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,, inwestujemy w Twoją przyszłość ”

Snwestujemy w przyszłość

W roku PHHW dokon—no o™iepleE 
ni— i zmi—ny konstruk™ji d—chu buE 
dynku Vi™eum Ogólnokszt—łcącego 
imF Wieszk— S w Z—w—dzkiemF fył 
to po™zątek kompleksowej termomoE 
derniz—™jiD któr— do™elowo mi—ł— zo- 
st—ć sfin—nsow—n— przy wsp—rciu 
środków Unii iuropej skiej . Uonkurs 
odbyw—ł się w roku PHIH wię™ bezE 
pie™zniej było po™zek—ć n— rozstrzyE 
gnię™ieF Tylko że st—re d—™hu ciekły... 
S tym sposobem n— pierwszy ogień 
poszły d—chyF X— szczęście w—runki 
dofin—sow—ni— w r—m—ch Region—lneE 
go Progr—mu Oper—cyjnego WojeE 
wództw— ypolskiego dopuszczają 
kw—lifikow—nie kosztów od roku 
PHHUf Ryzyko opł—ciło się - szkoł— 
m— szczelneD energooszczędne d—chyD 
— c—łość pr—c dofm—nsuje uni—F

W chwili obecnej trw— przet—rg 
n— wyłonienie wykon—wcy pr—cD któ
re z—kończą inwestycjęF f udynki 
szkoły zost—ną ocieploneD wymienio

ny zost—nie system grzewczyD — o 
koszty przygotow—ni— ciepłej wody 
z—db— b—teri— sol—rówF

hl— budynku z—pl—now—no zróż- 
nicow—ną r—dosną kolorystykę elew—- 
cjiD co w połączeniu z nową bryłą 
zn—cznie popr—wi estetykęF 
Pr—ce prow—dzone będą po z—kończe- 
niu okresu grzewczegoD — w pomiesz
czeni—ch wykorzystyw—nych w n—- 
ucz—niu w okresie w—k—cyjnymF

hzięki kolejnej z c—łego szeregu 
inwestycji re—lizow—nych w oststnich 
l—tsch z—w—dcz—ńskie liceum zmieni 
swoje obliczeF Xowoczesne obiektu 
sportoweD z—db—ne otoczenieD kolo- 
row— i ciepł— szkoł— nie są w—runkiem 
skutecznego n—ucz—ni—D —le z pewno- 
ściąuł—twią i umiląten proces uczniom 
i n—uczycielomF

To jeszcze nie wszystkie inwe
stycje w tej szkole - o innejD sfin—n- 
sow—nej z budżetu powi—tu możn— 
przeczyt—ć poniżej f

„Ogr—niczenie energochłonności budynku vy imF Wieszk— S w Z—w—dz- 
kiem wr—z z wykorzyst—niem odn—wi—lnego źródł— energii”

W—rtość z—d—ni— I TIW RPI zł 
w tym dofin—sow—nie iPRR UHW PIP zł 

wkł—d budżetu powi—tu WIH PHW zł

yRVSU to nie wszystko
Viceum Ogólnokszt—łcące imF 

Wieszk— S w Z—w—dzkiem wzbog—ci
ło się rok temu o kompleks boisk 
ORLSU PHIPd lecz n—d—l nie posi—d— 
nowoczesnej bieżniF

Zmieni się to w bieżącym roku - 
wr—z z m—jowym słoneczkiem n— te
renie szkolnym poj—wią się robotni- 
cyD których z—d—niem będzie budow— 
t—kiego obiektuF

ho końc— czerwc— powst—nie 
trzytorow— bieżni— o długości USdP 
metrówF Otrzym— sztuczną n—-

wierzchnięD co m—ksym—lnie wydłu
ży okres użytkow—ni— i ogr—niczy 
czynności konserw—cyjneF Ze wzglę
dów bezpieczeństw— sprinty będą 
odbyw—ły się n— długości TH im po- 
zost—ł— część to st—rt i stref— wyh—- 
mow—ni—f Oczywiście wykon—ne 
zost—ną również ciągi umożliwi—jące 
dojście do bieżniF

W—rtość robót wyniesie niem—l 
IIH tysięcy złotyclc które w c—łości 
pochodzić będą z budżetu powi—tu 
strzeleckiego f

Xie m—my 
z ™zego 

dokł—d—ć
e To n—jkrótsze i jedyne wyj— - 
śnienie przy™zyn zmi—n wprow—- 
dz—ny™h przez n—s w rozkładzie 
j—zdy —utobusów - mówi prezes 
strzele™kiego PUS eieks—nder 
P—tOł —F
- Od I kwietni— zmi—ny wprow—- 
dz—my n— tych kurs—chD z których 
korzyst— n—jmniej p—s—żerówF Trzy- 
n—ście kursów jest likwidow—nychD w 
istocie jedn—k jest to sześć p—r kur- 
sówy kolejne zmi—ny dotyczą prze
sunięci— godzin odj—zdów lub mody- 
fik—cji tr—sy —utobusów - dod—jeF 
qdy pyt—im czy możliwy jest po
nowne uruchomienie niektóry^ 
obecnie likwidow—nychD połączeńD 
słyszę w odpowiedziD że to byłoby 
możłiwe tylko wówcz—sd gdyby s—- 
morządy gminne z—częły dopł—c—ć do 
nierentownych połączeńF

Wobec tego - czy to jedyne zmi—- 
nyD j—kie n—s czek—ją w tym rokuC 
Ok—zuje sięD że niewykluczone są n—- 
stępneF O wszystkich będzimy in- 
formow—ć n— ł—m—ch n—szego dwuyt- 
godnik—F

X— strF U z—mieszcz—my obowią
zujący jeszcze rozkł—d j—zdy PUSd — 
obok zmi—ny wprow—dz—ne od I 
kwietni—f

WFqórk—

Uszt—ł™enie 
z—wodowe - 

gdzie prow—dziC
Rozmow— z r—liną U—jsturą, 

dyrektor ZSZ nr I

Czy kszt—ł™enie z—wodowe w ogÓE 
le m— u n—s przyszłośćC To z—s—dE 
ne pyt—nieD bo jeśli Xiem™y ™h™ą 
ś™iągnąć polski™h gimn—zj—listów 
do swoi™h szkół z—wodowy™h i ofeE 
rują im jesz™ze stypendi—d może 
trzeb— myśleć o z—myk—niu poP 
ski™h szkół z—wodowy™hC
Uszt—ł™enie z—wodowe w Pols™e powin
no mieć przyszłośĆD n— rynku pr—™y już 
ter—z poszukiw—ni są pr—™owni™y ze 
średnim wykszt—ł™eniem te™hni™znym 
oraz spe™j—liś™i w z—wod—™h tzwF robotE 
ni™zy™hF W dużej mierze przyszłość 
szkolni™tw— z—wodowego z—leży od reE 
formyD któr— m— wejść w ży™ie n— tym 
et—pie kszt—ł™eni— z dniem IfHWfPHIP 
or—z od przy™hylnoś™iD promo™ji i wł—E 
ś™iwej org—niz—™ji @również w z—kresie 
fin—nsowymA ™entr—lny™h wł—dz oświ—E 
towy™hF Xie sądzę n—tomi—stD żeby obe™E 
ne z—biegi ze strony niemie™kiej w poE 
zyskiw—niu u™zniów z Polski skutkoE 
w—ły dr—sty™znym odpływem gimn—zj—E 
listówF Wiąz—łoby się to z opusz™zeE 
niem rodziny w wieku IT l—tD — i istotn— 

dokF n— str S

y priorytet—™h dl— powi—tów
PV lutego st—rost— tózef Sw—™zyn— zost—ł przeE 

wodni™zą™ym Uonwentu St—rostów Województw— ypol- 
skiegoY przez ost—tnią k—den™ję @R l—t—A był jego wi™eE 
przewodni™zą™ymF

Priorytetem - nie tylko dl— ypolsz™zyznyD —le 
wszystki™h powi—tów w Pols™e - powinn— być kontyE 
nu—™j— Progr—mu Przebudowy hróg Vok—lny™h - tzwF 
s™hetynówekF Progr—m wpr—wdzie przewidzi—ny zost—ł 
jedynie n— l—t— PHHWePHIId —le efekty są t—k zn—™zą™eD 
że trudno sobie wyobr—zićD by go z—br—kłoF hzięki temu 
progr—mowi w l—t—™h PHHWePHII zmodernizow—no V 
tysF km dróg gminny™h i powi—towy™hD przy dofin—nE 
sow—niu z— strony Sk—rbu P—ństw— Q mld zŁ yzn—™z— to

b—rdzo dobry wsk—źnik efektywnoś™i - QUS tysF zł n— km zmodernizow—nej drogiF 
S t—kie st—nowisko poprze również rozpo™zyn—ją™y się w ™zw—rtek @PR m—r™—A

w W—rsz—wie Uongres Związku Powi—tów Polski™hF

Pożegn—nie zimy
dokF n— str S

Zwy™z—j topieni— W—rz—nny zn—ny jest od XV wieku i ™hętnie ob™hodzony przez 
wszystkie szkoły n— zn—k r—doś™i z n—d™hodzą™ej wiosnyFod wieu l—t ten oby™z—j 
ob™hodzony jest w n—szej szkoleF Wszystkie kl—sy wykonyw—ły wspólnie W—rz—n- 
nę — potem „żegn—liśmy” ją n—d rzeką dok n— trP

Uonkurs Wiedzy Technicznej

IS m—r™— w Zespole Szkół imF elekE 
s—ndr— U—mińskiego w Strzel™—™h ypol- 
ski™h odbył— się VISS edy™j— - wpis—neE 
go n— listę konkursów ypolskiego Uu- 
r—tor— yświ—ty Wojewódzkiego -Uon- 
kursu Wiedzy Te™hni™znej dl— u™zniów 
szkół spe™j—lny™hF ronorowy p—tron—t 
objął n—d nim St—rost— Powi—tu Strze- 
le™kiegoF

iduk—™j— dzie™i i młodzieży w z—- 
kresie wiedzy i umiejętnoś™i te™hni™z- 
ny™h jest b—rdzo w—żn—D poniew—ż przy
gotowuje do —ktywnoś™i z—wodowej n—

rynku pr—™y, gdzie wytw—rz—nie i usługi 
są w—żnym z—d—niem społe™znym dl— 
rozwoju regionu U™zniowie po skoń- 
™zeniu n—uki w Zespole Szkół w Strzel- 
™—™h ypolski™hD kontynuują n—ukę w 
Szkole Z—wodowej w Veśni™yF

qłównymi pomysłod—w™—miD — z—- 
r—zem org—niz—tor—mi konkursu są n—- 
u™zy™iele te™hniki - qr—żyn— Semeniuk 
i fern—rd t—no™h—f

Uonkurs skł—d—ł się z dwó™h ™zę- 
ś™ix teorety™znej i pr—kty™znejF U™znio-

dokF n— str V
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P p y w s e t s t r z i v i g u s

Zbliż— się Xarodowy 
Spis Powsze™hny PHI13

W dni—™h od I kwietni— do QH ™zerw™— PHIIr n— terytorium Rze™zypospoE 
litej Polskiej zost—nie przeprow—dzony X—rodowy Spis Vudnoś™i i Wieszk—ńF fędzie 
to pierwszy spis ludnoś™i re—lizow—ny od ™z—su przestąpieni— n—szego kr—ju do Unii 
iuropejskiej i jedno™ześnie pierwszy przeprow—dz—ny w tym samym ™z—sie i z—kreE 
sie we wszystki™h PU p—ństw—™h UEf Polsk— j—ko jedyn— zre—lizuje ten spis elekta 
ni™znie tjF przy z—stosow—niu wysokoz—w—nsow—ny™h te™hnologii i bez uży™i— forE 
mul—rzy p—pierowy™hF

gelem XSP PHII jest dost—r™zenie n—jb—rdziej sz™zegółowy™h inform—™ji o 
li™zbie ludnoś™iD jej terytori—lnymD rozmiesz™zeniuD strukturze demogr—fi™zno - 
społe™znej i z—wodowejD społe™zno-ekonomi™znejD ™h—r—kterysty™e gospod—rstw 
domowy™h i w—runk—™h mieszk—niowy™h n— wszystki™h sz™zebl—™h podzi—łu teryE 
tori—lnego kr—jux ogólnokr—jowymD region—lnym i lok—lnymD pozn—nie rozmi—rów 
i przy™zyn migr—™ji i jej wpływu n— strukturę gospod—rstw domowy™h i rodzin 
uzysk—nie inform—™ji o li™zbie i strukturze budynków i mieszk—ń or—z zebr—nie 
d—ny™h niezbędny™h do porówn—ń międzyn—rodowy™h wynik—ją™y™h ze zobowiąE 
z—ń Polski wobe™ Unii EuropejskiejF

