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Złoty Urzyż Z—sługi
z rąk Prezydent— RP

PS m—j— pod™z—s spotk—ni— w ogrod—™h P—ł—™u Prezyden™kiego z ok—zji „hni—
S—morządu Terytori—lnego” i przyp—d—ją™ej w tym roku PI ro™zni™y powst—ni—
s—morządu terytori—lnego prezydent fronisł—w Uomorowski odzn—™zył z—służoE
ny™h s—morządow™ówF W gronie z—proszony™h przez prezydent— RP i odzn—™zoE
ny™h w W—rsz—wie z— wybitne z—sługi w dzi—ł—lnoś™i n— rze™z społe™znoś™i lok—lnej
i z— osiągnię™i— w pr—™y s—morządowej Złotym Urzyżem Z—sługi zn—l—zł się st—rost—
strzele™ki tózef Sw—™zyn—f
Uilk— dni późniejD pod™z—s sesji Sejmiku Województw— ypolskiego wrę™zono
odzn—™zeni— p—ństwowe n—d—ne z tej s—mej ok—zji przez prezydent— RP innym
opolskim s—morządow™omF Wśród ni™h - Złotym Urzyżem Z—sługi odzn—™zonox
St—nisł—w— Uiełk— z Z—w—dzkiegoD to—™him— telito - wójt— temielni™yD tózef— U—™ze
m—r™zyk— ze Strzele™ ypolski™hD — Srebrnym Urzyżem Z—sługi odzn—™zony zost—ł
burmistrz Ujazdu T—deusz U—u™hF Wed—l z— hługoletnią SłużbęD n—d—w—ny z— wzoroE
weD wyjątkowo sumienne wykonyw—ni obowiązków wynik—ją™y™h z pr—™y z—wodoE
wej w służbie P—ństw— otrzym—ł— ileonor— Ry™hlik z Z—w—dzkiegoD n—tomi—st
ust—nowiony przez s—morząd województw— opolskiego Med—l z ok—zji P^le™i—
S—morządu - Xorbert VysekD były wi™em—rsz—łek województw—D obe™nie r—dny poE

hwuglos w spr—wie

Zmiany
w rozkładzie
PUS

Szpital wygrał z p—tekiem 3
Przesunął się nie™o termin ogłoszeni— rozstrzygnię™i— konkursu NPZ n— świ—dE
™zenie usług r—towni™zy™h n— ypolsz™zyźnieD jedn—k pod konie™ m—j— było już
wszystko j—sneF W ™ztere™h rejon—™h oper—™yjny™h ypolsz™zyzny do konkursu
st—nęły po dw— podmioty @szpit—le i pryw—tn— firm— F—l™kAD w pozost—ły™h trze™h
e tylko jeden ™hętnyF Firm— F—l™k st—rtow—ł— w ™ztere™h rejon—™hD w trze™h wygr—ł—
- —le szpit—le odwoł—ły się od wyników konkursu W ™zw—rtym rejonie - strzele™E
koEkr—pkowi™kim przegr—ł— z n—szym powi—towym szpit—lem i ost—te™znie nie
złożył— odwoł—ni—F To duży suk™es strzele™kiego szpit—l—3

Zmi—ny w rozkł—dzie PUS są tym
r—zem „z—ledwie” w—k—™yjneF Pow—że
niejszy™h spodziew—ć się n—leży od
wrześni—F ele i obe™ne są ™—łkiem nieE
m—łeF X—jw—żniejsz—x w z—s—dzie poz—
gr—ni™e powi—tu strzele™kiego i kr—pE
kowi™kiego strzele™kimi —utobus—mi się
nie dojedzieF h—wny kurs do qliwi™
skoń™zy się w Płużni™yD do Vubliń™— w Z—w—dzkiemD do Prudnik— - w Ur—pE
kowi™—™hD — do Uędzierzyn— - w UjeŹE
dzieF ho ypol— nie pojedziemy w nieE
dzieleD —le z— to będzie możn— wybr—ć
się t—m w sobotęF y wyjeździe —utobuE
sem do qliwi™ pod™z—s weekendu możE
n— z—pomnieć @nowy rozkł—d z—mieszE
™z—my n— str UAf

hzień Samorządnoś™i
po raz drugi

dok. n— str. R

gultur—1 go™t—il

wZSS
Z—w—dzkie
W dni—™h QHfHSe HRfHTfPHII mieE
liśmy przyjemność goś™ić szkoły u™zestE
ni™zą™e w projek™ie gultur—l go™t—il u™zenie się przez ™—łe ży™ieF

W hniu hzie™k—D I ™zerw™— br Powi—t Strzele™ki wr—z ze szkoł—miD dl— który™h
jest org—nem prow—dzą™ymD zorg—nizow—ł hzień S—morządnoś™iF Smprez— @drug— z
koleiA pl—now—n— był— n— Pl—™u Żeromskiego w Strzel™—™h ypolski™hD jedn—kże z
powodu pogody przeniesion— zost—ł— do Strzele™kiego yśrodk— UulturyF S pomimo
ty™h prze™iwnoś™i - ud—ł— się świetnieF Wszystko dzięki nieb—n—lnemu progr—mowi
i prow—dzą™ej imprezę f—rb—rze qóre™kiejEUrydzeD n—u™zy™iel™e w strzele™kim

wi—tuF

ZSyF

Przed wylotem do eten

IR ™zerw™— PHHI roku st—rost— strzele™ki tózef Sw—™zyn— or—z wi™est—rost—
W—ldem—r q—id— w imieniu ™—łego Z—rządu Powi—tu Strzele™kiego przek—z—li dwóm
u™zniom kl—sy SS i SSS Szkoły Przyspos—bi—ją™ej do Pr—™y w Zespole Szkół przy
hPS w Z—w—dzkiem ubiory sportowe w post—™i obuwi— or—z bluzy do gry w koszyE
kówkęF W—r™in Ui—s or—z h—mi—n Urzysiek wykorzyst—ją ten strój pod™z—s udzi—łu
w Vetni™h Swi—towy™h Sgrzysk—™h ylimpi—d Spe™j—lny™hD które odbędą się n—

przełomie ™zerw™— i lip™— br w eten—™hF

dok. n— str. S

d k na str.
t Vv
dok.

hzień Rodzteielstwa
Zastęp™zego

X—sz— szkoł— jesz™ze nigdy w hiE
storii nie przyjmow—ł— w swoi™h proE
g—™h tylu goś™i różny™h n—rodowoś™iF
hl—tego i™h wizyt— st—nowił— doskon—łą
ok—zję do pozn—ni— różny™h kultur i
i™h przedst—wi™ieliD — dl— goś™i był— to
doskon—ł— sposobność do pozn—ni— n—E
szej szkoły, n—szy™h u™zniów i i™h możE
liwoś™iF qłównym ™elem wizyty były
—ktywnoś™i związ—ne z przedst—wieniem
tr—dy™yjny™h gier i z—b—w dzie™ię™y™h
posz™zególny™h kr—jówF Mogliśmy poE
zn—ć ™—łkiem nowe dl— n—s z—b—wy, j—k
i przypomnieć sobie tro™hę już z—poE
mni—neF Xies—mowitą —tr—k™ją dl— n—E
szy™h goś™i było przeprow—dzenie ćwiE
™zeń —ktywizują™y™h w środku z—w—dE
™z—ński™h l—sów przy Vetniej gh—™ie

Włą™z—ją™ się do ini™j—tywy Uo—li™ji n— Rze™z Rodzinnej ypieki Z—stęp™zej z
ok—zji ust—nowieni— dni— QH m—j— hniem Rodzi™ielstw— Z—stęp™zegoD dni— QHfHS
bFrF w poniedzi—łkowe popołudnie w ogrodzie jednej z rodzin z—stęp™zy™h n— terenie
powi—tu strzele™kiego odbyło się spotk—nie n—szy™h z—wodowy™h niespokrewnioE
ny™h z dzie™kiem rodzin z—stęp™zy™h o ™h—r—kterze pogotowi— rodzinnego wr—z z
i™h podopie™znymiF Pod™z—s spotk—ni— dzie™i mi—ły ok—zję n— wz—jemne pozn—nie

dok. n— str. R

dok. na str. Q

P

py w set s t rz i v i g u s

Sesj— R—dy Powi—tu

PS m—j— PHII r. odbył— się jedn— z
n—jw—żniejszy™h sesji w rokuD bo poświę™on— tem—ty™e —bsolutorium dl— Z—e
rządu Powi—tUF R—dniD po prze—n—lizoE
w—niu pozytywny™h opiniix Uomisji ReE
wizyjnej, Skł—du yrzek—ją™ego RegioE
n—lnej Szby ybr—™hunkowej i komisji
problemowy™hD jednogłośnie post—noE
wili o udzieleniu Z—rządowi Powi—tu
Strzele™kiego —bsolutorium z tytułu
wykon—ni— budżetu Powi—tu Strzele™E
kiego z— rok PHIHf
Xim jedn—k R—d— rozli™zył— Z—rząd
z wykon—ni— budżetu powi—tu z— rok
PHIHd n—stąpiło uro™zyste wrę™zenie
Uomb—t—n™ki™h Urzyży P—miątkowy™h z ok—zji TS ro™zni™y zwy™ięstw—
odniesionego w SS wojnie świ—towej n—d
niemie™kim n—jeźdź™ąF ysob—mi wyróŻE
nionymi bylix renryk hzie™iu™howi™zD
Sreneusz Z—guł—D Pr—n™iszek SitnikD
Rom—n qłusz—kD iugeniusz W—n—tD tózef U—™zorF
W tr—k™ie posiedzeni— R—d— podjęE
ł— n—stępują™e u™hw—łyx
b
w spr—wie przyję™i— spr—wozd—ni—
ro™znego z wykon—ni— z— rok PHIH
pl—nu fin—nsowego Szpit—l— Powi—E
towego im. Pr—ł—t— tF qlow—tzkieE
go w Strzel™—™h ypolski™hD dl— któ
rego org—nem z—łoży™ielskim jest
Powi—t Strzele™kiD
b
w spr—wie z—twierdzeni— spr—wozE
d—ni— fin—nsowego Szpit—l— Powi—E
towego im. Pr—ł—t— t. qlow—tzkieE
go z siedzibą w Strzel™—™h ypolski™hD dl— którego org—nem z—łoży™ielskim jest Powi—t Strzele™ki
z— okres I sty™zni— PHIH r. do QI
grudni— PHIH r.D
b
w spr—wiex I. Przyję™i— ro™znego
spr—wozd—ni— z— rok PHIH z dzi—E
ł—lnoś™i reh—bilit—™yjnej i wykorzyE
st—ni— środków fin—nsowy™h
W—rszt—tu Ter—pii Z—ję™iowej w
Z—w—dzkiem złożonego przez podE
miot prow—dzą™y w—rszt—t - ZgroE
m—dzenie fr—™i Szkół ghrześ™ij—ński™h z s. w Uop™u P. y™eny dzi—E
ł—lnoś™i W—rszt—tu Ter—pii Z—ję™ioE
wej w Z—w—dzkiem w PHIH rokuY
b
w spr—wie zmi—ny wieloletniej proE
gnozy fin—nsowej Powi—tu StrzeE
le™kiegoD
b
zmieni—ją™ej U™hw—łę nr XXSXG
PTVGHW R—dy Powi—tu Strzele™kieE
go z dni— PW kwietni— PHHW roku
or—z U™hw—łę nr XVSSGQUIGIH R—dy
Powi—tu Strzele™kiego z dni— PT
m—j— PHIH roku w spr—wie przyję™i— do re—liz—™ji projektu pn. ,,IVC
nowe sz—nse i możliwoś™i” w r—E
m—™h Priorytetu VSSd hzi—ł—ni— U.I
Rozwój i upowsze™hni—nie —ktywE
nej integr—™ji w Poddzi—ł—niu U.I.P
Rozwój i upowsze™hni—nie —ktywE
nej integr—™ji przez powi—towe ™en
tr— pomo™y rodzinie Progr—mu

ebsolutorium - j ednogłosnie
yper—™yjnego U—pit—ł LudzkiD
współfin—nsow—nego ze środków z
iuropejskiego Punduszu Społe™zneE

goD
w spr—wie zmi—ny budżetu i zmi—n
w budże™ie Powi—tu Strzele™kiego
n— rok PHIId
b
w spr—wie z—twierdzeni— spr—wozE
d—ni— fin—nsowego Powi—tu StrzeE
le™kiego wr—z ze spr—wozd—niem z
wykon—ni— budżetu z— rok PHIHd
b
w spr—wiex z—twierdzeni— skonsoliE
dow—nego bil—nsu Powi—tu Strzele™E
kiego sporządzonego n— dzień QI
grudni— PHIH rokuD
b
w spr—wie z—s—d gospod—row—ni—
środk—mi fin—nsowymi przezn—™zoE
nymi n— o™hronę środowisk— i goE
spod—rkę wodną w Powie™ie StrzeE
le™kimD
w spr—wie udzieleni— z budżetu Powi—tu
Strzele™kiego pomo™y fin—nsowej
gminie Leśni™—.
b
w spr—wie wyr—żeni— opinii dotyE
™zą™ej projektu u™hw—ły Sejmiku
Województw— Z—™hodniopomorE
skiego w spr—wie likwid—™ji PortoE
wego S—modzielnego Publi™znego
Z—kł—du ypieki Zdrowotnej przy ul.
inergetyków P w Sz™ze™inie.
Pod™z—s sesji szeroką inform—™ję o
st—nie s—nit—rnym Powi—tu przedst—wiE
ł— U—t—rzyn— U—noz—D P—ństwowy Powi—towy Snspektor S—nit—rny, któr— poE
informow—ł—D że przeprow—dzono w ubieE
głym roku IRSP kontrole, UH7 z ni™h
- zgodnie z pl—nem pr—™y, n—tomi—st
pozost—łe wynik—ły z bieżą™y™h dzi—ł—ń
@kontrole spr—wdz—ją™e i interwen™yjneA.
St—n s—nit—rny powi—tu st—le się poE
pr—wi—D możn— to stwierdzić n— podst—E
wie j—koś™i wody pitnej. W ubiegłym
j—k i w tym roku, z—nie™zysz™zeni— fiE
zyko™hemi™zne mi—ły miejs™e jesz™ze
tylko w wodo™iągu fłotni™— Strzele™k—,
gdzie odnotowuje się pon—dnorm—tywną
z—w—rtość azot—nów w wodzie. Ten st—n
powinien mieć miejs™e tylko do koń™—
sierpni—, poniew—ż wodo™iąg w fłotni™y zost—nie przyłą™zony do wodo™iągu
Strzel™e ypolskie, ™o w zde™ydow—ny
sposób wpłynie n— j—kość wody. Sk—żeni— mikrobiologi™zne zd—rz—ją się jeszE
™ze, —le dopóki będzie t—k— budow— studni
- pr—wdopodobnie ni™ się nie zmieni.
W ubiegłym roku odnotow—liśmy Q sk—E
żeni— mikrobiologi™zne wody, w wyniE
ku który™h z—k—z—no uży™i— wody bez
przegotow—ni—. fyło to wx Sprzę™i™—™h,
Poznowi™—™h i w Su™hej. Pon—dto, podE
™z—s powodzi, nie m—ją™ b—d—ń, ze wzglęE
dów bezpie™zeństw— po inform—™ji o
z—l—niu st—™ji wodo™iągowej w Ujeździe
przez rzekę Ułodni™ę, n—k—z—no z—przeE
st—nie stosow—ni— wody z wodo™iągu i
przez kilk— dni dost—rcz—no wodę butelkow—ną. yst—te™znie jedn—k ok—z—ło się,
b

