k—ndyd—t z tej s—mej listy @Uomitetu WyborE 
czego Stow—rzyszenie Ziemi— Strzeleck—A w tym s—mym okręgu wyborczym @okręg 
nr RA. Powinien - bo kolejn— osob— n— liście może n— to nie wyr—zić zgodyD wobec 
czego jej miejsce z—jmie n—stępny k—ndyd—t z tej s—mej listy.

hrug— podjęt— n— tej sesji uchw—ł— określ— z—kres pr—cy r—dnych w roku PHII, 
dotyczy bowiem terminów i tem—tyki sesji R—dy Powi—tu Strzeleckiego n— rok 
PHII @przypomnijmyD że k—żdy mieszk—niec powi—tu może uczestniczyć w sesj—ch 
R—dy Powi—tuA. A otoD j—kiej tem—tyce poświęcone będą sesje R—dy w tym roku.

W n—stępnej uchw—le r—dni zdecydow—li o pl—nie i z—kresie kontroli, j—kie 
przeprow—dzi w roku PHII Uomisj— Rewizyjn—.

Zmi—ny St—tutu Powi—tu Strzeleckiego zost—ły przyjęte w kolejnej uchw—le. 
X—jogólniej rzecz ujmującx większe upr—wnieni— prow—dzącego obr—dy służyć m—ją 
uspr—wnieniu przebiegu sesji.

Potem r—dni przystąpili do głosow—ni— c—łego p—kietu uchw—ł związ—nych z 
fin—ns—mi, z których oczywiście n—jw—żniejsz— to uchw—ł— budżetow— n— rok PHII. 
W pierwszej z tego p—kietu r—dni pozytywnie z—opiniow—li zmi—ny w pl—nie fin—nE 
sowym i inwestycyjnym Szpit—l— Powi—towego im. Pr—ł—t— t. qlow—tzkiego w Strzek 
c—ch ypolskich or—z zmi—ny w budżecie n— rok PHIH. Uolejne dwie dotyczyłyx 
ust—leni— wyk—zu wyd—tkówD które niewyg—s—ją z upływem roku budżetowego PHIH 
i określeni— ost—tecznego terminu ich re—liz—cji w roku PHII or—z uchw—leni— 
wieloletniej prognozy fin—nsowej Powi—tu Strzeleckiego.

X—stępn— w kolejności to uchw—ł— budżetow—. Przewodniczący renryk f—rtoE 
szek odczyt—ł uchw—ły Region—lnej Szby ybr—chunkowej w spr—wie opinii o przedE 
łożonym projekcie uchw—ły budżetowej Powi—tu Strzeleckiego n— PHII r.D w spr—E 

gz—pki z główD oto geniusz3
hobiegł końc— rok ogłoszony przez 

Winistr— Uultury i hziedzictw— X—roE 
dowego Rokiem Pryderyk— ghopin—. 
hwusetn— rocznic— urodzin wybitnego 
polskiego kompozytor— i pi—nisty epoE 
ki rom—ntycznej st—ł— się pretekstem 
dl— wielu imprez kultur—lnychD koncerE 
tów, wyst—w i projektów o ch—r—kterze 
eduk—cyjnym.

Uczniowie strzeleckiego liceum poE 
st—nowili uczcić p—mięć Pryderyk— 
ghopin—D org—nizując cykl imprez kuk 
tur—lnych skierow—nych do swoich róE 
wieśników.

ybchody rocznicowe z—początkoE 
w—ł orygin—lny fl—sh mobD poleg—jący 
n— wspólnym odt—ńczeniu polonez— Ae 
dur w cz—sie długiej przerwy. W cz—sie 
dwudziestu minut n— szkolnym koryt—E 
rzu rozbrzmiew—ły dźwięki muzykiD — 
kolejne osoby przyłącz—ły się do koroE 
wodu porusz—jącego się w rytm st—roE 
polskiego chodzonego. Te krótkie chwiE 
le udowodniłyD że zd—nie Schum—nn—x 
DDhzieł— ghopin— to ukryte wśród kwieE 
ci— —rm—ty” n—d—l z—chowuje w—lor —kE 
tu—lnościD poniew—ż w cz—sie tych kib

kun—stu minut nikt nie pozost—ł oboE 
jętny wobec godnie sunącego korowoE 
du.

ybchody Roku ghopin— w ogólni—E 
ku w grudniowej już —urze objęły jeszE 
cze wyst—wę n— tem—t życi— i twórczoE 
ści kompozytor—D pokonkursową wyE 
st—wę pr—c z wizerunk—mi ghopin— lub 
jego k—ryk—tur—mi or—z tem—tyczną grę 
terenową z ghopinem w roli głównej. 
Ukoronow—niem dzi—ł—ń wokół roczE 
nicy urodzin ghopin— będzie koncert w 
wykon—niu uczniów Zespołu Szkół 
ygólnokszt—łcącychx Urzysztof— W—e 
lecki or—z tędrzej— fiedrzyckiegoD iluE 
strow—ny mont—żem słownym w wyE 
kon—niu członków szkolnej grupy 
DDP—trz i zmieni—j”. Usłyszeć będzie 
możn— n—jpiękniejsze utwory ghopiE 
n—D m.in.x Polonez— cisEmoll, Preludium 
hesEdurD Xokturn fEmoll, W—lc— AsEdur. 
P—g—nini fortepi—nowyD cudowne dziecE 
koD poet— dźwiękówD R—f—el fortepi—E 
nuD —nioł przy demonie Viszcie...E wieE 
lu określeń doczek—ł się Prydeiyk ghoE 
pinD okrzyknięty geniuszem przez s—e 
mego R. Schum—nn—. Uiedy pierwsz— 

wie opinii o możliwości sfin—nsow—ni— deficytu określonego w projekcie uchw—ły 
budżetowej Powi—tu Strzeleckiego n— PHII r. or—z w spr—wie opinii o przedłożoE 
nym projekcie uchw—ły o wieloletniej prognozie fin—nsowej Powi—tu StrzeleckieE 
go. Wszystkie opinie Skł—du yrzek—jącego Region—lnej Szby ybr—chunkowej w 
ypolu były pozytywne.

X—stępnie przewodniczący poszczególnych komisji problemowych odczyt—li 
opinie swoich komisji n— tem—t projektu budżetux wszystkie były pozytywneD —le 
też wszystkie wnioski Uomisji zost—ły uwzględnione w budżecie PHII rok. tednoE 
głośnie przegłosow—no —utopopr—wki do projektu tegorocznego budżetu Powi—tu. 
Po tych czynności—ch n—dszedł cz—s n— głosow—nie. R—dni zgodnie jednogłośnie 
przyjęli budżet.

t—ko ost—tnią uchw—łę przyjęto uchw—łę w spr—wie regul—minu określ—jącego 
niektóre z—s—dy wyn—gr—dz—ni— n—uczycieli z— pr—cę or—z z—s—dy przyzn—w—ni— 
n—uczycielom z—trudnionym w oświ—towych jednostk—ch org—niz—cyjnych prow—E 
dzonych przez Powi—t Strzelecki dod—tków do wyn—grodzeni— i n—gród.

W związku z br—kiem wniosków or—z interpel—cji r—dnych St—rost— tózef Sw—e 
czyn— or—z Przewodniczący R—dy renryk f—rtoszek złożyli wszystkim zebr—nych 
r—dnym or—z gościom życzeni— noworoczne.

Uolejn— Sesj— R—dy Powi—tu odbędzie się PT styczni— PHI I o godzinie IQ.HH. 
Tem—tem przewodnim będziex
I. Spr—wozd—nie z dzi—ł—lności Uomisji fezpieczeństw— i Porządku z— PHIH r.
P. Przyjęcie pl—nów pr—cy komisji problemowych n— rok PHII.
Q. Snform—cj— o st—nie zimowego utrzym—ni— dróg PHIHGPHII
R. Snform—cj— Prezes— PUS o dzi—ł—lności spółki od d—ty przejęci— przez Powi—t

Adam Ur—k—

Przewozy 
do 

restrukturyz—cji
dok. ze sir. I

Tem—tyk— sesji R—dy Powi—tu w PHII

Sty™zeń
I. Spr—wozd—nie z dzi—ł—lności Uomisji fezpieczeństw— i Porządku z— PHIH r.
P. Przyjęcie pl—nów pr—cy komisji problemowych n— rok PHII.
Q. Snform—cj— o st—nie zimowego utrzym—ni— dróg PHIHGPHII
R. Snform—cj— Prezes— PUS o dzi—ł—lności spółki od d—ty przejęci— przez Powi—t

Vuty
I. Snform—cj— Powi—towego Rzecznik— Uonsumentów z— PHIH r.
P. Spr—wozd—nie hyrektor— Powi—towego gentrum Pomocy Rodzinie z dzi—ł—k 

ności PgPR w PHIHr.
W—rze™

I. Spr—wozd—nie z dzi—ł—lności Powi—towego Urzędu Pr—cy w Strzelc—ch ypob 
skich z— PHIH r.

Uwie™ień
I. ycen— re—liz—cji budżetu z— PHIHr. Podjęcie uchw—ły o —bsolutorium.
P. Snform—cj— Uomend—nt— Powi—towego Policji o st—nie bezpieczeństw— w poE 

wiecie
W—j

I. Snform—cj— P—ństwowego Powi—towego Snspektor— S—nit—rnego dotycząc— st—nu 
s—nit—rnego powi—tu

P. ycen— dzi—ł—lności W—rszt—tów Ter—pii Z—jęciowej w Z—w—dzkiem
gzerwie™

I. heb—t— drogow—.
Vipie™

I. Sytu—cj— w służbie zdrowi— - inform—cj — o wykon—niu pl—nu fin—nsowego z— 
pierwsze półrocze.

P. Przedst—wienie inform—cji wynik—jących z —n—lizy oświ—dczeń m—jątkowych 
r—dnych i kierowników jednostek org—niz—cyjnych powi—tu

Wrzesień
I. Spr—wozd—nie z re—liz—cji budżetu z— S półrocze PHII r.
P. heb—t— oświ—tow— e inform—cj— o st—nie re—liz—cji z—d—ń oświ—towych Powi—tu 

Strzeleckiego z— rok szkolny PHIHGPHII
P—ździernik

I. Snform—cj— Wojewódzkiego Snspektor— ychrony Środowisk— o st—nie środoE 
wisk— n— obsz—rze województw—

P. ycen— re—liz—cji Str—tegii Powi—tu Strzeleckiego
Vistop—d

I. Snform—cj— o dzi—ł—lności homów Pomocy Społecznej prow—dzonych przez 
Powi—t Strzelecki or—z instytucje kościelne

P. ycen— współpr—cy s—morządów gmin z s—morządem powi—towym
Q. Snform—cj — Uomend—nt— Powi—towego P—ństwowej Str—ży Poż—rnej o st—nie 

bezpieczeństw— ochrony przeciwpoż—rowej w powiecie or—z o z—grożeni—ch 
poż—rowych powi—tu.

qrudzień
I. Uchw—lenie budżetu n— PHIP rok
P. Uchw—lenie terminów i tem—tyki sesji R—dy Powi—tu n— PHIP rok.
Q. Uchw—lenie pl—nu kontroli Uomisji Rewizyjnej n— rok PHIP
R. Spr—wozd—nie z dzi—ł—lności komisji problemowych z— PHII.

miłość kompozytor—D W—ri— qł—dkowE 
sk—D n—pis—ł— w szt—mbuchu ghopin— 
słow—x DDWogą cię obcy lepiej n—groE 
dzić, ocenić, lecz od n—s koch—ć mocE 
niej n— pewno nie mogą”D Pryderyk 
dod—łx DDmogą”. Vice—liściD odd—jąc po

dwustu l—t—ch hołd wielkiemu kompoE 
zytorowiD chcą pok—z—ć, że p—mięć o 
ghopinie n—d—l pozost—je żyw—D — z 
ż—lem wypowiedzi—ne słow— wielkiego 
muzyk—D d—wno już przest—ły mieć coe 
kolwiek wspólnego z pr—wdą.

horot— W—ckul—

zowej @st—cj— p—liwD st—cj — di—gnostyczE 
n—D h—ndel części—mi s—mochodowymiD 
wyn—jmyD rekl—m— itp.A. Xiepodw—ż—k 
nym f—ktem jest, że sp—d—jąc— frekwen 
cj— p—s—żerów w przewoz—ch regul—^ 
nych n— skutek rozwoju motoryz— cji 
indywidu—lnejD niżu demogr—ficznego 
wśród młodzieży szkolnej powodujeD 
że większość kursów m— ch—r—kter soe 
cj—lny To niewątpliwie wpływ— n— wyE 
nik fin—nsowy spółki. X— przestrzeni 
ost—tnich l—t spółk— nie up—d—ł—D — rozE 
wij—ł— swój potencj—ł w mi—rę posi—E 
d—nych możliwości, —czkolwiek rozE 
wój ten ogr—nicz—ł br—k dostępu do 
funduszy unijnych. hl— przykł—du możE 
n— tu wymienić t—kie inwestycjeD j—kx 
utworzenie —utoEzłomu @PHHTAd rozE 
wój h—ndlu części—mi s—mochodowyE 
mi poprzez utworzenie sklepu n— dworE 
cu @PHHUA, rozszerzenie usług w—rszt—E 
towych o di—gnostykę poj—zdów cięż—E 
rowych @PHHVA, wymi—n— inst—l—cji n— 
myjni @PHHWA, moderniz—cj— obiektów 
pod wyn—jem @PHHVePHHWA, rozbudoE 
wę st—cj i di—gnostycznej @PHIHA i inweE 
stycje w t—bor s—mochodowy @R do S 
poj—zdów rocznieA. Wielkość ponoE 
szonych n—kł—dów inwestycyjnych 
oscylow—ł— średnio wokół kwoty I,P 
mln zł.

gzy "z—strzyk" Powi—tu w wyE 
sokoś™i okF QHH tysię™y jest wyst—rE 
™z—ją™yD by pomó™ W—szej spół™e 
przetrw—ć n— rynkuC Wyst—r™z—E 
ją™y to n— pewno nieD —le pozw—l—E 
ją™y sfin—nsow—ć w ™zęś™i @UH%A 
z—kup I nowego —utobusu lub poE 
kryć koszt gener—lnej odbudowy 
P eksplo—tow—ny™h przez spółkę 
—utok—rówF

Wówi się o restrukturyz—™ji 
spółkiD przewidzi—nej n— S l—tF gzy 
ten pro™es już się z—™zął ™zy jeszE 
™ze trw— opr—™owyw—nie go j—ko 
pl—nuC X— ™zym konkretnie będzie 
poleg—łC t—kie zmi—ny ™zek—ją 
W—sd pr—™ownikówD i n—s - p—s—żeE 
rówC @przyn—jmniej te w bieŻF 
rokuA

Str—tegiczne dzi—ł—ni— spółki n— 
l—t— PHIIePHIS określone zost—ły w Se 
letnim pl—nie rozwoju, przyjętym przez 
R—dę X—dzorczą spółki. Pl—n ten z—e 
ktad— inwestycje rzędu IH mln zł . PrioE 
rytetem w tym okresie będzie odbudoE 
w— t—boru —utobusowego - jego odmłoE 
dzenie, podniesienie komfortu j—zdy 
or—z zwiększenie poziomu bezpieczeńE 
stw— podróżujących. Pl—n rozwoju z—e 
kł—d— również pewne dzi—ł—ni— restrukE 
turyz—cyjne w sferze m—jątku, koszE 
tów i z—trudnieni— poleg—jące n— upłyn 
nieniu zbędnych z—sobów rzeczowych 
firmy, cięć oszczędnościowych w nieE 
których pozycj—ch kosztowych i 
zmniejszenie z—trudnieni— o IR7.

gzek—ją n—s też pewne zmi—ny z 
uw—gi n— wchodzące nowe regul—cje 
pr—wne w z—kresie publicznego tr—nsE 
portu zbiorowego. X—jbliższe S l—t bęE 
dzie przejściowym okresem dostosoE 
w—ni— prow—dzonej polityki tr—nsporE 
towej do nowych w—runków or—z z—s—d 
org—niz—cji i fin—nsow—ni— przewozów 
o ch—r—kterze publicznym. Xow— ust—E 
w— o publicznym tr—nsporcie zbioroE 
wym @wchodząc— w życie od 
I.HQ.PHIIr.A z—s—dniczo zmieni z—s—dy 
org—niz—cji i fin—nsow—ni— tr—nsportu 
zbiorowego. Przedsiębiorstw— przewoE 
zowe nie będą już kreow—ć rynku usług 
przewozowych. Sch rolę przejmą lok—R 
ne s—morządy poszczególnych szczeE 
bli, które st—ną się org—niz—torami dzi—E 
ł—lności przewozowej, tworząc pl—ny 
zrównow—żonego rozwoju publicznego 
tr—nsportu zbiorowego i z—wier—jąc 
umowy z oper—tor—mi publicznego 
tr—nsportu n— obsługę sieci komunik—E 
cyjnych.
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RyzuŁeh qyhzsx PRegY ePTiu yqóvxyhysTĘPXYgr 
xe terenie pywseTU sTRZiViguiiqy xe phii Ryu
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eptek— PnFEPt Sobot— Xiedziel— i święt—

RUeIVH Szbicko _ „Vademecum”
uIf Powstańców Śl.