Spisem zost—ną objętex
b osoby st—le z—mieszk—łe i ™z—sowo przebyw—ją™e w mieszk—ni—™hD budynk—™h i 
pomiesz™zeni—™h niebędą™y™h mieszk—ni—miD
b osoby niem—ją™e miejs™— z—mieszk—ni— or—z mieszk—ni— @osoby bezdomneAD 
b budynkiD obiekty zbiorowego z—kw—terow—ni— i inne z—mieszk—ne pomiesz™zeE 
ni— niebędą™e mieszk—ni—miF
Snform—™je zbier—ne wg st—nu n— dzień QI m—r™— PHIIr będą doty™zyłyx 
b ™h—r—kterystyki demogr—fi™znej ludnoś™iD eduk—™jiD 
b —ktywnoś™i ekonomi™znej osóbD 
b doj—zdów do pr—™y, 
b źródeł utrzym—ni— osóbD 
b niepełnospr—wnoś™iD 
b obyw—telstw—D 
b migr—™ji wewnętrzny™h i z—gr—ni™zny™hD 
b n—rodowoś™i i język— or—z mniejszoś™i n—rodowy™h i etni™zny™hD 
b wyzn—ni— @przyn—leżnoś™i do koś™ioł— lub związku wyzn—niowegoAD 
b gospod—rstw domowy™h i rodzin 
b st—nu i ™h—r—kterystyki z—sobów mieszk—niowy™h @mieszk—ni— i budynkiAF

Po r—z pierwszy i tylko w Pols™e wykorzyst—ne będą nowo™zesne metody 
przeprow—dzeni— spisu z z—stosow—niem te™hnologii inform—ty™znoEtelekomuniE 
k—™yjnejx elektroni™zne urządzeni— mobilne @typu h—ndEheldAD wywi—d telefoni™zny 
wspom—g—ny komputerowo or—z preferow—ny s—mospis internetowy n—jb—rdziej 
komfortow— form— dl— osób objęty™h spisemF

SewySPSS SXTERXETyWY umożliwi— respondentom dokon—nie s—modziek 
nego spis—ni— sięF Vogin i h—sło otrzym—ją P—ństwo po wejś™iu n— stronę interneE 
tową wwwFst—tFgowpl lub wwwFspisFpl i wybr—niu odpowiedniej z—kł—dki ”PormuE 
l—rze spisowe” Pormul—rz t—ki będzie możn— wypełni—ć et—p—miD dowolnego dni— 
o dowolnej porze i po z—pis—niu wypełnionej ™zęś™i powr—™—ć do niego w ™iągu IR 
dni od pierwszego z—logow—ni— się nie później jedn—k niż do d—ty z—koń™zeni— 
s—mospisu tjF do IT ™zerw™— PHII r

Wszystkie d—ne indywidu—lne uzysk—ne w ™z—sie spisu są poufne i podleg—ją sz™zeE 
gólnej o™hronieF Zost—ną one wykorzyst—ne tylko i wyłą™znie do opr—™ow—ń st—tyE 
sty™zny™h o ™h—r—kterze zbior™zymF

ybowiązek udziel—ni— odpowiedzi wynik— z ust—wy o n—rodowym spisie poE 
wsze™hnym ludnoś™i i mieszk—ń PHIL

Xowy bi™z n— piratów

Wniejszość niemie™ka 
wybrała swoi™h ludzi

Tegoro™zn— wiosn— w koł—™h WniejE 
szoś™i Xiemie™kiej to wybory do strukE 
tur tow—rzystw—F W ™—łym wojewódzE 
twie QPH kół hPUD SH gmin i U powi—E 
tów wybier— nowe z—rządyF qmin— 
Strzel™e ypolskie jest jedną z n—jwiękE 
szy™h gmin zrzesz—ją™ą —ż IT kół SzeE 
fem z—rządu gminnego w Strzel™—™h 
ypolski™h zost—ł n— kolejną k—den™ję 
W—ldem—r q—id—F Przewodni™zą™ymi w 
koł—™h terenowy™h zost—lix w U—dłubie 
to—nn— WrózD w qrodzisku Róż— 
Ulysz™zD w Rozmierce t—n WrózD w ViE 
got™ie holnej W—ldem—r Wotk—D w Roze 
mierzy elferd WrohsD w Xiwk—™h U—e 
rol PogodzikD w fłotni™y Strzele™kiej 
Szold— Pigur—D w Sz™zep—nku Zofi— Wik 
lerD w W—rmątowi™—™h qu™ W—ri—D w 
Su™hej W—lter Uupk—D w Strzel™—™h 
ypolski™h renryk Rudnej w RożniąE 
towie P—weł P—ździorD w Szymiszowie 
ysiedlu W—ri—n Wiśniowski — w SzymiE 
szowie Wsi q—briel— W—ndokF Xowo

Pożegnanie zimy
dok. ze str I

W tym roku n—u™zy™iele zde™ydow—li 
o tymD —by zrezygnow—ć z doty™h™z—E 
sowej formy i post—nowili przeprow—E 
dzić szkolny h—ppeningF Z—mi—st wyE 
konyw—ni— wielkiej kukły wspólnie z 
u™zni—mi wybr—liśmy z—b—węD w tr—kE 
™ieD której młodzież wytypow—ł— spoE 
śród siebie boh—terówx Zimę i WiosnęF 
foh—terowie h—ppeningu przygotow—li 
stroje i przebr—ni—F fr—kują™e ™zęś™i g—rE 
deroby z—kupiono w okoli™zny™h 
,,szm—teks—™h” przeszukują™ skw—pliwie 
wszystkie wiesz—ki i koszeF 

wybr—ne z—rządy dekl—rują —mbitne pl—E 
ny n— rok PHIIf X—jwiększym wyzw—E 
nie w tym roku będzie —k™j— inform—E 
™yjn— w związku ze spisem powsze™hE 
nym rozpo™zyn—ją™ym się U kwietni—F 
Szefowie i z—rządy kół będą informoE 
w—ć j—k możn— się spis—ćD i n—m—wi—ć 
do otw—rtego i pozb—wionego ob—w deE 
kl—row—ni— n—rodowoś™i niemie™kiejF yd 
iloś™i osóbD które w spisie z—dekl—rują 
przyn—leżność do mniejszoś™i niemie™E 
kiej z—leży form— wsp—r™i— eduk—™ji i 
kultury mniejszoś™iD które oferuje p—ńE 
stwo polskieF ypró™z tej —k™ji koł— hPU 
szykują szereg imprez dl— dzie™i i doroE 
sły™hD wy™ie™zki kr—jozn—w™zeD wyst—E 
wy history™zne or—z projekty eduk—E 
™yjneD j—k npF S—mst—gs™huleGSzkółki soe 
botnieF Ży™zymy powodzeni— i z—pr—E 
sz—my wszystki™h ™hętny™h do udzi—łu 
Wię™ej inform—™ji możn— uzysk—ć pod 
—dresem wwwFtskmYdgFpk

to—nn— Wróż

Z—leż—ło n—m, —by pobudzić wyE 
obr—źnię or—z inwen™ję twórczą u™zniów 
niepełnospr—wny™h intelektu—lnie w 
stopniu głębszymF gh™ieliśmy wykorzyE 
st—ć i™h wi—domoś™i i wiedzę zdobytą w 
toku wieloletniej eduk—™ji or—z rozwiE 
nąć twórcze myślenieF St—wi—nie przed 
n—szymi podopie™znymi z—d—ń do s—e 
modzielnego wykon—ni— jest n—jlepszą 
formą reh—bilit—™ji i ter—pik

Społe™zność szkoln—

Strzele™k— komend— od piątku poE 
si—d— nowy radiowóz. test to ozn—koE 
w—n— —lf— Romeo. Wodel ISW został 
wypos—żony w benzynowy silnik o 
pojemnoś™i IdV litr—. PHH koni pod 
m—ską rozpędz— —uto do “setki” w 
mniej niż U sekundD — jego prędkość 
m—ksym—ln— wynosi —ż PQS kmGhF

yd piątku 11 m—r™— strzele™k— koE 
mend— posi—d— nowy ozn—kow—ny r—E 
diowózF tednym z główny™h z—d—ń 
poli™j—ntów pełnią™y™h w nim służbę 
będzie p—trolow—nie strzele™kiego odE 
™ink— —utostr—dy eRF

elf— Romeo ISW to s—mo™hód speE 
™j—lnie przystosow—ny do potrzeb Poe 
licji, wypos—żony w wideorejestr—torD 
który n—gryw— wyd—rzeni— z przodu i 
z tyłu radiowozu. W k—żdej —lfie zo- 
st—ł też z—montow—ny r—d—r, pozw—- 
l—jący n— pomi—r prędkości s—mocho- 
dów n—djeżdż—jących z n—przeciwk—F 
To urządzenie pomi—rowe posi—d— de
cyzję z—twierdzeni— typu wy d—ne 
przez Prezes— qłównego Urzędu 
Wi—rF Zgodnie z przepis—mi nie musi 
ono mieć homolog—cji, — jedynie decy
zje z—twierdzeni— typu, które posi—- 
d—f euto m— tw—rdsze z—wieszenie, 
dzięki czemu lepiej trzym— się drogi 
przy większych prędkości—chF Poj—z-

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—™ję inwesty™ji drogowej 
hzi—łają™ n— podst—wie —rt. IIf ustF Q i R ust—wy z IH kwietni— 

POOQr. o sz™zególny™h z—s—d—™h przygotow—ni— i re—liz—™ji inwesty™ji 
w z—kresie dróg publi™zny™h @hz.U. z POOQ r. Xr V0d pozF UPI z późnF 
zmi—n—miA. —rt. RW ust—wy z IR ™zerw™— IWTOr.- Uodeks postępo-w—ni— 
—dministr—™yjnego (j.t. hz.U. z POOOr. Xr WVd pozfIOUI z późnF zmi—n—- 
miAD

pod—ję do publi™znej wi—domoś™i
że w dniu R m—r™— POII r. St—rost— Strzele™ki wyd—ł n— rze™z qminy 
temielni™— de™yzję —dministr—™yjną Xr PGII o zezwoleniu n— re—liz—™ję 
inwesty™ji drogowej pnF budow— publi™znej drogi gminnej do budynE 
ku „gentrum q—stronomi™zno - Rekre—™yjne ysw—ld eren—" w mFteE 
mielni™— - et—p SS". n— dzi—łk—™h z obrębu ew. temielni™— nrx SOPGQd SORG 
Id SOVGI. SOwGi. SOUGI @dzi—łk— o powF O.OORT h— powst—ł— po podzi—le 

dzi—łki nr SOU n— dzi—łki nr SOUGI i SOUGPy dzi—łk— nr SOUGP o powF 
O.OITR h— pozost—je we wł—d—niu doty™h™z—sowego wł—ś™i™iel—A. SOVG 
Q @dzi—łk— o powF O.OOQR h— powst—ł— po podzi—le dzi—łki nr SOVGP n— 
dzi—łki nr SOVGQ i SOVGRy dzi—łk— nr SOVGR o powF O.ITII h— pozost—je 
we wł—d—niu doty™h™z—sowego wł—ś™i™iel—A.

he™yzji zost—ł n—d—ny rygor n—ty™hmi—stowej wykon—lnoś™iF
W terminie PV dni od d—ty uk—z—ni— się niniejszego obwiesz™zeE 

ni— z—interesow—ne strony mogą 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.VOO+ITOO. wt.- 
pt.UQO+ISQOA z—pozn—ć się z treś™ią de™yzji or—z dokument—™ją spr—wy. 

ybwiesz™zenie wywiesz— się n— okres
od IH m—r™— PHIIr do T kwietni— PHIIr

STAROSTA STRZEVEgUS
JÓZEFSWACZYNA

Strzel™e ypF OR.OP.POIIr. 

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 —rt. IId ustF S ust—wy z IO kwietni— POOQr. o sz™ze- 
gólny™h z—s—d—™h przygotow—ni— i re—liz—™ji inwesty™ji w z—kresie dróg pu- 
bli™zny™h @hz.U. z POOQr. Xr VO. pozF UPI z późnF zmi—n—miA or—z —rt. RW i —rt. IO 
§ I ust—wy z IR ™zerw™— IWTOr. - Uodeks postępow—ni— —dministr—™yjnego (j.t. 
hzFU z POOO r. Xr WV. pozF IOUI z późnF zmi—n—miA

z—wi—d—mi—mD
że IV listop—d— POIOrF n— żąd—nie Wójt— qminy temielni™—. reprezentują™ego 
qminę temielni™—. zost—ło wszczęte postępow—nie - z—wieszone V grudni— POIOrF 
i podjęte Q lutego POIIr. - w spr—wie wyd—ni— dl— qminy temielni™—. RU-IQQ 
temielni™— uk Strzele™k— TU. de™yzji o zezwoleniu n— re—liz—™ję inwesty™ji dro
gowej pnF budow— publi™znej drogi gminnej do budynku „gentrum G—strono- 
mi™zno - Rekre—™yjne ysw—ld eren—" w mFtemielni™— - et—p SS". n— dzi—łk—™h z 
obrF ewidF temielni™— nrx
SOPGQ. SORGI. SOVGI. SOWGI - wł—sność Gminy temielni™—.
SOU - wł—sność Gminy temielni™—. @projektow—ny podzi—ł n— dzi—łkę nr SOUGI 
o powF O.OORT h— do z—ję™i— pod drogę i dzi—łkę nr SOUGP o powF O.OITR h—A. 
SOVGP @projektow—ny podzi—ł n— dzi—łkę SOVGQ o powF O.OOQR h— - do z—ję™i— 
pod drogę i dzi—łkę nr SOVGR o powF O.ITII h— - pozost—ją™ą we wł—d—niu 
doty™h™z—sowego wł—ś™i™iel—A.
or—z n— dzi—ł™e nr SOO. st—nowią™ej teren niezbędny dl— włą™zeni— projekto- 
w—ną drogą do drogi gminnej - uk ghłopi™kiegoF

W terminie PI dni od dni— uk—z—ni— się obwiesz™zeni— możn— w St—ro
stwie Powi—towym w Strzel™—™h ypolski™h - Wydzi—ł er™hitektoni™zno-fu- 
dowl—ny. uk tord—nowsk— P. SS piętro. pokój nr PII. @w godzin—™h pn.VOO+ITOO. 
wtF-pt.UQO+ISQOA. z—pozn—ć się z z—mierzeni—mi wnioskod—w™y.
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STAROSTA
JÓZEFSWACZYNA

sxpyRwegte

Z—rząd Powi—tu Strzele™kiego informujeD że w siedzibie St—rostw— Strzele™kiego przy uli™y tord—nowskiej nr P w Strzel™—™h 
ypolski™hD n— t—bli™y ogłoszeń wywieszono wyk—z nieru™homoś™i powi—towy™h przezn—™zony™h do sprzed—żyF

PRegyhewgyD 
suyRZYSTet z fiZPŁeTXiqy szuyvixse 

s zhyfĄhź hYPvyw psp3
Z—pr—sz—my P—ństw— do udzi—łu 

w szkoleni—ch z udzi—łem inspekto
rów pr—cy ySP w ypolu, w r—m—ch 
progr—mu promocyjnego „Przestrze- 
g—nie pr—w— pr—™y w m—ły™h z.—kł—- 
d—™h - hyplom PSP”. Propozycj— 
skierow—n— jest do pr—™od—w™ów z 
z—kł—dów produk™yjny™h i usługOE 
wy™h z—trudni—ją™y™h do PH pr—- 
™owników.