że nie było z—nie™zysz™zeni—. PrzeproE
w—dz—liśmy b—d—ni—, sz™zególnie w ty™h
miejs™owoś™i—™hD które były sz™zególnie n—r—żone n— z—l—nie, — zwł—sz™z— w
gminie x Uolonowskie, Z—w—dzkie,
Strzel™e yp., Szbi™ko i temielni™—. Sk—E
żenie mikrobiologi™zne wykryto tylko
w wodo™iągu w Su™hej i Rozmierzy.
hyrektor U—noz— mówił— też o
n—dzorze s—nit—rnym n—d w—runk—mi
higieni™znymi w obiekt—™h produkuj ą™y™h or—z wprow—dz—ją™y™h żywność
do obrotu, sytu—™j— n—jgorzej wygląd—
w obiekt—™h żywieni— z—mkniętego i
m—łej g—stronomii. Powt—rz—ją™e się
niepr—widłowoś™i to zły st—n te™hni™zny pomiesz™zeń @ś™i—ny, sufity, podłogiA, niesz™zelne drzwi, zły st—n te™hni™zny urządzeń ™hłodni™zy™h, br—k
książe™zek zdrowi—.
Pod™z—s powodzi przeprow—dzono
kontrole w sklep—™h n— terenie Z—w—dzkiego, które mogły być n—r—żone n—
z—l—nie. Z—l—ny był tylko jeden w—rzywni—k, który nie prow—dził dzi—ł—lnoś™i
w ™z—sie powodzi. Z—l—ny zost—ł rów
nież Pub Szuler, który mieś™i się w remontow—nym obe™nie kinote—trze.
Pon—dto z—op—tryw—liśmy ludność Z—w—dzkiego, bo t—m było n—jwiększe z—potrzebow—nie, w próbki ™hlor—miny,
którą możn— było zdezynfekow—ć z—l—ne pomiesz™zeni— i sprzęty.
teśli ™hodzi o n—dzór n—d pozosta
łymi obiekt—mi w z—kresie o™hrony śro
dowisk—, to nie n—jlepsz— sytu—™j— jest
w z—kł—d—™h fryzjersko-kosmety™zny™h, gdzie powt—rz—ją się te s—me
u™hybieni—. yd PHHR r. obowiązuje roz
porządzenie dot. higieny w z—kł—d—™h
fryzjerski™h, — od PHHW r. now— ust—w—
o z—pobieg—niu ™horobom z—k—źnym.
Te dw— —kty pr—wne wym—g—ją od fry
zjerów nowego podejś™i— do swojej pr—™y. Z—kł—dy fryzjerskie są bowiem miej
scem, w którym może dojść do powst—ni— ™horób z—k—źny™h i przeniesieni—
i™h między klient—mi. Xie m— pon—dto
opr—™ow—ny™h pro™edur doty™zą™y™h
gospod—rki odp—d—mi i z—pewni—ją™y™h
o™hronę przed z—k—żeni—mi. Zd—rz—ją
się też br—ki w dokument—™ji do ™elów
s—nit—rno-epidemiologi™zny™h @książe™zk— zdrowi—A.
W ubiegłym roku rozpo™zęł— się
—k™j— b—d—ni— wody z inst—l—™ji ™iepłej
wody w kierunku Legionelli. W PHHW
pobier—liśmy tę wodę ze Szpit—l— Powi—towego, n—tomi—st w ubiegłym roku
wod— był— pobier—n— z hPS i obiektów
hotelowy™h. W próbk—™h wykryto n—
niskim poziomie obe™ność p—łe™zek Legionell—. W t—kim wyp—dku z—le™iliśmy
przeprow—dzenie dezynfek™ji z— pomo™ą podgrz—ni— wody, bądź płuk—ni—
sie™i. Ponowne b—d—ni— nie wyk—z—ły
sk—żeni—.
W odniesieniu do st—nu s—nit—rne-

Uroczyste wręczenie Kombatanckich Krzyży Pamiątkowych

go w obiekt—™h służby zdrowi—, n—jważniejszy obiekt zn—jduje się pod n—dzorem Wojewódzkiego Snspektor— S—nit—rnego, niemniej zgłoszeni— ™horób z—k—źny™h podleg—ją Powi—towemu Snspektorowi S—nit—rnemu. X—łożyliśmy
I m—nd—t w wysokoś™i SHH zł z tytułu
niezgłoszeni— ™horoby z—k—źnej - z—k—żeni— p—łe™zk—mi S—lmonell—. W
pozost—ły™h niepubli™zny™h z—kł—d—™h
opieki zdrowotnej st—n s—nit—rny po
prawił się, przede wszystkim popr—wił—
się system—ty™zność prow—dzeni— kon
troli biologi™zny™h pro™esów steryliz—™ji.
R—dny Rysz—rd Xo™oń - Przewodni™zą™y Uomisji fezpie™zeństw— poinformow—ł, że Uomisj— sz™zegółowo
om—wi—ł— przedmiotową inform—™ję.
Uw—gi r—dny™h wzbudził zły st—n te™hni™zny dwor™— PUP w Szymiszowie,
wobe™ ™zego wnoszą, by ten obiekt
podd—ć sz™zególnej o™enie S—nepidu.
tednym z dość sz™zegółowo omówiony™h tem—tów były pomi—ry z—nie™zysz™zeń powietrz— —tmosfery™znego n— te
renie powi—tu, które n—sz S—nepid prze
stał prow—dzić z dniem I sty™zni—. Po
wodem było niez—w—r™ie porozumieni—
przez qłównego Snspektor— S—nit—rnego z qłównym Snspektorem y™hrony
Środowisk—. Uomisj— z—sugerow—ł— wy
stąpienie do Wojewódzkiego Snspektor— y™hrony Środowisk— z z—pyt—niem
o to, j—k wygląd— kwesti— pomi—ru z—nie™zysz™zeń powietrz— n— n—szym te
renie.
U. U—noz— odpowi—d—ją™ n— po
wyższe z—pyt—ni— poinformow—ł—, że
pl—now—n— jest kontrol— dwor™— w Szy
miszowie w tym roku. teśli jest ™zęś™iowo wyłączony z użytku, to St—™j—
S—nit—rn— nie z—jmie się tą ™zęś™ią, —

jedynie ™zęś™ią przezn—™zoną do użyt
ku.
go do pomi—rów z—nie™zysz™zeni—
powietrz— - obe™nie porozumienie nie
obowiązuje, niemniej n— terenie Strzele™ yp. są jesz™ze P punkty pomi—ru
z—nie™zysz™zeni— powietrz— pod kątem
dwutlenku si—rki i dwutlenku —zotu.
Re—sumują™, r—dni zgodnie o™enili
ją j—ko obszerną, b—rdzo ™zytelną i rze
telnie opisującą ™—ły z—kres dzi—ł—lnoś™i służb s—nit—rny™h n— terenie powi—tu. W op—r™iu o dostępny m—teri—ł R—d—
uzn—ł—D że sytu—™j— s—nit—rn— n—szego
powi—tu stopniowo uleg— popr—wie.
Pod™z—s sesji r—dny Xorbert Lysek zwró™ił się z z—pyt—niem, dl—™zego r—dni
powi—tu strzele™kiego nie otrzym—li
z—proszeń n— uro™zystoś™i ob™hodów
WH ro™zni™— wybu™hu SSS Powst—ni— Ślą
skiego w qórze Św. enny.

Wi™est—rost— W—ldem—r q—id— - po
minięto ™—łkowi™ie s—morządy będą™e
współgospod—rz—mi tej uro™zystoś™i X—
pyt—nie Starosty, W—rsz—łek Sebest—
odpowiedzi—ł, że przyjęto z—s—dę, że z
k—żdej gminy i powi—tu z—proszeni zost—nąx przewodni™zą™y r—dy i szef org—nu wykon—w™zego. Xie było dyskusji
o tym, że jest to n— terenie powi—tu, że
jest n— terenie gminy Leśni™—. W su
mie IHHH osób otrzym—ło z—proszeni—.
Xiez—proszenie r—dny™h jest niezrę™znoś™ią. Z pewnoś™ią są to trudne sytu—™je, gdy lok—ln— społe™zność, przedst—wi™iele wybrani w demokr—ty™zny™h
wybor—™h są pomij—ni w istotny™h wyd—rzeni—™h o ™h—r—kterze history™znym.
Xiestety, t—k n—s potr—ktow—no i nie
mieliśmy tutaj ni™ do powiedzeni—.
Uolejn— sesj— R—dy z—pl—now—n—
jest n— PW ™zerw™— PHII r. Tem—tem
przewodnim będzie deb—t— drogow—.

Iwona Tyslik

W—my społe™znego
opiekun— zabytków3

St—rost— Strzele™ki z r—doś™ią in
formuje, że n— wniosek ypolskiego Wo
jewódzkiego Uonserw—tor— Z—bytków
ust—nowił P—n— Piotr— Smyk—łę Spo-

łe™znym ypiekunem
Z—bytków w Powie™ie
Strzele™kim.
Upr—wnieni— i obo
wiązki
społe™znego
opiekun— z—bytków re
guluje Ust—w— z dni— PQ
lip™— PHHQ r. o o™hronie z—bytków i opie™e
n—d z—bytk—mi @hz. U.
Xr ITP, poz. ISTV, z
późn. zm.A. W jej myśl
społe™zny opiekun z—bytków współdzi—ł— z
wojewódzkim konserw—torem z—bytków i
st—rostą w spr—w—™h
o™hrony z—bytków i
opieki n—d z—bytk—mi,
podejmuje dzi—ł—ni—
związ—ne z z—™how—niem w—rtoś™i z—bytków
i utrzym—niem i™h w j—k
n—jlepszym st—nie or—z
upowsze™hni— wiedzę o z—bytk—™h. go
to ozn—™z— w pr—kty™eC fieżą™y moni
toring kondy™ji z—bytków, o™enę poten™j—lnego z—grożeni— i informow—nie

służb konserw—torski™h o wszystki™h
z—uw—żony™h niepr—widłowoś™i—™h j—k
™hoćby niezgłoszony remont lub inne
pr—™e budowl—ne. Xie mniej w—żnym
z—d—niem społe™znego opiekun— z—byt
ków jest prop—gow—nie piękn— swojej
okoli™y i w—rtoś™i wybr—ny™h obiek
tów or—z wsze™hstronn— eduk—™j— w
z—kresie w—rtoś™i krajobrazu kulturo
wego. P—n Piotr Smyk—ł—D p—sjon—t i
zn—w™— lok—lnej historii, który zn—l—zł
się w gronie trzyn—stu n—jlepszy™h hi
storyków w kraju. test —utorem wielu
publik—™ji związ—ny™h z historią lok—lną.
Z— ost—tnią publik—™ję .brodzisko,
dzieje wsi i koś™ioł— IRPW-PHHW” otrzym—ł wyróżnienie w konkursie qener—lnego Uonserw—tor— Z—bytków i Stow—rzyszeni— Uonserw—torów Z—bytków
n— n—jlepsze pr—™e z z—kresu o™hrony
z—bytków i muze—lni™tw— w PHHW roku.
hni— IV m—r™— PHII r. n— wniosek
Wojewódzkiego Uonserw—tor— Z—byt
ków otrzym—ł n—grodę Winistr— Uultury i hziedzi™tw— X—rodowego i zost—ł
uhonorow—ny złotą odzn—ką ,Z— opie
kę n—d z—bytk—mi”.

gzyśćmy rowy i dren—rki
n— naszy™h pola™h
Tegoro™zn— wiosn—, typow— pod względem iloś™i op—dów spowodow—ł— że
™zęść wł—ś™i™ieli użytków rolny™h z—pomni—ł— o obowiązku koszeni— i odmuleni— rowów.
qdy w ubiegłym roku n— terenie n—szego powi—tu z—l—ny™h bądź podtopiony™h było kilk—set hekt—rów pól, łąk i p—stwisk wł—ś™i™iele z—uw—ż—li problem
z—niedb—nej gospod—rki wodnej. ybe™nie gdy problem jest zn—™znie mniejszy,
rolni™y z—nie™h—li bieżącej konserw—™ji wylotów dren—rek i rowów, mimo że
obowiązek ten wynik— wprost z —rtykułu UU ust—wy Pr—wo wodne, — jego niewykon—nie z—grożone jest w myśl —rtykułu IWQ k—rą grzywny.
Zgodnie z —ktu—lnie obowiązującą ust—wą Pr—wo wodne do kontroli wykon—ni— pr—™ melior—™yjny™h upr—wniony jest hyrektor Region—lnego Z—rządu qospod—rki Wodnej, który n— podst—wie —rt. ITH może wyd—ć wł—ś™i™ielowi gruntu
z—rządzenie pokontrolne lub wystąpić do wł—ś™iwego starosty o wyd—nie de™yzji
ust—l—ją™ej sz™zegółowy z—kres i terminy pr—™ konserw—™yjny™h. Po upr—womo™nieniu się t—ki™h de™yzji przeprow—dz—ne będą ™ykli™zne kontrole, — osoby
u™hyl—ją™e się od db—ni— o rowy i dren—rki poniosą s—nk™je —dministr—™yjne i
k—rne.
Podsumowują™, k—żdy wł—ś™i™iel gruntu n— mo™y ust—wy Pr—wo wodne musi
™zyś™ić rowy i dren—rki zn—jdują™e się n— jego pol—™h, dod—tkowo ponosi pełną
odpowiedzi—lność z— ewentu—lne szkody j—kie powst—ną z powodu z—niedb—ń n—
sąsiedni™h teren—™h.
ybe™ny okres to doskon—ły ™z—s by przeprow—dzić pr—™e konserw—™yjne n—
row—™h, poniew—ż wiosenne n—tężeni— pr—™ polowy™h m—my już z— sobą — do
żniw pozost—ło kilk— tygodni.
hl—tego wł—śnie ter—z, nie ™zek—ją™ n— przymus —dministr—™yjny, w wł—snym
dobrze pojętym interesie, w—rto przejrzeć rowy i wyloty dren—rskie n— swoi™h
grunt—™h i t—m gdzie występują niepr—widłowoś™i w przepływie wody, wykon—ć
odmulenie dn— i wykoszenie sk—rp.
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hzień Rodzi™ielstw—
dok. ze str. I