VFHHEIVFHH

RUeIQQ temielni™a „iwa”
uIf Xowa Uolonia IR

VFHHEIVFHH V.HHEIQ.HH

RUeIIH Uolonowskie „W yśrodku Zdrowia” 
uIf Veśna T

VFHHEIVFHH V.HHEIR.HH

RUeISH Veśni™a „Pod Vipami”
Pla™ Xarutowicza P

VFHHEIUFHH W.HHEIQ.HH Pełni pogotowie pra™y

RUeIHH Strzelce yp. „Xa hobre i na Złe” 
ys. Piastów Śl IS

VFHHEIVFHH V.HHEIQ.HH Zgodnie z harmonogramem 
dyżurów opracowanym 

przez apteki
RUeIHH Strzel™e ypF „Plos” 
ul. f. ghrobrego I

VFHHEIWFHH V.HHEIQ.HH Zgodnie z harmonogramem 
dyżurów opracowanym 

przez apteki
RUeIHH Strzel™e ypF „Pod Ratuszem” 
Rynek P

VFHHEIWFHH V.HHEIQ.HH Zgodnie z harmonogramem 
dyżurów opracowanym 

przez apteki
RUeIHH Strzel™e ypF „Pod Słoń™em” 
pla™ Żeromskiego W

VFHHEIWFHH V.HHEIQ.HH Zgodnie z harmonogramem 
dyżurów opracowanym 

przez apteki
RUeIHH Strzel™e ypF „Vita” 
uIf tordanowska la

VFHHEIWFHH W.HHEIQ.HH Zgodnie z harmonogramem 
dyżurów opracowanym 

przez apteki
RUeIHH Strzel™e ypF „elga” 
uIf Warka Prawego W

VFHHEIWFHH V.HHEIQ.HH Zgodnie z harmonogramem 
dyżurów opracowanym 

przez apteki
RUeIHH Strzel™e ypF „gentrum” 
uIf Warka Prawego U

WFHHEPIFHH W.HHEIR.HH Zgodnie z harmonogramem 
dyżurów opracowanym 

przez apteki
RUeIHH Strzel™e ypF Wgr W. Urbanowicz 
ysF Piastów Śl.

VFHHEIVFQH W.HHEIQ.HH

RUeIRQ Ujazd „Pod Witrażem”
Pla™ Dgo Waja

VFQHEIUFQH W.HHEIP.HH Pełni pogotowie pra™y

RUeIPH Zawadzkie „Xowa”
ul. ypolska UH

VFQHEPHFHH V.HHEIR.HH
IT.HHEIU.HH 

@zamiennie z Apteką, przy 
ul. Dworcowej., i „Awos”A.

RUeIPH Zawadzkie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
ul. hwor™owa T parma™euty™znego

giPARMEweRSZewe S.e. 
epteka HIeQHI

VFHHEPHFHH V.HHEIR.HH IT.HHEIU.HH 
@zamiennie z Apteką 
„Xowa” i „Awos”A.

RUeIPH Zawadzkie „Awos” 
ul. ypolska QR

VFHHEPHFHH V.HHEIR.HH
IT.HHEIU.HH 

@zamiennie z Apteką przy 
ul. Dworcowej i Apteką 

„Xowa”A.
RUeIQR fłotni™a Punkt Apte™zny
Strzele™ka „qrzybek”
ul. gentawska P

VFHHEITFHH V.HHEIQ.HH

RUeIUS Uadłub Punkt Apte™zny
ul. Młyńska P „ferni”

VFHHEITFHH

RUeIPT Uiel™za Punkt Apte™zny
ul. ypolska Q „AWyS”

VFQHEIVFHH V.QHEIP.QH

RUeIHH Rozmierz Punkt Apte™zny
ul. Uoś™ielna I „ferni”

Pn, Śr.D Pt.
VFHHEITFHH

WtorekDgzwartek 
IP.HHEIV.HH

wsĘhZYxeRyhywY ixwiSTyR pyszuuuti ysóf 
hy xywy pywsTetĄgiqy zeuŁehu PRyhuugYJNiqyx 

PieRv sTREew sFe 
rUeIhh sTRZEvgE yPyvsuiED uVf qyqyviŃsue ih 

Ne NesTĘPujĄgE sTeNywisuex
Pr—™ownik mont—żu Pr—™ownik wtrysk—rek

ypis stanowiskax
b Pro™es produk™ji na linii taśmowej TeV osóbA w z góry 

ustalonym pro™esie montażu
b Pra™a do™elowo SS zmianowa
Wymagane umiej ętnoś™iGwykształ™eniex
b Pra™owni™y zostaną przeszkoleni i każdy zakres oboE 

wiązków będzie jasno określony w instruk™ji stanowiE 
skowej

b Pożądane doświad™zenie na produkcji

ypis stanowiskax
b Proces produkcji komponentów plastikowych. yklejanie 

folią, zabezpieczanie specjalną pianką i pakowanie do 
pudła

b Praca docelowo SV brygadowa
Wymagane umiej ętnościGwykształceniex
b Pracownicy zostaną przeszkoleni i każdy zakres obowiązE 

ków będzie jasno określony w instrukcji stanowiskowej
b Pożądane doświadczenie na produkcji

Pr—™ownik m—g—zynu Pr—™ownik Qe @j—kośćA

ypis stanowiskax
b Uontrola pro™esu ru™hu materiałowego wewnątrz faE 

bryki
b Przyjmowanie materiału, wstawianie go na odpowiedE 

nie lokalizacje, kontrola @iloś™iowaA nad wydawaniem 
go na produkcję

b Xadzór nad utrzymaniem zgodnych z dokumentacją 
ilości materiału na magazynie

b Praca docelowo SS brygadowa
Wymag ane umiej ętnościGwykształceni e x
b Uprawnienia na wózki widłowe, doświadczenie w pracy 

na magazynie @najlepiej w firmie o rozwiniętych struk.E 
turach i standardachA

ypis stanowiskax
b Uontrola procesu produkcji oraz materiałów 

@przychodzących/wychodzącychA
b Xadzór nad utrzymaniem standardów jakościowych w faE 

bryce i propagowanie idei jakości wśród pracowników
b Praca docelowo SV brygadowa
Wymag ane umiej ętnościG wykształceniex
b Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi 

@np. suwmiarkaA, umiejętność czytania rysunku techniczE 
nego oraz zmysł techniczny będą dodatkową zaletą

b Pożądane doświadczenie na produkcji

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

POWIATOWY URZĄh PRegY

uL Gogolińsk— P —d 
RUeIHH Strzeke Opolskie 

tek RTP IV IH

STexywssuy wsitsgi 
PRegY

wYweqexse 
ygziuswexse 
PRegyhewgYx

eqiXT NSiRugrywySgi STRZELgE yP. 
c yKyLIgE

e wykszt. średnie lub wyższe 
e mile widziane wykszt.

kierunkowe
e prawo j—zdy kat.B

KUgHARZG pywyg 
KUgHARZA qRAfÓW
KyNSULTANT DS. 
yfSŁuqi klienta STRZELgE yP. e wykszt. min. zawodowe 

e dobra dyk™ja
e komunikatywność

sPRZihewge STANISZgZE WLK. e obsługa kasy fiskalnej 
e aktualna ks. zdrowia 
e doświad. mile widziane

sPRZihewge STRZELgE yP. e wykszt. min. zawodowe 
e doświad™zenie zawodowe 
w handlu mile widziane

KUgHARZ STRZELgE yP. e wykszt. min. średnie 
kierunkowe

e doświad™zenie zawodowe
e znajomość j.angielskiego 

w stopniu komunikatywnym
BeRMANKAG KELNERKA kalinów

pywyg KUgHENNA QGR kalinów

KyNSULTANT hSF 
yfSŁUqi KLIENTA

STRZELgE yP. e wykształ™enie min. 
zawodowe

e podstawy obsługi komp. 
e dobra dyk™ja

KIERyWge KATf gcE TRANSPyRT 
MIĘDZYN. 
(NIEMgY)

e prawo jazdy kat. gcE 
e uprawnienia na przewóz 
rze™zy

e doświad™zenie zawodowe
SPRZEhAWgA STRZELgE yP. 

@MyŻLIWE 
ZDZIESZyWIgE)

e prawo j azdy kat. B
e doświad™zenie zawodowe

KIERyWge KATf gcE TRASY KRAJyWE e prawo jazdy kat. gcE
KIERyWge KATf gcE TRASY KRAJyWE e prawo jazdy kat. gcE 

e doświad™zenie zawodowe 
mile widziane

KUgHARZGKA
PyMyg KUgHARZA qRABÓW (IZBIgUy) e mile widziane wykszt. 

kierunkowe
e mile widziane doświad.

KIERyWgA KATf gcE TRASY KRAJyWE e prawo jazdy kat. gcE
BRUKARZ WEDŁUq ZLEgEŃ e prawo jazdy kat. B

e doświad™zenie zawodowe
KIERyWgA - yPERATyR 
pyMPY hy fETyNU

PyWIAT
STRZELECKI 

yRAZ 
K.EUyZIELSKI

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

LAKIERNIK SAMf ByRYgZ e mile widziane doświad.
PRAgyWNIK REMONT. WEDŁUq ZLEgEŃ e doświad™zenie zawodowe
DEKARZ - PyMygNIK 
DEKARZA

WEDŁUq ZLEgEŃ e uprawnienia na piły 
motorni™ze

e mile widziane doświad.
MA.qAZYNIER qLIWIgE

e KLESZgZÓW
e wykszt. min. zawodowe 
e upraw. na wózki widłowe 
e książe™zka sanepidowska 
e doświad. na magazynie 

mile widziane
PRAgyWNIK PRyhUKgJI STRZELEg yP.
Peuywegz/PRegywNiu 
PRyhUKgJI

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

STyLARZ STRZELgE yP. e wykształ™enie kierunkowe 
zawodowe

e doświad™zenie zawodowe
yPERATyR KyPARKy 
E ŁADyWARKI

WEDŁUq ZLEgEŃ e uprawnienia operatora 
kopano - ładowarki

e doświad™zenie zawodowe
yPERATyR wózka 
WIhŁyWEqy

yLSzywe e wykształ™enie zawodowe 
e kurs operatora wózka 

jezdniowego
e doświad™zenie zawodowe

PRAgyWNIK
UTRZYMANIA gZYSTySgI

qLIWIgE
e KLESZgZÓW

e wykształ™enie zawodowe
e aktualna książe™zka 

sanepidowska
e uprawnienia na wózki widłowe 
e doświad™zenie zawodowe

na podobnym stanowisku
hydraulik STRZELgE yP. e mile widziane doświad.
PIELĘqNIARUA yPIEKI 
DŁUqyTERMINyWEJ

LESNIge e wykszt. pielęgniarskie
e ukoń™zone kursy kierunkowe 
e min. ro™zny staż na 

podobnym stanowisku
PRAgyWNIK 
AhMINISTRegJI

yLSzywe e wykształ™enie średnie 
e bardzo dobra znajomość 
komputera

e doświad™zenie zawodowe 
mile widziane logistyka

KIERyWge KATf gcE gAŁY KRAJd 
gZEgHYD 

SŁywegJe

e prawo jazdy kat. gcE
e badania psy™hote™hni™zne 
e kurs na przewożenie rze™zy 
e doświad™zenie zawodowe

PIŁyWY zawadzkie e wykszt. min. zawodoweII
UyWAL zawadzkie e wykszt. min. średnie

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

MeqezYNiER zawadzkie e wykształ™enie min. zawodowe 
e uprawnienia na wózki widłowe



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

Żegn—jD mięskoC
gzy mieszk—ń™y powi—tu strzeE 

le™kiego w ciągu miesiąc— będą się 
musieli przestawić na wegetariaE 
nizmC S zapomnieć o szyneczkachD 
salcesonach i kurczakachC A także 
o jajach i rybachC Zgodnie z 
uchwałą Urajowej Rady VekarskoE 
Weterynaryjnej od piątku aż do 
odwołania weterynarze mają się 
wstrzymać z kontrolowaniem 
punktów odbioru mlekaD wyładun 
ku rybD przetwórstwa ryb i produkE 
tów jajecznychD a także z nadzoroE 
waniem sprzedaży bezpośredniej 
prowadzonej przez producentów 
rolnychF Przez miesiąc jakoś damy 
sobie radęD bo do tego czasu pewnie 
będziemy wykorzystywać mrożone 
zapasyD a potemC - zwracam się do 
Waldemara WłodaryD Powiatowego 
Vekarza Weterynarii.

X— obsz—rze powi—tu strzele™kiego 
znajdują się podmioty n—dzorow—ne 
przez Powi—towego Vek—rz— Weteryn—rii 
@PVW), które z—jmują się m.in. ubojemD 
rozbiorem i przetwórstwem mięs— ™zerE 
wonego @bydłoD świnieA i bi—łego @kurE 
™zęt—A or—z produk™ją mlecz—rską. We 
wszystki™h - w imieniu PVW - n— podE 
st—wie wyzn—™zeni— ™zynnoś™i te re—li- 
zują lek—rze weteryn—rii wolnej prakty
ki. Umowy wyzn—™zeni— obowiązują do 
koń™— sty™zni— br. S w tym okresie nie 
wystąpią ż—dne ogr—ni™zeni— w produk
cji tych podmiotów.

