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Powiatowe z—koń™zenie roku szkolnego

Pięćdziesię™iu n—grodzony™h
rorror n— drog—™h

Piątek, PR ™zerw™— - zderzenie dwó™h s—mo™hodów n— skrzyżow—niu dwó™h 
uli™x qogolińskiej i fr—™i Pr—nkel w Strzel™—™hY jedn— osob— r—nn—F Tego s—mego 
dni— QH-l—tek kierow—ł w Żędowi™—™h s—mo™hodem osobowym, którym uderzył w 
słup energety™znyF

Sobotni wie™zór, PS ™zerw™— - tr—gi™zne zderzenie dwó™h s—mo™hodów w 
Sz™zep—nkux n— miejs™u zginęło S osób, Q osoby zost—ły r—nneF Pi—tem uno je™h—ło 
T osób @jedn— pr—wdopodobnie w b—g—żnikuAF

Poniedzi—łek, PU ™zerw™— - PH-letni moto™yklist— uderzył w drewni—ny słup 
w Uolonowskiem i zginął n— miejs™u

tuż PH ™zerw™—D — wię™ jesz™ze przed ofi™j—lnym z—koń™zeniem roku szkolnego PHIHGPHII, zorg—nizow—no powi—tową uro™zyE 
stość z tej ok—zjiF W Strzele™kim yśrodku Uultury ™złonkowie Z—rządu Powi—tu Strzele™kiego wrę™zyli u™zniomD opiekunom 
i rodzi™om dyplomy i listy gr—tul—™yjneF Ten rok był wyjątkowy - —ż SH u™zniów @to rekord3A - otrzym—ło n—grody z— wybitne 
osiągnię™i— w olimpi—d—™hD konkurs—™h przedmiotowy™h i —rtysty™zny™h or—z w z—wod—™h sportowy™hD — podziękow—ni— 
przek—z—no również instytu™jom wspier—ją™ym szkoły, firmom i ™złonkom r—d rodzi™ówF

dok. na str. T i V

yd l—t rolni™y or—z firmy z sektor— 
rolno-spożyw™zego i obsługi rolni™tw— 
mogą br—ć udzi—ł w konkursie egroVi- 
g—D promują™ym n—jlepszy™hD n—jsku- 
te™zniejszy™h i umiejętnie dostosowu- 
ją™y™h się do zmieni—ją™y™h się w—run- 
ków gospod—row—ni— i potrzeb rynku 
X— ypolsz™zyźnie konkurs przeprow—- 
dz—ny jest od IWWR roku - i w niem—l 
k—żdej edy™ji wśród l—ure—tów znajdują 
się rolni™y z terenu powi—tu strzele™- 
kiegoF

Ubiegłoro™zni mistrzowie n—szego 
województw— - P—ństwo Teres— i en- 
drzej Uubikowie z Su™hej zost—li Wi™e- 
mistrz—mi Ur—jowymi w k—tegorii Rol- 
ni™yF X— uro™zystej q—li w ygrod—™h 
Prezyden™ki™h Prezydent RP froni- 
sł—w Uomorowski wrę™zył wszystkim 
l—ure—tom imienne listy gr—tul—™yjne, 
pu™h—ry i n—grodyF W™ześniej listy gr—- 
tul—™yjne wszys™y l—ure—™i otrzym—li w 
siedzibie Winisterstw— Rolni™tw— i Roz
woju WsiF

W yśrodku hor—dztw— Rolni™zego 
w Łosiowie IW ™zerw™— wrę™zono n—- 
grody i wyróżnieni— n—jlepszym w te- 
goro™znej edy™jiF

Wistrzowie egroVigi

W k—tegorii Rolni™y indywidu—lni 
wyróżnienie zdobyli P—ństwo 
egnieszk— i erk—diusz Szyszk— z 
Su™hod—ń™—, prow—dzą™y RR-hek—tro- 
we gospod—rstwo spe™j—lizują™e się w 
produk™ji mlek—F X—tomi—st i™h pro- 
duk™j— roślinn— tox rośliny zbożowe, 
ziemni—ki, kukurydz—, lu™ern—f

W k—tegorii Pirmy rolni™ze SSS 
miejs™e z—jął Z—kł—d Uboju i PrzeE 
twórstw— Więsnego Urszuli i W—U 
dem—r— Xeum—nnów z PiotrówkiF 
Z—kł—d nowo™zesny, który n— rozwój i 
moderniz—™ję pozysk—ł unijne środki, 
produkują™y wyroby wg tr—dy™yjny™h 
re™eptun

ytw—rcie 
boisk— 

w
Urośni™y

wię™ej ™zytaj na str. P

go się dzieje n— n—szy™h droE 
g—™hC - z tym pyt—nie zwró™ił—m się 
do podkomF Sł—womir— Xow—k—, szef— 
strzele™kiej drogówkiF
- Z—™znijmy od roku poprzedniego
- PHIH był n—jbezpie™zniejszym n— dro- 
g—™h od okF PH l—t - zginęło S osóbF Z

Rodzinny ™zerwie™ 
w homu Pomo™y Społecznej

f 1

u ■ 1 jr - 1
1 ■ . w

A-

gzerwie™ w homu Pomo™y Spo- 
łe™znej w Strzel™—™h ypolski™h z filią 
w Szymiszowie i filią w Veśni™y minął 
pod zn—kiem spotk—ń rodzinny™hF 
Spotk—ni— są kontynu—™ją fiesi—d Ro- 
dzinny™h, które w l—t—™h ubiegły™h od
były się w filii w Szymiszowie i filii w 
Veśni™yF gieszą™ się dużym z—intereso- 

jednej strony - z— dużo o pięĆY —le z 
drugiej - nie t—k dużoF W ™iągu S mie- 
się™y tego roku w IP wyp—dk—™h zginę
ły Q osoby, — IH zost—ło r—nny™hF yst—t- 
ni ™zerw™owy weekend pok—z—ł jedn—k, 
że wolny ™z—s dl— młodzieży wiąże się z

dok. na str. R

w—niem ze strony n—szy™h mieszk—ń- 
™ów j—ki i i™h rodzin, spotk—ni— te sta
ły się już tr—dy™ją i wpis—ły się n— st—łe 
w k—lend—rz n—szy™h imprezF gelem i™h 
org—nizow—ni— jest umo™nienie i po
lepszenie więzi rodzinny™h i przyj—- 
™ielski™h — t—kże umożliwienie z—po- 
zn—ni— się z dzi—ł—lnoś™ią i funk™jono- 

dok. na str. R
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P p y w s e t s t r z i v i g u s