Pr—cod—wcy uczestniczący w 
szkoleni—ch otrzym—ją m—teri—ły @bro- 
szuryA, przygotow—ne przez specj—- 
listów PSP, m.in. „Vistę kontrolną 
z koment—rzem”, z— pomocą których 
ędą mogli s—modzielnie identyfiko- 
w—ć występujące w z—kł—dzie niepra
widłowości, oceni—ć sk—lę z—grożeń

dy są wypos—żone w efS, klim—ty- 
z—cję, poduszki powietrzne przednie 
i boczne, pełnowymi—rowe kurtyny 
powietrzne boczne, centr—lny z—mek 
z pilotem, —uto—l—rm, elektrycznie 
opuszcz—ne szyby przednie i tylne, 
elektrycznie regulow—ne i sterow—ne 
lusterk—, dw— komplety kół @letnie i 
zimoweAF

Z—kup r—diowozu jest częścią 
projektu pm „hopos—żenie jednostek 
Policji w specj—listyczny sprzęt słu
żący popr—wie bezpieczeństw— w 
ruchu drogowym n— obsz—rze c—łego 
kr—ju”. Projekt, o w—rtości pon—d SP

or—z określ—ć sposoby ich likwid—cji.
W cz—sie re—liz—cji dzi—ł—ń pro

gr—mowych inspektorzy pr—cy słu
żyć będą pr—cod—wcom nieodpł—t- 
nym doradztwem. X— uczestników 
progr—mu czek—ją prestiżowe hyplo- 
my P—ństwowej Snspekcji Pr—cy wrę
cz—ne n— corocznej uroczystości z 
udzi—łem przedst—wicieli wł—dz s—mo- 
rządowych, org—niz—cji zrzesz—jących 
pr—cod—wców i związków z—wodo- 
wych.

tednodniowe szkoleni— dl— 
uczestników progr—mu odbędą się we 
wszystkich powi—t—ch województw— 
opolskiego. fonówx HUU RU HH WHU.

W Strzel™—™h ypolski™h szkolenie pl—now—ne jest n— T m—j— 
@piątekA w godz. IH.HH-IR.HH - w s—li n—r—d St—rostw— Powi—towego.

mln zł, re—lizow—ny był w r—m—ch 
Progr—mu Snfr—struktur— i Środowi
sko, n— mocy umowy o dofin—nso- 
w—nie podpis—nej z gentrum Unij
nych Projektów Tr—nsportowych w 
dniu PV p—ździernik— PHHW r.

Tem—tyk— szkoleń obejmow—ć 
będzie m.in.x
I. wybr—ne z—g—dnieni— pr—w— pra

cy, w tym ost—tnie noweliz—cje 
przepisów Uodeksu pr—cy,

P. ocenę ryzyk— z—wodowego w 
z—kł—d—ch pr—cy - —n—lizow—nie i 
dokumentow—nie w—runków pr—- 
c'.',

Q. uw—runkow—ni— dot. wypos—że- 
ni— i moderniz—cji obiektów or—z 
p—rku m—szynowego.

Szczegółowe inform—cje możn— uzy
sk—ć w ykręgowym Snspektor—cie 
Pr—cy w ypolu pod numer—mi tele-



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

powserowY urząd PRegY 
w srRZivgegr opovsusgr

z—pr—sz— n—

STRZiVigUIi TeRqi PRAgY
dni— V kwietni— PHII roku

w godzin—™h od IHxHH do IRxHH

w hali sportowej 
Zespołu Szkół Z—wodowy™h 

w Strzel™—™h ypolski™hD uk Powst—ń™ów ŚkQ

W trak™ie r—rgów kilkun—stu pr—cod—wców przedstawi —tr—kcyjne oferty 
pr—™y w różny™h br—nż—™h i z—wod—™hF
Oferty pr—™y w r—m—™h sie™i EURESf

O godzinie 11 x00 w s—li nr R Zespołu Szkół Z—wodowych odbędzie się 
prelekcj—x ”Pr—™— z— gr—ni™ą z— pośredni™twem sie™i EURES”f 
Wożliwość skorzyst—ni— z dor—dztw— z—wodowegoF

f ezpł—tnych por—d udziel—ć będą przedst—wicielex Urzędu Sk—rbowegoD 
Z—kł—du Ubezpieczeń Spo-łec/nyclu Okręgowej Snspekcji Pr—cyF
Por—dy dl— osób z—interesow—nych rozpoczęciem wł—snej dzi—ł—lności goE 
spod—rczejD dotyczące możliwości pozysk—ni— wsp—rci— n— re—liz—cję prcn 
jektów ze środków publicznych or—z UEf

Zapraszamy

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

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

z—pr—sz— P—ństw— do skorzyst—ni— z bezpł—tnych konsult—™ji 
inform—™yjnoEdor—d™zy™h z z—kresu dot—cji pomo™owy™h w tym 

el—sty™zny™h form wsp—r™i— przedsiębior™zoś™i świ—d™zony™h 
przez pr—™owników Stow—rzyszeni— Promo™j— 

Przedsiębior™zoś™i or—z ypolskiego Region—lnego Punduszu 
Poręczeń Uredytowy™hF

testeś z—interesow—ny przyjdź lub z—dzwoń: UU RRH IU HS 
eEm—ilx p™iegdpowi—tstrzele™kiFpl

zePReszwY xe fiZPŁeTXi uyxsuvTegtsi 
w vyuevxYM puxugsi sxpyRMecYJNYM y puxhuszegr 

iURyPitSUSgr MSisZCZĄCYM sSĘ 
w sTeRysTwsi pywseTywYM w sTRZivgegr ypyvsusgrF

Spotk—nie informacyjne nt „Zmi—ny dokumentówprogramowych Py UL”

Prawie wszystkie 
miejs™— zajęte 3

tesz™ze przed godziną IH w ™zw—rtek IU m—r™— nikt nie spodziew—ł się tylu osób 
z—interesow—ny™h tem—tyką spotk—ni—D które zorg—nizow—ł Vok—lny Punkt SnforE 
m—™yjny @VPSA przy współpr—™y z Region—lnym yśrodkiem iuropejskiego PunduE 
szu Społe™znego@RyiPSA „Zmi—ny istotny™h dokumentów progr—mowy™h Progr—E 
mu yper—™yjnego U—pit—ł Vudzki obowiązują™y™h od HI.HI.PHIIr. qener—tor WnioE 
sków eplik—™yjny™h wersj— TfR dl— Py KL”.

X— s—li n—r—d st—rostw— powi—towego w Strzel™—™h ypolski™h pr—wie wszystkie 
miejs™— były z—jęteD ™o tylko świ—d™zy o ™or—z większej wiedzy społeczeństw— 
powi—tu w z—kresie pozyskiw—ni— środków unijny™h.

qoś™i spotk—ni— przywit—ł— Sekret—rz St—rostw— Strzele™kiego P—ni iwelin— 
telito. fyło ono podzielone n— dwie ™zęś™i. Pierwszą część doty™zą™ą obsz—rów 
wsp—r™i— w r—m—™h iuropejskiego Punduszu Społe™znegoD zmi—n w wyty™zny™h 
or—z w gener—torze wniosków poprow—dził— P—ni enit— W—wrów - Specj—list— ds. 
inform—™ji i promocji RyiPS. hrug— część n—tomi—st poświęcon— zost—ł— n— omó
wienie przez P—n— Tom—sz Kosowskiego - enim—tor— Region—lnego idei p—rtner- 
stw— w Py KL.

W tr—kcie spotk—ni— uczestnicy z—d—w—li liczne pyt—ni— or—z przedst—wi—li wł—- 
sne sugestie n— tem—t zmi—n wprow—dzonych od I styczni— w dokument—ch Py KL. 
Ze wglądu n— wysoką —ktywność oraz dużą ilość pyt—ń z—interesow—ni mieli możli
wość skorzyst—ni— z indywidu—lnych konsult—cjiD w cz—sie przerwy or—z po z—koń- 
czeniu c—łego spotk—ni— z P—nią eg—tą qąską - hor—dczynią Kluczową RyiPS.

Wszystkim przybyły n— spotk—nie dziękujemy i z—chęc—my do odwiedz—ni— 
strony internetowej www.powi—tstrzelecki.pl z—kł—dki Lok—lnego Punktu Snform—- 
cyjnegoD w której n— bieżąco —ktu—lizow—ne są inform—cje o kolejnych pl—now—- 
nych spotk—ni—ch.

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

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

uIf qogolińsk— P —d RUeIHH Strzeke ypolskie 
tek RTP IV IH

STexywssuy MSitsgi 
PRegY

wYMeqexse 
ygziuswexse 
PRecyDewcY:

uyxsuvTexT hSF yfSŁuqs KvsiXTe q/r STRZiLgi OPOLSKSi e wykształ™enie minF średnie - dóbr— dyk™j— 
e znajomość kompF
- dyspozytywność - komunikatywność

uyxsuvTexT hSF yfSŁuqs KvsiXTe q/r STRZiLgi OPOLSKSi - wykształcenie zawodowe - dobra dyk™ja
uyxsuvTexT hSF yfSŁuqs KvsiXTe u/v STRZiLgi OPOLSKSi - wykształ™enie minF średnie

- umiejętność pra™y w zespole
- odporność na stres - poprawna dyk™ja

PRegywxsu yfSŁuqs qÓRA SWSĘTit ANNY - wykształ™enie preferowane średnie
- komunikatywność - pra™a zespołowa

spRZihewge STRZiLgi OPOLSKSi - wykształ™enie minF średnie
- obsługa komputera - komunikatywność

hyRAhge uvsiXTe STRZiLgi OPOLSKSi - wykształ™enie minF średnie finanse- bankowośćD 
ekonomia

- prawo jazdy katF f
ussĘqywe DYLAKS - wykształ™enie wyższe ekonomi™zne

- znajomość zasad ra™hunkFD 
przepisów podatkowy™hD księgowy™h

- znajomość |f niemie™kiego w stopniu bardzo dobrym
PRAgOWNSK uugrxss qÓRA SWSĘTit ANNY - wykształ™enie preferowane średnie

- komunikatywność - pra™a zespołowa
MigHANSK SAwygryhywY ZAWADZKSi - wykształ™enie kierunkowe - minF S lat doświad™zenia
DYSPOZYTOR STRZiLgi OPOLSKSi - wykształ™enie minF średnie

- niezbędna znajomość języka niemie™kiego
SPigtALSSTA
ufiZPSigZiNSOWO-PSNANSOWY

OPOLE - wykształ™enie średnie
- łatwość nawiązywania rela™ji
- prawo jazdy katF f
- minF Q miesią™e doświad™zenia w obsłudze klienta

PRAgOWNSK SiRWSSu uRZADZiŃ

DSAqXOSTYgZXYgH STAgtS KONTROLS 
POtAZDÓW

STRZiLgi OPOLSKSi - wykształ™enie minF średnie zawodowe elektry™zne lub 
elektrome™hani™zne

- znajomość obsługi komputera
MigHANSK SAMOgHODOWY STRZiLgi OPOLSKSi - wykształ™enie zawodowe

- umiejętność naprawy samo™hodów ™iężarowy™h
- minF Q-S lat doświad™zenia w zawodzie me™hanika sm

KSiROWgA KATf gci KAMSiŃ SLĄSKS - uprawnienia na przewóz rze™zy
- badania lekarskie i psy™hologi™zne
- doświad™zenie zawodowe - znajomość języków ob™y™h

KiLNER/fARMAN KAMSiŃ SLĄSKS - wykształ™enie zawodowe - obsługa kasy fiskalnej
- aktualne badania lekarskie

MSEDZYNARODf KSiROWgA KATf gci TARASY MSĘDZYNARODOWE - wykształ™enie podstawoweD zawodowe
- prawo jazdy katF gci - karta kierow™y
- podstawowe ADR-y
- okF roku doświad™zenia w transporcie międzynarodowym