Slu weterynarzy w naszym poE 
wiecie przystąpiło do ogólnopok 
skiego strajkuC
- Wszyscy wyzn—czeni lek—rze wete
ryn—rii - czyli IS osób - odmówili d—l- 
szego od lutego br. podpis—ni— umów w 
wykonyw—niu wszystkich czynności z 
wyzn—czeni— PVW.

e co dalejC W jaki sposób PanD 
jako Powiatowy Vekarz WeterynaE 

go n—s ™zeka w tym rokuC
dokF ze sti-F I

wierzchnie n—szych dróg, liczące QH-RH 
l—t , wykon—ne są ze smoły bitumicznej, 
ł—two uleg—jącej degr—d—cji pod wpływem 
soli. St—r— technologi— i wieloletnie z—- 
niedb—ni— mszczą się dziś. qdybyśmy z 
tym wszystkim chcieli się upor—ć - tyl
ko n— drogi trzeb— byłoby przezn—cz—ć 
PS-QH mln zł rocznie3 Weźmy pod uw—- 
gę, że w l—t—ch PHHU-PHIQ w r—m—ch 
Region—lnego Progr—mu yper—cyjnego 
n— UQ gminy i IU powi—tów ypolszczy- 
zny przyzn—no pon—d QS mln EUR. 
Pozimowe dziury oczywiście z—ł—t—my, 
—le to nie z—ł—twi do końc— problemu.
e ele sam Pan mówik że na inE 
westycje wydamy więcej niż w roku 
PHIHd więc nie jest chyba tak źle.
- P—trząc tylko n— cyfry, możemy się 
cieszyćx jest więcej. ele z drugiej strony
- Powi—t jest n— gr—nicy wydolności fi- 
n—nsowej. Środki wł—sne w budżecie sta
nowią ok. 207; w dod—tku niepokoją
cym zj—wiskiem jest sp—dek @kolejny rok 
z rzęduA wpływów z PST i gST. W—my 
przewidzi—ne n— ten rok cztery duże in
westycje. Pierwsz—, o w—rtości pon—d Q,V 
mln zł, to „schetynówk—” z gentowy 
do temielnicy @wraz z chodnikiem i od
wodnieniem n— długości ok. I kmA. hrug— 
to odcinek drogi łączącej strzeleckie 
rondo z gr—nic—mi mi—st— w kierunku 
Rozmierki @w—rtość ok. R mln zł). Trzeci 
projekt kosztow—ć będzie ok. S mln zł. 
hużo, —le przecież mow— o pl—cówce n— 
mi—rę XXI wieku - to powi—towy multi
pleks kulturowy w c—łkowicie przebu- 
dow—nym i zmodernizow—nym U—synie. 
yst—tni— z n—szych priorytetowych te
gorocznych inwestycji to termomoder- 
niz—cj— Vy w Z—w—dzkiem - kosztow—ć 
będzie pon—d I milion. Przy tym wszyst
kim nie możemy się n—dmiernie z—dłu- 
ż—ć. Wynik— to nie tylko z noweliz—cji 
przepisów o fin—ns—ch publicznych, o 
których mówi się ost—tnio t—k dużo, —le 
też z konieczności utrzym—ni— płynno
ści fin—nsowej. Xie możemy str—cić zdol
ności do st—r—ni— się o kredyty n— wkł—d 
wł—sny przy re—liz—cji projektów fin—n- 
sow—nych ze środków UE - przecież 
n—d—l będziemy szuk—ć środków we 
wszelkich zewnętrznych źródł—ch. ted- 

riiD zapewni od lutego bezpieczeÓE 
stwo żywnościC S badanie zwierząt 
przeznaczonych na ubójC elbo (hn 
starczających mlekoC
- qdyby doszło do t—kiej sytu—cji - 
wiemyD j—k będzie wygląd—ł n—sz sposób 
postępow—ni—. W—my już przygotow—- 
ny sposób d—lszego n—dzoru n—d wspo- 
mni—nymi wcześniej podmiot—mi - te 
obowiązki wykonyw—ne będą sił—mi pra
cowników inspektor—tuD t—k —by z—pew- 
nić d—lszą produkcję bez neg—tywnych 
skutków dl— n—szych producentów i kon
sumentów.

qener—lnie w sk—li c—łego kr—ju nie 
powinny wystąpić większe z—kłóceni— w 
pod—ży produktów spożywczych, prze
cież konkurencj— z UE tylko czek—, —by 
wejść n— polski rynek ze swoimi pro- 
dukt—mi. e wtedy z—równo h—ndlowcy 
j—k i konsumenci nic nie str—cą.

Str—tę mogą n—tomi—st ponieść pro
ducenci środków spożywczych pocho- 
dzeni— zwierzęcego, gdy zmniejszą pro
dukcję lub jej z—przest—ją or—z rolnicy, 
gdyż nie będą mieli gdzie sprzed—ć swo
ich zwierząt rzeźnych.

Wyślę, że ten problem widzi rząd 
orsz przedst—wiciele środowisk— lek—rzy 
weteryn—rii, którzy prow—dzą negocj—- 
cje.
takie są ustalenia z dzisiejszego 
spotkaniaC

W dniu IH styczni— PHII odbyły się 
w tych spr—w—ch rozmowy Winistr— Rol- 
nictw— i Rozwoju Wsi or—z Zespołu Ne- 
gocj—cyjnego Ur—jowej Szby Vek—rsko- 
Weteryn—ryjnej, które doprow—dziły do 
wyr—źnego zbliżeni— st—nowisk i poczy
nieni— uzgodnień.

N—jbliższe posiedzenie w tych spr—- 
w—ch odbędzie się IU styczni— i sądzę 
optymistycznie, że wtedy zost—nie pro
test z—wieszony.

@mgA

n—k z c—ł— mocą chcę podkreślić, że - 
mimo tych wszystkich gorzkich słów - 
Powi—t m— się nieźle.
e ele nie stać go na wszystko.
- e kogo st—ćC 3 Xiektóre powi—ty wy- 
d—ły już t—k dużo n— „—kcję zim—”, że 
musi—ły ją przerw—ć, j—k n— przykł—d w 
powiecie głubczyckim. U n—s do tego 
nie doszło, i w sumie dość optymistycz
nie p—trzymy w przyszłość.
e e szpitalC
- W— o ok. Q00 tysięcy mniejszy kon
trakt z NFZ. W świetle f—t—lnego fin—n- 
sow—ni— usług z NPZ - będziemy musieli 
się ostro „spręż—ć”. ele nie przewiduje
my n— r—zie przekszt—łceni— go w spół
kę pr—w— h—ndlowego. Uto powiedzi—ł, 
że t—kie przekszt—łcenie n—tychmi—st 
przyniesie j—kieś pozytywne efektyC 
N—sz szpit—l nie m— długów, m— dobrą 
z—łogę, dobrą opinię wśród p—cjentów 
@w ub. roku nie otrzym—liśmy ż—dnej 
sk—rgi n— piśmie). W— też pl—ny rozwo
ju i moderniz—cji, które są dziś koniecz
nością. Wyślę, że gdyby jego sytu—cj— 
b—rdzo się pogorszył—, z pomocą przy- 
szliby wójtowie i burmistrzowie gmin z 
n—szego powi—tu. ele nie sądzę, by do 
tego doszło.
e ghciałabym przypomnieć wspoE 
mnianą kiedyś przez Pana ideę 
utworzenia domu dziecka w naE 
szym powiecie. Xadal jest aktuaL 
naC
- Wyd—tki Powi—tu n— utrzym—nie 
dzieci w dom—ch dzieck— są wysokie, i 
niestety - rosną, wr—z ze wzrostem 
wszelkich p—tologii w rodzinie. yd tego 
dziecko n—leży koniecznie odsep—row—ć,
- poniew—ż j—koś niewiele jest u n—s ro
dzin z—stępczych - tr—fi— ono do domu 
dzieck—. To nie jest dobre wyjście, —le 
lepsze od pozost—wieni— dzieci w p—to- 
logicznym środowisku. hotychcz—s nie 
mieliśmy obiektu, w którym mogł—by 
powst—ć tego typu pl—cówk— opiekuń- 
cz—. To zmieni się od wrześni— - będzie
my mieć wolny budynek przy ul. Uo- 
ściuszki - może t—m powst—łby rodzin
ny dom dzieck—C To n— r—zie luźn— myśl, 
bo gdzie zn—leźć chętnych do jego pro- 
w—dzeni—C

Roz.m—wi—ł— W—rt— qórk—

PROGRAM 
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EUROPEJSKI FUNDUSZ 
ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany przez Unię iuropejską ze środków Europejskiego punduszu Rozwoju Region—lnego w r—m—™h Region—lnego 
Progr—mu Oper—cyynego Województw— Opolskiego n— l—t— PHHU-PHIQ „inwestujemy w Twoją przyszłość"

„St—rostwo Powi—towe w Strzel™—™h ypolski™h eEurzedem - system usług 
elektroni™zny™h w —dministr—™ji s—morządowej dl— mieszk—ń™ów powi—tu”

g—łkowit— w—rtość projektux I STW QHRdUV zł 
z ™zego dołin—nsow—nie wyniesie I QPQ SSIdTS zL

eEurząd - — n— ™o to komu?
ilektroni™zny obieg dokumentów 

or—z skł—d—nie pism i wniosków drogą 
elektroni™zną są niewątpliwie powieE 
wem nowo™zesnoś™iD —le też budzą 
wątpliwoś™ix czy to ™elowe czy nie 
zbyt skomplikowane... Uilk— z ni™h 
post—r—my się rozwiń

Po pierwszeD —by skorzyst—ć z 
możliwoś™i skł—d—ni— elektroni™zny™h 
dokumentów n—leży z—łożyć konto n— 
ifys (Elektroniczne fiuro ybsługi 
Snteres—nt—AF Wbrew n—zwie nie wiąE 
że się to z ż—dną urzędową pro™edurą 
i niem—l ni™zym nie różni od z—kł—d—E 
ni— kont— po™zty elektroni™znejF Po 
prostu w™hodzimy n— stronę https:// 

powi—tstrzele™kiFeboiFplG lub n— stroE 
nie wwwFpowi—tstrzele™kiFpl klik—my 
n— ikonę Elektroni™znej Skrzynki Poe 
d—w™zej i wybier—my wielki przy™isk 
,,z—łóż konto’/ Po pod—niu swoi™h 
d—ny™h or—z ust—leniu swojego iden- 
tyfik—tor— i h—sł— skrzynk— jest gotoE 
w— do uży™i—f

Wię™ klik—my n— „złóż wniosek”, 
— potem wybier—my „wypełnij e-for- 
mul—rz” lub „wyślij wniosek nietypoE 
wy’ W pierwszym wyp—dku skorzyE 
st—my z gotowy™h sz—blonów utwoE 

rzony™h dl— konkretny™h spr—wF test 
to wygodne - ™ześć n—szy™h d—ny™h 
zost—nie uzupełnion— —utom—ty™znieD 
formul—rz z—żąd— odpowiedni™h inE 
form—™ji (przy i™h br—ku nie pozwoli 
przejść do wysył—ni—A i podpowie 
wym—g—ne z—łą™zniki (dołą™z—my je 
w formie dokumentów elektroni™zE 
ny™hD npF pdfD sk—n pism—AF teżeli n—

WyŚP e w n—szym powie™ie zebr—no SU tysię™y złoty™h
dokF z,e str I

W styczni— 20II roku odbył się IW 
Fin—ł Wielkiej yrkiestry Świątecznej 
Pomocy. Pozysk—ne fundusze zost—ną 
przezn—czone n— z—kup sprzętu dl— spe- 
cj—listycznych ośrodków leczących dzie
ci z chorob—mi urologicznymi i nefro- 
logicznymi. T— zbiórk— to n—dziej— n— 
spełnienie m—rzeń o nowym sprzęcie do 
operacji urologicznych, — t—kże do di—- 
gnostyki - sprzętu do wziernikow—ni— 
pęcherz—, czyli endoskopii, — t—kże l—- 
p—roskopii, do leczeni— minim—lnie in- 
w—zyjnego. hzięki tym —p—r—tom bę
dzie możn— leczyć dzieci lepiej, mniej 
boleśnie.

N— rzecz WyŚP w c—łym kr—ju kwe- 
stow—ło około I20 tys. wolont—riuszy, 
których możn— było spotk—ć n— ulic—ch 
n—szych mi—st, wiosek, w tr—mw—j—ch, 
pociąg—ch, przed sklep—mi i kościoł—- 
mi. Słowem - wszędzie t—m, gdzie byli 
ludzie dobrej woli, chętni, by wrzuc—ć 
pieniądze do puszek. W tym gronie - 
t—kże wolont—riusze z n—szego powi—tu, 
chętni wesprzeć WyŚP. Wśród nich nie 
mogło z—br—knąć uczniów z Zespołu 
Szkół Z—wodowych nr I w Strzelc—ch 
ypolskichx QQ kwestujących or—z dwie 
uczennice prow—dzące loterię f—ntową. 
ypiekun—mi młodzieży były n—uczyciel- 
kix egnieszk— Uozłowsk— i enn— h—li- 
bóg.

W IW Fin—le WyŚP uczestniczylix 
ednerw—ld Wich—ł, frol W—gd—leną f rol 
W—rtin—, fujko P—trycj—, gh—lińsk— 
egnieszk—, gybuchowsk— P—trycj—, hu
dek t—rosł—w, Furm—n hominik—, q—ł- 
czewsk— to—nną qind— W—gd—leną qo- 
liszewsk— Wiktori—, t—kub—sz Urszul—, 
U—lińsk— Anik—, U—ni—k U—mil—, U—ni—k 
Wonik—, Vechowicz Ew—, Łuk—siewicz 
enn—, W—rkowsk— Uing—, Werkel Ewe
lin—, Werkel Iwon—, Pł—czek Teres—, St—- 
rosczyk Łuk—sz, St—szczyszyn engeli- 
k—, Urb—ni—k U—mili—, Węgrzyn U—ro- 

liście eEformul—rzy nie zn—jdujemy 
spr—wyD któr— n—s interesujeD wysył—E 
my wniosek nietypowyF Po n—pis—E 
niu wniosku podpisujemy go i wysyE 
ł—myF S jużF

yd tej chwili n—sze pismo jest wiE 
doczne w z—kł—dce „hokumenty” j—ko 
„Moje złożone pism—”, tu też w k—żE 
dej chwili pobierzemy potwierdzenie 
złożeni—D treść wniosku lub dowiemy 
się o jego los—chF Po prostu w mo 
mencie przek—z—ni— spr—wy do wy- 
kon—ni— p—ni X inform—cj— o tym poE 
j—wi się w n—szej skrzynceF Podobnie 
w momencie przek—z—ni—jej kolejneE 
mu urzędnikowi lub instytucjo Xie 
trzeb— więc dzwoni —by się dowieE 
dzieć o przebieg - widzimy go n— bieE 
żąco n— monitorze n—szego komputeE 

r—F teśli życzymy sobie odpowiedzi 
drogą elektroniczną, wyst—rczy to z—e 
zn—czyć, — dotrze on— n— n—szą skrzyn
kę pod—wczą

Pr—wd—D że wygodneC
Xo niby t—k, —le możn— z—pyt—ć 

ilu z n—s m— podpis elektroniczny —by 
podpis—ć swoje wniosku Z pewno
ścią n— r—zie niewielu, jedn—k to nie 
problemF W celu podpisyw—ni— pism 
w r—m—ch korespondencji ze St—ro- 
stwem Powi—towym w Strzelc—ch 
ypolskich k—żdy może uzysk—ć bezE 
pł—tny podpis elektronicznyF Wyst—r- 
czy st—wić się r—z w urzędzie i otrzyE 
m—ć 2wygenerow—ny specj—lnie dl— n—s 
unik—towy podpis elektroniczny z—e 
pis—ny n— penEdrive (pierwsi chętni 
otrzym—ją d—rmowe nośniki/ 

lin—, Wieczorek P—trycj—, Wieczorek 
Wiolet—, Wiencek tustyn—, Wotk— 
enn—, Wróz U—t—rzyn—, Wieszołek ed- 
ri—n—, Ulyszcz P—tryk, epczyński t—- 
kub or—z Wnękowicz W—łgorz—t— i Woź- 
ni—k Wilen— @loteri— f—ntow—)

gieszymy się, że jest wśród n—s tylu 
wsp—ni—łych, młodych ludzi, którzy po
święcili swój z—p—ł i wolny cz—s, by mieć 
swój wkł—d w tym pięknym przedsię
wzięciu. Pogod— w tym roku dopis—ł—, 
t—k przyn—jmniej mówią uczniowie, 
którzy br—li udzi—ł w kolejnym Fin—le. 
W porówn—niu do l—t ubiegłych było n— 
tyle ciepło, że bez większego problemu 
d—ło się wytrzym—ć n— dworze kilk— go
dzin.

tuż o U r—no w Strzeleckim yśrodku 
Uultury wolont—riusze odebr—li puszki i 
identyfik—tory. Potem wyruszyliśmy n— 
ulice mi—st— i wiosek n—szego powi—tu. 
Vudzie n—potk—ni n— drog—ch mieli wiel
kie serc— i b—rdzo chętnie wspier—li 
wszystkich kwestujących.