POWIATOWY URZĄD PRACY
W STRZELCACH OPOLSKICH

przy wspólnym pie™zeniu
kiełb—sek — rodziny do
wspólnej rozmowy i wymi—E
ny doświ—d™zeńF
Uulmin—™yjnym punkE
tem
or—z
największą
—tr—k™ją dl— dzie™i było dmu
™h—nie b—lonów wr—z z poE
myśl—ny mi
m—rzeni—mi
or—z i™h wypusz™zenie w poE
wietrzeF Z ok—zji i™h święt—
k—żde dzie™ko zost—ło obE
d—row—ne miłym słodkim
pod—runkiemF
yrg—niz—torem uro™zyE
stoś™i było Powi—towe
gentrum Pomo™y Rodzinie w Strzel™—™h ypolski™hF Pozytywne koment—rze
doty™zą™e uro™zystoś™i są miłym sygn—łemD że był— on— b—rdzo ud—n—d — przede
wszystkim niezwykle potrzebn—f
tedno™ześnie z ok—zji hni— Rodzi™ielstw— Z—stęp™zego pr—gniemy podziękoE
w—ć wszystkim rodzinom z—stęp™zym z terenu powi—tu strzele™kiego z— wysiłek i
ogrom pr—™y, j—ki k—żdego dni— wkł—d—™ie P—ństwo w opiekę n—d powierzonymi
dziecmiF ho™eni—my W—sze z——ng—żow—nie or—z siłę do pełnieni— niezmiernie w—Że
nego z—d—ni— j—kim jest rodzi™ielstwo z—stęp™zeF
Skł—d—my P—ństwu n—jserde™zniejsze ży™zeni— wszelkiej pomyślnoś™i i s—my™h
r—dosny™h dniD or—z tego —by uśmie™h n— tw—rz—™h W—szy™h podopie™zny™h goś™ił
j—k n—j™zęćiejD bowiem uśmie™h dzie™k— to dowód n— toD że jest ono sz™zęśliweF
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PÓWSAT STRZELigUS

PRZihSTAWSgSiL HANhLÓWY

STRZiLgi ÓPÓLSKSi

PRZihSTAWSgSiL KANgiLARSS

PÓWSAT STRZELigKI

PRZihSTAWSgSiL HANDLÓWY/
MiNAqiR
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SZYMSSZÓW
STRZiLgi ÓPÓLSKSi

SPRZihAWgA SKLEP MSĘSNY

STRZiLgi ÓPÓLSKSi

SPRZihAWgA SKLEP MSĘSNY

STANSSZgZi WSELUSi

Dyrektor i pr—cownicy
Powi—towego gentrum Pomocy Rodzinie w Strzelc—ch ypolskich

PUNKT
INFORMACYJNY
łllMK u. yft iriKi

UNIA WROnriCA
Fuńnwmi fundusz
SCZrtOJJ PKIOMAŁHE6CI

Projektfinansowanyprzez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z fudzetu Państwa

Vok—lny Punkt Snform—™yjny
w Strzei™—™h ypolski™h
serde™znie z—pr—sz—ją do udzi—łu w spotk—niu inform—™yjnym pmx

”Wożliwoś™i wsp—r™i— fin—nsowego przedsiębior™ów
przy udzi—le funduszy unijny™hF Pundusze poży™zkowe
or—z fundusze porę™zeń kredytowy™h”F
które odbędzie się w dniu PLHTFPHIIr. @wtorekA o godzinie IHfHH
w s—li n—r—d St—rostw— Powi—towego w Strzel™—™h ypolski™h
przy uli™y tord—nowskiej P
r—rmonogr—m spotk—ni— przewidujex
b
Przedst—wienie oferty poży™zkowej WpyŚiqW w ypolu
b
Przedst—wienie oferty poży™zkowej Fund—™ji Rozwoju Śląsk— or—z Wspier—E
b

b

b

ni— Sni™j—tyw Vok—lny™h
Z—prezentow—nie dzi—ł—lnoś™i ypolskiego Region—lnego Funduszu Porę™zeń
Uredytowy™h Spfzfofo
Wystąpienie przedst—wi™iel— ypolskiego gentrum Rozwoju qospod—rki n—
tem—t dzi—ł—ni— IfQfP Snwesty™je w innow—™je w przedsiębiorstw—™h Region—k
nego Progr—mu yper—™yjnego Województw— ypolskiego
Wystąpienie przedst—wi™iel— Region—lnej Snstytu™ji Fin—nsują™ej n— tem—t
możliwoś™i uzysk—ni— dofin—nsow—ni— n— eEbiznes w r—m—™h progr—mu ypeE
r—™yjnego Snnow—™yjn— qospod—rk—
Udzi—ł w spotk—niu inform—™yjnym jest bezpł—tnyF
U™zestnikom z—pewni—my m—teri—ły szkoleniowe or—z po™zęstunekF

Serdecznie z.—pr—sz.—my'.

Snwestujemy w twoją przyszłość
Zgodnie z umową z dni— HLIHfPHIHe z—w—rtą z Województwem ypolskim
n— dofin—nsow—nie ze środków unijny™h projektu „Termomodernizacja budyn
ku szpitalnego Zespołu ypieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach ypolskichj
Szpit—l Powi—towy imF Pr—ł—t— tF qlow—tzkiego w Strzel™—™h ypolski™h podpiE
s—łD w dniu SfHSfPHIIe umowy z Wykon—w™—miD n— re—liz—™ję projektu w
z—kresie remontu d—™hu i mont—żu kolektorów słone™zny™h or—z wymi—ny
stol—rki okiennej i drzwiowej budynku Szpit—l—F
Projekt re—lizow—ny jest w r—m—™h Region—lnego Progr—mu yper—™yjnego
Województw— ypolskiego n— l—t— PHHUePHIQd współfin—nsow—nego z iuropejE
skiego Funduszu Rozwoju Region—lnegoF
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SPRZihAWgA - KASJER
SPRZihAWgA/ PREZENTER
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PRAgÓWNSU UUgHNSS
yfSŁUqA KLSiNTA
KELNER

qÓRA ŚW. ANNY
STRZiLgi ÓPÓLSKSi

e wyksztafcenie średnie

lub wyższe - inform—tyk
@może być student 4 lub S roku studiów sta™jon.A
e obsługa komputera e prawo jazdy kat. B
e posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu
e osoba otwarta na zmiany
e wykształ™enie średnie te™hni™zne
e umiejętność AUTÓ gAh
e bardzo dobra znajomość j. niemie™kiego

wyksztafcenie min. średnie
umiejętność swobodnego posługiwania się
aplika™jami MS Ófffce
e mile widziane doświad™zenie
e wyksztafcenie min. średnie
e dobra dyk™jaD komunikatywność
e znajomość komputera e wysoka kultura osobista
e wyksztafcenie średnie
e obsługa komputeraD komunikatywność
e wyksztafcenie zawodowe
e komunikatywnośćD dobra dyk™ja
e odporność na stres
e łatwość w nawiązywaniu kontaktów
e wysokie zdolnoś™i interpersonalne
e swoboda wypowiedzi e u™z™iwość i rzetelność
e wysoka kultura osobista e niekaralność
e wyksztafcenie średnie lub wyższe
e znajomość branży budowlanej
e prawo jazdy kat. B e obsługa komputera
e min. ro™zne do świad™zenie w sprzedaży
e komunikatywnośćD systematy™zność
e u™z™iwość i rzetelność e niekaralność
e wyksztafcenie średnie
e wysokie zdolnoś™i interpersonalne
e wyksztafcenie średnie e prawo jazdy kat. B
e obsługa komputera
e wyksztafcenie zawodowe e obsługa kasy fiskalnej
e aktualna książe™zka zdrowia
e mile widziane doświad™zenie w handlu
e obsługa kasy fiskalnej
e książe™zka sanepidowska
e sprzedaż w sklepie mięsnym
e obsługa kasy fiskalnej
e książe™zka sanepidowska
e sprzedaż w sklepie mięsnym
e wyksztafcenie zawodowe - sprzedaw™a
e dobry kontakt z klientem e prawo jazdy kat. B
e doświad™zenie w sprzedaży mięsa i wędlin
e aktualna książe™zka zdrowia
e obsługa kasy fiskalnej e mile widziane doświad.
e wyksztafcenie zawodowe e obsługa kasy fiskalnej
e obsługa komputera @WordD Ex™eL ÓutlookA
e zaangażowanie w wykonywaną pra™ę
e komunikatywność
e
e

wyksztafcenie mile widziane kierunkowe
mile widziana znajomość j.niemie™kiego lub
angielskiego w stopniu komunikatywnym
e wyksztafcenie zawodowe ku™harz
e umiejętność gotowania e doświad™zenie
e wyksztafcenie kierunkowe
e mile widziane doświad™zenie
e wyksztafcenie zawodowe - me™hanik samo™hodowy
Cme™hanik maszyn budowlany™h
e doświad™zenie
e wyksztafcenie zawodowe lub te™hni™zne
e min. 3 lata doświad™zenia
e wyksztafcenie zawodowe kierunkowe
e mile widziana znajomość elektrome™haniki
e obsługa komputera e prawo jazdy kat. B
e min. S lat doświad™zenia
e wyksztafcenie zawodowe - elektrome™hnik
e
e

KUgHARZ - KELNER
KUgHARZ

UÓLÓNÓWSKIi
WYSÓKA

MigHANSK SAMÓgHÓhÓWY
CMigHANSU MASZYN BUDÓW.

STRZiLgi ÓPÓLSKSi

ELEUTRÓMigHANSU SAM.

STRZiLgi ÓPÓLSKSi

MigHANSK SAMÓgHÓhÓWY

ELEUTRÓMigHANSU PÓJAZhÓW
SAMÓgHÓhÓWYgH
MigAHNSU / KIERÓWgA
KAT. gCi

zawadzkie

STRZiLgi ÓPÓLSKIi

TRASY URAJÓWE

e wyksztafcenie zawodowe

kurs na przewóz rze™zy
aktualne badania lekarskie
e me™hanik samo™hodów ™iężarowy™h
e prawo jazdy kat. gCi
e
e

KSiRÓWgA W TRANSPÓRgSi
MSĘhZYNARÓhÓWYM
KSiRÓWgA gCi

SZYMSSZÓWd
TRASY MSĘhZYNARÓhÓWE
PÓLSKA e NSEMgY
STRZiLgi ÓPÓLSKIi

e wyksztafcenie

TRASY MSĘhZYNARÓhÓWE

zawodowe
doświad™zenie zawodowe
e prawo jazdy kat. gCi
e wyksztafcenie zawodowe e prawo jazdy kat. gCi
e karta kierow™yD Uus na przewóz rze™zy
e aktualne badania psy™hologi™zne
e doświad™zenie w transporcie
e podstawowa znajomość j.niemie™kiego
e wyksztafcenie zawodowe e prawo jazdy kat. gCi
e ro™zne doświad™zenie
e prawo jazdy kat. gCi

TRASY MSĘhZYNARÓhÓWE

e

e

KSiRÓWgA gCi

TRASY MSĘhZYNARÓhWÓi

KSiRÓWgA gCi

TRASY URAJÓWE

KAPITAŁ LUDZKI
HAICCCTA* 5rWIU* SFCłWOWl

pywseTywY urząd PRegY w sTRZivgegr yp.
zepResze
PRegyhewgów s PRZihssĘfsyRgów

do skł—d—ni— wniosków o zorg—nizow—nie st—żu dl— osób bezrobotny™h
współfin—nsow—ny™h z iuropejskiego Punduszu Społe™znego.
Preferow—ne do re—liz—™ji będą wnioski Pr—™od—w™ówD którzy z—pewnią
z—trudnienie osoby bezrobotnej po z—koń™zeniu stażu

zePReszewY hy wspóŁPRegY3
hod—tkowe inform—™je możn— uzysk—ć w
Powi—towym Urzędzie Pr—™y w Strzel™—™h ypFD
uIf qogolińsk— P— w pokoju nr U lub
pod nr telefonu UU RTPIVTQ

KSiRÓWgA W TRANSPÓRgSi
MSĘhZYNARÓhÓWYM
KSiRÓWgA W RUgHU
MSĘhZYNARÓhÓWYM
KSiRÓWgA gCi

prawo jazdy kat. gCi

e kwalifika™ja kierow™y

TRASY URAJÓWE
S MSĘhZYNARÓhÓWE

e wyksztafcenie zawodowe

prawo jazdy kat. gCi e karta kierow™y
doświad™zenie
e znajomość j. angielskiego lub niemie™kiego
prawo jazdy kat. gCi
e

e

KSiRÓWgA
KSiRÓWgA TCB

TRASY URAJÓWE
S MSĘhZYNARÓhÓWE
STRZiLgi ÓPÓLSKIi

e
e

wyksztafcenie zawodowe e prawo jazdy kat. TCB
samodzielność w wykonywaniu pra™

dok. n— str U
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ebsolwen™i z nagrodami