KSiROWgA gci TRASY KRAtOWE - uprawnienia na przewóz rze™zy
- doświad™zenie zawodowe

KSiROWgA gci POLSKA e NSiMgY - prawo jazdy katF gci
OPiRATOR SPYgHARKS STRZiLgi OPOLSKSi - doświad™zenie mile widziane
PRAgOWNSK PROhF/KSiROWgA KATf g WOtF OPOLSKSi S SLĄSKSi - wykształ™enie minF zawodowe

- prawo jazdy katF g
PAKOWAgZ/PRAgOWNSK PRODuKgtS OLSZOWA - wykształ™enie zasadni™ze zawodowe

- pre™yzja i sumienność
POMOgNSK DEKARZA WOtF OPOLSKSi - umiejętnoś™i dekarskie mile widziane
ELiKTRONSK DYLAKS - wykształ™enie wyższe te™hni™zne 

(elektronikaD elektrome™hanikaA
- Q-S lat doświad™zenia na produk™ji
- biegła znajomość jF niemie™kiego

KSiROWNSK ROfÓT DROqOWYgH WOtF OPOLSKSEd SLĄSKSi - wykształ™enie te™hnik lub inżynier kierunkowy
- doświad™zenie mile widziane

STOLARZ PSOTRÓWKA - wykształ™enie zawodowe - samodzielność
- obsługa formatówki i maszyn stolarski™h

OPiRATOR KOPARKS S ŁADOWARKS
SS KATiqORIA

STRZiLgi OPOLSKSi
- KAMSiŃ SLĄSKS

- uprawnienia operatora koparki i ładowarki kk SS
- doświad™zenie zawodowe

TOKARZ RASZOWA - wykształ™enie zawodowe - minF S lat doświad™zenia
PREZiR RASZOWA - wykształ™enie zawodowe - minF S lat doświad™zenia
PRAgOWNSK OgHRONY PSZYgZNEt STRZiLgi OPOLSKSi - wykształ™enie minF zawodowe - współpra™a w zespole

- doświad™zenie mile widziane
PRAgOWNSK OgHRONY OLSZOWA - wykształ™enie minF zawodowe - znajomość komputera

- orze™zenie o stopniu niepełnosprawnoś™i - mile widziany 
umiarkowany

PRAgOWNSK PROhuKgtS STRZiLgi OPOLSKSi -
STRÓŻ NOgNY Ze STOPNSiM

NSiPiŁNOSPRAWNOSgS

SZYMSSZÓW - stopień niepełnosprawnoś™i

hydraulsk STRZiLgi OPOLSKSi - uprawnienie spawalni™ze mile widziane
- prawo jazdy katF f - P-Q lata doświadF zawodowego

SPigSALSSTA DSf KONTROLS tAKOSgS DYLAKS - wykształ™enie wyższe lub średnie te™hni™zne
- znajomość SPgD PS STATd PROgiLLA
- znajomość metod rozwiązywania problemów jakoś™iowy™ł
- doświad™zenie zawodowe mile widziane w dziale 

zarządzania jakoś™ią
- biegła znajomość jF angielskiego lub niemie™kiego

OPiRATOR MASZYN DO PROhuKgtS 
KAfLS S PRZEWODÓW ELEKTRYgZNYgH 

(ekstrudaa

DYLAKS - wykształ™enie średnieD te™hnikum elektry™zne
- znajomość oprogramowania numery™znego firmy 

SSiMiNS
- doświad™zenie Q letnie w zakresie produk™ji kabli 

i przewodów elektry™zny™h
- biegła znajomość jF angielskiego lub niemie™kiego

SPigtALSSTA DSf PROhuKgtS KAfLS
S PRZEWODÓW ELEKTRYgZNYgH 

(estrudaa

DYLAKS - wykształ™enie wyższeD inżynier elektryk
- znajomość metod rozwiązywF problemów jakoś™iowy™h
- doświad™zenie w zakresie produk™ji kabli i przewodów 

elektry™zny™h
- biegła znajomość jF angielskiego lub niemie™kiego

PRAgOWNSK DO PRAgY
W qOSPODARSTWSi ROLNYM
MSSTRZ ZMSANY

STRZiLgi OPOLSKSi

DYALKS

- znajomość obsługi przy konia™h

- wykształ™enie wyższe te™hni™zne (elektrome™hanikA
- umiejętność kierowania zespołem pra™owni™zym
- minF P lata doświad™zenia na podobnym stanowisku
- znajomość jF niemie™kiego w stopniu bardzo dobrym

cd. n— str T

ww.powi%25e2%2580%2594tstrzelecki.pl
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tak u™zą nasze szkoły C
Utór— szkoł— jest dobr—D — któr— lepsz—C r—D któr— pl—suje się 

wysoko w ogólnopolskich r—nking—chC @Do nied—wn— mówionoD 
że są ułomneD bo opier—ją się tylko n— liczbie l—ure—tów olimpi—d 
i konkursówAF A może t—D w której wszyscy zd—ją m—turę i egz—E 
miny z—wodoweC (Kryterium wyd—je się obiektywne - w końcu 
ob— to egz—miny zewnętrzneAF elbo t—D któr— cieszy się dobrą 
opinią uczelni wyższychC A może t—D której —bsolwenci nie m—ją 
problemów ze zn—lezieniem pr—cyC (ryleD że szkoły nie wiedząD 
co robią ich —bsolwenciAF

O tymD j—ki wpływ n— uczni— m— szkoł— @czytąjx czy poszeE 
rzy z—kres jego wiedzyD zost—wi go s—mop—sD — może zm—rnuje 
jego potencj—ł intelektu—lnyA świ—dczy wsk—źnik zw—ny eduk—E 
cyjną w—rtością dod—ną (EWDAf go ozn—cz—C X—jkrótsz— definiE 
cj— EWD to przyrost wiedzy uczniów w wyniku procesu eduk—E 
cyjnegoF Przy tym n—leży p—mięt—ĆD że szkolne osiągnięci— uczni— 
nie z—leżą tylko od j—kości pr—cy szkołyD —le też od czynnikówD n— 
j—kie szkoł— nie m— wpływu (zdolności uczni—D czynniki środowiE 
skoweAF

t—k z—uw—ż—ją specj—liściD metod— EWD pozw—l— w zn—czE 
nym stopniu „oczyszcz—ć” wynik egz—min—cyjny z wpływu czynE 
ników indywidu—lnych i środowiskowy^ n— które szkoł— nie m— 
skutecznego wpływu 
gzy opublikow—ne przez gentr—lną Komisję Egz—min—cyjną dw— 
tygodnie temu oceny EWD - sporządzone n— podst—wie wyniE 
ków m—tur P0I0 - są s—tysf—kcjonujące dl— dyrektorów i org—nów 
prow—dzącychC Spełni—ją oczekiw—ni— uczniówC Potwierdz—ją 
potoczne opinieC

Poniżej prezentujemy wykresyD j—kie poj—wiły się n— stronie 
gUE @br—k t—m tylko ZSZ w Z—w—dzkiem - zbyt m—ło osób 
zd—w—ło m—turęAF Poprosiliśmy również o koment—rzeF

ZsZ nr I strzel™e ypolskie

język polski @poziom podst—wowy i rozszerzonyA
Liczb— zd—jącychD których wyniki uwzględniono w —n—liziex IUT.

90% szkól - szkół

pozycja stoły Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 176

m—tem—tyk— @poziom podst—wowy i rozszerzonyA
Liczb— zd—jącychD których wyniki uwzględniono w —n—liziex IUT.
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r—lin— U—jstur—D dyrektor ZsZ nr I: - test dl— n—s dużym z—sko- 
czeniem dobr— pozycj— z m—tem—tyki - my oceni—my wyniki z m—tu- 
ry z m—tem—tyki j—ko przeciętne. Pozycj— szkoły w ćwi—rtce zw—nej 
umownie j—ko „szkoł— sukcesu” może wynik—ć z f—ktuD że uczniowie 
przychodzący do technikum m—ją często niskie wyniki z części m—- 
tem—tyczno-przyrodniczej egz—minu gimn—zj—lnego i, dzięki ogrom
nemu wysiłkowi n—uczycieli m—tem—tykiD n—stępuje u n—s spory przy
rost wiedzy. Xie mniej oprócz tzw. w—rtości dod—nej nie n—leży z—po- 
min—ć o produkcie fin—lnymD czyli zd—nej m—turze. hl—tego też wy- 
sok— zd—w—lność język— polskiego @drugiego przedmiotu —n—lizow—- 
nego w pilot—żowym iWhA w PHIH roku wynosząc— WW,S7 @przy 
wojewódzkiej WT,W7A w zest—wieniu z niższym usytuow—niem w iWD 
potwierdz— regułęD że uczniowie przygotowując się do egz—minu m—- 
tur—lnego k—lkulująD co wyst—rczy n— minimumD — z którego przed
miotu musi w—lczyć o j—k n—jwyższy wynikD —by dost—ć się n— wym—- 
rzone studi—. X—si —bsolwenci b—rdzo rz—dko wybier—ją kierunki hu- 
m—nistyczne.

iWh to nowy sposób —n—lizy wyników m—tur dl— n—sD dzięki 
wł—ściwej interpret—cji wyników z—pewne będzie w przyszłości przy- 
d—tny w podnoszeniu j—kości kszt—łceni—D —le ew—lu—cji techników 
powinny również służyć wyniki z egz—minów potwierdz—jących uzy- 
sk—nie kw—lifik—cji z—wodowych.

Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™eD strzel™e ypolskie 

język polski @poziom podst—wowy i rozszerzonyA
Liczb— zd—jącychD których wyniki uwzględniono w —n—liziex IQU. 
W tym zd—jących poziom rozszerzonyx PH.
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m—tem—tyk— @poziom podst—wowy i rozszerzonyA
Liczb— zd—jącychD których wyniki uwzględniono w —n—liziex IQU. 
W tym zd—jących poziom rozszerzonyx RP.

t—n wróblewskiD dyrektor Zsy w strzel™—™h ypolski™h: - 
Wsk—źnik iWh opublikow—ny przez gKi dotyczy dwóch przed
miotów m—tur—lnych język— polskiego i m—tem—tyki. ypis położe
ni— n—szej szkoły w ukł—dzie współrzędnych mówiD że przyp—dku 
m—tury z m—tem—tyki m—my pon—dprzeciętny wynik końcowy, czyli 
n—leżymy do szkół o wysokich wynik—ch m—tur—lnych i wysokiej 
efektywności n—ucz—ni—.

W przyp—dku język— polskiego pozycj— szkoły przedst—wi— się 
nieco in—czej. Pozycj— elipsy mówiD że m—my do czynieni— ze szkołą, 
któr— ze względu n— ew—lu—cyjne wsk—źniki egz—min—cyjne jest blisko 
pozycji zw—nej neutr—lną - blisko środk— ukł—du współrzędnych. X—- 
leży jedn—k zwrócić uw—gęD że wierzchołek elipsy zbliżony jest do 
pol—D które mówi o niskiej efektywności mierzonejD —le też o wyso
kich wynik—ch m—tur—lnych.

Podsumowując wyniki m—tur—lne z m—tem—tykix b—rdzo z—dow—- 
l—jąceD n—tomi—st w przyp—dku język— polskiego n—szym z—d—niem 
będzie identyfik—cj— rel—tywnie sł—bszych stron i podwyższenie efek
tywności o kilk— punktów egz—min—cyjnych i przejście do k—tegorii 
- szkoły o wysokich wynik—ch m—tur—lnych i wysokiej efektywności 
mierzonej.

Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e w Z—w—dzkiem

język polski @poziom podst—wowy i rozszerzonyA
Liczb— zd—jącychD których wyniki uwzględniono w —n—liziex UQ. 
W tym zd—jących poziom rozszerzony x S.
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m—tem—tyk— @poziom podst—wowy i rozszerzonyA
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Rysz—rd P—g—™zD dyrektor Vy w Z—w—dzkiem: - Potwierdz—ją 
się moje oceny - b—rdzo dobre wyniki osiągnęliśmy n— m—turze z 
język— polskiegoD sł—be - w m—tem—tyce. yzn—cz— to, że n—si ucznio
wie nie uzysk—li oczekiw—nego przyrostu wiedzyD co może m—rtwić. 
ele z—uw—żmy - nie wiemy, j—kie efekty uczniowie osiągnęli n— po
przednich et—p—ch eduk—cyjnych, w dod—tku ocen— sporządzon— zo- 
st—ł— n— podst—wie wyników m—tur tylko z jednego roku. Zn—cznie 
większy problem mielibyśmy, gdyby to był— st—ł— tendencj—. tedn—k 
nie m—my się czego wstydzić w porówn—niu do wyników liceów z 
miejscowości podobnych do n—szej. Xiemniej - może w—rto uczyć 
się pr—cy od polonistek. hod—jmy też, że wsk—źnik iWh op—rto 
wyłącznie n— dwóch przedmiot—chD — przecież przedmiotów m—tur—l
nych jest więcej. S w przyszłości t—kże ich wyniki posłużą ew—lu—cji 
szkół.

ycen— szkoły przez pryzm—t wsk—źnik— iWD st—nowi wyzw—nie 
dl— szkółD —le też jest innym spojrzeniem n— efekty ich pr—cy niż 
dotychcz—sowe - wyłącznie przez osiąg—ną średnią.

w—ldem—r q—id—D wi™est—rost—: e To metod— b—d—wcz—D któr— w 
Polsce dopiero r—czkujeD choć n— Z—chodzie zn—n— jest od l—t UH. XX 
wieku. Pierwsze oceny - n— podst—wie egz—minów m—tur—lnych - są 
ciek—we i w sumie - niezłe w odniesieniu do n—szych szkółD choć 
przyzn—mD że z—skoczony jestem di—gr—mem obr—zującym język 
polski w strzeleckim Liceum ygólnokszt—łcącym i m—tem—tykę w 
Ly im. Wieszk— S w Z—w—dzkiem. Spodziew—łem sięD że wyp—dniemy 
lepiejD choć i t—k przecież mieścimy się w st—wce. Z—uw—żyć jedn—k 
n—leży, że rzetelną —n—lizę efektywności n—ucz—ni— w n—szych szko- 
ł—ch moglibyśmy przeprow—dzić dopiero n— podst—wie wyników z 
kilku l—t, bo tylko wówcz—s możn— określić, czy m—my tendencję 
wzrostową czy nie.