Usiądź tózef Ur—wie™ 
e Spole™znikiem Roku

Tygodnik Xewsweek Polsk—już 
po r—z trze™i zorg—nizow—ł konkurs 
n— tytuł Społe™znik— Roku wr—z z 
p—rtner—mix ek—demią Rozwoju PiE 
l—ntropii w Pols™e i PolskoEemeE 
ryk—ńską Pund—™ją Wolnoś™iD iniE 
™j—torką progr—mu „hzi—ł—j Vok—l- 
nie”.

W tym roku wśród sześ™iorg— 
l—ure—tów wyróżniony™h tym z—e 
sz™zytnym tytułem zn—l—zł się doE 
brze n—m wszystkim zn—ny ksF tó- 
zef Ur—wie™D twór™— f—rki w poE 
wie™ie strzele™kimF f—rki - któr— 
nie tylko jest s™hronieniem dl— bezE 
domny™h @w tej ™hwili jest i™h w 
dom—™h f—rki UHAd —le ozn—™z— też 
dl— ni™h sz—nsę n— powrót do norE 
m—lnego ży™i—F

Tytuł Społe™znik— Roku przyE 
zn—w—ny jest tym osobomD które „biorą spr—wy we wł—sne rę™e” i przez swe dzi—ł—E 
ni— wsk—zują nie tylko problemD —le przede wszystkim sposoby jego rozwiąz—ni—F 

hzi—ł—lność ksF tózef— Ur—w™— do™eni—ją nie tylko jego podopie™zniF Świ—d™zą 
o tym ™hoćby n—grodyx Ż—r Ser™— @przyzn—w—n— przez X—weri—numAD Złote Spinki 
@ntoAD imil @z— przeł—myw—nie b—rier w świe™ie niepełnospr—wny™hAF

Moment wręczenia nagrody Ż—r Ser™—

epel poli™ji

fezpie™zne w—k—™je
Rozpo™zęły się już w—k—™jeF gzęść dzie™i i młodzieży wyjedzie poz— mi—sto n— 

obozy, kolonieF eby ™z—s ten spędzony był w bezpie™zny sposób ™h™emy P—ństwu 
przek—z—ć kilk— r—d, które mogą u™hronić W—s i W—szy™h n—jbliższy™h przed nieE 
bezpie™zeństwem.
Podróżują™ po™iągiem - p—mięt—jx
e unikaj pusty™h przedzi—łów lub ty™h gdzie są osoby nietrzeźwe,
e nigdy nie zost—wi—j b—g—żu bez n—dzoru,
e w tr—k™ie wsi—d—ni— i wysi—d—ni— z po™iągu zwróć sz™zególną uw—gę n— ot—™z—E 

ją™e gię osoby - n—j™zęś™iej w t—ki™h sytu—™j—™h do™hodzi do kr—dzieży kieE 
szonkowy™h,

e unik—j przyjmow—ni— od niezn—jomy™h j—ki™hkolwiek po™zęstunków @n—poje,
—lkohol, słody™zeAF

fezpie™zny wypo™zynek n—d wodąx
e korzyst—j tylko z kąpielisk strzeżony™h,
e nigdy nie w™hodź do wody po —lkoholu, 
e nigdy nie sk—™z do płytkiej wody o niezn—nym dnie - t—ki skok może z—koń-

™zyć się nieodwr—™—lnym k—le™twem,
e po długim leżeniu n— słoń™u nie z—nurz—j się gw—łtownie w wodzie - stopniowe 

s™hł—dz—nie org—nizmu pozwoli gi uniknąć szoku termi™znego,
- zwr—™—j sz™zególną uw—gę n— osoby będą™e pod Twoją opiekąF 
hzie™ko n— koloni oboziex
- spr—wdz—j, kto org—nizuje pobyt Twojego dzie™k— i ™zy m— ku temu odpowied

nie kw—lifik—™jeD
- u™zul—j i ostrzeg—j dzie™ko n— kont—kty z osob—mi z nowopozn—nymi, które 

mogą go skrzywdzić,
- uświ—d—mi—j i ostrzeg—j swoje dzie™ko o niebezpie™zeństwie j—kie niosą z— sobą 

skutki używ—ni— n—rkotyków, p—mięt—ją™ że w—k—™je sprzyj—ją pierwszym kon
taktom z nimi,

- przestrzeg—j dzie™ko przez zwierzęt—mi, które mogą być nosi™iel—mi wś™iekli- 
znyF

Z—grożeni— wynik—ją™e z używ—ni— środków odurz—ją™y™h lub n—rkoty 
ków or—z — lkoholu
- nie przyjmuj po™zęstunków od niezn—jomy™h, zwł—sz™z— w środk—™h komuni- 

k—cji,
- p—mięt—j, że posi—d—nie n—wet n—jmniejszej iloś™i n—rkotyku jest pr—wnie z—k—- 

z—ne,
- o poj—wieniu się n—rkotyków powi—d—mi—j opiekun— lub osobę dorosłą, w r—zie 

potrzeby poli™ję,
- zde™ydow—nie odm—wi—j k—żdor—zowej propozy™ji spoży™i— n—poju —lkoholo- 

wego,
- miej świ—domość, że k—żdy rodz—j —lkoholu dzi—ł— n— org—nizm t—k s—mo - 

opóźni— re—k™ję
- będą™ pod wpływem —lkoholu n—r—ż—sz się n— ryzyko st—ni— się ofi—rą przestęp

stw— lub jego spr—w™ąF
Pr—™e polowe
e zwr—™—j sz™zególną uw—gę n— dzie™i, br—k n—dzoru ze strony z—jęty™h pr—™—mi

polowymi rodzi™ów jest ™zęsto przy™zyną wyp—dku,
- zwr—™—j uw—gę n— z—bezpie™zenie m—szyn i urządzeń rolni™zy™h, zwł—sz™z— 

t—ki™h elementów j—k p—sy transmisyjne ™zy kosy kosi—rki,
- w ™z—sie przej—zdu m—szyn—mi rolni™zymi drog—mi publi™znymi z—db—j o i™h 

n—leżyte oświetlenie,
- j—dą™ s—mo™hodem, w momen™ie z—uw—żeni— j—dą™ej m—szyny rolni™zej ™zy 

™złowiek— pędzą™ego zwierzęta, zwolnij - przestr—szone zwierzę może z—™ho- 
w—ć się w sposób zupełnie nieprzewidyw—lny.