Zmiany w rozkładzie PUS
dok. ze str. I

Prezesx przewozy p—s—żerskie są nierentowne
Zmienione zost—ły przede wszystkim te kursyD n— który™h obserwow—liśmy
m—łą li™zbę p—s—żerów - mówi eleks—nder P—toł—D prezes PUSf Zebr—nie stu podpiE
sów pod wnioskiem o uru™homienie komunik—™ji n— d—nej tr—sie nie jest trudneF T—k
było npF w przyp—dku kursu o IVfPH do Zdzieszowi™.
qdy pyt—mD ™zy p—s—żerów n— posz™zególny™h lini—™h li™zono w ™iągu ™—łego
tygodni—D słyszę. że nieD jedynie wyrywkowoD —le t—kD by średni— obejmow—ł— i dni
t—rgoweD i zwykłeF Podst—wą do osz—™ow—ni— ru™hu były wpływy z k—s fisk—lny™h i
sprzed—ne n— d—ną tr—sę bilety miesię™zneF
t—k mówi prezes - n— li™zenie wszystki™h przez ™—ły tydzień nie m— sz—nsx
trzeb— by z—trudnić dod—tkowy™h pr—™ownikówD — to wyższe kosztyF Tym™z—sem
prze™ież przewozy p—s—żerskie są nierentowneF
e
W pl—nie SEletnim z—twierdzonym przez R—dę Powi—tu m—my z—pis—neD że
str—tę powst—łą n— przewoz—™h p—s—żerski™h spółk— może pokryw—ć do™hod—mi z
innej dzi—ł—lnoś™i - mówi prezes P—toł—D dod—ją™. że prze™ież nie może tego robić w
sposób nieogr—ni™zony. bo po pierwsze - t— inn— dzi—ł—lność nie przynosi nieogr—E
ni™zony™h do™hodówD po drugie - PUS jest spółką pr—w— h—ndlowego i j—ko t—k—
musi prow—dzić dzi—ł—lność. któr— przyniesie jej do™hodyF e o zyskiD przy st—le
rosną™y™h ™en—™h benzyny ™or—z trudniejF Wł—ś™iwie od kiedy w roku PHHH ze
st—tutów wszystki™h PUS-ów zniknęło sformułow—nie o prow—dzeniu dzi—ł—lnoś™i
użyte™znoś™i publi™znej - przewozy p—s—żerskie mogły zost—ć wł—ś™iwie ™—łkowi™ie
zlikwidow—neF
e
Pon—d IH l—t ™zek—liśmy n— nową ust—wę - mówi prezes P—toł—F - Wresz™ie
wprow—dzono ją w grudniu ubiegłego rokuD —le w ży™ie weszł— od m—r™— tego roku.
yrg—niz—™j— przewozów n—leży do s—morządówD PUSEsy są tylko oper—tor—miF Są w
Pols™e gminy lub i™h ™zęś™i ™—łkowi™ie pozb—wione komunik—™ji kolejowej ™zy
—utobusowejD tyle. że m—my prze™ież XXI wiek - i nie powinno się zd—rz—ć t—kie
wyklu™zenieF ele... u n—s może też w przyszłoś™i trzeb— będzie dojść do przyst—nku
te PeQ km.
Wierzymy. że od wrześni— s—morządy gminne z—™zną ponosić ™zęść kosztów
„przewozów o ™h—r—kterze użyte™znoś™i publi™znej” - dopowi—d— prezesF
e

Starosta tózef Swaczyna:
Te samorządy, które nie przejęły PKS-ów, teraz śpią spokojnieF ybejE
mowaliśmy akcje firmy w momencie, kiedy litr benzyny kosztował
ok. Q, WH zIy teraz - ponad S złotych. Wiadomo było, że większość
przewozów jest nierentowna, ale dziś sytuacja jest znacznie trudniej
sza. hlatego będziemy nadal rozmawiać z gminami o partycypacji
w kosztach transportu zbiorowego - to są przecież nasze wspólne
sprawy: mieszkańców i ich samorzcądów. Wierzę, że uda się doprowa
dzić do porozumienia jeśli nie w tym, to w 2012 roku.

P—s—żerkax to błędne koło
P—s—żerów PUS m— mniejD bo po pierwszex zlikwidow—liś™ie sporo połą™zeń. — w
efek™ie ludzie z—™zęli szuk—ć inny™h możliwoś™i komunik—™yjny™h. teśli nie możn—
doje™h—ć do domu po popołudniowy™h z—ję™i—™h w szkoleD jeśli nie d— się doje™h—ć
n— zmi—ny do Strefy ikonomi™znej w ylszowej ™zy Uronosp—nuD jeśli pod™z—s
weekendu trudno dost—ć się nie tylko do stoli™y województw—D —le i do szpit—l— w
Strzel™—™hD by odwiedzić ™horują™y™h krewny™hD to to wszystko musi zn—leźć odbiE
™ie w iloś™i z—jęty™h miejs™ w —utobus—™hF N—wet po przywró™eniu funk™jonow—ni—
d—nej linii trudno li™zyć. że wszys™y z—wiedzeni n—ty™hmi—st wró™ą n— łono PUSf fo
już zdążyli się przyzwy™z—ić do nowego - wł—snego - rozwiąz—ni—D które jest zn—™zE
nie b—rdziej dostosow—ne do indywidu—lny™h potrzeb @n—wet jeśli t— „indywidu—ln—
potrzeb—” określ— ™zwórkę ™zy piątkę p—s—żerówAD niż komunik—™j— zbiorow—F
Po drugie - bilety są drogieF RozumiemD że wpływ n— to m—ją rosną™e ™eny
benzyny Wiem też. że kupow—nie ™o dzień jednor—zowego biletu nie powinno mi
się w ogóle opł—™—ć. —le - jeśli mogę - wybier—m podróż z t—kim przewoźnikiemD
który jest t—ńszy @™hoć nie n— wszystki™h tr—s—™h to możliweAF
filety miesię™zne są z— drogieF Ulgi stosow—ne przez strzele™ki PUS są m—ło
—tr—k™yjnex ™en— biletu miesię™znego dl— dorosły™h to równow—rtość QQGQR przej—zdów z—mi—st RP lub RR - tyle r—zy w miesią™u kupow—libyśmy bilet jednor—zowy
f—rdziej opł—™— się jeździć w kilk— osób wł—snym s—mo™hodemD — n—wet kupić n—
spółkę st—rego „rzę™h—” z— IdSeP tysią™e i dojeżdż—ć we ™zwórkę do szkoły ™zy
miejs™— pr—™y z rodzinnej miejs™owoś™i. niż korzyst—ć z biletów miesię™zny™hF Nie
m— t—kże ż—dnej innej oferty biletów okresowy™h. npF dek—dowy™hF y t—ńszy™h
bilet—™h weekendowy™h nie m— n—wet ™o m—rzyć. I t—k błędne koło się z—myk—F
e

Warta qórka
Wpis z 21 stycznia 2011 r. na blogu injoraail.pl/bl:

W dziedzinie transportu w Polsce potrzebne jest prowolnorynkowe
podejście. Xa świecie bowiem w komunikacji np. autobusowej
funkcjonuje wolny rynek. Xa wielu, relacjach się sprawdził i za
owocował ogromnym bogactwem oferty dla pasażerów, całą ple
jadą oferty dla bardzo biednych i dla dość bogatych.

Plener malarski w Uadłubie

PR m—j— uro™zyś™ie wrę™zono świ—de™tw— ukoń™zeni— li™eum TI
—bsolwentom @jedn— osob— szkoły nie ukoń™zył—A TP ro™znik— koń™ząE
™ego Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™ego imF Wieszk— I w Z—w—dzkiegoF Wśród
ni™h IT uzysk—ło b—rdzo wysoką średnią - powyżej R.IS @wszys™y otrzyE
m—li n—grody z— wyniki w n—u™eA. n—tomi—st piątk— z ni™h uzysk—ł—
świ—de™tw— z wyróżnieniemF Są tox Zuz—nn— W—ń™zyk ze średnią S.QV.
P—weł q—mbuś ze średnią S.HT. W—teusz Uorzekw— @średni— S.HHA. U1—ue
di— fudner @średni— R.VIA i eleks—ndr— fobińsk— @ze średnią R.VIA. N—e
grody z— udzi—ły w olimpi—d—™h i konkurs—™h w roku szkolnym PHIHG
PHII odebr—ło PI —bsolwentów. — n—grody z— wyniki sportowe - Uf
hw—n—ś™ie osób otrzym—ło z rąk Prezes yddzi—łu Stow—rzyszeni—
N—u™zy™ieli W—tem—tyki w ypolu - Zdzisł—wy Szkot—kF z—świ—d™zeni— o
ukoń™zeniu z—jęć „W—tem—tyk— między szkołą średnią — wyższą” @w
r—m—™h projektu re—lizow—nego przez Powi—t Strzele™ki pn. U—żdy inny
- wszys™y równiA. — IR —bsolwentom Prezes Stow—rzyszeni— n— Rze™z
Rozwoju iduk—™ji i Uultury w Powie™ie Strzele™kim Zdzisł—w Żu™howski wrę™zył z—świ—d™zeni— o wolont—ri—™ieF
Prezes Spółki “Te™hnodrew” t—n Smere™z—ński ufundow—ł i wrę™zył n—jlepszym —bsolwentom ™enne n—grodyx l—ptop otrzym—ł— Zuz—nn— W—ń™zyk. —p—r—t fotogr—fi™znyx P—weł q—mbuś. — nowo™zesne
telefony komórkowe - W—teusz Uorzekw— or—z n—jlepszy sportowie™
wśród tego ro™zny™h —bsolwentów ™złonek k—dry n—rodowej k—r—te f—rtłomiej f—r—ńskiF

Rok Wilosz— wpowie™ie

Wiłosz odXowa
fieżą™y rok zost—ł uro™zyś™ie poświę™ony Nobliś™ie gzesł—wowi WiłoszowiF hzi—ł—niom Winisterstw— Uultury i hziedzi™tw— N—rodowego or—z Winisterstw— iduk—™ji N—rodowej,
które pilotują projekty związ—ne z up—miętnieniem wielkie
go poety tow—rzyszą ini™j—tywy inny™h instytu™ji dzi—ł—ją™y™h n— rze™z eduk—™ji i kszt—łtow—ni— post—w młodzieży
tedną z ni™h jest gentrum iduk—™ji ybyw—telskiej. w któ
rym n—rodził się pomysł ogólnopolskiego progr—mu ..Wiłosz
odNow—”. P—rtnerem giy w re—liz—™ji tego przedsięwzię™i—
jest Wyd—wni™two Szkolne PWN dzi—ł—ją™e w r—m—™h Pro
gramu ..Wiłosz PHII - Promes—”.
Progr—m dzi—ł—ń poświe™ony™h kwestii p—mię™i i tożs—moś™i w twór™zoś™i Noblisty st—nowi nie tylko kolejną propozy™ję re—lizow—ny™h w Zespole Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h
z—jęć poz—lek™yjny™h, —le też w sposób istotny uzupełni—
progr—m n—u™z—ni—. nie tylko język— polskiego.
yd m—r™— u™zestni™y progr—mu ..Wiłosz odNow—” w spo
sób twórczy i niest—nd—rdowy z—jmują się twórczoś™ią —utor—
..Rodzinnej iuropy”. Wśród ™iek—wy™h form pr—™y zn—l—zły
się w—rszt—ty h—f™i—rstw— @efektem jest n—zw— projektu wyszyt— przez u™zestnikówA. konkurs pl—sty™zny n— interpret—™ję gr—fi™zną wybr—nego utworu Wiłosz—, z—ję™i— —ktywnego
™zyt—ni— poezji ..Wiłoszow—nie n— pol—nie”. w ™z—sie który™h
u™zniowie mieli z— z—d—nie gest—mi pok—z—ć tytuły lub treść
wybr—ny™h liryków Noblisty —lbo też zrekonstruow—ć wiersz
z po™ięty™h n— osobne wersy utworu. N—jmłodsi u™zestni™y
progr—mu- pierwszokl—siś™i z gimn—zjum dwujęzy™znego- przygotow—li h—ppening- ™hór—lną re™yt—™ję D.Z—klę™i—”F
N—jb—rdziej eks™ytują™ym elementem ob™hodów Roku Wi
łosz— w szkole st—ło się n—gr—nie skomponow—nego przez
u™zniów podkł—du muzy™znego do utworu ..Tr—kt—t moral
ny”. Słow— o Wierze. N—dziei i Wiłoś™i z—brzmi—ły wyjątko
wo w tow—rzystwie skrzypie™ i pi—nin— egnieszki U—li™i—k
or—z Urzysztof— W—le™ki.
Uoń™zy się rok szkolny. —le nie Rok Wiłosz—. U™zniowie
Zespołu Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h traktują swoje doty™h™z—sowe dzi—ł—ni— j—ko przygotow—nie do b—rdziej uro™zystego Swięt— Wiłosz—. pl—now—nego n— jesień.

ZSZ nr I przystąpił do projektu QH.HQ.PHII — jego z—powiedzią był udzi—ł n—u™zy™ieli język— polskiego w w—rszt—t—™h. poświę™ony™h ży™iu i twórczoś™i noblisty. Podsumow—nie odbyło się Q ™zerw™—.
yd kwietni— do połowy m—j— u™zniowie mieli możliwość
przybliżeni— sobie sylwetki i dorobku twórczego gzesł—w—
Wiłosz— poprzez g—zetki. przygotow—ne spe™j—lnie n— tę ok—zję
w kl—s—™h język— polskiego i bibliote™e szkolnej. j—k również.
™zyt—ją™ fr—gmenty jego wierszy. umiesz™zone n— „S™i—nie

gyt—tów”. yk—zją do tego były t—kże konkursyx n— —lbum
poświę™ony ży™iu i twór™zoś™i poety. w wersji p—pierowej i w
formie prezent—™ji multimedi—lnej or—z n— ilustr—™ję do wy
br—nego wiersz— kr—kowskiego noblisty.
Uwień™zeniem w™ześniej podjęty™h dzi—ł—ń było „Swięto
Wiłosz—”. w tr—k™ie którego rozstrzygnięte zost—ły wyżej
wymienione konkursy. U™zniowie wysłu™h—li również re™yt—™ji wierszy Wiłosz— i i™h śpiew—nej interpret—™ji. hwuosobowe drużyny. skł—d—ją™e się z u™zniów kl—s te™hnikum wzię
ły również udzi—ł w quizie. będą™ym ok—zją do tego. by w
luźnej —tmosferze po™hw—lić się swoją zn—jomoś™ią ży™i— i
twór™zoś™i poety.
Po ofi™j—lnej ™zęś™i w szkole „świętow—nie z Wiłoszem”
przeniosło się n— uli™e mi—st—. gdzie przy współpr—™y Strzele™kiego yśrodk— Uultury zorg—nizow—ny zost—ł h—ppening.
N— Pl—™u Żeromskiego u™zenni™e z II kl—sy te™hnikum g—stronomi™znego i ekonomi™znego ™zyt—ły eseje z „Rodzin
nej iuropy” — u™zniowie z III kl—sy te™hnikum g—stronomi™znego ™zęstow—li prze™hodniów s—modzielnie upie™zonymi ™i—ste™zk—mi. w który™h umiesz™zone zost—ły ™yt—ty z
wierszy poety. mogą™e pełnić formę wróżby-drogowsk—zu n—
d—lsze ży™ie. Wożn— było t—kże obejrzeć wyst—wy —lbumów i
pr—™ pl—sty™zny™h. przygotow—ny™h n— konkursy. T—k— for
m— popul—ryz—™ji twór™zoś™i polskiego noblisty spotk—ł— się
ze zdziwieniem. —le też z przy™hylnoś™ią i dużym z—interesow—niem mieszk—ń™ów mi—st—. którzy nie tylko degustow—li.
—le t—kże ™hętnie wd—w—li się w rozmowy n— tem—t poezji i
nie tylko.