W powiecie strzeleckim zebr—no 
SU HHH zł, przy czym jeszcze t— kwot— 
nie jest ost—teczn—, — z tej sumy n—szym 
uczniom ud—ło się zebr—ć IR TPHdUP. To 
b—rdzo dobry wynik. Wielką n—grodą dl—

Przeszkodą nie musi być n—wet 
br—k komputer—3 Wszystkie opis—ne 
wyżej czynności możn— wykon—ć poE 
przez infom—ty, które zost—ły umieszE 
czone w siedzib—ch urzędów poszczeE 
gólnych gmin i budynku St—rostw—F

go ciek—we, projekt oferuje nowe 
możliwości n—wet niez—interesow—- 
nym skł—d—niem elektronicznych 
wnioskówF ytóż w infom—cie zn—jdu- 
j ącym się w budynku St—rostw— Strze
leckiego będzie możn— złożyć doku
menty w formie p—pierowej przez c—łą 
dobę uzyskując przy tym urzędowe 
potwierdzenieF ygr—niczeni— technicz
ne powodują, że złożyć będzie moż- 
n— dokumenty nie większe niż —rkusz 
eR, wkł—d—jąc je kolejno stron— po 
stronie do pod—jnikF Wid—ć więc, że 
nie złożymy w ten sposób projektu 
budow—lnego, —le z ł—twością wiele 
innych dokumentówF

g—łość z—d—ni— zost—nie urucho- 
mion— w pierwszym kw—rt—le PHII 
roku, —le —by przygotow—ć P—ństw— 
do korzyst—ni— z usług e urzędu n— 
ł—m—ch n—szego dwutygodnik— zn—j- 
dziecie d—lsze inform—cje o jego moż- 
liwości—chF X—jwytrw—lszym czytel
nikom z—proponujemy udzi—ł w mini 
konkursie dotyczącym projektu or—z 
z—proszenie n— prezent—cję systemu

kwestujących z— ciężką pr—cę w tym dniu 
był moment podliczeni— pieniędzy, któ
re ud—ło się zebr—ć.

I t— świ—domość, że mogliśmy się 
przyczynić do wyniku t—k szl—chetnej 
—kcji. Wszyscy uczestnicy zost—li z—- 
proszeni w niedzielne popołudnie do 
Strzeleckiego yśrodk— Uultury n— wsp—- 
ni—ły tort.

N—si uczniowie po r—z kolejny po- 
k—z—li, że potr—fią być b—rdzo dojrz—li, 
odpowiedzi—lni i z—wsze chętni do po
mocy. gieszymy się, że m—my t—ką mło
dzież, n— którą możemy z—wsze liczyć. 
teszcze nie op—dły emocje związ—ne z 
tegoroczną —kcją, — już pl—nujemy n—sz 
udzi—ł w 20 - jubileuszowym Fin—le 
WyŚP.

Wśród kwestujących n—jwiększe 
kwoty zebr—łyx
1. P—trycj— Wieczorek 1182,01
2. Ewelin— Werkel IIIW,28 
Q. W—rtin— frol I0SS,8I

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczniom biorącym udzi—ł w —kcji Wiel
kiej yrkiestry Świątecznej Pomocy, gra
tulujemy osiągniętych wyników i liczy
my n— W—s z— rok.
enn— h—libóg i egnieszk— Uozłowsk—



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

Strzel™z—n —lbum
rodzinny

X— drugie „Święto ghleb—”, jesienią tego rokuD ™h™emy przygotow—ć wyst—wę o 
innej tem—ty™e - rodzinnej. To określenie jest n— sz™zęś™ie bardzo „pojemne’ 
dzięki ™zemu zebr—ne zdję™i— będzie możn— pok—z—ć w jesz™ze kilk— mniejszy™h 
dzi—ł—™h tem—ty™zny™hF
Z—cznijmy od n—jwdzię™zniejszego - ślubuF X—jwdzię™zniejszego - bo ten moment 
to przecież Wielkie yczekiw—nieF P—ństwo młodzi uroczyści - w stroj—ch „chłopE 
skich” lub „p—ńskich” rozpoczynąj ą wspólne życieF t—k im się ułożyC y tym będzie 
możn— opowiądąć po l—t—ch.
WierzymyD że podzielą się P—ństwo z n—mi rodzinnymi histori—mi - nie tylko 
związ—nymi ze ślub—mi. Wszystkie skrzętnie zost—ną spis—ne i będą st—nowić jedną 
opowieść wr—z z pok—zyw—nymi zdjęci—mi.
Z—czyn—my więc tworzyć wspólny —lbumF gz—su jest sporo - m—my kilk— miesięcy 
n— skompletow—nie zbioru3 Szuk—my zdjęć j—k n—jst—rszych - gr—nicę st—nowi rok 
IWTHd czyli n—jmłodsze nie mogą liczyć mniej niż SH l—tF
W—my dl— P—ństw— jeszcze jedną 
w—żną inform—cjęx wł—ściciel 
n—jst—rszego zdjęci— otrzym— 
n—grodę - —p—r—t fotogr—ficzE 
ny3

Wszystkie udostępnione red—kE 
cji zdjęci— zost—ną zesk—now—E 
ne i zwrócone wł—ścicielomD 
których n—zwisk— przy publik—E 
cji zdjęć zost—ną oczywiście 
pod—ne.

Ign—cy i W—ri— Prus, z domu 
M—lik pobr—li się ok. I92H r., 
co uwiecznił n— zdjęciu fotogr—f 
z —telier w fytomiu.
Mieszk—li w Uolonowskiem. w 
dzielnicy P—lestyn—. Ign—cy był 
h—ndlowcem. był wł—ścicielem 
sklepu z rower—mi i części—mi 
do nich. Po II wojnie świ—towej 
był pierwszym sołtysem w Uolo
nowskiem. Mi—ł R synów i Q 
córkiY imili—, któr— j—ko jedy- 
n— w l—t—ch późniejszych miesz- 
k—ł— w Uolonowskiem był— bez- 
dzietn—. Z pozost—łych członków 
tej rodziny w Uolonowskiem nie 
mieszk— już nikt.

Zdjęcie st—nowi wł—snośó Ger—rd— M—ńczyk—.

gzek—my n— P—ństw— odwiedziny lub listy w siedzibie St—rostw— Powi—towego 
e przy uIf tord—nowskiej Py RUeIHH Strzelce ypolskie - pokF QIH @SSS pfAy 

@z dopiskiemx elbumAY
—dres eEm—ilx redąkcj—@,powi—tstrzeleckiFpl 

o kont—kt telefoniczny prosimy pod numeremx UU RR HIU IQ

X Więdzynarodowy Turniej Piłki Rę™znej Seniorów 
o Pu™h—r Warszałka Województwa ypolskiego 

Strzel™e ypolskie - Zawadzkie 
IS - IT sty™znia PHII

PRyqRew TURxsitu 
ilimin—™je ISfHIfPHIITf

qrup— e 
r—l— Sportow— Publi™znego qimn—zjum 

nr P w Strzel™—™h ypolski™h uk Uozielsk— QP
WfHH ru hUfNige xgv e CiWardsayPyvi
ih.is syuyv rg prerov e stal wsivig
IIfQH yTWARgSi TURNSitU
iQfQH syuyL rg prerov e ru DUBNSgA n/v
IRfRS STAL WSiLig e qWARDSA yPyLi
ITfHH qWARDSA yPyLi E ru DUBNSgA ngv
IUfIS syuyL rg PRERyV e STAL WSiLig

qrup— f 
r—l— Sportow— WyUSiR w Z—w—dzkiem uk ypolsk— PQ 

IHfHH ASPR „ZAWADZKI i” E yLSWPSA PSiUARY
II.IS uS VIVE USELgi e Tt TATRAN LSTyVEL
IQfHH yTWARgSi TURNSitU
IQfQH ASPR „ZAWADZuii” e Tt TATRAN LSTyVEL
IRfRS yLSWPSA PSiuARY e uS VIVE uiiLgi
ITfHH Tt TATRAN LSTyViL e yLSWPSA PSiuARY
IUfIS uS VSVE USELgi e ASPR „ZAWADZUSi”

r—l—
PW S W.HH QA E RB
PW SS IH.HH RA E QB
PW SSS II.HH PA E IB
PW SV IP.HH IA E PB

We™ze Półfin—łowe ITfHIfPHII r
Sportow— WyUSiR w Z—w—dzkiem uk ypolsk— PQf

We™ze Pin—łowe ITfHIfPHII r 
r—l— Sportow— WyUSiR w Z—w—dzkiem uk ypolsk— PQf 

IQfHH mecz o U miejsce - przegryw—jący z meczu PW S i PW SS
IRfHH mecz o S miejsce - wygryw—jący z meczu PWS i PW SS
ISfHH mecz o Q miejsce - przegryw—jący z meczu PW SSS i PW SV
ITfHH mecz o I miejsce - wygryw—jący z meczu PW SSS i PW SV
IUfHH Pok—z U—r—te e NSDAN
IUfQH URygZYSTi ZAUyŃgZiNSi TURNSitU

Wszystkim uczestnikom życzymy miłego pobytu 
w Strzelcach ypolskich i Zcrw—dzkiem.

r
Rozmow— z „mistrzem ze Śląsk—”

N— obrzeżu mi—st—D z— pof—łdow—E 
nymi pol—mi, jest ulic— Szkolną często 
ze ślepymi odnog—mi. Przy jednej z nich 
mieszk— skromny człowiekD którym 
powinni się szczycić nie tylko miejsc 
wiF W nierzuc—jącym się w oczy proE 
stym budynkuD przypomin—jącym b—p 
dziej przerobioną stodołę niż dom 
mieszk—lnyD z—mknięt— jest —lchemi— 
drewn— - rzeźby i słow—F Rosłej postury 
mężczyzn— s—motnie i n—jczęściej bezE 
słownie rozm—wi— tu z drewnemF Widzi 
jego słojeD uskoki i spływy ł—godnie schoE 
dzące po klocuF

W jednej części owego domu mieE 
ści się m—g—zyn uszt—plow—nego drewE 
n— liści—stegoD wg g—tunkówD grubości 
or—z cz—su leż—kow—ni—D — ten cz—s jest 
dl— twórcy i dzieł— nieobojętnyF Nie 
może podjąć tej pr—cy, gdy w swym łonie 
drewno m— jeszcze soki żywotneD czy 
jest nieokorow—ne.

Potem są żmudne poszukiw—ni—D 
penetr—cje dzieł st—rych mistrzówD podE 
gląd—nie różnych technik d—wnych i 
tych stosow—nych w nowszych cz—s—ch. 
ydbyw— dość odległe wycieczki. Urąży 
po muze—chD g—leri—ch, kościoł—chD p—E 
ł—c—ch, mi—steczk—ch z—gubionychF N— 
przykł—d w N—tion—l q—llery w LondyE 
nie nieoczekiw—nie zn—l—zł podpowiedŹD 
j —kfff ułożyć męską dłoń ujmującą mieczF 
A potem tę sugestię z—stosow—ł w jedE 
nej z w—żnych swych rzeźbD nie przeE 
czuw—jąc wsz—kże, do czego będzie przyE 
d—tne owo m—łe odkrycieF

Pr—cę lubi rzetelną odpowiedzi—lną 
bez fuszerki, by nie wstydzić się i czerE 
wienić przed mecen—sem sztuki i odE 
biorcą jego pr—cy. Nie lubi się przechw—E 
l—ć „odkryci—mi” i dokon—ni—miY po co 
komu one - niech s—mo dzieło chw—li 
mistrz—F

y kim— z—tem mow—C y ZygfryE 
dzie qrossieF Nieopod—l szczytu przy 
głównej drodze wiodącej od —nnogórE 
skiego rynkuD j—k tu miejscowi n—zyE 
w—ją ten pl—cyk, m— niewielkie pomieszE 
czenie o ch—r—kterze sklepu - wyst—wy
- g—lerii. Dominują wpr—wdzie rzeźby o 
tem—tyce religijnejD co nie zn—czyD że 
tylko ten obsz—r kultury mistrz— inteE 
resujeD —le t—kie głównie m— z—mówieE 
ni—F

Trzeb— wdr—p—ć się nied—leko n— 
szczytD wejść do b—zyliki i spojrzeć tym 
r—zem nie n— ołt—rz głównyD — z— siebie
- wręcz pod sklepienieD gdzie rozsi—dły 
się org—ny, których prospekt @ten „cyE 
ferbl—t”D czy „tw—rz” instrumentuA z doE 
minującymi ogromnymi piszcz—łk—mi 
zdobią śpiew—jące i gr—jące —nioły, z—ś 
pośrodku nich p—tronk— muzyki e święE 
t— gecyli— e delik—tnie przycisk— kl—wiE 
sze port—tywu. teden z ost—tnich —nioE 
łów, które tu „przyfrunęły’ gr— n— f—E 
gocie @instrumenty dęte były szeroko 
wykorzystyw—ne w b—rokowej muzyE 
ceAF Zw—ny „Aniołem z f—gotem”, —lbo 
„Angelus Silesius”, ufundow—ny zost—ł 
przez pochodzącą z —nnogórskich stron 
żonę wł—ściciel— zn—nej w Europie firE 
my produkującej wł—śnie f—goty e p—n— 
Wollenh—uer—F