Snne niebezpie™zne z—™how—ni— x
- nie wpusz™z—j do domu niezn—ny™h, ob™y™h osób,
- w rozmow—™h telefoni™zny™h i osobisty™h kont—kt—™h z niezn—jomymi nie 

pod—w—j m—jątku i nieobe™noś™i dorosły™h w domu,
- z—™how—j ostrożność w kont—kt—™h z wolno bieg—ją™ymi ps—mi,
- będą™ n— dyskote™e nigdy nie przyjmuj po™zęstunku od niezn—jomy™h - mogą 

być t—m dosyp—ne subst—n™je psy™ho—ktywne, w różnym stopniu ogr—ni™z—ją- 
™e świ—domość, — wł—sny n—pój miej st—le w z—sięgu wzroku, —by uniknąć przy
krej niespodzi—nki,

U—żdego roku w ™z—sie letniego wypo™zynku do™hodzi do zd—rzeń i wyp—dków 
z udzi—łem nieletni™hF Przy™zyną jest nie tylko br—k z—gospod—row—ni— wolnego 
™z—su dzie™i i młodzieży, —le ™zęsto również niewł—ś™iw— opiek— n—d nimi ze strony 
rodzi™ów ™zy pr—wny™h opiekunówF

y tw—r™ie boisk— w Urośnicy
Remont boisk— w Urośni™y ost—te™z- 
nie dobiegł koń™— i PS ™zerw™— n—stą- 
piło ofi™j—lne jego otw—r™ieF X—leż—ło- 
by się popr—wić, to już nie boisko - 
obe™nie to prawdziwy st—dion z widow
nią mogą™— pomieś™ić QHH kibi™ów, mu
rawą z systemem —utom—ty™znego pod- 
lew—ni— i p—rkingiem n— TH —utF T—kie 
wyd—rzenie wym—g— odpowiedniej opr—- 
wy. go j—k ™o, —le w Urośni™y z—wsze 
się o tym p—mięt—F X— uro™zyste otw—r- 
™ie przybyło wielu goś™i mnin. wójt 
qminy Szbi™ko - p—ni frygid— Pytel, 
St—rost— Strzele™ki - tózef Sw—™zyn—, 
Uomend—nt Powi—towy PSP Stef—n 
Szł—p— i r—dny powi—towy Xorbert Vy- 
sekF X—stąpiło uro™zyste prze™ię™ie 
wstęgi i wrę™zenie prezentów przynie- 
siony™h przez goś™i z ok—zji „p—r—pe- 
tówki”F fudow— boisk— sportowego zo

stał— dofin—nsow—n— w r—m—™h Progra
mu Rozwoju ybsz—rów Wiejski™hF Xie 
pozost—je ni™ innego j—k ży™zyć wsp—-

ni—ły™h widowisk sportowy™h - z—rów- 
no z—wodnikom j—k i kibi™omF

Uarina eitman

testeśmy rodziną
- my som familiom - wir sind Familie

Stow—rzyszenie „Win™entego z 
Uiel™zy” w Uiel™zy informuje o rozpo- 
™zę™iu re—liz—™ji nowego projektu pod 
n—zwąx Prop—gow—nie kultury - oby- 
™z—jów i tr—dy™ji mniejszoś™i n—rodo- 
wy™h i etni™zny™h z—mieszk—ły™h n— 
terenie Powi—tu Strzele™kiegox „teste
śmy rodziną - my som f—miliom - wir 
sind P—milie”

Z—d—nie doty™zy org—niz—™ji ™yklu 
spotk—ń, w ™z—sie który™h poprzez pre- 
lek™je, muzykę, wystawy ekspon—tów i 
s—modzielny™h pr—™ u™zestników, po- 
k—żemy tworzenie or—z kultywow—nie 
oby™z—jów i tr—dy™ji mniejszoś™i n—ro- 
dowy™h i grup etni™zny™h n—szej gmi- 
nyF ho udzi—łu w spotk—ni—™h z—prosi- 
my wybitny™h historyków or—z przed- 
st—wi™ieli Śląskiego Tow—rzystw— qe- 
ne—logi™znego, którzy wprow—dzą 
u™zestników w tem—tykę dziedzi™tw— 
kulturowego, gene—logii or—z w proble- 
m—tykę tworzeni— drzew gene—logi™z- 
ny™hF Wśród mieszk—ń™ów gminy zo
stanie zorg—nizow—ny konkurs n— n—j- 
™iek—wsze „rodzinne” drzewo gene—lo- 
gi™zneF Pl—nujemy zorg—nizow—ć kon- 
™ert obejmuj ą™y tem—tyką muzykę 
śląską, polską i niemie™kąF Tłem re—li- 
zow—nego przedsięwzię™i— będą „s™en- 
ki z ży™i— rodzin miesz—ny™h” or—z 
wyst—wy pr—™ przygotow—ny™h przez 
dzie™i i młodzież n— tem—tx „Tr—dy™je i 
oby™z—je n—szej qminy” or—z wyst—w— 
ekspon—tów prezentują™y™h kulturę 
mniejszoś™i n—rodowy™h i etni™zny™h 
n—szego powi—tu, przygotow—n— we 
współpr—™y z Wuzeum w fierkowi™—™h. 
P—r—fi— pw. śwf f—rtłomiej— w Uiel™zy 
umożliwi z—prezentow—nie ksiąg metry- 
k—lny™h or—z zest—wieni— osób miesz- 
k—ją™y™h w Uiel™zy i forowi—n—™h w 
XVISS i XIX wieku n— podst—wie „gom- 
muni™—nten Register” or—z XX wieku 
n— podst—wie księgi m—łżeństwF Zesta
wienie zost—nie spis—ne i z—prezento- 
w—ne przez osobę ™zyt—ją™ą gotyk nie- 
mie™kiF

Z—d—nie zost—ło podzielone n— Q 
et—pyF Pierwszy już z— n—mi - PT ™zerw- 
™—f Uolejne z—pl—now—no w termin—™hx 
- II et—p - P p—ździernik— PHIIr.