horota Wackula

R. WazurekD f. Uasielska

gultural go™tail w ZSS Zawadzkie
dok. ze str. I
iduk—™yjnej n— terenie Veśni™tw— hębie. Poz— tym pozn—w—liśmy n—jbliższą
okoli™ę. wspólnie b—wiliśmy się n— dyskote™e i n— kręgielni w Uolonowskiem.
Zwiedziliśmy Ur—ków. gdzie mogliśmy
pok—z—ć t—k w—żne dl— n—szej historii i
kultury miejs™— - W—wel z k—tedrą i miejs™em spo™zynku n—szy™h królów. Ry
nek z Sukienni™—mi i nies—mowite Wuzeum ristori— Wi—st— Ur—kow— w Podziemi—™h Rynku. Pon—dto goś™ie z Niemie™ mieli ok—zję zob—™zyć qórę Sw.
enny i ypole. Zost—liśmy serde™znie
powit—ni przez St—rostów Strzele™ki™h
tózef— Sw—™zynę i W—ldem—r— q—idę.
Polsk— i —tr—k™je przygotow—ne
przez n—szą szkołę b—rdzo spodob—ły się
n—szym goś™iom. jedn—k bez pomo™y
ży™zliwy™h n—m ludzi i instytu™ji przy
gotow—nie i™h wizyty n— t—kim pozio
mie nie byłoby możliwe. hl—tego z n—szej strony n—leżą się słow— wdzię™znoś™i dl— Z—rządu Powi—tu Strzele™kiego.
N—dleśni™zego N—dleśni™tw— Z—w—dzkie
Zdzisł—w— Siewiery. społe™znoś™i Vy w
Z—w—dzkiem. Uomendy Powi—towej Poli™ji w Strzel™—™h ypolski™h. p—ni W—rty hrzyzgi i p—ni enny hrzyzgi-W—lkowi—k or—z wszystki™h ™złonków n—-

szej szkolnej społe™znoś™i u™zestni™zą™y™h w przygotow—niu wizyty. Pobyt w
Pols™e st—nowił ™iąg d—lszy pro™esu pozn—w—ni— kultur i tr—dy™ji posz™zegól-

ny™h krajów. — ™iąg d—lszy już we wrze
śniu w fremie.

Piotr Xawrot
ertur Walkowiak

S
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Strzel™z—neibum Rodzinny

tohann tohn z kolegami przy piwie

Prapradziadkowie Piotr i Łucja tohn
zdjęcie z ok. IWOOr.
Zbiory się n—m powiększ—ją, n—
sz™zęś™ie. Sporo m—my zdjęć jesz™ze z
wieku XSX3 tedno ze st—rszy™h, które
otrzym—liśmy dzięki n—szym gzytelnikom, to „portret we wnętrzu” - pr—pr—dzi—dków p—n— ed—m— Ur—ki z temielni™y. X—sz— —k™j— zmobilizow—ł— go
do przeszuk—ni— rodzinny™h p—miątek,
b—D z——ng—żow—ł w te poszukiw—ni—
bliższą i d—lszą rodzinę, t—kże tę zz—
gr—ni™y. ele pr—wdą też jest, że pierw
sze z—nurzenie się w rodzinną przeszłość
związ—ne było z... dziełem wykon—nym
przez kuzynkę p—n— ed—m—. To był rok
IWWU ™zy IWWV - i wtedy powst—ło

pierwsze drzewo gene—logi™zne rodu.
W— wygląd pr—wdziwego drzew—, mo™no rozg—łęzionego. Xie mogło być jed
n—k in—™zej, skoro pomyśl—ne było j—ko
prezent urodzinowy3
hrugie drzewo gene—logi™zne m— nie™o
młodszą prowenien™ję - po™hodzi z
roku PHHP i jest „z—d—niem domowym”
siostry p—n— ed—m—. To drzewo jest
zn—™znie osz™zędniejsze w formie - pro
ste, z imion—mi, n—zwisk—mi, d—t—mi
urodzin i śmierci or—z z—zn—™zonym po
krewieństwem i powinow—™twem.
W rodzinny™h zbior—™h @większość
po™hodzi z linii m—my - p—ni Ren—ty z
d. tohn z temielni™yA utrw—liły się wielor—kie obr—zki dni— ™odziennego i odświętnegox dokumentow—no uro™zystoś™i @n—j™zęś™iej śluby i dzień S UomuniiA, pr—™ę, —le i ™hwile wyt™hnieni—,
j—k n— przykł—d n— zdję™iu młodzień™ów z kufl—mi piw— w dłoni—™h @wśród
który™h jest pr—dzi—dek toh—nn tohnA,
™zy ™hwile t—k sz™zególne, j—k np. po
byt w szpit—lu w dzisiejszym Lub—niu
pod™z—s S wojny świ—towej. Xie br—k w
zbior—™h również widokówek sprzed l—t,
—le i zdjęć kr—jobr—zu. X—s jedn—k prze™ież n—jb—rdziej interesują zdję™i—, dzięki
którym powst—nie elbum Strzel™z—n
Rodzinny - — wię™ zdję™i— ludzi, w różny™h poz—™h, w różny™h okoli™znoś™i—™h i sytu—™j—™h.
Z—pr—sz—my wię™ do wspólnej wę
drówki w przeszłość - i to d—leką, sko
ro n—jst—rsze publikow—ne dziś zdję™ie
li™zy IQQ l—t—3

qr—tul—cje od P—ni Winister3
W sobotnie przedpołudnie, R ™zerw™—, w
reprezent—™yjnej s—li P—ł—™u St—szi™— w W—rsz—wie, gdzie m— swoją siedzibę Polsk— ek—demi— X—uk, odbył— się uro™zyst— g—l— wrę™zeni—
n—gród l—ure—tom XLS ylimpi—dy tęzyk— Pol
skiego i Liter—tury.
Uro™zystość zgrom—dził— RW l—ure—tów różne
go stopni— z Polski, fi—łorusi i Ukr—iny, i™h
opiekunów or—z rodzi™ów. W prezydium z—si—dły w—żne dl— olimpi—dy osoby przewodni™zą™— - prof. Teres— Uostkiewi™zow— or—z pozost—li ™złonkowie olimpijskiego jury. Xiewątpliwym z—sz™zytem i f—ktem potwierdz—ją™ym
r—ngę konkursu st—ł— się obe™ność Winister
iduk—™ji X—rodowej - p—ni U—t—rzyny r—ll,
któr— osobiś™ie gr—tulow—ł— wszystkim n—grodzonym i i™h n—u™zy™ielom.
W tym roku jedynym od kilku już l—t l—ure—tem ylimpi—dy język— Polskiego
i
Liter—tury w n—szym województwie zost—ł W—r™in W—le™ko- tegoro™zny m—turzyst—D który egz—min dojrz—łoś™i z język— oj™zystego mi—ł już zd—ny w zeszłym
roku, w którym był fin—listą olimpi—dy. -To ukoronowanie mojej pracy i zamknię
cie pewnego etapu w życiu- stwierdził —bsolwent strzele™kiego li™eum, który od
p—ździernik— będzie n—jpr—wdopodobniej studentem wydzi—łu pr—w—.

horota Wackula

Przed wylotem do eten
dok. ze str. I
Włodzi sportow™y będą z—wodnik—mi Polskiej Reprezent—™ji Uoszykówki, —
i™h trener—mi są Piotr X—wrot or—z ertur W—lkowi—k, który będzie jedno™ześnie
opiekunem ™—łej polskiej reprezent—™ji koszykówki w eten—™h.
W związku z tym, iż u™zniowie ™i wyjeżdż—ją już w n—jbliższą sobotę @IV
™zerw™—A n— zgrupow—nie do W—rsz—wy, — st—mtąd do eten i nie wezmą udzi—łu w
uro™zystym Powi—towym Podsumow—niu Roku Szkolnego PHIHGPHII, które odbę
dzie się w Strzele™kim homu Uultury PH ™zerw™— PHII r., odebr—li również od
St—rosty i Wi™est—rosty n—grody z— osiągnię™i— w mij—ją™ym roku szkolnym w
post—™i zeg—rków n— rękę.

Prapradziadkowie Cyprian i Katarzyna raisch z rodziną zdjęE
cie z ok. I878/79

tózej Warek w dniu swojej I Komuni sw. @zginąl
podczas wojny), zdjęcie z IWITr.

gzek—my n— P—ństw—
odwiedziny lub listy
(z dopiskiem eibumA
w siedzibie
St—rostw— Powi—towego
e przy uIf tord—nowskiej Py
RUeIHH Strzel™e ypolskie
- pokF QIH (iii PfAy
—dres eEm—ilx
red—k™j —dpowi—tstrzele™kiFpl
o kont—kt telefoni™zny prosimy
pod numeremx UU RR HIU IQ
Przypomin—my o konkursie
n— n—jst—rsze zdję™ie3
X—grod—x —p—r—t fotogr—fi™zny3
W szpitalu powiatowym w Vubanią zdjęcie z IWISr.

Ulub yśmiu pom—g—
X— po™zątku drugiego semestru
roku szkolnego PHIHGPHII w Zespole
Szkół Z—wodowy™h nr I w Strzel™—™h
ypolski™h ofi™j—lną dzi—ł—lność rozpo™zął Ulub yśmiu. gzłonkowie Ulubu
zobowiąz—li się do re—liz—™ji ™iek—wy™h
—k™ji ™h—ryt—tywny™h i nie tylko. W
ost—tnim ™z—sie przygotow—li kierm—sz
™i—st - do™hód z z—kupu ™i—st przezn—™zony zost—ł dl— potrzebują™ej pomo™y u™zenni™y n—szej szkoły. Zbiórk—
st—ry™h telefonów komórkowy™h w
r—m—™h współpr—™y z Pund—™ją Święte

go Wikoł—j— ™zy integr—™yjne spotk—nie wielk—no™ne z podopie™znymi
homu Pomo™y Społe™znej w Strzel™—™h
ypolski™h to kolejne ud—ne przedsięwzię™i— wolont—riuszy. Rok szkolny

PHIHGPHII z—koń™zyli zbiórką z—b—wek, przyborów szkolny™h or—z słody™zy @„Pod—ruj U—w—łek Swojego hzie™iństw—”A, które przek—z—ne zost—ły
wy™how—nkom yśrodk— ypiekuń™zo Wy™how—w™zego dl— hzie™i w qliwi™—™h
or—z przedszkol—kom z Publi™znego
Przedszkol— w hziewkowi™—™h.
U™zenni™e kl—sy S Tot ZSZ nr I
wr—z z opiekun—mi p. idytą fem i enną
W—inką V ™zerw™— ud—ły się do wspomni—nej pl—™ówki w qliwi™—™h, by osobiś™ie wrę™zyć zebr—ne rze™zy or—z spę
dzić miło ™z—s z dziećmi. t—k n— pierw
szy pobyt w homu hzie™k— dziew™zyny wyk—z—ły się wielkim wy™zu™iem i
zrozumieniem, z— ™o otrzym—ły nie
tylko słow— uzn—ni— od prow—dzą™y™h

pl—™ówkę sióstr, —le też podziękow—nie
n— piśmie. U™zenni™e ™hoć przez ™hwilę mogły przekon—ć się j—k ™iężką pr—™ą
jest wy™howyw—nie dzie™i, kiedy nie
z—wsze możn— li™zyć n— pomo™ inny™h
@np. wolont—riuszyA, — m—luszki wym—g—ją st—łego n—dzoru, opieki i z—b—w.
Widok lgną™y™h do ludzi m—luszków,
o™zekują™y™h przytul—ni—, noszeni— n—
ręk—™h, wyw—rł ogromne wr—żenie n—
dziew™zyn—™h.
yby t— nietypow— lek™j— spełnił—
o™zekiw—ni— org—niz—torów - wpłynęł— pozytywnie nie tylko n— podejmow—ne przez nie dzi—ł—ni— w przyszłoś™i,
—le też n— świ—dome dokonyw—nie wy
borów związ—ny™h z ży™iem osobistym
i z—wodowym.

enna Wainka

y Uuroniu we Włosze™h
W dni—™h IU - PH maj—dwie u™zenni™e
li™eum w Z—w—dzkiem u™zestni™zyły w seE
minarium we Włosze™hF
Trze™i dzień był najważniejszy z punkE
tu widzenia programu - dziew™zyny przedE
stawiły referat o ta™ku Uuroniu ™iepło przyE
jęty na sa^ pomimo że tłuma™zenie symultani™znie sporo wydłużyło ™zas wystąpienia.
Wieliśmy też okazję przyjrzeć się efektom
pra™y u™zniów z Rumunii oraz Wło™h. XieE
które z pra™ były prawdziwymi etiudami o
losie ™złowieka miażdżonego przez historięD
bezsilnegoD dla którego jedynie walka o z—e
™howanie ™zystego sumieni—D przyzwoitoś™i
były jedyną deskąr—tunku dl— własnego ™złoE
wie™zeństw—. Straszne przeży™i— z więzień
ge—uses™u przedstawił z—proszony n— semiE
n—rium w roli świ—dk— historiiD dawny dysyE
dent z Rumunii. Z okropieństw w—lk etni™zE

ny™h pograni™z— włosko - słoweńskiego i
powojenny™h por—™hunków p—rtyz—n™ki™h
rel—™ję zdaw—ł ksiądz - historyk ze Słowenii.
Po trw—ją™y™h blisko osiem godzin obr—d—™h
semin—ryjny™hD wie™zór powitaliśmy z ulgą
i ™iek—woś™ią. yst—tnim —kordem był— boE
wiem tego dni— dług— kol—™j— w gospodar
stwie —groturysty™znym. Xiekoń™zą™y się koE
rowód potr—w mięsny™hD w—rzywny™h i pieE
™zeniD uzupełniany wyrabianym w miejs™owy™h piwni™—™h winemD towarzyszył rozmo
wom. Wró™iliśmy n— kwatery ok. I po półno™y.
W ostatni dzień przed południem w to
warzystwie przewodników mieliśmy okazję
zwiedzić wsp—ni—łe koś™ioły świętego Stefa
na i św. hominik— @z grobem św. hominik—
quzman—D wielkiego kaznodziei i misjon—rz—D z—łoży™iel— z—konu dominik—nówA w
folonii. U—pit—lne wr—żenie zrobił n— n—s

młody dominikanin w koś™iele S—n Stef—no
- mądryD dow™ipnyD z t—lentem aktorskim i
kr—somów™zym. tego zasługąbyło ™hyb—d że
w miejs™owym sklepiku koś™ielnym doko
naliśmy obfity™h zakupów.
ygółem wypraw— do St—lii był— bardzo pou™z—ją™ym zdarzeniem - t—k z tow—rzyskoturysty™znegoD j—k i eduk—™yjnego punktu
widzenia. Xiezwykłym przeży™iem jest prze
bywać w miejs™—™hD gdzie tkwią korzenie
współ™zesnejD nie tylko europejskiej ™ywiliz—™ji - w uniwersyte™kiej folonii or—z rene
sansowej Ploren™ji.
W—my też nadzieję @i to ™hyb— było na
szym głównym ™elemAD że wypełniliśmy za
danie godnego reprezentowani— n—szego kr—ju.