W— tezymy o laury
IU n—jlepszych uczniów z ypolszczyzny w—lczyło T m—rc— w 

wojewódzkim fin—le ylimpi—dy tęzyk— Polskiego i Liter—tury. Tego 
dni— odbył się kolejny et—p konkursu, który nie tylko z—pewni— zwol
nienie z m—tury z język— polskiegoD —le też otwier— drzwi uczelni 
wyższych n— kierunk—ch związ—nych z przedmiotem.

ylimpi—d— o RI-letniej już tradycji, t—k j—k w l—t—ch ubiegłych, 
przebieg—ł— wieloet—powo. Uczestnicy n—jpierw musieli n—pis—ć pra
cę n— jeden z wybr—nych tem—tów liter—ckichD te—trologicznych lub 
kulturozn—wczych. Xie było to z—d—nie prosteD poniew—ż w tym roku 
org—niz—torzy z—proponow—li uczestnikom t—k rozległe i głębokie 
tem—ty j—kx Źródła i granice pesymizmu w powieści poetyckiej pol
skiego romantyzmu, Relacje z podróży w piśmiennictwie epok daw
nych @do końca XVSSS wieku), Postaci kobiecej tożsamości - Żmi- 
chowsk—D OrzeszkowaD XalkowskaD ValkiD manekiny w literaturze i 
tekstach kultury.

W tegorocznym konkursie l—ure—tem n— et—pie wojewódzkim 
zost—ł uczeń strzeleckiego ogólni—k— - M—r™in M—le™ko i to on 
wł—śnie z—w—lczy w kwietniu w fin—le ogólnopolskim w W—rsz—wie.

horota Wackula

eutoportret olimpij™zyk—
(Warcin sam o sobie)

tuż od n—jmłodszych l—t wiedzi—łem, co 
jest moją n—jwiększą p—sją. Uwielbi—m po- 
zn—w—ć różne historie. Te pr—wdziwe i te 
zmyślone. Te re—listyczne i te f—nt—stycz- 
ne. yd dzieck— uwielbi—łem przysłuchiw—ć 
się rozmowom ot—cz—jących mnie ludzi, — 
gdy tylko n—uczyłem się czyt—ć, z—cząłem 
pożer—ć książki. yd „Kubusi— Puch—tk—” po 
krymin—ły eg—ty ghristie. qdy w końcu 
trafiłem do szkoły, szybko zorientow—łem 
się, że n—jwięcej s—tysf—kcji spr—wi—ją mi 
przedmioty hum—nistyczne. W szkole pod- 
st—wowej odkryłem swoją n—jwiększą p—- 
sję- kino. Xiezliczon— liczb— świ—tów, hi
storii, boh—terów, które poj—wi—ją się n— ekr—nie f—scynuje mnie do 
dzisi—j. Uwielbi—m moment, w którym g—sną kinowe świ—tł— i mogę 
się przenieść w zupełnie inne miejsce. Kino jest dl— mnie przede 
wszystkim sztuką przek—zyw—ni— emocji, — nie tylko zwykłą roz
rywką. St—r—m się ogląd—ć różne rzeczyx od st—rych, hollywoodzkich 
produkcji, przez filmy fergm—n— i Pelliniego, po j—pońskie —nim—cje 
Wiy—z—kiego. y dwóch l—t z—czyn—m t—kże odkryw—ć te—tr j—ko miej
sce, w którym możn— się zetknąć z opowi—d—ną historią. Z—intereso- 
w—nie kinem, liter—turą i te—trem umożliwi— mi t—kże rozwij—nie 
wiedzy historycznej i wiedzy o świecie współczesnym. W przyszłości 
chci—łbym mieć możliwość pr—cy z ludźmi, wym—g—jącej twórczego i 
kre—tywnego myśleni—.
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y priorytet—ch dl— powi—tów
dokF ze strF I

- hl— s—morządów powi—towych 
istotne jest nie tylko utrzym—nie tego 
progr—mu i możliwoś™i uzysk—ni— dofi- 
n—nsow—ni— moderniz—™ji dróg z budże
tu p—ństw—D —le ™h™emy też usz™zknąć 
k—w—łek z tortuD j—kim jest Ur—jowy 
pundusz hrogowyD z którego dotych- 
™z—s mogł— korzyst—ć jedynie qener—l- 
n— hyrek™j— hróg Ur—jowy™h i euto- 
str—dF
- gzy w ten sposób s—morządy nie są 
dyskryminow—neC - pyt— st—rost— Sw—- 
czyn—. - hrogi gminne i powi—towe od 
l—t są niedoinwestow—nie i od l—t Zgro- 
m—dzenie ygólne Związku Powi—tów 
Polski™h upomin— się o rozwiąz—nie 
tych problemówF X—sze o™zekiw—ni— w 
tym z—kresie - łą™znie z wprow—dze- 
niem k—tegoryz—™ji dróg - ™h™emy wy- 
r—źnie przek—z—ć stronie rządowejF

BB
ho premier—D m—rsz—łków Sejmu i 

Sen—tu, niektóry™h ministrów or—z 
wł—dz województw— zost—ło też skiero- 
w—ne St—nowisko Śląskiego S—morzą- 
dowego w Veśni™yF furmistrzowieD 
Wójtowie i St—rostowie tego Stow—rzy- 
szeni— zgrom—dzeni n— plenerowym 
posiedzeniu w qogolinie I m—r™— st—- 
now™zo z—protestow—li prze™iwko z—- 
pisom noweliz—™ji przepisów @zwł—sz- 
™z— —rtF PRP i —rtF PRQA Ust—wy z dni— 
PUfHVfPHHW r., któr— w zn—™zą™y spo
sób ogr—ni™zył— s—modzielność gmin i 
powi—tów w prow—dzeniu gospod—rki fi- 
n—nsowejF Pon—dto w nowelizow—ny™h 
przepis—™h występuje rozbieżność w 
kwestii wyli™zeni— długu s—morządówF 
Zwró™ono t—kże uw—gę n— f—kt, że w 
ost—tni™h l—t—ch @PHHT-PHIIA n—łożo- 
ne zost—ły n— s—morządy dod—tkowe 
z—d—ni—D które zwiększyły ich wyd—tki 

Uszt—ł™enie z—wodowe -
gdzie prow—dziC

dokF ze strF I

był—by biegł— zn—jomość język— niemieckiegoF 
Co powinno się zmienić w polskim szkok 
ni™twie z—wodowym @— może ni™ nie wyE 
m—g— zmi—nCA - by u™zniowie ze™h™ieli 
się w ni™h kszt—ł™ićC
W pierwszej kolejności w—żne byłoby st—łe do- 
pos—ż—nie szkolnictw— z—wodowego w nowo
czesne pomoce dyd—ktyczneD które n—jczęściej 
jest b—rdzo drogieF hzięki pozyskiw—niu przez 
Powi—t Strzelecki środków unijnych Zespół 
Szkół Z—wodowych nr I jest jedną z n—jlepiej 
wypos—żonych pl—cówek w specj—listyczny 
sprzętD —le cz—s biegnie szybkoD — sprzęt „eko
nomicznie” st—rzeje się jeszcze szybciejF W—ż- 
n— też jest zmi—n— formuły z—wodowych egz—-

minów zewnętrznych, duże zróżnicow—nie egz—minów dl— z—s—dniczej szkoły z—- 
wodowej zd—w—nych w yKE i w Izbie RzemieślniczejF X—tomi—st w technikum w 
d—lszym ciągu większość tzwF pr—ktycznych egz—minów jest czysto teoretycznym 
rozp—tryw—niem problemu n— k—rtce p—pieruF
Czy ost—tni— konferen™j— dl— n—u™zy™ieli ntF wprow—dzeni— kszt—ł™eni— 
modułowego w szkolni™twie z—wodowym wiąże się z propozy™ją u—tr—kE 
™yjnieni—D —le też zwiększeni— efektywnoś™i n—u™z—ni—C
Zdecydow—nie t—kF Uonferencj—D któr— odbył— się R m—rc— był— org—nizow—n— przez 
WyhIiP ypole w r—m—ch projektu „Uszt—łcenie z—wodowe - duże wyzw—nie no
woczesnej eduk—cji - gomenius Regio P—rtnerskie Projekty” yprócz k—dry ZSZ nr 
I udzi—ł wzięli t—kże przedst—wiciele Uur—torium yświ—ty w ypolu n— czele z dyrek
tor Wydzi—łu Wspom—g—ni— yświ—ty i Str—tegii Eduk—cyjnej eurelią Stępień. 
Uszt—łcenie modułowe jest —ltern—tywną formą prow—dzeni— z—jęć eduk—cyjnych, 
dzięki której uczący się s—m rozwiązuje z—d—ni—D n—uczyciel pełni rolę d dor—dcy, 
org—niz—tor— procesu kszt—łceni— z—wodowegoF Z—jęci— prow—dzone są w grup—ch 
do IS osóbD
uczący się kszt—łtuje umiejętności potrzebne do wykonyw—ni— z—d—ń z—wodowych 
or—z ępuje pełn— integr—cj— teorii z pr—ktykąF yd wrześni— PHIP wprow—dzimy t—ki 
system n—ucz—ni— w jednym z—wodzie - technik obsługi turystycznejF W tej chwili 
k—żdego dni— uczeń m— kilk— przedmiotówY modułowe n—ucz—nie n—tomi—st to 
skom—sow—nie w ciągu P-Q tygodni n—uki jednego z—g—dnieni—F gykl n—ucz—ni— 
jednostki modułowej kończy się oceną, po niej - rozpoczyn— się kolejn— jednostk— 
modułow—D być może prow—dzon— przez innego n—uczyciel—F
Reform— z—kł—d—ł—D że WEX z—chęc—ć będzie szkoły do kszt—łceni— modułowegoF 
To zn—cznie b—rdziej efektywny sposób n—ucz—ni—D choćby przez podzi—ł kl—s n— 
mniejsze grupyF Xiestety - również zn—cznie droższyF I w ost—tnim okresie j—koś 
odnosimy wr—żenie @my - w sensie ludzi związ—nych ze szkolnictwem z—wodowym 
i org—nów n—dzoruAD że WEX chce się z tego wycof—ć.

W ost—tni™h dni—™h sporo dyskutuje się o dobrze wykszt—ł™ony™hD zn—jąE 
™y™h języki —bsolwent—™h wyższy™h u™zelni - którzy mimo ty™h —tutów 
są bezrobotniF t—k n— rynku pr—™y odn—jdują się —bsolwen™i te™hnikumC 
Czy m— p—ni j—kieś inform—™je o swoi™h —bsolwent—™hC
X— to pyt—nie będziemy mogli odpowiedzieć z— kilk— miesięcyF X— n—szej stronie 
internetowej w lutym z—mieściliśmy —nkietę dl— —bsolwentówD dzięki której chce- 
my zgrom—dzić inform—cje dotyczące ich Iosówd — t—kże oceny wiedzy i umiejętno
ści n—bytych w szkole z perspektywy cz—suf Przy ok—zji z—pr—sz—m —bsolwentów 
rocznik PHHT i PHIH z—pr—sz—m n— stronę www.zszIstrzelce.pl

bieżą™eD m.in. wyrówn—nie średni™h 
wyn—grodzeń dl— n—u™zy™ieli @—rtF QH 
U—rty X—u™zy™iel—AF

Pon—dto jednostki s—morządu te- 
rytori—lnego nie m—ją wpływu n— zmi—- 
nę przepisów „okołobudżetowy™h”D 
które skutkują obniżeniem do™hodów 
lub zwiększeniem wyd—tkówF

„Wszystkie wyżej omówione zmi—- 
ny ingerują w gospod—rkę fin—nsową jed
nostek s—morządu terytori—lnego i zn—- 
™zą™o ogr—ni™z—ją s—modzielność tych 
jednostekF hl—tego też sytu—™j— skł—ni— 
n—s - piszą sygn—t—riusze tego st—nowi- 
sk— - do wyr—żeni— opinii o z—grożeniu 
funk™jonow—ni— jednostek s—morządu 
terytori—lnego @zwł—sz™z— gmin rolni- 
™zy™hA w obe™nym kszt—ł™ie fin—nsów 
publi™zny™hF

I. Zmi—n— definicji budowli w pr—wie 
budowl—nym uszczuplił— dochody 
wł—sne bez j—kiegokolwiek pokry
ci— różnicy z budżetu p—ństw—D

P. Ust—w— o izb—ch rolniczych n—rzu- 
cił— obowiązek odprow—dzeni— z 
wł—snych dochodów gmin P7 po- 
d—tku rolnegoD

Qf Zmi—n— ust—wy o pod—tku od to- 
w—rów i usług zwiększył— wyd—tki 
gminD pomimo tegoD że gmin— nie 
m— udzi—łu w tych dochod—chD

Rf Z—mi—r wprow—dzeni— odpisu po
d—tku rolnego n— U—sę Rolniczego 
Ubezpieczeni— RolnikówF

Sf Zmi—n— sposobu wylicz—ni— długu 
dl— gmin rolniczych w przyp—dku 
zn—czącego sp—dku ceny kwint—l— 
żyt—D

T f Uwzględnienie w wyliczeniu wsk—ź- 
nik— długu wolnych środków i n—d- 
wyżki budżetowejF”

IW m—rc— PHII rF już po r—z QR 
odbyły się elimin—cje miejsko-gminne 
ygólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po- 
ż—rniczej „Włodzież z—pobieg— poż—- 
rom” St—ło się tr—dycją, że co roku 
inn— ySP dzi—ł—jąc— n— terenie gminy 
Strzelce ypolskie gości uczestników 
konkursuF Tym r—zem był— to ySP 
fłotnic— Strzeleck—F Elimin—cje miej
sko- gminne zost—ły zorg—nizow—ne 
przy udzi—le UP PSP w Strzelc—ch ypol- 
skich , yddzi—łu W-q Związku ySP RP, 
Refer—tu Z—rządz—ni— Uryzysowego i 
Spr—w Wojskowych w Strzelc—ch ypol- 
skich or—z ySP w fłotnicy Strzelec- 
kiejF ronorowy p—tron—t n—d konkur
sem objął furmistrz Strzelec ypolskich 
T—deusz qoc.