- III et—p - IQ listop—d— PHIIr.
Wymieniony projekt jest fin—nso- 

w—ny przez Z—rząd Powi—tu Strzele™- 
kiego przy wsp—r™iu n—stępują™y™h p—rt- 
nerówx P—r—fii pwF śwf f—rtłomiej— w 
Uiel™zy, Uoł— hPU w Uiel™zy, ySP w 
Uiel™zy, yrkiestry w Uiel™zyF

X—leży n—dmienić, że qmin— Z—- 
w—dzkie zn—jdują™— się w obrębie Po
wi—tu Strzele™kiego jest z—mieszk—ł— 
przez wiele mniejszoś™i n—rodowy™h i 
grup etni™zny™hF ygromną rolę w ze- 
sp—l—niu się n—rodów n—szego regionu 
odegr—ły m—ri—że pomiędzy n—szymi 
potomk—miF X—sz rejon jest przykł—- 
dem powiąz—ń mniejszoś™i n—rodowy™h 
i grup etni™zny™h poprzez m—łżeństw— 
i™h przedst—wi™ieliF W—łżeństw— — n—- 
stępnie i™h potomstwo były ogniwem 
porozumieni— kulturowego osób - n—- 
rodowoś™i o różnej tr—dy™ji, o różny™h 
oby™z—j—™hF

Projekt m— z— z—d—nie pok—z—ć j—k 
gene—logi™znie t—kie powiąz—ni— się 
tworzyły przez związki m—łżeńskie, po- 
krewieństwoF

Pierwszy kon™ert, rozpo™zyn—ją- 
™y ™ykl Q et—pów spotk—ń odbył się PT 
™zerw™— w koś™iele pwF śwf f—rtłomiej— 
w Uiel™zyF

Swoją obe™noś™ią z—sz™zy™ił n—s t—™ek 
Woleński or—z zn—komite grono —rty- 
stówx zn—ne m—łżeństwo to—nn— i 
Urzysztof Iw—szkiewi™zów @p—ni to—n- 
n— Iw—szkiewi™z j—ko jedyny mezzoso
pran jest l—ure—tką Więdzyn—rodowego 
Uonkursu Wok—listyki yperowej im. 
ed—m— hidur—Y Urzysztof Iw—szkiewi™z 
to b—rytonA, iw— Wąsik - sopr—n, P—weł 
frożek - tenor. ekomp—ni—torem był— 
U—t—rzyn— Rzeszutek.

Po kon™er™ie odbyło się spotk—nie 
w Z—bytkowej gh—™ie w Uiel™zy z qrze- 
gorzem Wendyką - prezesem Śląskiego 
Tow—rzystw— qene—logi™znego z sie
dzibą we Wro™ł—wiu. Zn—komity p—sjo- 
n—t gene—logii przybliżył n—m z—g—d- 
nieni— gene—logii, podpowi—d—ł j—k two
rzyć drzew— gene—logi™zne i gdzie szu- 
k—ć d—ny™h potrzebny™h do b—d—ni— 
dziejów rodziny.

tedno™ześnie już ter—z Stow—rzy- 
szenie z—pr—sz— wszystki™h do udzi—łu 
w tworzeniu drzew gene—logi™zny™h 
wł—sny™h rodzin. X—j™iek—wsze zost—ną 
n—grodzone.

Poz— tym informujemy, że o ter- 
min—™h i tem—ty™e kolejny™h spotk—ń 
w r—m—™h II i III et—pu projektu będzie
my system—ty™znie powi—d—mi—ć.

Z głębokim źalem przyjęliśmy wiadomość, 
źe w tragicznym wypadku 

w dniu PS czerwca PHII roku 
śmierć ponieśli:

U—mil Szop—d ue IRfHVfIWWP e 
W—teusz Sow—d ue PIfHUfIWWI e 
P—trykVorekD ue IQfIPfIWWI e 

Seb—sti—n VorekD ue WfHVfIWWT e 
Sreneusz Sero™kiD ue PTfIIfIWWH e

Sch Rodzinom i fłiskim składamy gorące wyrazy 
współczucia po tak ogromnej stracie

Wi™est—rost— Strzele™ki Przewodni™zą™y St—rost— Strzele™ki
R—dy Powi—tu

W—ldem—r q—id— Henryk f—rtoszek Józef Sw—czyn—

P—ni Ren—™ie Szopie 
wyrazy sz™zerego współ™zu™i— 

z powodu tr—gi™znej śmierci

składają u™zniowie i pr—™owni™y 
Spe™j—lnego yśrodk— SzkolnoEWy™how—w™zego 

w Veśni™y

P—ństwu Urszuli i W—ri—nowi Sow— 
wyrazy sz™zerego współ™zu™i— 

z powodu tr—gi™znej śmierci

sira

składają u™zniowie i pr—™owni™y 
Spe™j—lnego yśrodk— SzkolnoEWy™how—w™zego 

w Veśni™y
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y j—kie dofin—nsow—nie mogą 
st—r—c się jesz™ze przedsiębior™yC