Z u™zenni™—mi był niżej podpisany
dr erkadiusz farom

T

p y w set s t rz i vi g u s

Ser™— znów na spa™erze

tesz™ze nie medaleD
ale wielki suk™es3
W dni—™h QeS ™zerw™— w Xysie odbył

się Fin—ł Wistrzostw Polski w Tenisie

T—lent
w hPS
Szymiszów

Stołowym w r—m—™h Vi™e—li—dy @indyE
widu—lnie i grupowoAF W turnieju tym

W ™zerw™u w szymiszowskiej filii

j—ko mistrzynie województw—D wystąE

homu Pomo™y Społe™znej ter—peu™i

piły u™zenni™e ZSZ nr I w skł—dzie tesE

wr—z z kierowni™twem post—nowili uhoE

sik— endr—™zek i iwelin— Sł—dekF Wśród

norow—ć z—służonego n— rze™z homu

IP drużyn n—sz zespół z—jął S miejs™eF

mieszk—ńc—, P—n— entoniego Strug—łę

Sndywidu—lnie tessik— endr—™zek był— Ud

org—nizują™ mu wyst—wę jego pr—™F ydE

iwelin— Sł—dek IP n— IV st—rtujących

był— się on— dzięki współpr—™y ze StrzeE

z—wodni™zekF

le™kim yśrodkiem Uultury w dni—™h od

S—mo z—kw—lifikow—nie się do WiE

Tym r—zem w ypolu tuż drugi r—z w tym rokuD i w niedługim odstępie ™z—sowymD
post—nowilismy zrobić ™oś dl— wł—snego zdrowi— i wybr—liśmy się n— opolską Wyspę
folkoF Woże było n—s nie™o mniej niż w strzele™kim p—rkuD —le i t—k grup— mieszE
k—ńców powi—tu strzele™kiego był— wido™zn— - dzięki słone™znie żółtym —p—szkomF
W—rto przyłą™z—™ się do ki—żdej —k™ji prozdrowotnej, —le w—rto też nie tylko ,,—k™yjnie” db—ć o swoje zdrowieF ektywność ru™how— to jeden z n—jlepszy™h n— to
sposobówF

U do IR ™zerw™—F

strzostw Polski to wielki suk™esF WyE

P—n entoni z—mieszkuje w hPS w

jeżdż—ją™ n—szym m—rzeniem było z—e

Szymiszowie od S l—t, jest b—rdzo —kE

jęcie miejs™— w pierwszej T n—jlepszy™h

tywnym mieszk—ńcem pomimoD iż w zeE

drużyn Wistrzostw PolskiF W tr—k™ie

szłym roku skończył WH l—tF Rzeźbi—r-

turnieju niewiele z—br—kło do brązoweE

stwo to jego jedn— z wielu p—sjiD dzięki

go med—luF

której zdobyw— n—grody i jest ™hlubą

ypiekun drużyny

homu w SzymiszowieF

mgr fogusław Purman

Dorota Wielniczuk

gzy wieszD ™ojeszC
Zdrowe odżywi—nieD — ™o się z tym
wiążeD kupow—nie produktów j—k n—jE
mniej przetworzony™h i wł—ś™iwej j—E
koś™i zdrowotnejD z—leży wyłącznie od
n—s s—mychF W obrocie zn—jdziemy b—rE
dzo duży —sortyment różnych produkE
tów żywnościowychF tedne są ł—dnie
op—kow—neD koloroweD inne sz—re nie
przyciąg—ją n—szego wzroku, — i ceny są
b—rdzo różneF gz—s—mi w—rto więc poE
święcić trochę więcej cz—su robiąc z—kuE
py po to, —by wybr—ć produkty n—jlepsze j—kościowo i jednocześnie w koE
rzystniej cenieF

yfwsi szgzixsi
strzi vi g usi q y

st e r y s t y

Działają™ na podstawie art. IId ust. S ustawy z IH kwietnia PHH3r. o sz™zególny™h zasadach
przygotowania i realiza™ji inwesty™ji w zakresie dróg publi™zny™h @hz.U. z PHH3r. Nr VHd
poz. UPI z późn. zm.A oraz art. 4W i art. IH § I ustawy z I4 ™zerw™a IWTHr. e Kodeks
postępowania administracyjnego @j.t. hz.U. z PHHr. Nr WVd poz. IHUI z późn. zm.A
z a w i a d a m i a s i ęD
że dnia PH kwietnia PHIIr. na żądanie Burmistrza Strzele™ Ópolski™hD reprezentującego
Gminę Strzel™e ÓpolskieD zostało wsz™zęte postępowanie w sprawie wydania de™yzji o
zezwoleniu na realiza™ję inwestycji drogowejx budowa drogi publi™znej łączącej uli™ę BurszE
tynową z ulicą Mickiewicza w Strzelcach ÓpolskichD na część działki nr 4WW4/IHW ark. m.
PSd na działkach nr 4WW4/ITWd 3P3V/Pd 3P3V/I ark. m. PSd na części działki nr 3P3W/I ark.

m. ISd na działce nr 4WW4/ITU ark. m. ISd na części działki nr 4WW4/IPS ark. m. PSd na części
działki nr 4WW4/IPV ark. m. PSd na części działki nr 4WW4/4U ark. m. PSd na działkach nr
4WW4/UWd 4WW4/UH ark. m. PSd na części działki 4WW4/UI ark. m. PSd na działce nr 4WW4/UP
ark. m. PS oraz na działce nr 3P3V/S ark. m. IS @działka nr 3P3V/S o pow. HdHH4H ha e do
przejęcia pod drogęD powstała po podziale działki nr 3P3V/3 na działki nr 3P3V/S i 3P3V/Ty
działka nr 3P3V/T o pow. HdHIUS ha e pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciel
na działce nr 4WW4/IUI ark. m. PS @działka nr 4WW4/IUI pow. HdIIHI ha e do przejęcia pod
drogęD powstała po podziale działki nr 4WW4/ITV na działki nr 4WW4/IUI i 4WW4/IUPy działka
nr 4WW4/IUP pow. IdTHSI ha e pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciel na
działce nr 4WW4/IU3 ark. m. PS @działka nr 4WW4/IU3 o pow. HdHPHW ha e do przejęcia pod
drogęD powstała po podziale działki nr 4WW4/I3I na działki nr 4WW4/IU3 i 4WW4/IU4y działka
nr 4WW4/IU4 o pow. HdHVW3 ha e pozostaje we władaniu dotychczasowego właścicielaAD na
działce nr 4WW4/IUS ark. m. PS @działka nr 4WW4/IUS o pow. HdH33U ha e do przejęcia pod
drogęD powstała po podziale działki nr 4WW4/I3H na działki nr 4WW4/IUS i 4WW4/IuTy działka

nr 4WW4/IUT o pow. HdHUWU ha e pozostaje we władaniu dotychczasowego właścicielaAD na
działce nr 4WW4/IUU ark. m. PS @działka nr 4WW4/IUU o pow. HdHH4H ha e do przejęcia pod
drogęD powstała po podziale działki nr 4WW4/ISI na działki nr 4WW4/IUU i 4WW4/IuVy działka
nr 4WW4/IUV o pow. HdHT3S ha e pozostaje we władaniu dotychczasowego właścicielaAD na
działce nr 4WW4/IUW ark. m. PS @działka nr 4WW4/IUW o pow. HdHT3U ha e do przejęcia pod

drogęD powstała po podziale działki nr 4WW4/ISH na działki nr 4WW4/IUW i 4WW4/IVHy działka
nr 4WW4/IVH o pow. HdHPVP ha e pozostaje we władaniu dotychczasowego właścicielaAD na
działce nr 4Ww4/IVI ark. m. PS @działka nr 4WW4/IVI o pow. HdH4HU ha e do przejęcia pod
drogęD powstała po podziale działki nr 4WW4/VH na działki nr 4WW4/IVI i 4WW4/IVPy działka
nr 4WW4/IVP o pow. Hd3HI3 ha e pozostaje we władaniu dotychczasowego właścicielaA.
Działki nr x część działki 4WW4/IHW ark. m. PSd część działki 4WWP/T ark. m. PSd część działki
4WW3 ark. m. PSd przeznaczone jako teren niezbędny pod budowę kanalizacji deszczowej.
Działki nr x część działki 4WW4/SP ark. m. PSd część działki 4WW4/4 ark. m. PSd część działki
4WWP/T ark. m. PSd część działki 4WW4/SI ark. m. PSd część działki 4WW3 ark. m. PSd
przeznaczone jako teren niezbędny pod budowę oświetlenia ulicznego.
Działki nr x część działki 3P3U ark. m. ISd część działki 4WW4/U3 ark. m. PSd część działki
3P3W/I ark. m. IS przeznaczone jako teren niezbędny pod budowę włączenia do ulicy
Mickiewicza.
gzęść działki nr 4WW3 ark. m. PS przeznaczona jako teren niezbędny pod budowę włączenia
do ulicy Bursztynowej.
Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednoE
stek samorządu terytorialnegoD objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realiE
zację inwestycji drogowejD nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o
gospodarce nieruchomościami.
W terminie PI dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie Powiatowym w
Strzelcach Ópolskich e Wydział Architektoniczno e BudowlanyD ul. Jordanowska Pd SS piętio
pokój nr PI3d @w godzinach pn. VHHeITHHd wtEpt U3HeIS3HAd zapoznać się z zamierzeniami
wnioskodawcy.
Óbwieszczenie wywiesza się na okres od W czerwca PHII do PW czerwca PH IIr.
St—rost— Strzele™ki
tózefSw—™zyn—

wielu konsumentów nie zwr—E
™— uw—gi n— toD j—ką żywność kupuE
jeF Uierują się niską ceną_D wyglądem
op—kow—ni—D — nie zwr—c—ją uw—gi n—
z—w—rtośćF X—jcenniejsze inform—cje
z—w—rte są wł—śnie n— etykiecie op—koE
w—ni— żywnościD któr— t—k wiele może
powiedzieć o produkcieF W—rto wiedzieć,
że wszystkie — rtykuły spożyw™ze

zn—jdują™e się w obro™ie powinny
z—wier—ć inform—™je w języku urzęE
dowymF T—k więcD obowiązkiem k—ŻE
dego producent— żywności jest ozn—koE
w—nie tow—ru w języku polskimF X— etyE
kiecie produktu zn—jdziemy podst—woE
we d—ne dotyczącex n—zwy produktu
producent—D nr p—rtii or—z n—jb—rdziej
istotnex terminu przyd—tności do spoE
życi—D skł—du produktu i w—runków w
j—kich n—leży przechowyw—ć żywnośćF
To wł—śnie n— podst—wie skł—du środk—
spożywczego możemy stwierdzićD n—

ile żywność przez n—s kupow—n—
jest wyprodukow—n— ze skł—dników
n—tur—lny™hD — w j—kiej części posi—d—
sztuczne dod—tki typux b—rwnikiD subE
st—ncje słodząceD konserwująceD wzm—ce
ni—jące sm—k i z—p—ch @npF glut—mini—n
soduA lub wypełni—jące i wiążąceF W—ł—

ilość subst—ncji wyk—z—nych w skł—dzie
produktu świ—dczy o niskim przetwoE
rzeniu produktu i wysokiej z—w—rtości
skł—dnik— podst—wowegoF gzęsto zd—rz—
sięD że głównego skł—dnik— w produkcie
jest tylko SH 7, — pozost—łą część st—E
nowią różne dod—tkiF Z—obserwow—ć to
możemy w przetwor—ch mięsnych npF
konserw—chD wędlin—chD różnego rodz—E
ju p—st—ch npF rybnychF wybier—jmyD

wię™ produktyD które w skł—dzie poE
si—d—ją około VHeWH 7 skł—dnik—
głównego. Xie d—jmy się oszuk—ć przez
stosow—ne przez producentów chwyty
m—rketingowe @duże obniżki cen, rekl—E
myA dzi—ł—jące n— n—sze zmysły, które
powodują że kupujemy żywność n—
podst—wie ł—dnego kolorowego op—koE
w—ni—, — nie z—w—rtościF

Drugim w—żnym elementem
z—kupu żywnoś™i dobrej j—koś™i jest
kupow—nie produktówD które były
pr—widłowo prze™howyw—ne, zgodE
nie z z—leceni—mi producent—F WiękE
szość przetworów mięsnych, n—bi—łu,
wyrobów g—rm—żeryjnych powinn— być
przechowyw—ne w temper—turze chłodE
niczejF yczywiście w—runki przechowyE
w—ni— produktu, w celu z—chow—ni— wł—E
ściwej j—kości zdrowotnej, opis—ne są
n— etykiecieF W sklep—ch w urządzeni—ch
chłodniczych są wyświetl—cze informuE
jące j—kie w—runki p—nują w l—d—ch, sz—f—ch czy urządzeni—ch chłodniczy^
Przy z—kupie możemy spr—wdzić j—k—
jest temper—tur— przechowyw—ni— środE
k— spożywczego i spr—wdzić z d—nymi
z—w—rtymi n— op—kow—niuF h—je n—m
to pewność że kupujemy produkt pr—E
widłowo przechowyw—ny, czyli wł—ściE
wej j—kości zdrowotnejF yczywiście t—kie s—me w—runki powinniśmy z—choE
w—ć podcz—s przechowyw—ni— w domu