X—d pr—widłowym przebiegiem z—- 
wodów czuw—ł— Uomisj— pod przewod
nictwem mł. brygF t—nusz— Pilipkow- 
skiegoF Elimin—cje odbyły się w Q k—te- 
gori—ch wiekowych x uczniowie szkół 
podst—wowych, uczniowie szkół gim- 
n—zj—lnych or—z uczniowie szkół po- 
n—dgimn—zj—lnychF Uonkurs skł—d—ł się 
z P et—pówx pisemnego i ustnegoF 
Et—p ustny zost—ł poprzedzony prezen- 
t—cją wozów str—ż—ckich będących n— 
wypos—żeniu ySP fłotnic— Strzeleck— 
or—z ySP U—dłubF Włodzież mi—ł— ok—- 
zję z—pozn—ć się z nowoczesnym sprzę
tem str—ż—ckim wykorzystyw—nym 
podcz—s różnych —kcji r—towniczych 
w tym też drogowychF

W plebis™y™ie „X—jlepsi z n—jlepE 
szy™h” @dl— niepełnospr—wny™h 
sportow™ówA zn—leźli się również 
sportow™ów z n—szego powi—tuF yto 
l—ure—™i z hPS U—dłubx Sz™zepan 
Uu™z,ewskiD Marek XiebertD Piotr Pzion- 
k—D hariusz Uonefał
ypiekunowiex Wiesław fiela i relena 
Sa™htaEqriner

N—grody zost—ły ufundow—ne przez Z—- 
rząd Powi—tu Strzeleckiego i wręczone 
n— uroczystej q—li podsumowującej ple
biscyt w Zdzieszowic—chF

drużyna Ubuntwu pod™zas zeszłoro™znego półfnału 2DialXet Masters PHIH 
od lewejx Urzysztof Wróbel Rafał rirszD Mateusz SznuraD Tomasz Pietrowski

- Pr—c— z n—uczycielem to wisienk— 
n— torcie - oceni— P—weł P—g—cz, z Ze
społu Szkół ygólnokszt—łcącego w 
Strzelc—ch ypolskich, którego ucznio
wie wł—śnie zbierają l—ury w konkur- 
s—ch inform—tycznychF
- Wysokie miejsc— z—jmuje się tylko 
dzięki wł—snej, indywidu—lnej pr—cy w 
domu. I to ciężkiej pr—cyF Z—d—niem 
n—uczyciel— jest n—tomi—st przygoto- 
w—nie dl— nich m—teri—łów do s—mo- 
dzielnej pr—cy. ele też do konkursów 
nie zgł—sz—ją się przyp—dkowi ucznio
wie, tylko ci mocno z—interesow—ni 
tem—tem. Podkreśl—m to, bo —kur—t 
m—m t—ki przyp—dek - b—rdzo ut—len- 
tow—nego chłop—k— w dziedzinie infor- 
m—tyki, —le z—interesow—nego inną jej 
sferą, nie tą, której dotyczył konkurs. 
W efekcie nie br—ł w nim udzi—łu, choć 
szkod—D moim zd—niem.

W dni—ch od IR do IU m—rc— odby- 
w—ły się w c—łym kraju elimin—cje II 
stopni— V ygólnopolskiej ylimpi—dy 
Wiedzy o Internecie - hi—lNet W—sters 
PHII. Turniej jest org—nizow—ny przez 
Telefonię hi—log S.e. z p—rtner—mi 
merytorycznymx Politechniką Łódzką, 
Polsko-t—pońską Wyższą Szkołą Tech

Włodzież z—pobieg— poż—rom

ho et—pu ustnego z—kw—lifikow—ło 
się od Q do S uczniów z k—żdej k—tego- 
rii wiekowej, którzy uzysk—li n—j- 
większą ilość punktów z testu pisem
nego obejmującego z—g—dnieni— mF inF 
z z—kresu przepisów przeciwpoż—ro- 
wych, sprzętu g—śniczego i ratownicze
go, pierwszej pomocy, stopni, odzn—- 
czeń or—z struktury PSP i ySP — t—kże 
historii ruchu str—ż—ckiegoF ho et—pu 
ustnego zost—ło z—kw—lifikow—nych R 
uczniów ZSZ NR I x P—bi—n Rosły, W—- 
rek Wojt—l— , Łuk—sz ybrusznik i h—- 
wid ybrusznikF Pin—list—mi elimin—cji 

X—j lepsi z n—j lepszy ™h

Snform—ty™y n— topie

nik Uomputerowych or—z gISgy Ne- 
tworking ec—demy, — m— spr—wdz—ć 
b—rdzo szeroko pojęte umiejętności i 
wiedzę z z—kresu sieci komputerowych, 
w tym internetu @n— przykł—d w ost—t
nim et—pie poj—wiło się, j—kże egzotycz
ne dl— typowego użytkownik— interne
tu, pyt—nie o proces pupiniz—cji, czyli 

drużyna figos Masters pod™zas elimina™ji tegoro™zny™h do innego konkursu in 
formaty™znego @yiimpiady Informatycznej qimnazjalistów)
od lewejx Tomasz SiwekD fartosz fednar™zykD Patryk Wa™ław™zyk, Piotr fielak

miejsko-gminnych zost—lix P—bi—n Ro
sły z kl—su II TW, który z—jął I miejsce 
, W—rek Wojt—l— zdobywc— II miejsc— z 
kl—sy II TWt i Łuk—sz ybrusznik z 
kl—sy II TW , który z—jął III m . fędą 
oni reprezentow—ć gminę Strzelce 
ypolskie i ZSZ Nr I w elimin—cj—ch 
powi—towych yTWP. W—rto przypo
mnieć, że uczeń n—szej Szkoły Urzysz- 
tof qolly dw— l—t— temu z—jął III miejsc 
w fin—le krajowym konkursuF W—my 
n—dzieję, że i w tym roku odniesiemy 
podobny sukces , czego życzymy n—- 
szym reprezent—ntomF

Marek Rosiński

w dużym uproszczeniu proces popr—- 
wi—ni— wł—ściwości transmisyjnych k—- 
bl— miedzi—negoA. hwie drużyny n—szej 
szkoły z—kw—lifikow—ły się do półfin—- 
łów krajowych, które odbędą się w 
kwietniu. W k—tegorii szkół pon—dgim- 
n—zj—lnych drużyn— Ubuntwu w skł—- 
dzie R—f—ł rirsz, Tom—sz Pietrowski, 
W—teusz Sznur— i Urzysztof Wróbel 
z—jęł— pierwsze miejsce w okręgu T @wo- 
jew. opolskie i łódzkieA, n—tomi—st w 
k—tegorii szkół gimn—zj—lnych drużyn— 
figos W—sters w skł—dzie f—rtosz fed- 
n—rczyk, Piotr fiel—k, Tom—sz Siwek i 
P—tryk W—cł—wczyk z—jęł— Q miejsce w 
tym s—mym okręgu. teśliby z—stosow—ć 
porówn—nie motoryz—cyjne, to typo
wy użytkownik internetu jest j—k kie- 
rowc— s—mochodu, n—tomi—st uczestni
cy tego konkursu j—k pr—cownicy re- 
nomow—nego serwisu s—mochodowego.

W pierwszej dek—dzie m—rc— w fi
n—le XV Wojewódzkiego Uonkursu In- 
form—tycznego Tom—sz Siwek @III miej- 
sceA i Piotr fiel—k @IV miejsceA uzy- 
sk—li tytuł l—ure—t—, — f—rtosz fedn—r- 
czyk @V miejsceA od tego tytułu był 
odsłownie o włos.

http://www.zszIstrzelce.pl


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

Szkół— w Su™hej 
wi™emistrzem województwa

Publi™zn— Szkoł— Podst—wow— w Su™hej to pl—™ówk—, dl—tego z—kw—lifikow—nie 
sięD udzi—ł i zdoby™ie SS miejs™— w fin—le wojewódzkim w minikoszyków™e dziew™ząt 
szkół podst—wowy™h był nie l—d— wyzw—niem i sz—nsą dl— suskiego zespołu koszyk—e 
rekF Pin—łowe rozgrywki odbyły się W m—r™— w h—li Publi™znego qimn—zjum nr P w 
Strzel™—™h ypolski™hF yrg—niz—tor—mi bylix Szkolny Związek Sportowy w ypolu, 
Więdzyszkolny yśrodek Sportu w Strzel™—™h ypF i szkoł— w Su™hejF Sponsorem 
mistrzostw był— qrup— ENERqe SAf
W—lk— był— z—™ięt—, rozgrywki przedst—wi—ły się n—stępuj ą™ox
IF PSP Su™h— - PSP Q frzeg PR ; TW
PF SP Q Xys— - SP P ypole IR PP
QF PSP Su™h— - SP Q Xys— QS RH
RF PSP Q frzeg - SP P ypoleSH ; PQ
SF PSP Su™h— - SP P ypole PS IS
TF PSP Q frzeg - SP Q Xys— SR PW
Ul—syfik—™j— koń™ow—X
If PSP Q f rzeg - —w—ns do fin—łu kr—jowego 
Pf PSP Su™h—
Qf SP P ypole 
Rf SP Q Xys—

hl— drużyn były pu™h—ry, med—le i dyplomy or—z gr—tul—™je dl— z—wodni™zek i 
opiekunów, — skł—d—li je st—rost— strzele™ki tózef Sw—™zyn—, przewodni™zą™y R—dy 
Wiejskiej w Strzel™—™h ypF f ogusł—w P—rion, prezes Szkolnego Związku Sportowego 
w ypolu Włodzimierz qos, dyrektor szkoły w Su™hej Teres— Purm—n i dyrektor 
WyS w Strzel™—™h ypF

endrzej h—m—szekF 
yrg—niz—torzy skł—d—ją serde™zne podziękow—ni— wszystkim u™zestnikom fin—łu 
or—z osobom z——ng—żow—nym w przygotow—nie i przebieg mistrzostwF

PRZihSSĘfSyRSTWy 
uywuxsuegts sewygryhywit 
w STRZivgegr ypyvsuigr s.e.

ul. I W—j— SW, RU-IHH Strzelce ypolskie, 
tel. UUGRTIQPVI, f—x UUGRTIQQSV

y p i r t e

wYtxie sewygryhywe
- ost—tnie mycie wodą zdeminer—lizow—ną, nie d—jące z—cieków.

tedyn— myjni— w okolicy myjąc— podwozi— poj—zdów.

T—nkując p—liwo n— n—szej Stacji P—liw 
zyskujesz d—rmowe mycie swojego poj—zdu .

fędąc u n—s przy ok—zji możeszx
- z—rejestrow—ć —uto,

- dokon—ć drobnej n—pr—wy —ut—,
- z—kupić części , kosmetyki i —kcesori—

WSZYSTUy W fARDZy ATRAKCYJNYCH giXegr

Wydzierż—wimypomiesz™zenie biurowe o pow.ST mP -w budynku 
n— hwor™u eutobusowym w Strzel™—™h yp.