Przedsiębiorcy z województw— opoL 
skiego mogą obecnie ubieg—ć się o wsp—rE 
cie fin—nsowe z kilku źródeł w z—leżnoE 
ści rodzaju przedsięwzię™i—D które ™h™ą 
re—lizow—ĆF Wśród benefi™jentów odwieE 
dz—ją™y™h Vok—lny Punkt Inform—cyjE 
ny o Pundusz—ch iuropejski™h 
w Strzel™—™h ypolski™h n—j™zęś™iej spoE 
tk—ć możn— przedsiębiorców pl—nują™y™h 
rozwinąć prow—dzoną przez siebie dzi—E 
ł—lność poprzez z—kup odpowiedniego 
sprzętuD m—szynD poj—zdówD — t—kże przeE 
prow—dzenie w swojej firmie remontu 
bądź przebudowyF Wożliwoś™i uzysk—E 
ni— wsp—r™i— fin—nsowego n— tego typu 
wyd—tki inwestycyjne jest kilk—F

Wikroprzedsiębiorcy z miejs™owoE 
ści poniżej S tysF mieszk—ńców @w tym 
osoby fizy™zne podejmujące lub wykoE 
nujące dzi—ł—lność gospod—rczą obejmu
jącą świ—d™zenie usług dl— gospod—rstw 
rolny™h lub leśni™tw—D który™h miejs™e 
z—mieszk—ni— zn—jduje się w mieś™ie poE 
niżej PH tysF mieszk—ńcówA mogą ubieE 
g—ć się o dofin—nsow—nie n— pokry™ie 
wyd—tków inwestycyjnych w r—m—ch 
dzi—ł—ni— QIP Tworzenie i rozwój mikroE 
przedsiębiorstw z Progr—mu Rozwoju 
ybsz—rów Wiejski™hF

W—ksym—ln— wielkość dofin—nsow—E 
ni— j—ką możn— uzysk—ć uz—leżnion— jest 
od ilości miejs™ pr—cy, które przedsięE 
bior™— utworzy w r—m—™h re—lizow—neE 
go przedsięwzię™i— @m—ksF QHH HHHzty 
Wsp—r™ie fin—nsowe przyzn—w—ne jest 
w formie refund—™ji i wynosi m—ksym—L 
nie SH7 kosztów kw—lifikow—nych 
przedsięwzię™i—F Wikroprzedsiębiorcy 
przezn—™zyć je mogą między innymi n— 
pokry™ie kosztów budowyD przebudowy 
lub remontuD z—gospod—row—ni— terenu

z—kupu m—szynD urządzeńD n—rzędziD 
wypos—żeni—D sprzętu komputerowego i 
oprogr—mow—ni—F X—bór wniosków o doE 
fin—nsow—nie w r—m—™h tego dzi—ł—ni— 
pl—now—ny jest n— drugą połowę bieżąE 
™ego roku

WikroD m—li i średni przedsiębiorcy 
mogą również uzysk—ć dofin—nsow—nie 
n— re—liz—™ję swoi™h inwesty™ji w r—m—™h 
trze™h poddzi—ł—ń osi S Region—lnego 
Progr—mu yper—™yjnego Województw— 
ypolskiegoF Zgodnie z h—rmonogr—mem 
nie przewiduje się kolejny™h n—borów w 
tych poddzi—ł—ni—™hF

tedn—k ze względu n— toD że opolszE 
™zyzn— n—jefektywniej wykorzyst—ł— 
środki unijne w r—m—™h Region—lnego 
Progr—mu yper—™yjnego wygr—ł— kom 
kurs o Ur—jową Rezerwę Wykon—ni—D w 
wyniku ™zego otrzym—ł— n—jwyższą pulę 
środków do wykorzyst—ni— w wysokoE 
ści pon—d SR mln euroF ybe™nie to™zą 
się rozmowy n— tem—t —lok—™ji tych 
środkówF W z—istni—ły™h okoli™znoE 
ś™i—™h przedsiębiorcy mogą —ktu—lnie 
ubieg—ć się o wsp—r™ie fin—nsowe n— dzi—E 
ł—ni— inwesty™yjneD które oferuje Woe 
jewódzki Pundusz y™hrony Środowisk— 
i qospod—rki Wodnej @WpyŚiqWA or—z 
Pund—™j— Rozwoju Śląsk— or—z Wspier—E 
ni— Sni™j—tyw Vok—lny™h @PRŚoWIVA w 
post—™i poży™zek niskopro™entowy™hD 
współfin—nsow—ny™h ze środków unijE 
ny™hF Poży™zki te przedsiębiorcy przeE 
zn—™zyć mogą n— rozbudowę i moderniE 
z—™ję swojego przedsiębiorstw—D z—kupD 
urządzeńD m—szynD poj—zdów or—z m—E 
teri—łów do produk™jiD — pon—dto n— bu 
dowęD przebudowę or—z remontF X—bór 
wniosków o poży™zkę WpyŚiqW trw— 
do QH listop—d— bieżącego roku

y unijnym wsp—r™iu
i bezzwrotny™h poży™zk—™h

Tem—tx unijne środki dl— przedsięE 
biorców i tychD którzy z—mierz—ją nimi 
zost—ć przyciągnął PI czerw™— do s—li 
n—r—d St—rostw— Powi—towego sporą gru
pę z—interesow—nychF Tym b—rdziejD że 
już jest połow— roku i przyn—jmniej część 
z nich mogł— myślećD że wszystkie środE 
ki zost—ły już rozdysponow—neF