Wiele dzieł p—n— Zygfryd— n— st—łe

zn—l—zło swe miejsce w 
różnych z—kątk—ch PoL 
skiF Snteresując— „yst—tE 
ni— wieczerz—” dekoruje 
—ntepedium, czyli podnóE 
żek ołt—rz— głównego w 
t—worznieF Dzieło to było 
też inspir—cją kolejnej 
pr—cy w tym kościele e 
st—cji Drogi UrzyżowejF 
Niedługo potem w kościeE 
le błogosł—wionej U—roliE 
ny Uózkówny w TyE 
ch—ch, n— pl—cu przed 
wejściem głównym
umieszczono n— stożkoE 
w—tym ściętym cokole 
post—ć ghrystus— Uról—,
z—ś symetrycznie z k—żdej strony poE 
niżej e sporych rozmi—rów med—liony 
w głębokim reliefie, — wł—ściwie póL 
rzeźbione post—cie sługi Bożego t—n— 
P—wł— SS, św. p—ustyny, śwf W—ksymiE 
li—n— Uolbego i bł. ks. terzego PopieE 
łuszki. Wistrz ciek—wie przedst—wił 
s—mą post—ć ghrystus— Uról—, mniej 
zn—ną z dotychcz—sowych wizerunków 
e j—ko król— o obliczu pociąg—jącym 
widz— ł—godnym uśmiechem

Snnym przykł—dem wł—snych poE 
szukiw—ń jest rzeźb— św. tózef—. ydszedł 
i tu od zn—nego schem—tu - mężczyzny 
trzym—jącego w dłoni lilie. Lili— wpr—wE 
dzie przytul— się do poły sukni święteE 
go, —le n—jw—żniejszy jest tu m—ły tezuE 
sik, którego ypiekun mocno trzym— w 
spr—cow—nych, żyl—stych dłoni—ch, poE 
k—zując qo świ—tu. Święty tózef proE 
mieniuje r—dosnym obliczem szczęść 
wego ojc— ze swym m—łym Dzieckiem. 
W udr—pow—niu s—mej sukni wykorzyE 
stuje —rtyst— n—tur—lnie biegnące słoje 
drewn—, —by być w symbiozie z tworzyE 
wem, — nie przeciw niemu. Zresztą ten 
sposób ł—godnego sp—d—ni— linii z—stoE 
sow—ł w nowoczesnym przedst—wieniu 
—ntycznego mitu o Trzech qr—cjąchF

Dl— neogotyckiego kościoł— WiłoE 
sierdzi— Bożego w Tych—ch kończy 
mistrz dekor—cję rzeźb ok—l—jących 
t—mtejsze t—bernąkulum i rzeźbi repliE 
kę pięknej W—donny z Urużlowej, poE 
dobnie post—ć św. Pr—nciszk—. Tu, j—kE 
by n—tchnieniem do pr—cy był... zwyE 
cz—jny pokój mieszk—lny t—mtejszego 
księdz— proboszcz—, przedtem misjon—E 
rz— w Afryce, który ozdobił go post—E 
ci—mi ghrystus— i innej W—donny e z 
gz—rnego Lądu. S nie ciemn— k—rn—cj — 
przyciąg— tu widz—, — s—m ukł—d line—rE 
ny rzeźb —fryk—ńskich, konweniujących 
z krużlowską W—donną i Bied—czyną z 
Asyżu. które k—żą w kontempl—cji z—e 
milknąć obserw—torowi, — potem doE 
piero swoje dozn—ni— komuś opowi—E 
d—ć i komentow—ć.

Wiejscem, które w w—rszt—cie miE 
strz— przyciąg— może n—jb—rdziej, nie 
jest wc—le reg—ł z dziesiątk—mi różnej 
wielkości rzeźb, cz—s—mi prób —rtyE 
stycznych, czy det—li dekor—cyjnych, 
— prosty, ust—wiony pod oknem stół 
stol—rski, z—r—zem biurko. N— nim ułoE 
żono pon—d SH dłut, dłutek, noży od 
misternych ostrzy po szerokie, zwykle 

łukow—to wygiętych, wgłęE 
bionych, wklęsłych, by 
służyć przy konkretnym 
cięciu drewn—. To c—łe miE 
sterium, które służy w 
konkretnej cząstce pr—c. 
Tu często też szkicuje się, 
tu dopr—cowuje pierwotną 
myśl, tu powst—ją z—rysy 
konkretnych późniejE
szych dzieł.
„N—jmłodszym” dziełem 
p—n— Zygfryd— są cztery 
pon—dnorm—lnej wielkości 
rzeźbyx dwóch —niołów 
or—z św. Piotr— i św. P—we 
ł—D które zost—ną po poE 
złoceniu umieszczone n— 
„yłt—rzu Ojczyzny”. T—k 
n—zw—ł ten obiekt powr—E 
c—jący do życi— @PR m—rc— 
PHHR roku w W—tyk—nieA 
yjciec Święty t—n P—weł SS, 
poświęc—jąc koncepcję reE 
now—cji i odbudowy b—roE 
kowego ołt—rz— królewE 
skiego —rchitekt— i rzeźbi—E 
rz— królów @Wich—ł— Uoe 
rybut— Wiśniowieckiego, 
t—n— SSS Sobieskiego i Au 
gust— SS WocnegoA Tylm—E 
n— de q—meren- q—merE 
skiego, zbudow—nego dl— 
b—zyliki św. Urzyż— w W—r 
sz—wie, skąd co niedzielę 
tr—nsmitow—n— jest msz— 
święt—F

„Wistrz ze Śląsk—” - j—k n—zw—no p—n— 
Zygfryd— e tr—fił do W—rsz—wy trochę 
przymuszony do tego przez swego syn—, 
który zn—l—zł internetową inform—cję 
konkursową. Początkowo w—h—ł sięF t—k 
to - do W—rsz—wy C W—ją przecież pod 
ręką s—me zn—komitości, mówił, jeszE 
cze m—jąc j—kieś wątpliwości. A jedn—k 
- wysł—ne zdjęci— m.in. b—rokowej deE 
kor—cji b—zującej n— modnym w tym 
okresie zdobniczym elemencie, 
j—kim był liść —k—ntu - — wł—ściwie „poE 
krzywy rzymskiej” przekon—ły „wyE 
soką komisję” @ILosobową złożoną z 
rektor— Ak—demii Sztuk Pięknych w 
W—rsz—wie, konserw—torów, muzeoloE 
gów, historyków sztuki i teologów, pr—E 
cujących choćby i dl— Z—mku W—rsz—wE 
skiegoA, iż rzeźby te powinien wykoE 
n—ć „mistrz ze Śląsk—”. Długo n—wet 
wodzili p—lcem po m—pie, by „odszuE 
k—ć” Leśnicę, z której mistrz pochoE 
dził, przycupniętą do qóry św. Anny, 
bo o niej co nieco wiedzieliY ost—teczE 
nie t—ki przydomek mu n—d—li.

yłt—rz z fund—cji królewskiej w 
końcu XVU wieku mi—ł wc—le dobry 
żywot przez kilk— stuleci. Zost—ł jedE 
n—k besti—lsko ostrzel—ny przez NiemE 
ców zd—lnie sterow—nymi dwom— goE 
li—t—mi s—mobieżnymi i ost—tecznie 
spłonął T wrześni— IWRR roku w cz—sie 
Powst—ni— W—rsz—wskiego. N— szczęE 
ście z—chow—ły się do n—szych cz—sów 
ryciny, — n—wet i fotogr—fie, w tym i 
—m—torskie sprzed wojny, stąd metodą 
fotogr—metryczną „wywoł—no” z przeE 
szłości c—łość i jego poszczególne eleE 
menty, co d—ło —sumpt do wręcz ide—L 
nego powtórzeni— pierwowzoru.

y leśnickim —rtyście historyk sztuE 
ki ks. dr renryk N—dworowski z Poe 
zn—ni— mówił skrótowox „t—lent, perE 
fekcj—D kre—tywność, które dzieło miE 
strz— wpis—ło nie tylko w z—proponoE 
w—ny tem—t, —le t—kże i konwencje styE 
listyczne. Nie z—pomin—jmy jedn—k, że 
dokon—ne dopełnienie jest jednocześnie 
dziełem współczesnym, dziełem XXS 
wieku. Wistrz dokon—ł tu swego rodz—E 
ju symbiozyx r—tio et —rs et fides /rozuE 
mu i sztuki i wi—ry/”. Snny z—ś historyk 
sztuki i konserw—tor dzieł sztuki prof. 
terzy S. W—jewski mówiłx „W— niebyE 
w—ły t—lent. tego rzeźby trudno odróżE 
nić od orygin—łu XVH wieku, choć wyE 
kon—ł je w innej zupełnie epoce”.

ydwiedz—jąc jego pr—cownię leE 
śnicką przypomin—ły mi się renes—m 
sowe uczty mistrzów, rozmowy tr—ktuE 
jące wśród przyj—ciół o mozole i truE 
dzie —rtystycznym, o zm—g—niu się z 
tworzywem, wnik—niu w jego m—teri—lną 
głębię, o różnych sposob—ch wykon—E 
ni— konkretnej rzeźby, o ide—ch, które 
wpływ—ją n— ost—teczny jej kszt—łt. W 
cichej też s—tysf—kcji mistrz cieszy się, 
iż „gdzieś t—m w Polsce, b— n—wet w 
s—mej stolicy, w centr—lnym jej punkE 
cie m— swą zn—czącą cząstkę”. Z noE 
st—lgią jedn—k postronny obserw—tor 
konst—tuje dość częste przykł—dy, gdy 
mówi się pomp—tycznie o promocji 
regionu, „m—łej ojczyzny” i tym poE 
dobne b—n—ły, kwitując je zd—niemx „cue 
dze chw—licie...” B—rdziej bowiem 
„mistrz ze Śląsk—” zn—ny jest poz— jego 
gr—nic—mi, niż n— miejscu - n— n—szej 
ypolszczyźnie, lub w jej okolicy n—jE 
bliższej. ybyśmy kiedyś nie ż—łow—li, 
nie wspomin—li bezsilnie „był u n—s 
t—ki...”

Woją n—dzieją niepłonną jest myśl, 
iż jeszcze długo —rtyst— będzie służył 
swym trudem —rtystycznym, również 
swojej Ziemi.

yst—tni Wilm—nnowie, Neunherze, 
Sebistiniowie nie rodzą się co dzień, — 
chętnych do równie cichej, — ciężkiej 
pr—cy, również w n—w—le nowości „eu 
ropejskich” j—koś nie spostrzeg—m.

Uorneliusz, P—weł Pszczyński



p y w s e t s t r z e l e c k s
Święt—, świętu, i po święt—™h.... Z— szybko minęły, mimo t—k wielu przygotow—ń.

hziś jesz™ze możemy o ni™h powspomin—ć. Aż ż—l, Że te wszystkie m—teri—ły nie zmieś™iły się do świąte™znej g—zety.

,,qwi—zdk— PHIH” e Pozn—ń rej kolęd—D kolęda...

W dni—™h W -IPfIPfPHIH roku odbył 
się konkurs kulinarny „qwiazdka PHIH” 
organizowany przez Wyższą Szkołę ro- 
telarstwa i q—stronomii w Poznaniu. 
U™zestnik—mi pokazu były PR drużyny 
reprezentują™e szkoły średnie z różny™h 
stron Polski o profilu gastronomi™z- 
nym, hotelarskim i spożyw™zymF 
ypró™z naszej szkoły startowały szko
ły ze Sz™ze™inaD PleszewaD Vubliń™aD 
Szcze™inkaD UępnaD hzierżoniowa i inne. 
gelem konkursu było zaprezentowanie 
umiejętnoś™i młodzieży w przygotowa
niu regionalny™h potraw wigilijny™h 
oraz pokazanie u™zestnikom z inny™h 
stron trady™ji świąt.

W konkursie brało udział IH naszy™h 
u™zniówx ernold WigasD Robert RulikD 
iwelina SkowronekD Teresa UiersteinD 
Wałgorzata UostorzD Wartyna Stawino- 
gaD horota Piwowarczyk, Roksana Ste™z 
z klasy SV oraz Wonika hambie™ i War- 
tina quzdek z klasy SS Te™hnikum yr- 
ganiza™ji Usług qastronomi™zny™h pod 
opieką Wałgorzaty Ta™i™y - nau™zy™iela 
przedmiotów gastronomi™zny™hF

W pierwszym dniu przygotowywa
liśmy swój boksD gdzie przedstawiliśmy 
wystrój izby śląskiej łą™znie z przygo
towanym stołem wigilijnymF Wykorzy
staliśmy eksponaty zabytkowe @mebleD 
zdję™iaD porcelanaA wyszukane w swo- 
i™h własny™h doma™h lub u naszy™h babć 
i sąsiadówF W tym dniu nastąpiło uro- 
™zyste otwar™ie wystawy przez rektora 
u™zelniD pana dr habF Romana hawida 
TauberaF Wie™zorem zasiedliśmy do 
wspólnej kola™ji wigilijnejF Potrawy 
przygotowali ku™harze pra™ują™y w re- 
staura™ji filmowej „feverly rills” tej 
u™zelniF Potrawy były trady™yjneD z 
WielkopolskiF Składaliśmy sobie ży™ze- 
nia i wspólnie śpiewaliśmy kolędyF

Uolędow—nie w ro™kowym stylu

W sobotę 11 grudnia nasz szkolny 
zespół Ro™kfeen w składziex Sandra 
Wewiorka, edriana Wieszołek, enna 
faran z SSS tekb, oraz Uarolina fula z S 
Tot @wokalA oraz Sabina gholewa z SSS 
Ts @saksofonA oraz hawid Wa™iołek z SS 
aGbu @keyboardA zaprezentowali na świą- 
te™znie przyozdobionej s™enie yśrodka 
Uultury w Uompra™h™i™a™h swój świą- 
te™zny repertuar. Uon™ert odbył się w 
rama™h Pestiwalu Uolęd w tęzyku Xie- 
mie™kim.

ypró™z kolęd Veise rieselt der 
S™hnee i Stille Xa™ht nasi u™zniowie za

hzień następny spędziliśmy w ku™h- 
ni gotują™ potrawy wigilijne trady™yjne 
dla naszego regionux makówkiD śląskieD 
karpia po śląsku, , rolada z łososiaD prze
kąski z łososiaD śledzia pod pierzynkąD 
wykwintnego śledziaD pierniki i makow- 
™—f Przygotowaliśmy wystawę ty™h po- 
trawF Po południu braliśmy udział w ko
rowodzie wszystki™h u™zestników w stro- 
ja™h regionalny™h z po™ztami sztanda
rowymi oraz w uro™zystej Wszy Świętej 
w koś™iele pw. ghrystusa ydkupi™ielaF 
Wie™zorem próbowaliśmy wszystkie 
potrawy gotowane przez naszy™h kole
gów z inny™h regionów Polski i nasze 
również - wszystko nam smakowało.