Częstym błędem wł—ś™i™ieli skleE
pów jest eksponow—nie żywnoś™i
wym—g—ją™ej prze™howyw—ni— w
niski™h temper—tur—™h n— p—let—™liD
poz— urządzeniem ™hłodni™zym.
W— to n— celu przyciągnięcie uw—gi
klient—, —le n— pewno nie z—chow—nie
j—kości produktuF Przechowyw—nie proE
duktu w w—runk—ch niezgodnych z z—leE
ceni—mi producent— powoduje, że w żyw
ności rozpoczyn—ją się procesy, które
prow—dzą do szybkiego zepsuci— produkE
tu X—ruszenie ciągłości ł—ńcuch— chłodE
niczego powoduje, że d—t— przyd—tności
pod—n— n— etykiecie przest—je obowiąE
zyw—ćF Wykon—ne przez producent—
b—d—ni—D dotyczące przechowyw—ni— inE
formują, że z—chow—nie wł—ściwej j—koE
ści zdrowotnej produktu do określonej
d—ty przyd—tności do spożyci— pod—nej
n— op—kow—niu, jest możliwe tylko przy
z—chow—niu w—runków opis—nych n—
op—kow—niu żywność U—żde przeE

rw—nie ł—ń™u™h— ™hłodni™zego n—
dłuższy ™z—s powodujeD że produkt
st—je się niebezpie™zny pod wzglęE
dem mikrobiologi™znym i może
ok—z—ć się szkodliwy dl— zdrowi—
konsument—.
hl—tego kupując żywność, czyt—jmy etykiety umieszczone n— jej op—koE
w—ni—chF Uorzyst—jmy z inform—cji,
które pod—je n—m producentF Uupujmy
tow—ry wł—ściwej j—kości, j—k n—jmniej
przetworzone i przechowyw—ne we wł—E
ściwych w—runk—chF fądźmy świ—domi
wł—snych wyborówF

tustyna Żołnierz
Uierownik Oddziału rigieny Ży^wnoś&d Żywienia i Przedmiotów Użytku
w Powiatowej Stacji Sanitarno ipidemiologicznej w Strzelcach OpF

VSSS Wojewódzki Turniej
Tenis— Stołowego Xiesłyszą™y™h
odbył się IR m—j—, w udostępnionej
nieodpł—tnie przez Urząd Wiejski w
Strzelc—ch ypolskich r—li Sportowej
przy P1f ŻeromskiegoF
W z—wod—ch udzi—ł br—ło PH członków
Polskiego Związku qłuchych z wojeE
wództw— opolskiegox ze Strzelec, Xysy,
Uędzierzyn—EUoźl— i ypol—F qłównym
org—niz—torem c—łej imprezy był entoE
ni Sznur— - instruktor z Uoł— TerenoweE
go PZq w Strzelc—ch ypolskichF
ho fin—łu z—kw—lifikow—li się n—jlepsi
uczestnicy turnieju którzy w—lczyli o
miejsc— n— podiumF
Wśród kobiet puch—r z— S miejsce zdo
był— U—t—rzyn— Xiederfeld z PZq Uędzierzyn-Uoźle, puch—r z— SS miejsce
zdobył— iw— Wróbel - z PZq Strzelce
ypolskie, puch—r z— SSS miejsce eieks—ndr— Uochel z PZq Strzelce ypF
Wśród mężczyzn puch—r z— S miejsce
zdobył W—riusz Uurowski - z PZq Xys—,

puch—r z— SS miejsce zdobył St—nisł—w
W—d—s z PZq ypole, puch—r z— SSS

miejsce zdobył h—riusz P—liwod— z PZq
Strzelce ypolskieF

U

py w set s t rz i v i g u s
hom Pomo™y Społe™znej

PRZESSĘfsyRSTwy uywuxiuegti
sewygryhywEj w STRZEvgAgr ypyvsuigr
SPÓVUA eUgYJNA
informuje

w Strzel™—™h ypolskie

tel. RTIPQPWd RTIQRVH
eEm—ilx dpsFstrzelceopolskiedwp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. RTPQVRS
z filią w Veśni™y
telF RTQWVRHd RTQWVQH
hom Pomo™y Społe™znej w K—dłubie

telF RTQTQQUd RTQTRPPd fax RTQTURR
eEm—ilx dpskadlubPdgopFpl

STexywssuy

ROBOTNIK fUhywvexY

POWIAT
STRZELEgKI

If Uursy likwidow—ne w sobotyD niedziele i święt—

SeWyhZSiLXY BRUKARZ

STRZELgE OP.

OPERATOR KOPARKO
e ŁADOWARKI

STRZELEgE OP.

WALARZ KONSTRUKgJI
STALOWYgH

KOLONOWSKIE

KIEROWNIK BUDOWY

KOLONOWSKIE

PRAgOWNIK BUD.

WOJ. OPOLSKIE
I SLAŚKIE

hom Pomo™y Społe™znej w Z—w—dzkiem

tr—s—

Zespół Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h

w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTIPPPS
eEmailx lo strzelce opdopFpl

godzF odj—zdu

Strzel™e yp. - qiiwi™e

U.HH

qiiwi™e - Strzel™e yp.

W.IH

Strzel™e yp. - qiiwi™e

IP.HH

qiiwi™e - Strzel™e yp.

ir.hh

Pf Uursy likwidow—ne w niedziele i święt—

w Strzel™—™h ypF

telF RTIPUHI
eEmailx zszEstrzelceopdoswiataForgFpl

tr—s—

Zespół Szkół Z—wodowy™h

godzF odj—zdu
U.HH

Strzel™e yp. - ypole

w Z—w—dzkiem

telF RTITPVVd RTITSRI
eEmailx zsz zawadzkiedinteriajpl

ypole - Strzel™e yp.

W.QH

Strzel™e yp - ypole

IP.IH

ypole - Strzel™e yp.

iq.ph

w Z—w—dzkiem

Strzel™e yp.- ypole

IR.IS

telF RTITRQH
eEmail x li™eumzadedu.appleFpl

ypole - Strzel™e yp.

it.qh

Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e

Powi—towe gentrum Pomo™y Rodzinie

Qf Uursy likwidow—ne w dni robo™ze

w Strzel™—™h ypolskie

telF RTIQQVId RTIQWHI
eEmailx pcprstrzelceopdopFpl

tr—s—

Por—dni— Psy™hologi™znoEPed—gogi™zn—

Uj—zd - Uędzierzyn-Uoźle

TFIS

w Strzel™—™h ypolski™h

Uędzierzyn-Uoźle - Uj—zd

TFSH

telF RTIQHPT
eEmailx pppstrzelcedpocztaFonetFpl

godzF odj—zdu

w Z—w—dzkiem

kurs przed skró™eniem

telF RTPHHRTd RTITHRWd RTPHHRW
eEmailx zss_zawadzkiedpocztaFonetFpl

w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTIPVVP
eEmailx gimspecjdtlenFpl

godzF
odj—zdu
T.HH

Strzel™e yp. - Ur—pkowi™e

T.HH

V.HS

Ur—pkowi™e - Strzel™e yp.

W.IS

Strzel™e yp - ylesno

W.QH

Strzel™e yp. - Z—w—dzkie

W.QH

Z—w—dzkie - Strzel™e yp.

IQ.IS

ip.ph

Strzel™e yp. - Vublinie™
w K—dłubie

Vublinie™ - Strzel™e yp.

Spe™j—lny yśrodek
SzkolnoEWy™hoEw—w™zy w Veśni™y

telF RTISPTI
eEmailx soswlesnicadpocztaFonet.pl
Szkolne S™hronisko Włodzieżowe

telF RTISRUQ
eEmailx szkolneschroniskodwp.pl
S—modzielny Publi™zny Z—kł—d ypieki

WEDŁUq ZLEgEN

ŚLUSARZG MEgHANIK

ZAWADZKIE

TOKARZG PREZER

tEWIELNIgA

ŚLUSARZ

SZYMISZÓW

Strzel™e yp. - Z—w—dzkie

V.SS

PREZER

RASZOWA

Z—w—dzkie - Strzel™e yp.

II.SS

TOKARZ

RASZOWA

ypole - Płużni™—

V.HH

qliwi™e - Strzel™e yp.

ip.hh

Płużni™— - ypole

II.RH

ypole - qliwi™e

II.HH

ypole - Płużni™—

II.HH

qliwi™e - Strzel™e yp.

ir.hh

Płużni™— - Strzel™e yp.

IR.RH

Żędowi™e - U-Uoźle

T.HS

Żędowi™e - Uj—zd

T.HS

U-Uoźle - Strzel™e yp.

v.is

Uj—zd - Strzel™e yp.

V.SH

U-Uoźle

V.PH

Strzel™e yp. - Uj—zd

V.PH

U-Uoźle - Strzel™e yp.

ih.hh

Strzel™e yp.

w qórze Swf enny

V.SS
ii.ih

V.HH

ypole - qliwi™e

telF RTQTRPPd RTQTQU
eEmailx zsskadlubdwp.pl

godzF
odj—zdu

Prudnik

ylesno - Strzel™e yp.

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS

kurs po skró™eniu

Prudnik - Strzel™e yp.

Strzel™e yp.
Zespół Szkół Spe™j—lny™h

BLAgHARZ - DEKARZ

Rf Uursy uleg—ją™e skró™eniu do gr—ni™ powi—tu strzele™kiego

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS

Uj—zd - Strzel™e yp.

Zdrowotnej w Strzel™—™h ypolski™h

nowo 0/wm1

Poż—rnej w Strzel™—™h ypolski™h

telF RHRWWHQ

UJAZD
STRZELgE OP.

MAqAZYNIER
- SPRZEDAWgA

STRZELgE OP.

telF RTPIPHHd RTPIWHQ

PRAgOWNIK PRODUKgJI
PRAgOWNIK PRODUKgtI
PRAgOWNIK PIZYgZNY

STRZELgE
STRZELgE
STRZELgE
STRZELgE

OP.
OP.
OP.
OP.

UTRZYMANIU RUgHU

ŚZĆZt LXłt Y* / Zfl ft S Y

Powi—towy Snspektor Weteryn—rii

PKS w Strzelcach Opoltklch SA

w Strzel™—™h ypolski™h

Slrzelce Opolskie, uli 1 Map 59

telF RTIRSPV

1al. 77 ■161 31 01, feK 77 461 33 56

ELEKTRYK BUDOWLANY

gAŁY KRAJ

PIEgOWY

ZAWADZKIE

Powi—towy Snspektor—t X—dzoru

fudowl—nego w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTQWHWW

ipidemiologi™zn—
w Strzel™—™h ypolski™h

telF RRHHQIQ

W dniach od P lip™— do IT lip™— PHII org—nizujemy weekendowy

Powi—towy Urząd Pr—™y

telF RTPIVHH
eEmailx opstdpracaFgovFpl
Polskie Stow—rzyszeaie
hi—betyków
Uolo Powi—towe
RUeIHH Strzeke ypolskieD
uIf

Kr—kowsk— IT

telF UUGRTI PU SRy UUG RTI PQ PHy

Z—pr—sz—my

gentr—l— St—rostw— Powi—towego
w Strzel™—™h ypolski™h @łą™zy wszystkie dzi—łyA

Wydzi—ł Pin—nsowy

Wydzi—ł Z—rządz—ni— Kryzysowego

TelF wew.x UPUd UPVd UQHd UQId UQPd UQQd UQRd UQS

Tel. wew.x UTTd UTU.

TelF CRV UU RRHIUHH

Wydzi—ł qeodezjiD K—rtogr—fiiD K—t—stru
i qospod—rki Xieru™homoś™i—mi

Wydzi—ł iduk—™jiD KulturyD
Kultury Pizy™znej i Turystki

TelF cRV UU RRHIUHQd Paks cRV UU RRHIUHI

TelF wew.x UQUd UQVd UQWd URHd URId URPd URQd URRd
URSD URTD URUD URWF

Tel. wew.x UUHd UUId UUPd UUQ.

Powi—towy Rze™znik Konsumentów

Wydzi—ł er™hitektoni™zno - fudowl—ny

Zespół dsF Promo™ji Powi—tu UIQ
Wydzi—ł y™hrony Środowisk—

TelF CRV UU RRHIUST

TelF wew.x UTHd UTId UTPd UTQ.

Tel. wew.xUVHD UVId UVPd UVSd UVT.

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 yrg—niz—™yjny

Wydzi—ł qospod—rki Wieniem Powi—tu

Tel. wew. USHd USId USPd USQd USRd USSd USTd USUd
USVD UTR

Tel. wew.xUVQD UVR.

Zespół Kontroli

Wydzi—ł Snwesty™ji i Z—rządz—ni—
Pundusz—mi

Wydzi—ł hróg Powi—towy™h UIRd UISd UITd UIUd UIV

Tel. wew.x UHS.