Przybyłych n— spotk—nie zorg—niE 
zow—ne przez Vok—lny Punkt Inform—E 
cyjny o Pundusz—ch iuropejskich w 
Strzelc—ch ypolskich przy współpr—cy 
z Vok—lnym Punktem Inform—cyjnym 
o Pundusz—ch iuropejskich przy ypoL 
skim gentrum Rozwoju qospod—rki w 
ypolu powit—ł st—rost— strzelecki tózef 
Sw—czyn—F Po części oficj—lnej przystąE 
piono do prezent—cji oferty pożyczkoE 
wej Wojewódzkiego Punduszu ychrony 
Środowisk— i qospod—rki Wodnej or—z 
Pund—cji Rozwoju Śląsk— or—z Wspier—E 
ni— Inicj—tyw Vok—lnychD — t—kże oferty 
ypolskiego Region—lnego Punduszu Poe 
ręczeń UredytowychF hwie pierwsze 
wymienione instytucje proponują przedE 
siębiorcom niskoprocentowe pożyczki 
współfin—nsow—ne ze środków Region—L 
nego Progr—mu yper—cyjnego WojeE 
wództw— ypolskiegoF Pożyczki te przeE 
zn—czyć możn— między innymi n— sfiE 
n—nsow—nie z—kupu m—szynD urządzeńD 
m—teri—łów i surowców do produkcjiD 
budowęD przebudowę or—z remontF W—kE 
sym—ln— kwot— o j—ką możn— się st—r—ć 
to SHH HHH złD n—tomi—st m—ksym—lny 
okres spł—ty pożyczki wynosi TH mieE 
sięcyF

hrug— część spotk—ni— poświecon— 
był— bezzwrotnej pomocy fin—nsowejD z 
j—kiej —ktu—lnie mogą skorzyst—ć przedE 
siębiorcy z—mierz—jący rozwinąć swoją 
dzi—ł—lność gospod—rczą Przedst—wioE 
ne zost—ło między innymi podzi—ł—nie 
IfQfP Inwestycje w innow—cje w przedE 
siębiorstw—ch Region—lnego Progr—mu 
yper—cyjnego Województw— ypolskieE 
go or—z dzi—ł—ni— Progr—mu yper—cyjE 
nego Innow—cyjn— qospod—rk— w tymx 
dzi—ł—nie TfI P—szport do eksportu dzi—E 
ł—nie VfI Wsp—rcie dzi—ł—lności gospoE 
d—rczej w dziedzinie gospod—rki elektroE 
nicznejD dzi—ł—nie VfP Wspier—nie wdr—E 
ż—ni— elektronicznego biznesu typu 
fPfD dzi—ł—nie LR Wsp—rcie projektów 
celowychF Szczegółowe inform—cje n— 
tem—t poddzi—ł—ni— LQfP RPy Wy doE 
stępne są n— stronie ypolskiego gem 
trum Rozwoju qospod—rki w ypolu

W przyp—dku możliwości uzysk—E 
ni— dofin—nsow—ni— w r—m—ch wspoE 
mni—nych dzi—ł—ń Progr—mu yper—cyjE 
nego Innow—cyjn— qospod—rk— szczeE 
gółowe inform—cje odn—leźć możn— n— 
stronie internetowej Pund—cji Rozwoju 
Śląsk— or—z Wspier—ni— Inicj—tyw Voe 
k—lnych w ypolu

Z—chęc—my wszystkich z—interesoE 
w—nych podobną tem—tyk— do odwieE 
dz—ni— strony internetowej wwwFpowi—tE 
strzeleckiFpli z—kł—dki Vok—lnego PunkE 
tu Inform—cyjnegoD w której n— bieżąco 
—ktu—lizow—ne są inform—cje o kolejE 
nych pl—now—nych spotk—ni—chF

Swona tagusz
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POWIATOWY URZĄD PRACY 
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PRecyDewcY:

SPEgJ. hy SPReW MARKETINGU JEMSELNSgA e wykszt—lcenie wyższe e znajomość j. rosyjskiego 
e doświadczenie w branży rolniczej i ogrodniczej 
e obsług— komputer—

sPigtAvssTe hSF frp STRZELgE OPOLSKIE e obsług— komputer— e prawo jazdy k—t. B
e posi—d—nie uprawnień do wykonywani— z—wodu

MENADŻER WEDŁUG ZLEgEN e osob— otwarta n— zmiany
PRAgy WNSK fSURyWY GROhZSSKO e wykształcenie średnie techniczne

e umiejętność AUTO gAh
e bardzo dobr— znajomość j. niemieckiego

DORADgA KLSENTA POWSAT STRZELEgEKS 
S KRAPKOWSgKS

e wykształcenie min. średnie

BANKSER KLSENTA SNhYWF STRZELgE OPOLSKIE e umiejętność swobodnego posługiwania się 
aplikacjami MS Office

e mile widziane doświadczenie
KONSULTANT hSF yfSŁUqS KLSENTA STRZELgE OPOLSKIE e wykształcenie min. średnie

e dobr— dykcj—D komunikatywność
e zn—jomość komputer— e wysok— kultur— osobist—

KONSULTANT TELEPONSgZNY STRZELgE OPOLSKSE e wykształcenie średnie
e obsług— komputer—D komunikatywność

KyNSULTANT 
hSF yfSŁUqs klsenta qgr

STRZELgE OPOLSKSE e wykształcenie zawodowe
e komunik—tywnośćD dobr— dykcj— 
e odporność n— stres

ASYSTENT/KONSULATANT POWSAT STRZELEgKS e ł—twość w n—wiązyw—niu kontaktów
e wysokie zdolności interpersonalne
e swobod— wypowiedzi e uczciwość i rzetelność 
e wysok— kultur— osobist— niekaralność

PRZEhSTAWSgSEL KANgELARSS POWSAT STRZELEgKI e min. roczne do świadczenie w sprzedaży 
e komunik—tywnośćD systematyczność 
e uczciwość i rzetelność e niekaralność 
e wykształcenie średnie
e wysokie zdolności interpersonalne

PRZEhSTAWSgSEL 
HANDLOWY/ MENAGER

SZYMSSZÓW e wykształcenie średnie
e pr—wo j—zdy k—t. B e obsług— komputer—

SPRZEhAWgA - SKLEP MSĘSNY JEMSELNSgA e aktu—ln— książeczka zdrowi— e doświadczenie
KASJERESPRZEDAWgA STRZELgE OPOLSKSE e doświadczenie w handlu 

e aktu—ln— książeczka zdrowi—
KASJER - SPRZEhAWgA 3/4 STRZELgE OPOLSKSE e wykształcenie zawodowe e obsług— k—sy fiskalnej 

e aktu—ln— książeczka zdrowi—
e mile widziane doświadczenie w handlu

SPRZEhAWgA PSOTRÓWKA e wykształcenie zawodowe - sprzedawca
e dobry kontakt z klientem e pr—wo j—zdy kat. B 
e doświadczenie w sprzed—ży mięs— i wędlin