W trze™im dniu naszego pobytu 
rano poje™haliśmy na wy™ie™zkęD po
dziwialiśmy uroki Poznania i jego oko- 
li™e. W godzina™h popołudniowy™h od
była się uro™zysta galaD gdzie zostały 
ogłoszone wyniki konkursu i wrę™zone 
pu™haryD dyplomy i drobne upominki. 
Wy zajęliśmy SS miejs™e w kategorii 
.Najładniejsze stoisko i stół wigilijny”. 
Xa konie™ uro™zystoś™i rektor zrobił 
nam niespodziankę podają™ wspaniały 
tort „Szopkę fożonarodzeniową” - 
przygotowany przez studentów tej 
u™zelni.

gieszymy się bardzoD że mogliśmy 
wziąć udział w tym konkursieD ponie
waż zdobyliśmy nowe doświad™zeniaD 
poznaliśmy nowy™h i ™iekawy™h ludzi i 
przeżyliśmy wspaniałą przygodę.

gh™ieliśmy także podziękować 
sponsoromD dzięki którym mogliśmy 
poje™hać do Poznania - a było i™h wie- 
Iud ™o wskazuje na toD że są im bliskie 
sprawy młodzieży i ™h™ą pomagać w 
rozwoju talentu młodego ™złowieka oraz 
są zainteresowani w kształ™eniu dobry™h 
fa™how™ów.

W—lgorz—t— T—™i™—

prezentowali piosenkę niemie™kiej wo
kalistki o pseudonimie flum™henx 
Unterm Weihna™htsbaum.

test to już kolejny występ naszego 
szkolnego zespołu, który prężnie się 
rozwija i jesz™ze w grudniu będzie moż
na w kilku miejs™a™h naszego wojewódz
twa zoba™zyć i posłu™hać Ro™kfeen.

PS. Jeśli lubisz tańczyć i śpiewać to 
zapisz się do zespołu Rockfeen. Regu
larne próby pod okiem instruktorki tań
ca odbywać się będą od stycznia P razy 
w tygodniu. Zapraszamy3

Uolędować w staropolskim zna™ze- 
niu to składać ży™zenia, kolędować to 
także śpiewać kolędy. U™zniowie Zespo
łu Szkół Zawodowy™h nr I w ostatnim 
dniu przed przerwą świąte™zną kolędo
wali „na ™ałego”.W świąte™zny nastrój 
wprowadziła społe™zność szkolną rado
sna, głośna i kolorowa grupa kolędni
ków, która trady™yjnie już @„latają™e 
jasełka” organizowane są w szkole od 
PHHS rokuA odwiedzała sale lek™yjne 
odgrywają™ jasełkowe etiudki przepla
tane najpiękniejszymi polskimi kolęda
mi.

Pozytywne emo™je wśród widzów 
budziły posta™i symbolizują™e żywioły 
dobra @ w roli rozśpiewany™h aniołkówx 
enia homere™ka, eda Wieszołek, Xi- 
™ol Plajszer z kl. SSSTekb A i żywioły
zła @w roli diabłówx Xikola Tiszbierek z 
kl. SSS Tekb i Tomek Swan z kl. ShP/kA 
oraz dynami™zny pastuszek - Ania fa
ran z kl. SSS Tekb. Skruszony rerod @ 
Adam Unieć z kl. S hP/kA i zasadni™za 
Śmierć @Patry™ja Puzik z kl. SSSTekb A z 
pełnym zaangażowaniem odgrywali s™e- 
nę porwania złego króla do piekła @ kró
lu rerodzie za twe niegodziwe zbytkiG 
chodź do piekła, boś ty brzydki). Xa lu
dową nutę przygrywalix Uamil qlogow- 
ski, Łukasz ybruśnik, Xatalia Ulimas,

Za™zęło się jak zwykle - nieśmiały 
afisz wykonany przez ™złonków zespo
łu forma™yjno zadaniowego „givitas 
ghristiana w Piotrów™e, a na nim za
proszenie dla wszystki™h mieszkań™ów 
Piotrówki i okoli™zny™h miejs™owoś™i, 
którzy pragną się u™zyć lub mogą na- 
u™zyć inny™h w zakresie - ozdoby ™ho- 
inkowe, wień™e adwentowe stroiki bo
żonarodzeniowe, witraże i malunki na 
szkle -

Xaty™hmiast do nas dołą™zyła Świe- 
tli™a Wiejska w Piotrów™e, nie tylko 
dzie™i, ale i i™h rodzi™e na ™zele z Panią 
imilią Szpie™h z propozy™ją poszerze
nia zakresu pra™ o dzie™ię™e malarst- 
two bożonarodzeniowe i kukiełki jaseł
kowe.

Wielką radość przyniosły nam Pa
nie Krystyna Paga™z i tej ™órką Wi™ha- 
liną, które przyje™hały z odległej miej- 
s™owoś™i i bezinteresownie, a profesjo
nalnie poprowadziły warsztaty w ™zęś™i 
witraże i malunki na szkle.

Świetli™a wiejska wypełniła się po 
brzegi ™hętnymi do twórczej pra™y, były 
małe dzie™i i osoby sędziwe, reprezen- 
tan™i najróżniejszy™h zawodów. Każdy 
z osobna próbował wnieść swój wkład - 
™oś nowego twórczego i niezwykłego - @ 
elementy ozdób wykonane w™ześniej w 
domu, szyszki po™hodzą™e nawet z roż- 
ny™h kontynentów, świeże gałązki ™ie- 
kawy™h iglaków, su™he ozdobne trawy i 
owo™e, a także świe™e, wstążki, farby, 
kleje, gotowe wień™e z pa™hną™ej jodły, 
odpowiednio przy™ięte kawałki drewna, 
a także najróżniejszy sprzęt wspoma- 
gają™y wykonawstwo rąk i umysłów A. 
Tak pra™owaliśmy dwa tygodnie, a z 
każdym dniem przybywało ™hętny™h do 
pra™y. Przy okazji poznawaliśmy się

UehŁUf - xeszi SUUgiSY
Wiesią™e listopad i grudzień przy

niosły wiele suk™esów dla u™zniów Ze
społu Szkół Spe™jalny™h w Kadłubie.

W rozstrzygniętym PT. listopada 
konkursie plasty™znym „Krew darem 
ży™ia - Ty także możesz uratować 
komuś ży™ie” tan Warcinek zajął SS 
miejs™e w kategorii klas gimnazjal- 
ny™h, a Arian Smoliński otrzymał wy
różnienie w kategorii klas SV-VS szkoły 
podstawowej @u™zniowie odebrali nagro
dy w Urzędzie Wiasta i qminyA. 
Xatomiast War™in Król otrzymał S 
miejs™e w ygólnopolskim Konkursie 
Plasty™znym „Woja rodzina w kolora™h 
świata”.

Kolejny laureat to hariusz hwor- 
nik, u™zeń klasy SS gimnazjum - zajął 
SSS miejs™e w konkursie plasty™znym 
„Zapobiegajmy pożarom” na etapie 
miejsko-gminnym.

f—rb—r— W—eygon

Sabina gholewa, Wateusz Uraus, ylaf 
Wikosz, Zuzanna Wy™isk i Xatalia qra- 
belus.

Xad zespołem ™zuwałyx Wonika 
Wilde-Zdobylak@ opiekun Szkolnego 
Uółka UulturalnegoA i hanuta Wal- 
™zyk.

Wesołej zabawie przyświe™ał ™el 
™harytatywny - zbierano datki na rze™z 
pomo™y szkolnej koleżan™e, której ro
dzina została poszkodowana przez los. 
yfiarodaw™y otrzymywali w podzięko
waniu za dar serca świąte™zne pierniki 
upie™zone spe™jalnie w tym ™elu w szkol

W—rszt—ty w Piotrów™e
wzajemnie, wspominają™ dawne ™zasy, 
wymieniają™ doświad™zenia, również 
kulinarne. Panie przynosiły na zaję™ia 
własne wypra™owane przepisy potraw 
wigilijny™h, opowiadały o zwy™zaja™h 
świąte™zny™h pielęgnowany™h w i™h ro- 
dzina™h. yd ™zasu do ™zasu ktoś zanu™ił 
kolędę lub piosenkę z lat szkolny™h ™o 
pod™hwytywali pozostali, było wię™ i 
radosne śpiewanie.

ifektem ty™h pra™ są dziesiątki stro
ików, wień™ów adwentowy™h, ozdób 
™hoinkowy™h, witraży na szkle i folii, 
oraz ™udownie ozdobiony™h na™zyń 
motywami świąte™znymi. Powstał, pięk
ny, wielki zestaw kukiełek pastorałko- 
wy™h i doży zestaw malunków dzie™ię- 
™y™h.

Właśnie W grudnia zorganizowano w 
świetli™y wystawę ty™h pra™. Zebraliśmy 
się wszys™y razem wraz z przedstawi™ie- 
lem ykręgu ypolskiego „givitas ghri

Przypominamy, że w 
Poradni Psy™hologi™zno- 
Pedagogi™znej i fibliote- 
™e Pedagogi™znej w 
Strzel™a™h ypolski™h 
można podziwiać pra™e 
dekora™yjne z drewna o 
tematy™e świąte™znej, 
wykonane przez u™zniów 
Zespołu Szkół Spe™jal- 
ny™h przy hPS w Kadłu
bie na zaję™ia™h te™hni™z- 
ny™h, przysposobienia do 
pra™y i kółku te™hni™z- 
nym pod kierunkiem na- 
u™zy™ieli szkoły.
gzęść z ty™h pra™ zosta

ła wykonana na warszta-
ta™h te™hni™zny™h realizowany™h w rama™h grantów eduka™yjny™h „Tworzę, wię™ 
jestem”.

Zapraszamy wszystki™h do podziwiania pra™ u™zniów naszej szkoły. 
Swon— Wiele—rz

nej pra™owni gastronomi™znej przez 
u™zniów kl. SSS Tq pod opieką p. Kry
stiana qrondesa.

Rozśpiewani kolędni™y odwiedzili 
również władze powiatu strzele™kiego, 
wnoszą™ w mury starostwa radosnego 
du™ha świąt i ży™zeniax

Za kolędę dziękujemy, 
Zdrowia, szczęścia winszujemy 
Xa ten Xowy Rok3 
fądzcie jPaństwo, szczęśliwymi 
yraz błogosławionymi 
Xa ten Xowy Rok3 

stiana” Panem hanielem fialikiem, 
Panie z miejs™owego zespołu przygo
towały po™zęstunek, a dzie™i ze świetli- 
™y wiejskiej wystawiły sztukę Smok 
Wawelski w reżyserii Pani imilii 
Szpie™h. Tak przy zapalony™h świe™a™h, 
zapa™hu jodły, gorą™ej herba™ie i smacz
nym pierniku spędziliśmy wspólny, ra
dosny wie™zór.

Pozostaną kukiełki, które będą słu
żyły pewnie przez długie lata, pozosta
ła wystawa malarstwa w świetli™y, a 
wszystkie stroiki, ozdoby i wień™e roz
dzieliliśmy pomiędzy wykonaw™ów, 
sponsorów, przyja™iół i znany™h nam 
mieszkań™ów dotknięty™h smutkiem i 
samotnoś™ią. Xie™h niosą radosną no
winę, nie™h rozjaśniają nasze domy i 
przypominają wspólną, radosna pra™ę. 
Kilka osób zainteresowało się głębiej 
pra™ą naszego zespołu, mamy nadzieję, 
że wkrótee będzie nas wię™ej 3



p O w I A T s T R z E v E g K I
hom Pomo™y Społecznej 
w Strzelc—ch ypolskie 
tek RTIPQPWd RTIQRVH 
eEm—ilx dpsFStrzel™eopolskie@wPFpł 
z filią w Szymiszowie 
tek RTPQVRS 
z filią w Vesnicy 
tek RTQWVRHd RTQWVQH

hom Pomocy Społecznej w U—dłubie 
tek RTQTQQUd RTQTRPPd fax RTQTURR 
eEm—ilx dpskadlubP@goP.pl

hom Pomocy Społecznej w Z—w—dzkiem 
tek RTPPHII
eEm—ilx dpsz—wadzkiedpo™zt—FfmFpl

Zespół Szkół ygólnokszt—łcących 
w Strzelc—ch ypolskich
tek RTIPPPS
eEmailx lo^strzelce^opdoP.pl

Zespół Szkół Z—wodowych nr I 
w Strzelc—ch ypF
tek RTIPUHI
eEmailx zszEstrzel™eop@oswiataForgFpl

STeRySTe STRZiVigUS
Stosownie do —rt.UP ust.T ustawy z dni— Q p—ździernik— PHHVr. o udostępni—E 

niu inform—™ji o środowisku i jego o™hronieD udzi—le społe™zeństw— w o™hronie 
środowisk— or—z o™en—ch oddzi—ływ—ni— n— środowisko (hz. Uf Xr IWWd poZfIPPU 
z PHHVr. z późnF zmi—n.), pod—je do publicznej wi—domości inform—cję o wyd—E 
niu dni— PV-IP-PHIHr. decyzji Xr RWQGIH o pozwoleniu budowę gentrum f—d—wE 
czo Rozwojowego Technologii i Produktów St—lowychD w skł—d którego wchodząx 
h—l— jednon—wow— z infr—stukturą technologiczną, otw—rty pl—c skł—dowyD zbior
nik n— wodę op—dową dl— celów przeciwEpoż—rowychDw Uolonowskiem przy ul. 
ypolskiej, n— dzi—łce nr ISQGQ.

W St—rostwie Powi—towym w Strzelc—ch ypolskich, ul.tord—nowsk— P, 
Wydzi—ł erchitektoniczno - fudowl—ny, pokój nr PIP,

@w godz. pn. VHH-ITHH, wt.Ept. UQH-ISQH)

możn— z—pozn—c się z treścią decyzji or—z dokument—cją spr—wy.
St—rost— Strzelecki 

tózef Swaczyna

Zespół Szkół Z—wodowych 
w Z—w—dzkiem
tek RTITPVVd RTITSRI
eEmailx zsz^zawadzkie@interia.pl

Viceum ygólnokszt—łcące 
w Z—w—dzkiem
tek RTITRQH

Powi—towe gentrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelc—ch ypolskie
tek RTIQQVId RTIQWHI
eEmailx pcprstrzelceop@op.pl

Por—dni— PsychologicznoEPed—gogiczn— 
w Strzelc—ch ypolskich
tek RTIQHPT
eEmailx pppstrzelced,poczta.onet.pl

Zespół Szkół Specj—lnych przy hPS 
w Z—w—dzkiem
tel. RTPHHRTd RTITHRWd RTPHHRW 
eEmailx zss^zawadzkiedpoczta. onet.pl

Zespół Szkół Specj—lnych 
w Strzelc—ch ypolskich 
tel. RTIPVVP
eEmailx gimspeci@tlen.pl

Zespół Szkół Specj—lnych przy hPS 
w U—dłubie
tel. RTQTRPPd RTQTQU 
eEmailx zsskadlub@wp.pl

Specj—lny yśrodek 
Szkolno-WychoEw—wczy w Veśnicy 
tel. RTISPTI
eEmailx soswlesnicadpoczta.  onet.pl

Szkolne Schronisko Włodzieżowe 
w qórze Sw. enny 
tel. RTISRUQ 
eEmailx szkolneschronisko@wp .pl

S—modzielny Publiczny Z—kł—d ypieki 
Zdrowotnej w Strzelc—ch ypolskich 
tel. RTIQPWIeWS
eEmailx szpital@szpitakstrzelceEop.pl