Z A P R A S Z A W Y

Szkolenie z z—kresu niebezpie™zny™h subst—n™ji psy™ho—ktywny™h

hypevegzi3 WYPeLegzi3
W r—m—ch dzi—ł—ń eduk—cyjnych 

z z—kresu z—pobieg—ni— z—grożeniom 
wynik—jącym z wprow—dz—ni— do 
obrotu i używ—ni— „nowych n—rkoty- 
ków - tzw. dop—l—czy”, Powi—tow— 
St—cj— S—nit—rno - ipidemiologiczn— 
w Strzelc—ch ypolskich wr—z z Uo- 
mendą Powi—tową Policji, XZyZ-em 
Centrum Ter—pii i Psychoprofil—kty- 
ki w Strzelc—ch yp. or—z strzeleckim 
Szpit—lnym yddzi—łem R—tunkowym 
zorg—nizow—ł— W m—rc— w s—li konfe
rencyjnej St—rostw— Powi—towego w 
Strzelc—ch yp. szkolenie. Adres—t—mi 
szkoleni— byli wychow—wcy kl—s 
szkół gimn—zj—lnych i pon—dgimn—- 
zj—lnych, funkcjon—riusze Z—kł—dów 
U—rnych, przedst—wiciele jednostek 
s—morządu terytori—lnego powi—tu 
strzeleckiego, — t—kże pr—cownicy 
Powi—towego Centrum Pomocy Ro
dzinie, pr—cownicy Powi—towej St—- 
cji S—nit—rno - ipidemiologicznej w 
Strzelc—ch yp. i pielęgni—rki medycy
ny szkolnej. Łącznie w szkoleniu 
uczestniczyło TV osób, — k—żd— z nich 
otrzym—ł— ulotki inform—cyjne n— te- 
m—t „tzw. dop—l—czy”.

Spotk—nie podzielono n— dw— blo
ki eduk—cyjne. W pierwszym pod- 
kom. Urzysztof Rusin Specj—list— ds. 
Xieletnich i P—tologii z Uomendy Po
wi—towej Policji w Strzelc—ch yp.

™d. ze str. Q

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

wygłosił wykł—d n— tem—t Zj—wisko- 
wy™hform dop—l—™zy i —ktu—lny™h trenE 
dów społe™zny™h, n—tomi—st pielęgni—r- 
k— r—tunkow— ze strzeleckiego Szpi- 
t—l— Powi—towego, p—ni fe—t— Trusz- 
cz—k przybliżył— tem—t w —spekcie 
medycznym, porusz—jąc w—żną kwe
stię fizjologicznych n—stępstw przyj- 
mow—ni— subst—ncji psycho—ktyw- 
nych.

Drugi blok eduk—cyjny rozpoczę
ły p—nie psycholog Urystyn— Uow—l- 
sk— i W—rt— Dąbrowsk— z XZyZ-u 
Centrum Ter—pii i Psychoprofil—kty- 
ki swoim wykł—dem n— tem—t We™h—E 
nizmów uz—leżnieni— i regul—™ji emo
cji. X— koniec istotne inform—cje n—

tem—t prawno-org—niz—™yjny™h —spek- 
tów w—lki z wdr—ż—niem do obrotu i 
używ—niem tzw. dop—l—™zy przedst—- 
wił— p. Ul—udi— Uoprek, kierownik 
yddzi—łu Higieny Pr—cy Powi—towej 
St—cji S—nit—rno-Epidemiologicznej w 
Strzelc—ch yp.

Więcej n— tem—t „dop—l—czy” 
możn— dowiedzieć się n— stron—chx 
b www.dop—llczeinfo.pl 
b www.n—rkom—ni—.org.pl 
b www.pssestrzelce.pl

PSSi Strzel™e ypolskie 
eg—t— Uow—lsk—

y p i R T Y P R e g Y
pywieTywY uRzĄh pracy

uIf qogolińsk— P —d RUeIHH strzeke ypolskieD teL RTP IV IH

STexywsSuy WSitSgi 
PRegY

wYweqexse 
ygziuswexse 
PRegyhewgYx

MSSTRZ SŁUŻfY UTRZYMANIA RUCHU hYALUS - wykszt—ł™enie wyższe te™hni™zne @elektrome™h—nikA
- min. P l—t— doświ—d™zeni— n— podobnym st—nowisku

MyNTER WSĄZEU hYLAUS - zdolnoś™i m—nu—lne
yPiRATyR MASZYN hYALUS - zdolnoś™i m—nu—lne
MigerxSU STRZELCE yPyLSUSE - zn—jomość ukł—dów me™h—niki siłowej i pneum—tyki 

or—z umiejętność ™zyt—ni— s™hem—tów 
hydr—uli™zny™h i pneum—ty™zny™h

- upr—wnieni— SEP do PO kV lub minim—lne I Uv
- upr—wnienie sp—w—lni™ze TSG.MAG
- min. P l—t— doświ—d™zeni—
- zn—jomość j. —ngielskiego mile widzi—n—

SPigtAVSSTA hS. TigrNSgZNYgr yLSZyWA - wykszt—ł™enie średnie te™hni™zne
- upr—wnieni— SEP do PO UV
- pr—™e n—pr—w™ze urządzeń produk™yjny™h

ELEUTRYU W hZSAVi UTRZYAMNIA RUC ru Strzelce yPyLSUSi - wykszt—ł™enie elektryk
- zn—jomość ™zyt—ni— s™hem—tów hydr—uli™zny™h. 

pneum—ty™zny™h. elektry™zny™h
- s—modzielność - upr—wnieni— SEP do PO Uv
- min. Q l—t— doświ—d™zeni—
- zn—jomość j. —ngielskiego mile widzi—n—

PRACyWNSU MAGAZYNyWY yLSZyWA - wykszt—ł™enie z—wodowe lub średnie
yPiRATyR WÓZUA WShŁyWEGy yLSzyWA - wykszt—ł™enie z—wodowe - obsług— wózk— widłowego
UyNSULATANT TELEpyNSCZNY STRZELCE yPyLSUSi - wykszt—ł™enie min. z—wodowe

- komunik—tywność - dobr— dyk™j—
STyLARZ UyLyNyWSUSi - wykszt—ł™enie z—wodowe

- obróbk— drewn— - oper—tor tr—k— - pil—rz pił sp—linowy™h
- oper—tor wózk— widłowego

SNSPEUTyR hS. frp IGR STRZELCE yPyLSUSi - wykszt—ł™enie min. średnie @te™hnik fHPA
- upr—wnieni— fHP
- Q l—t— doświ—d™zeni— w służb—™h fHP

PRACyWNSU fSURyWY IGP tiMSiLNSCA - wykszt—ł™enie min. średnie
- zn—jomość komputer—
- ł—twość n—wiązyw—ni— kont—któw - dyspozy™yjność
- doświ—d™zenie mile widzi—ne

SPECtALSSTA hS. SPRZEDAŻY tiMSiLNSCA - wykszt—ł™enie min. średnie - zn—jomość komputer—
- ł—twość n—wiązyw—ni— kont—któw - dyspozy™yjność
- doświ—d™zenie mile widzi—ne

MAGAZYNIER STRZELCE yPyLSUSi - upr—wnieni— n— wózki widłowe - zn—jomość komputer—
- mile widzi—n— zn—jomość j. —ngielskiego
- doświ—d™zenie z—wodowe n— podobnym st—nowisku
- gotowość do pr—™y w systemie zmi—nowym

PRACyWNSU PRyhUUCYtNY STRZELCE yPyLSUSE - doświ—d™zenie z—wodowe n— podobnym st—nowisku
- zdolnoś™i m—nu—lne
- dokł—dność. odpowiedzi—lność. rzetelność
- gotowość do pr—™y w systemie zmi—nowym

PRACyWNSU GySPyhARCZY 
iSPRZĄJACZKAi

STRZELCE yPyLSUSE - wykszt—ł™enie min. z—wodowe
- orze™zenie o niepełnospr—wnoś™i
- doświ—d™zenie mile widzi—ne

PRACyWNSU ycrRyNY STRZELCE yPyLSUSE - wykszt—ł™enie min. z—wodowe
- orze™zenie o niepełnospr—wnoś™i
- doświ—d™zenie mile widzi—ne

REPERENT hS. SPRZihAŻY STRZELCE yPyLSUSE - wykszt—ł™enie średnie - obsług— komputer—

lczeinfo.pl
ww.n%25e2%2580%2594rkom%25e2%2580%2594ni%25e2%2580%2594.org.pl
http://www.pssestrzelce.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 
e-mailx dps.strzelceopolskiedwpFpl 
z filią w Szymiszowie 
telF RTPQVRS 
z filią w Leśni™y 
telF RTQWVRHd RTQWVQH

hom Pomo™y Społe™znej w K—dłubie 
telF RTQTQQUd RTQTRPPd fax RTQTURR 
e-mailx dpskadlubPdgopFpl

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

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

Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I 
w Strzel™—™h ypF
telF RTIPUHI 
e-mailx zsz-strzelceopdoswiata.org.pl

Zespół Szkół Z—wodowy™h 
w Z—w—dzkiem
telF RTITPVVd RTITSRI 
e-mailx zsz zawadzkiedinteria.pl

Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e 
w Z—w—dzkiem
telF RTITRQH
e-mail x li™eumzadędu.apple.pl

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

Por—dni— Psy™hologi™znoEPed—gogi™zn— 
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTIQHPT 
e-mailx pppstrzelcedpocztaFonet.pl

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS 
w Z—w—dzkiem
telF RTPHHRTd RTITHRWd RTPHHRW 
e-mailx zss_zawadzkiedpocztaF onet.pl

Zespół Szkół Spe™j—lny™h 
w Strzel™—™h ypolski™h 
telF RTIPVVP 
e-mailx gimspeejdtlen.pl

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

Spe™j—lny yśrodek 
SzkolnoEWy™hoEw—w™zy w Veśni™y 
telF RTISPTI 
e-mailx soswlesnicadpoczta. onet.pl

Szkolne S™hronisko Włodzieżowe 
w qórze Swf enny
telF RTISRUQ
e-mailx szkolneschroniskodwpFpl

S—modzielny Publi™zny Z—kł—d ypieki 
Zdrowotnej w Strzel™—™h ypolski™h 
telF RTIQPWI-WS
e-mailx szpitaldszpitalFstrzelce-op.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 
e-mailx opstdpracaFgovFpl

ektu—lny rozkł—d j—zdy —utobusów PUS 
Strzefce ypolskie

Ważny do IfHRfPHII

yzn—czenia kursów

Kierunek Przez Godzina odjazdu

Baru i Gąsiorowice, Łaziska 8ulFdm u°°Fdm i4*>FEdm

Baru! Jemielnica O°»FEdm lfCwFEdm

Busko Zdrój Katowice. Będzin. Olkusz. Pińczów 12™ Nn

Centawa Dztewkowce 8^’Edm ii“flFEdm i3‘»FEdm i&i" Sl.3,4

Chorula Niwki. Gogolin 6'oFdm

Dziewko wice is»FEdm

Gliwice Toszek. Pyskowice 700Ldn 9™Fdm i2°°Ldn

Izbicko Grodzisko. Krośnica 7S<1

Izbicko Poznowice. Siedlec IprSdm

Izbicko Rozmierka. Sucha lS^Fdm

Kadłub Jedrynie. Osiek iB3°FEdrn

Kamień Śl. Poznowice i3«Fdtn iq-N,Fdm

Karpacz Biały
Jar

Opole, Wrocław, Kamienna Góra iissNn

Kędzierzyn dk. Góra Św.Anny, Leśnica, Zdzieszowice dk łsopdm

Kędzierzyn dk Zimna Wódka. Ujazd Śl. 14-wFdm

Kielcza Jemielnica, Zawadzkie
gssFdm nsoFdm i3-»5Fdm i43°Fdm ljsoFEdm lfrwFEdm 

iB^Fdm

Kolonowskie Jednmie, Osiek. Spórok lO^Fdtn iiy>Fdm lS^Fdm

Koźle da. Jaryszów. Ujazd ŚL Kędzierzyn dk ówFdm B^Fdm QS°Fdm ia«dm

Koźle d.a. Zalesie. Leśnica. Zdzieszowice dk 8s°Fdm

Krapkomce Góra Św. Ann v. Leśnica. Żvrowa. Gogolin 84nFdm i4l5Fdm ls^Fdm

Krapkowice Góra Św. Anny. Obro wiec n»Fdm

Krapkowice Kali nowice wieś, Niwki, Gogolin H3°Sdm i23°FEdm

Krapkowce Niwki. Gogolin 8^'Fdm 10ir>Fdm ^"Fdm lós" Sl.Aytl8^'FEdm 19’“Fdm

Krosno Katowice. Kraków 225’Eewa

Krośnica Grodzisko 6*°FEd 12°°Fd i4lsFEd ls^FEd ló^S

Krynica Zdrój Pvsk owi ce.Brtom .Katowice. Kraków 733f

Leśnica Dolna 6S0 FEdm 8«>FEdm 0°°FEdm

Leśnica Dolna. Kadlubiec lS^FEdm

Leśnica Zalesie b^FEdm 9tttFEdm ll*Fdm 1320FEdni 14lł>Fdm 1640 S1.5U4

Lubliniec Jemielnica, Zawadzkie, Pludrv 8»Fdm

Łaziska Gąsiorowi ce 15-wFEdm

Niezdrowice Zimna Wódka, Ujazd Śl. 9°5Fdm

Nysa Opole. Niemodlin i7Jlk

Olesno Jemielnica, Zawadzkie, Dobrodzień ęrwFdm

Opole
Jemielnica, Zawaddde, Staniszcze W., 
Ozimek

8“FEdm

Opole Sucha, Izbicko
5™Fdm fiwFdm 7«CLn7^Fdm 9^Fdm lóWdm i21<JLdn
13“Fdm 14'ślji ijpoFdm ló^Fdm

d e nie kursuje w piątek po fożym giele
— - nie kursuje POfIPfPOIOd kursuje PPfIPfPOIO r
Q - kursuje w piątki i poniedzi—łki or—z OPfIIfY PUfORfY Rf0S 
n - nie kursuje PRfIPfd QIfIPf i w Wielką Sobotę 
m - nie kursuje PRfIPfd 31
ą - nie kursuje 01.11.; 12.11.; PRdPUd31f1PfY PSfPWfORfY PdTfOSfd

PRF0TF
b - nie kursuje 01.01.
c - nie kursuje 02.01.
t - kursuje w okresie ferii zimowych w dni robocze od 

poniedzi—łku do piątku
o - kursuje w okresie 01.0U. - 31.0V. 2010 r.
g - kursuje w sobotyD niedziele i święt—
D - nie kursuje 2R-2T.12.D 31.12fd01f01fd w wielką sobotę i

Wielk—noc
E - nie kursuje od 1 lipc— do 31 sierpni—

X - nie kursuje w 1-szy dzień foż. X—rodz. i w 1-szy 
dzień Św. Wielk.