SPRZEhAWgA STRZELgE OPOLSKSE e aktu—ln— książeczka zdrowi— 
e obsług— k—sy fiskalnej 
e mile widzi—ne doświadczenie

SPRZEhAWgA - KASJER STRZELgE OPOLSKSE e wykształcenie zawodowe e obsług— k—sy fiskalnej
PyMyg KUgHENNA 1/2 ETATU JEMSELNSgA e dyspozycyjność

e aktu—ln— książeczka s—nepidowsk— 
e doświadczenie e chęć do pr—cy

KUgHARZ/ KUgHARKA 3/4 JEMSELNSgA e wykształcenie kierunkoweD e dyspozycyjność 
e aktu—ln— książeczka s—nepidowsk—
e doświadczenie
e chęć do pr—cy

PRAgOWNSK KUgHNSS OBSŁUGA 
KLSENTA

GÓRA SW. ANNY

KELNER STRZELgE OPOLSKSE e wykształcenie mile widzi—ne kierunkowe 
e mile widzi—n— znajomość j.niemieckiego 

lub angielskiego w stopniu komunikatywnym
MEgHANSK SAMOgHOhOWY 
CMEgHANSK MASZYN BUDÓW.

STRZELgE OPOLSKSE e wykształcenie zawodowe - mech—nik 
samochodowy Cmech—nik m—szyn budowlanych 

e doświadczenie
ELEKTROMEgHANSK SAM. STRZELgE OPOLSKSE e wykształcenie zawodowe lub techniczne 

e min. 3 lat— doświadczeni—
MEgHANSK SAMygHyhyWY zawadzke e wykształcenie zawodowe kierunkowe

e mile widzi—n— znajomość elektromechaniki 
e obsług— komputer— e pr—wo j—zdy k—t. B 
e min. S l—t doświadczeni—

ELEKTRyMEgHANSK PytAZhÓW
SAMygHyhyWYgH

STRZELgE OPOLSKSE e wykształcenie zawodowe - elektromechnik

MEgAHNSK / KJEROWgA KAT. gCE TRASY KRAJOWE e wykształcenie zawodowe
e kurs n— przewóz rzeczy e aktualne b—d—ni— lekarskie 
e mechanik samochodów ciężarowych

KSEROWgA STRZELgE OPOLSKSE e pr—wo j—zdy kat. B
e wykształcenie średnie lub wyższe

KSEROWgA KAT. g TRASY KRAJOWE e pr—wo j—zdy k—t. g
e —ktu—lne b—dani— lekarskie

ópertór óbrabsarek 
STEROWANYgH NUMERYgZNSE

STRZELgE OPOLSKSE e wykształcenie technik mech—nik
e obsług— suwnicy z poz. „H”
e uprawnieni— n— wózek widłowy
e ok. 1H l—t doświadczeni— n— w/w urządzeniach

KSERyWgA TRASY KRAJOWE e pr—wo j—zdy kat. gCE
KSERyWgA W TRANSPORgSE
MSĘhZYNAROhOWYM

SZYMSSZÓWd
TRASY MSĘhZYNAROhOWE 

POLSKA e NSEMgY

e pr—wo j—zdy k—t. gCE

KSERyWgA gCE STRZELgE OPOLSKSE e wykształcenie zawodowe 
e doświadczenie zawodowe 
e prawo j—zdy k—t. gCE

KSERyWgA gCE TRASY KRAJOWE e wykształcenie z—wodowe e pr—wo jazdy k—t. gCE 
e roczne doświadczenie

KSERyWgA W RUgHU 
MSĘhZYNARyhyWYM

TRASY
MSĘhZYNAROhOWE

e prawo jazdy k—t. gCE 
e kwalifikacja kierowcy

KSERyWgA gCE TRASY KRAJOWE
S MSĘhZYNAROhOWE

e wykształcenie zawodowe
e pr—wo jazdy kat. gCE e k—rt— kierowcy
e doświadczenie
e zn—jomość j. angielskiego lub niemieckiego

KSERyWgA TRASY KRAJOWE
S MSĘhZYNAROhOWE

e pr—wo jazdy kat. gCE

KSERyWgA TCB STRZELgE OPOLSKSE e wykształcenie z—wodowe e pr—wo jazdy kat. TCB 
e samodzielność w wykonywaniu pr—c

hOgSEPLENSOWSEg gAŁA POLSKA e min. 2 lat— doświadczeni—
MURARZ WEDŁUG ZLEgEN
hygSEPLENSyWSEg WEDŁUG ZLEgEN
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Ad multos 
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Z ogromną przyjemnoś™ią i z—- 
sz™zytem informujemy, że wsp—ni—ły 
tubileusz ukoń™zeni— WS l—t ob™hodził— 
nied—wno P—ni Łu™j— W—rkieton, miesz- 
k—nk— RozmierkiF

PH ™zerw™— przyjmow—ł— urodzino
we ży™zeni— i gr—tul—™je, wśród który™h 
nie mogło z—br—knąć powinszow—ń od 
Z—rządu Powi—tu Strzele™kiego, które 
przek—z—ł tubil—t™e, wr—z z listem gr—tu- 
l—™yjnym i koszem słodkoś™i st—rost— 
tózef Sw—™zyn—F

ho serdecznych siów. przekazywa
nych przez krewnycły bliskich i znajo
mych dołączamy również swoje życze
nia'. wielu kolejnych lat w jak najlep
szym zdrowiu i pogodzie duchaD bez trosk 
ed multos annos3 