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

o wyd—niu de™yzji o zezwoleniu n— re—liz—cję inwesty™ji drogowej

hzi—ł—jąc n— podst—wie —rt. IIf ust. Q i R ust—wy z dni— IH kwietni— PHHQr. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych @hz.U. z PHHVr. nr IWQ, poz.IIWR z późn. zm.) or—z —rt. RW ust—wy 
z dni— IR czerwc— IWTHr.E Uodeks postępowania administracyjnego (j.t. hz.U. 
z PHHHr., Xr WV, poz.IHUI z późn. zm.), or—z —rt. UP ust. T ust—wy z dni— Q 
p—ździernik— PHHVr. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronieD 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (hz. U. z PHHVr. Xr IWW, poz. IPPU z późn. zm.),

pod—ję do publicznej wi—domościD

że w dniu PQ grudni— PHIHr zost—ł— wyd—n— n— rzecz qminy Uj—zd 
decyzj— —dministr—cyjn— Xr TGIH o zezwoleniu n— re—liz—cję inwestycji 
drogowej pnFX budow— drogi gminnej nr IHSUVQyD wr—z z niezbędną 
przebudową łącznicy —utostr—dowej węzł— „yiszow—” i drogi wojewódzE 
kiej nr RPT n— odcinku od km PIcqRTdSH do km PIcUWWdQSd w p—sie 
drogowym —utostr—dy eRD położonej n— dzi—łk—ch o n—stępujących nu 
mer—ch ewidencyjnychx 
z obrębu yiszow— kFmFpx
nr PSQGIT o pow. H,IUQQ h— i nr PSQGIV o pow. H,IHIT h— - do z—jęci— pod drogę 
(powst—łe po podzi—le dzi—łki nr PSQGIS n— dzi—łki nrx PSQGIT, PSQGIU i PSQGIV), 
dzi—łk— nr PSQGIU o pow. S,VRHV h— - pozost—je we wł—d—niu dotychcz—sowego 
wł—ściciel—,
nr PSQGPH o pow. H,RPQQ h— - do z—jęci— pod drogę (powst—ł— po podzi—le dzi—łki 
nr PSQGV n— dzi—łki nrx PSQGIW, PSQGPH i PSQGPI), dzi—łk— nr PSQGIW o pow. 
H,SSVI h— i nr PSQGPI o pow. H,UQQT h— - pozost—ją we wł—d—niu dotychcz—so
wego wł—ściciel—.

hzi—łki nrx PSIGId IGUd PSQGId PSHGId QIRGPd QIRGQ z kFmFpD obręb yiszow—, 
or—z dzi—łki nrx IGPd RGId QGI i PGI z kFmF^ obręb yiszow—, st—nowią teren 
niezbędny dl— wykon—ni— robót i obiektów budowl—nych związ—nych z re—liz—cją 
inwestycji drogowej.

W terminie PV dni od d—ty uk—z—ni— się niniejszego obwieszczeni— z—intereso- 
w—ne strony mogą w St—rostwie Powi—towym w Strzelc—ch ypolskich - Wydzi—ł 
erchitektoniczno-fudowl—ny, ul. tord—nowsk— P, SS piętro, pokój nr PII (w 
godzin—ch pn.VHH^ITHH. wt.-pt.UQH^ISQH) z—pozn—c się z treścią decyzji.

ybwieszczenie wywiesz— się n— okres od HQ styczni— PHIIr do QI styczni— 
PHIIrF

z upF STeRySTY
WALhEWAR gasda 

wsgiSTeRysTe

Strzelce yp. PU.IP.PIHHr.

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—jąc n— podst—wie —rt. IId ust. S ust—wy z IH kwietni— PHHQr. o szczegól
nych zasadach przygotowania i reałizacji inwestycji w zakresie dróg pubłicz- 
nych (hz.U. z PHHQr. Xr VH, poz. UPI z późn. zmi—n—mi) or—z —rt. RW i —rt. IH 
§ I ust—wy z IR czerwc— IWTHr. - Uodeks postępowania
administracyjnego (j.t. hz.U. z PHHH r. Xr WV, poz. IHUI z późn. zmi—n—mi)

z—wi—d—mi—m,

że HW listop—d— PHIHr n— żąd—nie furmistrz— Uj—zduD reprezentująceE 
go qminę Uj—zdD zost—ło wszczęte postępow—nie w spr—wie wyd—ni— dl— 
qminy Uj—zdD RUeIRQ Uj—zd uIf Sł—więcick— IWd decyzji o zezwoleniu 
n— re—liz—cję inwestycji drogowej pnF budow— drogi gminnej 
e od uIf iuropejskiej do dzi—łki nr PUGP obręb Zimn— Wódk— w Seq 
ylszow—ESieroniowiceD

or—z
sieci k—n—liz—cji deszczowej wr—z z pozost—łą infr—strukturą technicznąD 
położonej n— n—stępujących dzi—łk—chD z obrębu Zimn— Wódk—D kFmFlx 
nrx PWGIRd PWGISd QGTd QGUd RGIHd SGRd TGPd PTGIId PUGI - drogi gminne

nr PTGIP o pow. H,QSWP h— (projektow—ny podzi—ł n— dzi—łkę nr PTGIS o pow. 
H,PUPH h— - do z—jęci— pod obiekt inżynierski - zbiornik retencyjny - służący 
odwodnieniu drogi, or—z dzi—łkę nr PTGIR o pow. H,HVUP h— - pozost—jącą we 
wł—d—niu dotychcz—sowego wł—ściciel—),
nr PUGP o pow. H,QPSP h— (projektow—ny podzi—ł n— dzi—łkę nr PUGQ - o pow. 
H,HVIU h— do z—jęci— pod drogę or—z nr PUGR o pow. H,PRQS h— - pozost—jącą we 
wł—d—niu dotychcz—sowego wł—ściciel—),
gzęści dzi—łek gminnych nr RGS i PWGS st—nowią teren niezbędny dl— włączeni— 
projektow—ną drogą do drogi gminnej - ul. iuropejskiej.

W terminie PI dni od dni— uk—z—ni— się obwieszczeni— możn— w St—rostwie 
Powi—towym w Strzelc—ch ypolskich - Wydzi—ł erchitektoniczno-fudowl—ny, 
ul. tord—nowsk— P, SS piętro, pokój nr PII, (w godzin—ch pn.VHH^ITHH, wt.- 
pt.UQH^ISQH), z—pozn—c się z z—mierzeni—mi wnioskod—wcy.

yfwsiSZgzixsi WYWsiSze ssę xe yuRiS 
yh HQ STYgZXSe PHIIrF do PR STYgZXSe PHIIrF

z upF STeRySTY 
WALhEWAR GASDA 

wsgiSTeRySTe

a NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

vyuevxY puxut sxpyRwegYtXY 
przy sTeRysTwsi pywseTywYw 

w sTRzivgegr ypyvsuigr

weżxi sxpyRwegtix

Uomend— Powi—tow— P—ństwowej Straży
Poż—rnej w Strzelc—ch ypolskich
tel. RHRWWHQ

X—grod— dl— „Na Granicy"

ektu—liz—™ja Sz™zegółowego opisu osi priorytetowy™h Regionalnego Programi 
ypera™yjnego Województwa ypolskiego na lata PHHUePHIQ @RPy Wy PHHU 

PHIQA

PW grudnia PHIH r Zarząd Województwa ypolskiego @ZWyA przyjął u™hwał 
Sz™zegółowy opis osi priorytetowy™h RPy Wy PHHUePHIQ @Usz™zegółowie 
nieAD wersja nr PRf

Uomend— Powi—tow— Policji 
w Strzelc—ch ypolskich 
tel. RTPIPHHd RTPIWHQ

Powi—towy Snspektor Weteryn—rii 
w Strzelc—ch ypolskich 
tel. RTIRSPV

Powi—towy Snspektor—t X—dzoru 
fudowl—nego w Strzelc—ch ypolskich 
tel. RTQWHWW

Powi—tow— St—cj— S—nit—rno - 
ipidemiologiczn— 
w Strzelc—ch ypolskich
tel. RRHHQIQ

Powi—towy Urząd Pr—cy 
w Strzelc—ch ypolskich 
tel. RTPIVHH
eEmailx opst@praca.gov.pl

Gospod—rstwo —groturysty™zne „X— Gr—ni™y” n—leżą™e do p—ństw— Wnuków i 
funk™jonują™e od Q 1—tD — położone między rezerw—tem foże yko i rezerw—tem 
Gr—fik zost—ło n—grodzone w wojewódzkim konkursieD w k—tegorii —groturystyk— 
roln—F

ektualiza™ja Vademe™um dla benefi™jentów RPy Wy PHHUePHIQ

PW grudnia PHIH r ZWy przyjął u™hwałą Vademe™um dla benefi™jentów R 
Wy PHHUePHIQ Tom S e Snforma™je ogólneD wersja nr IQf

Wyty™zne horyzontalne
Winisterstwo Rozwoju Regionalnego @WRRA przedstawiło Wyty™zne w 
kresie kwalifikowania wydatków w rama™h Programu ypera™yjnego Uap 
Vudzki @Py KLAf

Wyty™zne będą obowiązywały od I sty™znia PHII r

Xowa wersja Zasad finansowania Py KL

PI grudnia PHIH r wi™eminister rozwoju regionalnego Waldemar Sługo™ki 
twierdził zmienione Zasady finansowania Py KLf Xowe Zasady będą obow 
zywały od I sty™znia PHII roku

Wszystki™h z—interesow—ny™h benefi™jentów z—pr—sz—my 
do Vok—lnego Punktu Snform—™yjnego w St—rostwie Powi—towym 

w Strzel™—™h ypolski™h przy uli™y tord—nowskiej Pf 
Udziel—my nieodpł—tny™h por—d związ—ny™h z możliwoś™ią 

pozysk—ni— dofin—nsow—ni— z Ui

Polskie Stow—rzyszenie 
hiabetyków 

Uolo Powiatowe
RUeIHH Strzefce ypolskieD 

ul. Kr—kowska IT 
tek HUUGRTI PU SRy HUUG RTI PQ PHy 

tel kom. HTHR SRH RHP

Wydaw™ax Powiat Strzele™ki 
Redaktor X—czetnyx Warta qórka 

Redaguje Zespół. 
hrukx hrukarnia ..PRO WihSA’ 

RSeIPS ypoleD uIf Składowa Rd 
tel. HUUGRRPVHHVd 

fax HUUGRRPVHHW

gentr—l— St—rostw— Powi—towego
w Strzelc—ch ypolskich @łączy wszystkie dzi—łyA
Tel. cRV UU RRHIUHH
Sekret—ri—t Z—rządu Powi—tu
Tel. cRV UU RRHIUHQd Paks cRV UU RRHIUHI

Powi—towy Rzecznik Uonsumentów
Tel. cRV UU RRHIUST
Wydzi—ł Uomunik—cji i Tr—nsportux
Rejestr—cj— poj—zdów UHUd UHVd UHWd UIH UIId UIP 
Pr—wo j—zdy UHT
Pozost—łe numery UPH
Wydzi—ł hróg Powi—towych UIRd UISd UITd UIUd UIV

Wydzi—ł Pin—nsowy
Tel. wew.x UPUd UPVd UQHd UQI UQPd UQQd UQRd UQS
Wydzi—ł qeodezjiD U—rtogr—fiiD U—t—stru
i qospod—rki Xieruchomości—mi
Tel. wew.x UQUd UQVd UQWd URHd URI URPd URQd URRd 
URSD URTD URUD URW.
Wydzi—ł erchitektoniczno - fudowl—ny
Tel. wew.x UTHd UTI UTPd UTQ.
Wydzi—ł yrg—niz—cyjny
Tel. wew. USHd USI USPd USQd USRd USSd USTd USUd 
USVD UTR
Zespół Uontroli
Tel. wew.x UHS.

Wydzi—ł Z—rządz—ni— Uryzysowego
Tel. wew.x UTTd UTU.
Wydzi—ł iduk—cjiD UulturyD
Uultury Pizycznej i Turystki
Tel. wew.x UUHd UU| UUPd UUQ.
Zespół ds. Promocji Powi—tu UIQ
Wydzi—ł ychrony Środowisk—
Tel. wew.xUVHD UVI UVPd UVSd UVT.
Wydzi—ł qospod—rki Wieniem Powi—tu
Tel. wew.xUVQD UVR.
Wydzi—ł Snwestycji i Z—rządz—ni— 
Pundusz—mi
Tel. wew. UWHd UWI
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p y w s A t s t r z e l e c k s1_________
edmultos —nnos3 „Tango” Wrożk— w ZSy

W dniu czw—rtego styczni—, Ann— 
Pechyti—k, mieszk—nk— strzeleckiego 
homu Pomocy Społecznej obchodził— 
z—cny jubileusz dziewięćdziesiątych pią
tych urodzin. W tym pięknym dniu 
życzeni— sz—nownej jubil—tce złożyli 
wicest—rost— strzelecki W—ldem—r G—- 
id—, sekret—rz gminy Strzelce ypolskie 
W—gd—len— Żel—zn—, Ren—t— Długosz, z- 
c— kierownik— Urzędu St—nu Cywilnego 
w Strzelc—ch yp. or—z dyrektor hPS-u 
St—nisł—w W—rek.

W tym uroczystym dniu tubil—tk— 
(której - poz— problem—mi ze wzrokiem
- możemy tylko poz—zdrościć świetnej 
formyA przyjęł— życzeni— t—kże od swojej 
rodziny or—z pr—cowników i mieszk—ń- 
ców domu. Wszyscy przybyli goście 
spotk—li się n— wspólnym poczęstunku.
- Urodził—m się 4 styczni— 1916 roku 
we wsi Rod—tycze w powiecie Vwów - 
wspomin— tubil—tk—. Wój ojciec zginął 
n— wojnie we Włoszech. Zost—ło n—s 
pięcioro dzieci i m—m—. B—rdzo często 
był— str—szn— bied—. P—mięt—m, j—k z—-

Wein—™htsm—rkt w Strzel™—™h

Wein—chtsm—rkt org—nizow—ny 
przez hPU Strzelce wespół ze Strzelec
kim yśrodkiem Uultury rozpoczął się 
I9 grudni— 2HW roku koncertem Wło- 
dzieżowej yrkiestry hętej z Veśnicy w 
kościele p—r—fi—lnym pw. św W—wrzyń- 
c— w Strzelc—ch ypolskich. Ale to nie- 
jedyny zespół Wniejszości Xiemieckiej, 
który z—prezentow—ł się podcz—s przed
świątecznego j—rm—rku. Pozost—łe to: Si
mon— fieniek i henis W—cioszek, hPU 
Strzelce ypolskie - zespół Rockfeen, 
Prohsinn z Uj—zdu, icho Urośnicy, gen- 
t—wi—nki i Ur—powicki ghór. Te wystą
piły 2H grudni— 2HW roku, n— pl—cu 
Żeromskiego w Strzelc—ch ypolskich.

Po z—b—wie n— świeżym powietrzu 
d—lszy ciąg imprezy odbyw—ł się w Strze
leckim yśrodku Uultury, gdzie wystąpi- 

częł—m chodzić do szkoły, —le dużo cho- 
row—ł—m. Skończył—m R kl—sy podsta
wowe. Po wojnie z—br—ł—m się z— swoją 
eduk—cję i s—m— z—częł—m się uczyć. 
X—uczył—m się też rosyjskiego, bo był 
mi potrzebny do pr—cy. Pr—cow—ł—m w 
Urzędzie Sk—rbowym, później w m—jąt- 
ku. ho Strzelec ypolskich przyjech—- 
ł—m w I9RS roku i pr—cow—ł—m w —pro- 
wiz—cji w Starostwie j—ko f—kturzystk—. 
Przez pewien cz—s był—m kierowniczką 
b—ru mlecznego, — później pr—cow—ł—m 
w różnych sklep—ch spożywczych i t—k 
do 60 roku życi— - —ż przeszł—m n— eme
ryturę.