ę - kursuje w poniedzi—lki i w piątki or—z 02.11.
f - kursuje codziennie od 1S.0T. - 1S.0W.
p - kursuje w dni robocze od poniedzi—łku do piątku 
r - kursuje w okresie w—k—cji i ferii
k - kursuje codziennie od 1T.0T. - 1T.0W.
U - kursuje w dni robocze od poniedzi—łku do piątku w 

letnie w—k—cje
V - nie kursuje 2S-2T.12d 1.01d or—z w pierwszy i drugi 

dzień Wielk—nocy
X - nie kursuje 2S.12. i w pierwszy dzień Wielk—nocy
1 - kursuje w poniedzi—łki
2 - kursuje we wtorki
3 - kursuje w środy
R - kursuje w czw—rtki

Polskie Stow—rzyszeaie 
hi—betyków 

Uolo Powi—towe
RUeIHH Strzeke ypolskieD 

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

tel komF HTHR SRH RHP

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

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

RSeIPS ypoleD uIf Skł—dow— Rd 
telF HUUGRRPVHHVd 

f—x HUUGRRPVHHW

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

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

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

USVD UTR
Zespół Kontroli
TelF wew.x UHSf

Wydzi—ł Z—rządz—ni— Kryzysowego
TelF wewFX UTTd UTU.
Wydzi—ł iduk—™jiD KulturyD
Kultury Pizy™znej i Turystki
TelF wew.x UUHd UUId UUPd UUQ.
Zespół dsF Promo™ji Powi—tu UIQ
Wydzi—ł y™hrony Środowisk—
TelF wewFxUVHD UVId UVPd UVSd UVTf

Wydzi—ł qospod—rki Wieniem Powi—tu
TelF wewFxUVQD UVRf

Wydzi—ł Snwesty™ji i Z—rządz—ni— 
Pundusz—mi
TelF wew. UWHd UWI

Uwa g— 
Pasażerowie

z dniem HEHRFpHIIrF PUs 
w strzel™—™h ypolski™h sFeF 

wprow—dz— n—stępują™e zmi—ny 
w rozkł—dzie j—zdy

SS Zmi—n— godzin odjazdu

S Likwid—cj— kursów-

Rel—cj— z1 godz.

strzel™e ypF - Veśni™—
p. holną

TFSH

Veśni™— - strzel™e ypF
p. holną

UFPH

spórok - strzel™e ypF UFIS

strzel™e ypF - qliwi™e UFHH

qliwi™e - strzel™e ypF WFIH

strzel™e ypF - Z—w—dzkie TFPH

Z—w—dzkie - strzel™e ypF UFHH

szymiszów - strzel™e ypF
p. Rozmierkę

TFQH

strzel™e ypF - szymiszów
p. Rożniątów

ISFQH

strzel™e ypF - Veśni™—
p. holną

ISFQH

Veśni™— - strzel™e ypF ITFHH

strzel™e ypF - f—rut ISFQH

strzel™e ypF - Veśni™—
p. Z—lesie

ITFRH

Veśni™— - strzel™e ypF
p. Z—lesie

IUFIH

strzel™e ypF - Ur—pkowi™e 
p. Xiwki

ITFQH

Ur—pkowi™e - strzel™e ypF 
p. Xiwki

ITFSH

strzel™e ypF - Cent—w— ITFQH

Centow— - strzel™e ypF IUFHS

strzel™e ypF - U—dłub IVFQH

U—dłub - strzel™e ypF IVFSS

strzel™e ypF - Uj—zd
p. Zimną Wódkę

ISFQS

Uurs Uj—zd - strzel™e ypF
p. f—lc—rzowice z godzF TfHH n— SfSS

Uurs Veśni™— - strzel™e ypF 
p. Z—lesie z godzF UfIH n— UfHS

Uurs Uj—zd - strzel™e ypF
p. t—ryszów z godzF ISfIH n— ISfHS

SSS Zmi—n— rel—cji
@tr—syA kursu

Uurs Ur—pkowi™e - strzel™e ypF 
p. Żyrową
z godzF TfPH skierow—ny będzie 
przez U—dłubie™D Dolną

Uurs strzel™e ypF - Ur—pkowi™e 
p. Zyrową
z godzF ISfQH skierow—ny będzie 
przez DolnąD U—dłubieF

Uurs strzel™e ypF - Ł—zisk— 
z godzF ISfQH wydłużony będzie do 
f—rutu

Uurs strzel™e ypF - spórok z godzF 
IRfPH wydłużony będzie do UoIoe 
nowskiego

strzelceopdoswiata.org.pl
wadzkiedinteria.pl
d%25c4%2599du.apple.pl
pppstrzelcedpocztaFonet.pl
zss_zawadzkiedpocztaF_onet.pl
gimspeejdtlen.pl
dlubdwp.pl
soswlesnicadpoczta._onet.pl


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

yst—tnie dni obfitow—iy w zu
pełnie wyjątkowe uro™zystoś™ix 
ro™zni™e WH urodzin

Tym r—zem jubilatk—mi były 
same panie - nie od dziś wszakże 
wi—domoD że to płeć nie tylko pięk- 
n—D —le i siln—3

e kiedy koń™zy się WH l—t - 
ży™zyć stu zupełnie nie wyp—d—F 
Toż to prze™ież już z— ™hwilę3

Uonkurs Wiedzy Te™hni™znej
dok. ze str. I
wie pis—li test skł—d—ją™y się z PH pyt—ń, 
w którym z—d—ni— obejmow—ły z—g—dE 
nieni— progr—mowe i pon—dprogr—moE 
we kszt—ł™eni— te™hni™znego, w z—kreE 
sie obróbki drewn—, met—lu, tworzyw 
sztu™zny™h, gospod—rstw— domowego, 
szy™i— or—z wy™how—ni— komunik—™yj- 
nego, rysunku te™hni™znegoF

hrug— ™zęść był— ™zęś™ią pr—kE 
ty™znąF U™zniowie otrzym—li instrukE 
™ję, według której musieli wykon—ć dw— 
z—d—ni— pr—kty™zneF Pierwsze z—d—nie 
poleg—ło n— wyszy™iu ś™iegiem ozdobE 
nym @ł—ń™uszkiemA pewnego kszt—łtu, 
drugie n— obrób™e przedmiotu z tworzyE 
w— sztu™znegoF

X—jlepsi u™zniowie tox
edri—n ykolus z qłub™zy™ - S miejs™e, 
Przemysł—w ghrz—nowski z qrodkow— 
- SS miejs™e,
W—riusz T—r™zyński z Nysy - SSS miej- 
s™e,
henis U—zior ze Strzele™ ypolski™h 
e SSS miejs™e

hzięki sponsoromx St—rostwu Po- 
wi—towemu w Strzel™—™h ypolski™h, Uu- 
r—torium yświ—ty w ypolu or—z TPh w

ed multos annos3
S przy t—ki™h urodzinowy™h 

ok—zj—™h - okrągły™h zwł—sz™z— - 
sięg— się p—mię™ią wste™z - wpso- 
min—ją™ te dobreD —le i trudne ™hwi- 
leD który™h prze™ież nie br—kuje w 
ży™iuF

tedn—k my ży™zymy wyszyst- 
kim tubil—tkomD dołą™z—ją™ się do 
inny™h gr—tul—™ji i powinszow—ńD 
by t—ki™h trudny™h ™zy smutny™h 

Strzel™—™h ypolski™h wszys™y u™znio- 
wie otrzym—li —tr—k™yjne n—grody w 
post—™i zest—wów elektron—rzędziF 

qr—tulujemy u™zestnikom i i™h n—- 
u™zy™ielomF hziękujemy z—proszonym 
goś™iom z— przyby™ie, org—niz—torom i 
zespołom z—d—niowym z— spr—wny prze

bieg or—z sfin—nsow—nie z—d—ń tego kon
kursu Wojewódzki Uonkurs Wiedzy 
Te™hni™znej m— już swoją tr—dy™ję, or—z 
™ieszy się ™or—z większym z—intereso- 
w—niem wśród u™zniówF

qr—żyn— Semeniuk 
fern—rd t—no™h—

momentów już nie musi—ły do- 
świ—d™z—ĆD by ™zek—ło i™h tylko toD 
™o n—jlepszeF e wię™x wielu kolej- 
ny™h l—t w świetnym zdrowiu r—- 
doś™i k—żdego dni— i nieust—ją™ej 
pogody du™h—F S o™zywiś™ie oto- 
™zeni— gronem n—jbliższy™h i życz- 
liwy™hD wspier—ją™y™h i pom—g—- 
ją™y™h ™o dni—f

Ad multos —nnos3

P—ni epoloni— Zurowsk—, miesz- 

k—nk— Poznowic, swoje WH urodziny 

obchodził— IR m—rc—.

W tym dniu z życzeni—mi, listem 

gr—tul—cyjnym, kwi—t—mi i upominko

wym koszem odwiedził— ją Ewlin— 

telito, sekret—rz Powi—tu Strzeleckie

go.

B B B

IW m—rc— swoich gości przyjmo- 

w—ł— z ok—zji WH urodzin P—ni rele- 

n— Tiszbierek, mieszk—jąc— dziś w 

Domu ypieki prow—dzonym przez 

siostry z—konne w Porębie.

X—jserdeczniejsze życzeni— i gr—- 

tul—cje, z nieodzownym w t—k wyjąt

kowym dniu koszem słodkości i bu

kietem kwi—tów przek—z—ł tubil—tce 

st—rost— tózef Sw—czyn—.

B B B

PH m—rc— swój tubileusz WH-leci— 

świętow—ł— P—ni W—rie Wolnik, 

mieszk—nk— Ur—sowej.

tubil—tce winszow—ł z tej ok—zji 

W—ldem—r fedn—rek, członek Z—rzą- 

du Powi—tu, przek—zując kwi—ty, list 

gr—tul—cyjny i życzeni— or—z kosz ze 

słodkimi delik—tes—mi.

Vwów na obraza™h 
tózefa Vew™zaka

W f ibliotece 
Ped—gogicznej w 
Strzelc—ch ypol- 
skich po r—z kolej
ny z—p—now—ł
„Uresowy kli- 
m—t”. W tym roku 
st—ło się t—k z— 
spr—wą wyst—wi—- 
nej wł—śnie w bi
bliotece wyst—wy 
trzydziestu obr—- 
zów —utorstw— 
opolskiego m—l—rz— 
i —rchitekt— - tózef 
Vewcz—k—. Ten 
p—sjon—t Uresów i 
biłcz—nin z uro
dzeni— @wieś fiłk— 
Szl—check—, z któ
rej pochodzi rów
nież wielu obec
nych mieszk—ńców 
gminy i powi—tu 
strzeleckiego leży 
w odległości kilku 
kilometrów od 
Vwow—A przez l—t— odtw—rz—ł n— swych obr—z—ch niepowt—rz—lną —tmosferę 
lwowskich ulic i z—ułków. Z niezwykłą precyzją odd—w—ł szczegóły —rchitek- 
toniczne z—bytkowych budowli, wśród których zn—l—zły się - by wymienić 
tylko niektóre - Uościół św. Elżbiety, Uościół Dominik—nów czy br—m— wej- 
ściow— i n—grobki Cment—rz— Łycz—kowskiego. ybr—zy te, zebr—ne w tem—- 
tyczną c—łość tworzą niezwykłą p—nor—mę b—rwnego, historycznego Vwow—. 
Wyst—w—, któr— odwiedził—już m. in. Z—mek w Wosznej, czy fibliotekę qłówną 
Politechniki Śląskiej w U—towic—ch ter—z z—wi1—ł— do fiblioteki Ped—gogicznej 
w Strzelc—ch ypolskich @ul. qogolińsk— P—, SS p. w budynku Urzędu Pr—cyA. 
Zwiedz—ć ją możn— bezpł—tnie do końc— m—rc—, od poniedzi—łku do piątku w 
godzin—ch od W.HH - IU.HH.

to—nn— Popów-fogdoł

Z—rząd Powi—tu Strzele™kiego 
serde™znie z—pr—sz— 

fanów z—™iętej ryw—liz—™ji sportowej
n—

XSS Turniej Pr—™owników

S—morządowy™h w Pifce Si—tkowej

w sobotgD P kwietni— PHIId od godziny WxHH

do H—li Sportowej przy qimn—zjum Xr P 
przy ul. Uozielskiej QR w Strzelc—ch ypolskich.

Przyjdź i dopinguj drużynę ze swojej qminy i Powi—tu 333 
zob—czD j—k urzędnicy zrzuc—ją kr—w—tyD 

— długopisy z—mieni—ją n— piłkę 333