Tel. wew. UWHd UWI

Sekret—ri—t Z—rządu Powi—tu

tel komF THR SRH RHP

Wyd—w™—x Powi—t Strzele™ki

Red—ktor X—™zelnyx W—rt— qórk—

Z—strzeg—my sobieprowo skr—c—ni—
tekstów. W—teri—łów
nie zamówionych nie zwr—c—my.
hrukx hruk—rni— „PRO WihSe”

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

OPERATOR WÓZKA
WIDŁOWEqO
WIERTAgZGOPERATOR
WIERTNIg PIONOWYgH
HYDRAULIK

kursESzkolenie okresowe dl— kierowców k—tegori—DDh”

w Strzel™—™h ypolski™h

e wykształcenie średnie

komunikatywność
podst. obsługa komputera
e dyspozycyjność
e zdolności manualne

e wykształcenie elektryk

znajomość czytania
schematów hydrauliczny^
pneumatycznychD elektr.
e samodzielność
e uprawnienia SEP do PH kv
e min. Q letnie doświadczenie
e mile widziana znajomość
j. angielskiego
e uprawnienia „E”
e P letnie doświadczenie
e wykształcenie min.
zawodowe lub średnie
e obsługa gazowych pieców
przemysłowych
e obsługa wózków widłowych
oraz suwnicy sterowanej
z poziomu „H”
e uprawnienia na wózki
widłowe
e uprawnienia na wiertnice
pionowe
e mile widziane uprawnienia
spawalnicze
e prawo jazdy kat.B
e PeQ lata doświadczenia
e

łwm. 715 1ł4 €16

Powi—tow— St—™j— S—nit—rno e

wykszt. min. zawodowe

e

■ kursy kwalifikacja wstępna dla kierowców kat. C i 0,
- kursy kwalifikacja okresowa dla kierowców kat. C i D

w Strzel™—™h ypolski™h

e

e

orgemiz^je:

Komend— Powi—tow— Poli™ji

umiejętności m—larskie
i tynkarskie
e mile widziane doświad™zenie
e wykształcenie zawodowe
e doświad™zenie
e samodzielność
w wykonywaniu pra™
e prawo jazdy kat. B
e wykształ™enie zawodowe
e samodzielność
w wykonywaniu pra™
e doświad™zenie
e wykształ™enie zasadni™ze
zawodowe
e umiejętność malowania
konstruk™ji stalowych
e doświadczenie na podobnym
stanowisku
e wykszt. wyższe lub średnie
e uprawnienia budowlane
w branży konstrukcyjnej
bez ograniczeń
e min. S lat doświadczenia
e dobra znajomość j. niem.
lub angielskiego
e wykształcenie zawodowe
e mile widziane doświadczenie
w układaniu płytek
e doświadczenie w branży
budowlanej
e wykształcenie zawodowe
e min. P lata doświadczenia
e 2wykształcenie min.
zawodowe
e upraw. na wózki widłowe
e upraw. na suwnicę sterowaną
z poziomu
e upraw.spawacza
- spawanie elektrodami
e wykształcenie zawodowe
lub techniczne
e wykszt. min. zawodowe
e umiejętność spawania
gazowego i elektrycznego
e prawo jazdy kat. B
e doświadczenie
e znajomość j. niemieckiego
w stopniu komunikatywnym
e 2wykształcenie zawodowe
e min. S lat doświadczenia
e wykształcenie zawodowe
e min. S lat doświadczenia
e wykształcenie zawodowe
e kurs spawacza elektrycznego
i gazowego
e samodzielność
w wykonywaniu prac
e wykształcenie zawodowe
e

e mile widziane doświadczenie

elektryk w dziale

Ośrodek Szkolenia Kierowców
PKS w Strzelcach Opolskich SA

Komend— Powi—tow— P—ństwowej Str—ży

STOLARZ POMOgNIK
STOLARZA
PRAgOWNIK OgHRONY

STRZELgE OP.

IH.QS

Powyższe zmi—ny podyktow—ne są rosną™ymi koszt—mi jednostkowymi I km prze
biegu. — t—kże br—kiem frekwen™ji w —utobus—™h. ™o zost—ło potwierdzone pod™z—s
b—d—ń.

telF RTIQPWIeWS
eEmailx szpitaldszpitalFstrzelceEop.pl

ŚLUSARZ - SPAWAgZ

wYweqexse
ygziuswexse
PRecyDewcY:

wsitsgi
PRegY

W związku z wprow—dzeniem nowego rozkł—du j—zdy —utobusów od dni— HI.HU.PHII
r. n—stąpią zmi—ny poleg—ją™e n— likwid—™ji kursów i skró™eniu kursów do gr—ni™
powi—tu strzele™kiego niżej wymieniony™h kursów.

telF RTPPHII
eEmail x dpszawadzkiedpocztaFfm.pl

Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I

y pi RTY PReg Y
dok. ze str. Q

STRZELgE OP.
WOJ. OPOLSKIE

STRZELgE OP.

V

p y w set s t rz i vi g u s

hzień Samorządności po raz drugi

U™zniowie prezentow—li szeroki w—™hl—rz swoi™h umiejętnoś™i n— s™enie,
m.in. pok—z s—lsy w wykon—niu t—n™erek z ZSy, t—ń™ów ™yg—ński™h z—prezentow—ny™h przez grupę „Złote dzie™i” z ZS im. e. U—mińskiego w Strzel™—™h yp., ™zy występów młody™h wo
pistów, wśród ni™h - Piotr— Pzionki z
ZSS w U—dłubie. X—tomi—st w holu SyU,
przy stworzony™h przez siebie stoisk—™h, u™zniowie szkół Powi—tu Strzele™kiego m—low—li n— szkle, wykonyw—li ozdoby gipsowe dl— dzie™i, z—™hę™—ją™
goś™i do ™zynnego udzi—łu w ty™h „pr—™—™h rę™zny™h”. Wożn— też było wypróbow—ć swe t—lenty m—nu—lne w inny
sposóbx s—modzielnie wykon—ć dekor—™ję w drewnie lub rzeźbę w owo™—™h, —lbo
złożyć —rtysty™znie serwetki - n—wet
t— „konkuren™j—” ok—z—ł— się w™—le nieł—tw—. hużym powodzeniem ™ieszyło się
stoisko fryzur, gdzie u™zniowie z Ze
społu Szkół Z—wodowy™h Xr I ™zes—li
™hętny™h mieszk—ń™ów n—szego powi—tu. Zorg—nizow—no również konkurs
wiedzy o s—morządzie, — jego zwy™ięz™ą
zost—ł— drużyn— z Spe™j—lnego yśrodk—
Szkolno - Wy™how—w™zego w Leśni™y.
Pon—dto przez ™—ły ™z—s trw—ni— impre
zy odbyw—ły się gry i z—b—wy integr—™yjne, m.in. konkurs pl—sty™zny pt.
„Woje m—gi™zne miejs™e w powie™ie”
Wśród wyst—w™ów nie mogło z—br—knąć Lok—lnego Punktu Snform—™yjnego o Pundusz—™h iuropejski™h w
Strzel™—™h ypolski™h, który zorg—nizow—ł st—nowisko inform—™yjne, promują™e możliwoś™i skorzyst—ni— z fundu
szy unijny™h. Wożn— też było skorzyst—ć z bezpł—tnego dor—dztw—.
Wiłym —k™entem z—koń™zono
hzień S—morządnoś™ix w niebo pole™i—ły b—lony w b—rw—™h Powi—tu Strzele™kiego.

pestiwal nauki - ZSy w Strzelcach yp.

Salsa podbija serca wszystkich

Kto by nie chcial miec nowej fryzury...

pestiw—l „Pod qołym Xiebem”
tuż po r—z piąty młodzi niepełnospr—wni —rtyś™i z województw— opol
skiego mieli możliwość z—prezentow—ni— swoi™h umiejętnoś™i muzy™zno wok—lno - t—ne™zny™h n— Pestiw—lu
„Pod qołym Xiebem”, org—nizow—nym
przez Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy
homu Pomo™y Społe™znej w Z—w—dz
kiem. Przezn—™zony on jest dl— dzie™i i
młodzieży niepełnospr—wnej intelektu—lnie w stopniu umi—rkow—nym i zn—™znym. test jedynym festiw—lem muzy™znym n— terenie województw— opolskie
go odbyw—ją™ym się „pod ™hmurką”.
hni— IH ™zerw™— PHIIr. z s—mego
r—n— przyje™h—li do n—s u™zniowie wr—z
z n—u™zy™iel—mi - opiekun—mi zx Publi™znej Szkoły Podst—wowej Spe™j—lnej
przy Spe™j—lnym yśrodku Szkolno Wy™how—w™zym w hobrodzieniu, Ze
społu Szkół Spe™j—lny™h przy hPS w U—dłubie, Zespołu Pl—™ówek Spe™j—lny™h
w Pr—sz™e or—z z Zespołu Szkół im. elek-

s—ndr— U—mińskiego w Strzel™—™h ypolski™h. qoś™i wit—ł zespół muzy™zno wok—lny - „Tę™z—”, gospod—rz festiw—lu.
V Pestiw—l „Pod qołym Xiebem” w
tym roku ob™hodził swoją okrągłą ro™zni™ę. Z tej też ok—zji org—niz—torzy z—db—li o sz™zególny klim—t.
ertyś™i mogli z—prezentow—ć swo
je umiejętnoś™i n— pr—wdziwej s™enie,
gdzie śpiew—li, t—ń™zyli i przedst—wi—li
inne formy —rtysty™zne. Smprezę n—gł—śni—li u™zniowie z Zespołu Szkolno qimn—zj—lnego w Uiel™zy.
qłównym ™elem festiw—lu jest
opró™z prezentow—ni— umiejętnoś™i muzy™zny™h wspóln— integr—™yjn— z—b—w—.
hl—tego wszys™y ™hętnie u™zestni™zyli
w z—b—w—™h, ukł—d—™h t—ne™zny™h i pląs—™h. ritem festiw—lu ok—z—ł się wspól
ny t—nie™ do piosenki Sh—kiry pt. „W—k—
- w—k—”.

U—żdy u™zestnik z prezentow—nego
zespołu po skoń™zonym występie z—pr—sz—ny był do stoisk— z w—tą ™ukrową
i popkornem. tuż po r—z kolejny p—n
Rudolf Zi—j— z Żędowi™ z dobrego ser™—
„krę™ił pu™howe ™hmurki”.
W ™z—sie przerwy festiw—lowej ze
społy muzy™zne mi—ły też ok—zję po™zęstow—ć się pie™zoną kiełb—ską, słody™z—mi i n—poj—mi.
X— z—koń™zenie festiw—lu k—żdy
zespół otrzym—ł dyplom, st—tuetkę or—z
„torbę niespodzi—nkę”.
Zorg—nizow—nie V Pestiw—lu „Pod
qołym Xiebem” w Z—w—dzkiem nie by
łoby możliwe, gdyby nie wsp—r™ie fin—nsowe i rze™zowe sponsorów, przyj—™iół
szkoły - ludzi dobrej woli. hzięki nim
mogliśmy wszys™y ogląd—ć roześmi—ne
i sz™zęśliwe buzie młody™h u™zestników
festiw—lu. hziękujemyx Z—rządowi Po
wi—tu Strzele™kiego, f—nkowi Spółdziel-

™zemu w Z—w—dzkiem, firmomx „Te™hnodrew Polsk—” w Z—w—dzkiem, „P—™kprofil” w Uolonowskiem, „hrew-tr—ns”
w Uolonowskiem, „U—pi™— - okn—” w
Z—w—dzkiem, egen™ji Rekl—mowej Plotex w Z—w—dzkiem, Usieg—rniSz.P. Zien
tek w Z—w—dzkiem, Piek—rni Sz.P. Uupk— w Z—w—dzkiem, Rest—ur—™ji fronder
w Żędowi™—™h, sklep mięsny Pyk— w
temielni™y, sklep spożyw™zy „W—rko”
w Z—w—dzkiem, sklep spożyw™zy „P—rmer” w Z—w—dzkiem, gentrum helik—tesy w Z—w—dzkiem or—z osobom pryw—tnymx ilżbie™ie i Urzysztofowi Prus,
qrzegorzowi hrop—le, iwie tohn, gzesł—wie i erturowi qrze™hnik, iwie Uulik, Rudolfowi Zi—j— or—z wszystkim
n—u™zy™ielom i pr—™ownikom Zespołu
Szkół Spe™j—lny™h w Z—w—dzkiem, któ
rzy przy™zynili się do zorg—nizow—ni—
V Pestiw—lu „Pod qołym Xiebem”.

tustyna qireńD Wonika Xowak

Tlumy na dniu samorządności

Wałowanie ozdób ZSS przy hPS Kadlub

„Zlote dzieci”

Przegląd orkiestr i zespołów WX
tuż po r—z XSX odbył się Przegląd yrkiestr Wniejszoś™i Xiemie™kiejD którego org—niz—tor—mi bylix Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe i furmistrz Veśni™yD — wsp—r™i— te™hni™znoorg—niz—™yjnego udzieliło sołe™two Vi™hyni—D Uoło TSUX w Vi™hymi oraz ySP z Vi™hymi i
Z—lesi— Śląskiego or—z Urząd Wiejski w Veśni™y. Przegląd yrkiestr Wniejszoś™i Xiemie™kiej
zrealizowano dzięki dot—™ji Winistr— Spraw Wewnętrzny™h i edministr—™jiD Uonsulatu Gener—lnego Republiki Peder—lnej Xiemie™ i Samorządu Województw— ypolskiego.
IP ™zerw™— do Vi™hyni przyje™h—ło IQ orkiestr z województw— opolskiego i śląskiegoD
ubieg—ją™y™h się o najwyższe l—ury w dwó™h grup—™hx orkiestr dorosły™h i młodzieżowy™h. S
miło n—m poinformow—Ćd że w tej ostatniej grupie S miejs™e z—jęł— Włodzieżow— yrkiestr— hęt—
Veśni™—D wyprzedzają™ Włodzieżową yrkiestrę hętą „Uaprys” z foduszy™ - Zlini™ @SS miejs™eA
i Gminną Włodzieżową yrkiestrę hętą z Polskiej gerekwi. Także wśród wyróżniony™h przez
jury zn—leźli się przedst—wi™iele n—szego powi—tux to sek™j—tenorów z yrkiestry hętej Wi—st— i
Gminy Z—w—dzkie.
Tydzień w™ześniej d w niedzielę - S ™zerw™—- w dniu pielgrzymki mniej szoś™i n—rodowy™hD
n— Górze św. enny w n—mio™ie obok homu Pielgrzym— odbył się XX Przegląd Zespołów
hzie™ię™y™h i Włodzieżowy™h Wniejszoś™i Xiemie™kiej. Wzięło w nim udzi—ł PW zespołówD
prezentują™ swój dorobek artysty™zny wywodzący się z niemie™kiego kręgu kulturowego @wok—lnyD t—ne™zny i instrumentalnyA.
Wśród zespołów skl—syfikow—ny™h n— S miejs™u zn—l—zły sięx Studio Wok—lne fSS z
Veśni™yD Słone™zk— z Veśni™y or—z X— ™hwil— z K—dłub—D n—tomi—st wśród n—grodzony™h IV
miejs™em - zespół Wini Słone™zk— i Wini intropi— z Veśni™yD — V - WarlenkiD intropi— i
elel—ski z Veśni™y.
tury postanowiło również wyróżnićx Weronikę Stanek z zespołu Łęż™zok i mażoretkę h—rię
Rymarską z zespołu Łęż™zok z— prezent—™ję s™eni™znąD Klaudię P—terok z Studi—Wok—lnego fIS
z— wymowę w języku niemie™kimD W—rtynę Pszowsk— z zespołu elel—ski z— śpiew or—z m—żoretkę Wilenę Kop™zyńsk— ze Słone™zek z—prezent—™ję s™eni™zną.
XX Przegląd Zespołów hzie™ię™y™h i Włodzieżowy™h Wniejszoś™i Xiemie™kiej zrealizo
wano dzięki dot—™ji Winistr— Spr—w Wewnętrzny™h i edministr—™jiD Konsul—tu Generalnego
Republiki Peder—lnej Xiemie™ i Samorządu Województw— ypolskiego.