Z—pyt—n— o sposób n— długowiecz
ność, P—ni Ani— odpowi—d—, że to uczci- 
w— pr—c—. Winione urodziny tubil—tk— 
wspomin— b—rdzo ciepło.
- testem b—rdzo z—dowolon—. Wszyst
ko było b—rdzo eleg—nckie i nie spodzie- 
w—ł—m się t—k z—cnych gości. ghci—ł—- 
bym wszystkim podziękow—ć z— p—mięć 
i piękne prezenty.

tol—nt— Siwie™

ł— Andre— Rzyszk— z bożon—rodzenio- 
wym repertu—rem. X— podwórku pod
cz—s występów śpiew—czych możn— było 
z—kosztow—ć tr—dycyjnych niemieckich 
i śląskich potr—w, — przede wszystkim 
grz—nego win—, który wszystkim b—rdzo 
się przyd—ł w ten mroźny dzień. Xie 
z—br—kło i tr—dycyjnego kołocz—, pier
ników, —le też świątecznej kiełb—ski (we- 
isswurstA. Pon—dto w Strzeleckim yśrod
ku Uultury możn— było nie tylko po- 
ogląd—ć pr—wdziwe niemieckie stoły wi
gilijne, —le i skosztow—ć tr—dycyjnych 
potr—w przygotow—nych przez młodych 
kuch—rzy z ZSZ nr I.

Smprez— cieszył— się dużym z—inte- 
resow—niem wśród mieszk—ńców powi—- 
tu strzeleckiego, którym blisk— jest nie- 
mieckojęzyczn— i śląsk— kultur—.

1 grudni— w strzeleckim Viceum 
ygólnokszt—łcącym im. Wł—dysł—w— 
froniewskiego odbył— się w godzin—ch 
wieczornych swoistego rodz—ju impre- 
sj— wokół „T—ng—” Sł—womir— Wrożk—. 
T—k niecodziennego widowisk— nie było 
w n—szym mieście już od b—rdzo d—w- 
n—. Szkod—, że n— dworze p—now—ł si—r- 
czysty mróz i p—d—ł śnieg, bo wiele osób 
nie mogło przybyć n— szkolne te—tr—lne 
widowisko, którego celem był— nie tyl
ko z—b—w— kultur—ln—. Włodzież zbier—- 
ł— przede wszystkim fundusze n— reh—- 
bilit—cję Szymk—. Tym m—lutkim dziec
kiem opiekuje się te—tr iufemizm od 
zeszłego roku. W—my n—dzieję, że ko
lejne pieniążki pomogą mu szybciej st—ć 
się zdrowym i r—dosnym dzieckiem.

Już n— s—mym początku przybyli zo
stali niezwykle z—skoczeni klim—tem 
c—łego przedsięwzięci—. W gm—chu li
ceum przyg—szono świ—tł—, schody ubra
ne były w m—lutkie świeczki, srebrne 
poręcze przypomin—ły gm—ch wielkich 
koncertowych h—l. Z góry dochodziły 
dźwięki —kordeonu i pi—nin—. hzięki 
wcześniej rozprow—dzonym pl—k—tom i 
z—proszeniom, wi—domo było, że zespół 
—ktorów z—łożył sobie b—rdzo —mbitne 
wykon—nie współczesnych sztuk zn—- 
nych i wł—snych.
t—ko pierwszy zost—ł przedstawiony 

mrożący krew w żył—ch monodr—m przy- 
gotow—ny przez W—rtynę Stachowicz 
pt. „V—ment p—r—noiczki” n— podst—wie 
twórczości S. Uing—. fył— to histori— 
kobiety, którą z—mroczył— toksyczn— 
rzeczywistość, chorobliw— podejrzli
wość, lęk przed ot—cz—jącym ją świ—- 
tem, przed ludźmi, w których zwątpił—. 
Uświ—d—mi— sobie, że s—m— dl— siebie jest 
obc—. tej n—dmierny str—ch jest przy
czyną p—r—noi, któr— nie tyle ciek—wi, 
co przer—ż—. W—rtyn— swą rolę z—gr—ł— 
f—nt—stycznie. To był wstęp do wł—ści- 
wego spekt—klu. Wi—ł on uświ—domić 
widzom, j—k wiele w n—s lęków, kom
pleksów, wątpliwości, z którymi nie 
potr—fimy sobie n— co dzień por—dzić. 
Uolejną częścią spekt—klu było „T—ngo” 
Sł—womir— Wrożk— w wykon—niu kilku 
członków szkolnego te—tru iufemizm. 
Uto by przypuszcz—ł, że zwykli ucznio
wie potr—fią rozb—wić dojrz—łą publikę 
do łezC A jedn—k. Wid—ć było, że i oni 
b—wili się przy tym świetnie. h—niel fi—- 
ły gr—ł idk—- człowiek— bez z—s—d, — t—k
że bez mózgu. Ann— gzib— wcielił— się w 
post—ć ileonory-kobiety, któr— zdr—dz— 
swojego męż— z podejrz—nym typkiem, 
ćwierćinteligentem idkiem. Piotr Sdzuj 
j—ko wuj iugeniusz nie musi—ł gr—ć. fył 
dostojny, dobrze wychow—ny i nieśmi—- 
ły. ghoć próbow—ł wszystkim pomóc, 
niczego t—k n—pr—wdę nie zysk—ł. W—g
d—len— Półtor—k gr—ł— rolę b—bci- kobie
ty sz—lonej, niezrównow—żonej, ciągle 
młodej i beztroskiej. Wiele emocji wzbu
dził W—rcin W—lecko- Stomil- człowiek 
o niezwykłych pomysł—ch i nieprzecięt
nym rozumow—niu świ—t—, uw—ż—jący się 
z— wielkiego —rtystę i z—jmujący się prze- 
prow—dz—niem eksperymentów te—tr—l- 
nych. To zresztą t—tuś-rog—cz Artur—, 
którego rolę przejął Seb—sti—n P—dul—. 
T— główn— post—ć przyciąg—ł— uw—gę 
wszystkich i z—sługiw—ł— n— nią. W—rty- 
n— Stachowicz, wcześniejsz— p—r—noicz- 
k— to Al—- młodziutk—, głupiutk—, ko-

Wikoł—jki młody™h strażaków
Siódmego grudni— w Uomendzie Po- 

wi—towej PSP w Strzelc—ch ypolskich 
odbyło się Spotk—nie Wikoł—jkowe dl— 
l—ure—tów Powi—towych ilimin—cji 
ygólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po- 
ż—rniczej „Włodzież z—pobieg— poż—- 
rom” or—z ygólnopolskiego konkursu 
pl—stycznego „Z—pobieg—jmy poż—- 
rom”.

W spotk—niu wzięło udzi—ł około RH 
osób - l—ure—ci (P8 osóbA, ich opiekuno
wie or—z z—proszeni goście, wśród nich 
st—rost— strzelecki tózef Sw—czyn— or—z 
Andrzej U—pic—, X—czelnik ychotniczej 
Str—ży Poż—rnej w Szbicku (ySP współ- 
org—niz—torem spotk—ni—A, podcz—s któ
rego odbył— się prezent—cj— sprzętu po- 
ż—rniczego or—z pok—zy gotowości bo
jowej str—ż—ków, uczestnicy mieli moż
liwość z—pozn—ni— się z pr—cą str—ż—- 
ków przedstawioną w sposób interesu
jący przez funkcjon—riuszy S-szej zmi—- 
ny służbowej pod dowództwem kpt. 
h—mi—n— Glik—.

Z—proszeni goście zost—li poczęsto- 
w—ni str—ż—cką herb—tą pod—w—ną przy 

kieteryjn— dziewczyn—, któr—, t—k j—k 
ileonor—, nie mogł— oprzeć się urokowi 
idk—(n—wet w dniu swojego ślubuA. Xie 
będziemy pis—ć więcej, bo s—mi możecie 
się jeszcze przekon—ć, że w—rto ten spek
takl zob—czyć w styczniu w strzeleckim 
domu kultury.

Uomizm sytu—cji, postaci, słow— 
brzmi—ł ze sceny po to, —by uk—z—ć pr—w- 
dę o n—szym powszednim życiu. To wł—- 
śnie t— codzienność i mel—ncholi— pro- 
w—dzi do zdziczeni— obycz—jówD kreow—- 
ni— czegoś, czego nie d— się zrozumieć. 
hl—czegoC Życie bez z—s—d, tradycji, 
bunt przeciwko rozumowi, kompletny 
b—ł—g—n, —n—rchi— to zgub— nie tylko 
dzisiejszego świ—t—. Artur st—r— się z—p—- 
now—ć n—d sytu—cją, chce temu z—r—dzić, 
szuk— sposobu n— przywrócenie porząd
ku. Woże ślub z AląC Woże to z nią ud— 
mu się stworzyć tradycyjny związekC 
Wreszcie powstałoby coś, co byłoby 
zgodne z z—st—nymi, odwiecznym z—s—- 
d—mi. Sz—lon— rodzin—, „tłum bez formy 
i konstrukcji” kreuje świ—t, którego w 
pojedynkę nie sposób zmienić. Ale to 
nie koniec historii tej zw—riow—nej ro
dzinki. Artur nie d—je z— wygraną i tłu- 
m—czy n—m, co kierow—ło nim, gdy w—l- 
czył w „T—ngu”. hl—czego przegr—łC 
Przez sł—bośćC VękC TchórzostwoC A 
może przez tego idk—, „obrzydliwą fi- 
gurę”C Większość wokół t—kich idkówC 
gzy też dl—tego, że jednostk— nie jest 
wstanie zmienić c—łego świ—t—, kiedy 
wszyscy są przeciwko niejC ydpowiedź 
mogliśmy zn—leźć w monodr—mie Seb—- 
sti—n— P—duli pt. „Tego nie wid—ć”, któ
ry z—inspirow—ny zost—ł tekstem Artur— 
z „T—ng—” Wrożk—.

Uwieńczeniem c—łego spekt—klu był 
monolog Szekspirowskiego W—kbet— w 
wykon—niu W—rcin— W—lecko, który ide- 
—lnie podsumowyw—ł n—stroje przek—- 
zyw—ne przez —ktorów. To on ostatecz
nie mówi słow—mi W—kbet—, że n—sze 
życie to opowieść idioty, pełn— wrz—sku 
i wściekłości, nic niezn—cząc—. Wusimy 
przystanąć, z—stanowić się dłuższą chwi
lę n—d sobą, wziąć głęboki oddech i być 
gzłowiekiem. Życie to nie wyścig. To 
nie kolejn— wyprzed—ż, n— którą biegnie
my, —by z—spokoić chęć posi—d—ni—. Xie 
jest to też gr—. Wusimy wziąć odpowie- 
dzi—lność z— siebie i n—sze otoczenie. 
gieszyć się k—żdą chwilą, tradycją i cie
płem domowego ognisk—.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim tym, którzy w nas uwierzyli i docenili naszą pracę 
swą obecnością.

ognisku or—z wzięli udzi—ł w kuligu „n— 
byle czym” i przej—żdżce woz—mi bojo
wymi po pl—cu m—newrowym.

Po tych —tr—kcj—ch n— świetlicy 
zost—ły wręczone skromne upominki dl— 
l—ure—tów konkursów - p—czki ufundo- 
w—ne przez Z—rząd ySP Szbicko or—z 
Z—rząd Powi—tu Strzeleckiego.

Upominki wręcz—ł Święty Wikoł—j 

gzymże jedn—k byłyby s—me wystę
py —ktorów bez współpracy z inny- 
miC Gr— świ—teł (Aleks—ndr— Z—rek, J—- 
kub Uow—lskiA, wsp—ni—ł—, żyw— muzy
k— fortepi—now— i —kordeonow—(Urzysz- 
tof Wróbel, Urzysztof W—leckoA, ob
sług— sprzętu grającego (to—nn— f—- 
biuchA, choreogr—fi— t—ńc— (Aleks—ndr— 
Uropielnick—A, b—jeczny t—niec (iw— 
W—rek, U—si— Uocem, Ad—m Goleni—, 
W—gd—len— f—rtosiewicz, Wiktori— Wi- 
ch—likA, no i n—sze koch—ne „P—cynki”- 
pozytywk—, dopiero co z—czyn—jące swą 
te—tr—lną dzi—ł—lność, zdzi—ł—ły cud—. To 
dzięki współpracy, c—łe to wyd—rzenie 
n—br—ło te—tr—lnego klim—tu i ciepł—, 
które udzieliło się publiczności. g—łe 
przedsięwzięcie wym—g—ło sporo wysił
ku od reżyser— i opiekun— grupy - Wie- 
sł—wy Tubek. Xie obyło się bez pomocy 
wielu pr—cowników szkoły i ludzi z ze
wnątrz. Szczególne podziękow—ni— 
n—leżą się W—gd—lenie folechowskiej i 
W—ldem—rowi furckowi, W—rcinowi 
Uosowi i h—riuszowi Szczypurze, któ
rzy bezinteresownie przejęli wiele obo
wiązków, —by spekt—kl mógł z—istnieć.

Przedstawienie cieszyło sie dużym 
z—interesow—niem wśród przedstawicie
li innych szkół i osób pryw—tnych. Gru
p— iufemizm włożył— duży wkł—d w s—mą 
rekl—mę tego przedsięwzięci—. Pl—k—ty 
obwieszcz—jące to wyd—rzenie, które 
będzie mi—ło swój d—lszy ciąg możn— było 
spotk—ć wszędzie. Skromną —ulę z—peł- 
ni—li uczniowie strzeleckich szkół, ro
dzice wykon—wców. U—żdy członek gro
n— ped—gogicznego szkoły i inni pra
cownicy otrzym—li pisemne, imienne 
z—proszeni— n— imprezę. Uczniowie b—r
dzo dziękują im z— przybycie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przybyli tego dni— do szkolnej 
—uli, bo przecież nie robiliśmy tego dl— 
siebie. Aktor bez widz— nie istnieje. A 
Szymek bez n—szego skromnego wsp—r- 
ci— może nigdy nie z—zn—ć zdrowi—. hzię- 
kujemy z— d—rowizny. Wpł—ty dokon—- 
my bezpośrednio n— konto dzieck—. S 
z—pewni—my, że n— tym nie poprzesta
niemy. Z—pr—sz—my n— kolejny spek
t—kl do Strzeleckiego homu Uultury w 
styczniu. hokł—dne inform—cje poj—wią 
się wkrótce.

M—rtyn— St—™howi™z i eteks—ndr— 
Z—rek wr—z z pozost—łymi 

™złonk—mi te—tru iufemizm

w tow—rzystwie Uomend—nt— Powi—to
wego P—ństwowej Str—ży Poż—rnej w 
Strzelc—ch ypolskich st.bryg. Stef—n 
Szł—py or—z St—rosty Strzeleckiego.

hl— wszystkich z—proszonych go
ści przygotow—no pyszne ci—sto or—z 
n—poje.

Smprez— odbył— się pod p—tron—tem 
St—rosty Strzeleckiego.