Po tragi™znym wypadku w Uolonowskiem

nieodpowiedzi—lnoś™ią - w dni—™h PR- 
PU ™zerw™— w dwó™h wyp—dk—™h zginę
ło T osób, ż—dn— z ni™h nie przekro™zy- 
ł— PI roku ży™i—F W dod—tku prawdopo
dobnie z—równo kierow™— fi—t— uno w 
Sz™zep—nku —ni moto™yklist— w Uolo
nowskiem @ob—j mieli po PH l—tA nie 
mieli upr—wnień do prow—dzeni— poj—z- 
dów, którymi je™h—liF W sumie od po- 
™zątku roku do PU ™zerw™— m—my W ofi—r 
śmiertelny™h - ™zyli skutki tegoro™z- 
ny™h wyp—dków były o wiele pow—ż- 
niejsze niż rok temu W trze™h pierw- 
szy™h wyp—dk—™h @n— skrzyżow—niu uli- 
™y gementowej i ypolskiej w Strzel™—™h, 
przy uIf qogolińskiej i w fłotni™y Strze- 
le™kiejA przy™zyną było nieustąpienie 
pierwszeństw— przej—zdu - przez kierow- 
™ę s—mo™hodu osobowego i w dwó™h 
przyp—dk—™h - przez rowerzystówF

t—k szybko je™h—li młodzi Iue 
dzie w Sz™zep—nkuC

y tej spr—wie, podobnie j—k o 
wszystki™h okoli™znoś™i—™h wyp—dku, 
wypowie się biegłyF qdyby jedn—k je™h—li 
z przepisową prędkoś™ią SH kmGh, po
dobnie j—k drugi s—mo™hód vw p—ss—t - 
to mielibyśmy do ™zynieni— z sumą pręd- 
koś™i - ™zyli IHH kmGhF Wożn— sobie

Pod t—ką n—zwą odbył się ™zw—rty z 
kolei, — drugi o tem—ty™e fizy™znej, Pe- 
stiw—l X—uki w Zespole Szkół ygólno- 
kszt—ł™ą™y™h w Strzel™—™h ypolski™h. 
Imprezę zorg—nizow—li u™zniowie i n—-

rorror n— drog—™h

wyobr—zić, j—k pow—żne mogą być ob
rażeni— przy t—kiej prędkoś™iF

W Sz™zep—nku dość ™zęsto wiE 
d—ć poli™ję z r—d—remF Wtedy jej 
nie byłoC

X— drodze nr RPT wzmożone kon
trole prędkoś™i prow—dziliśmy od koń
™— kwietni—, przez m—j i połowę ™zerw- 
™—f Sz™zególnie interesow—ł n—s wł—śnie 
Sz™zep—nek, bo sołtys lub któryś z r—d- 
ny™h wsk—z—li n—m problemF Wniej wię- 
™ej ™o trze™i dzień pełnił t—m służbę nie- 
ozn—kow—ny s—mo™hód poli™yjny z wi- 
deor—d—remF W dniu wyp—dku poli™j — 
był— t—m t—kże - w godzin—™h PH-PI 
prow—dzon— był— t—m kontrol— st—ty™z- 
n—, potem poli™j—nt rozpo™zął kontro
le n— drodze do Su™hejF Ten wyp—dek 
mógł się jedn—k zd—rzyć w k—żdym miej- 
s™u n— tr—sie z temielni™y do Strzele™F

t—kie są n—j™zęstsze przy™zyE 
ny kolizji i wyp—dkówC

X— PWH zd—rzeń drogowy™h, do któ- 
ry™h doszło n— drog—™h n—szego powi—- 
tu w tym roku nieustąpienie pierwszeń
stw— było przy™zyną RW zd—rzeń @wid—ć 
wzrostową tenden™ję w ost—tni™h l—- 
t—™hA, — niedostosow—nie prędkoś™i do 
w—runków n— drodze - SU zd—rzeń @sp—- 

u™zy™iele u™zestni™zą™y w projekt—™h 
„P—rtnerzy w X—u™e” i „Aktywny 
w szkole, —ktywny w ży™iu”, re—lizow—- 
ny™h we współpr—™y z Uniwersytetem 
Śląskim i Wsze™hni™ą Śląską wK—towi- 
™—™h.

Pizyk— jest przedmiotem, który po- 
zw—l— zrozumieć ot—™z—ją™y n—s świ—t. 
hl—tego u™zestni™y Pestiw—lu mogli s—- 
modzielnie wykonyw—ć różne doświ—d- 
™zeni—, weryfikują™ przy tym z—s—dę 
Konfu™jusz—x “Usłyszałem i zapomnia- 
łemD zobaczyłem i zapamiętalemD zro
biłem i zrozumiałem’^

tednym z wielu eksperymentów 
było „rozryw—nie” półkul m—gdeburski™h. 
X— powierz™hnię Ziemi i n— wszystkie 
™i—ł— zn—jdują™e się n— niej dzi—ł— ™iśnie- 
nie —tmosfery™zne. W ITSR r. ytto von 
queri™ke z W—gdeburg—, ™h™ą™ wyk—z—ć 
istnienie ™iśnieni— —tmosfery™znego, 
wykon—ł n—stępują™e doświ—d™zeniex wy- 
pompow—ł powietrze z wnętrz— między 
dwiem— złożonymi met—lowymi półku- 
l—miF giśnienie t—k silnie przy™isnęło 

dek w stosunku do poprzedni™h dwó™h 
l—t o okF PH7Af

t—™y są młodzi kierow™yC
X—wet gdy m—ją pr—wo j—zdy, nie 

m—ją wyst—rcz—ją™ego doświ—d™zeni— - 
do tego trzeb— l—t pr—ktykiF Po drugie - 
są zbyt pewni siebieF Po trze™ie - zbyt 
br—wurowi @w telewizji słysz—łem, że 
potrafią ś™ig—ć się n—wet z ™z—sem po- 
d—w—nym przez system n—wig—™yjnyAF 
S, niestety, zbyt ™zęsto i™h głupot— pro- 
w—dzi do utr—ty ży™i— - t—kże inny™h 
u™zestników ru™huF fyłem już z—dowo- 
lony, że w ™iągu S miesię™y PHII r mło
dzi kierow™y @w wieku IV-PR l—t—A przy- 
™zynili do mniejszej iloś™i wyp—dków i 
kolizji niż w dwó™h poprzedni™h l—t—™h 
@w PHII rF - QW kolizji z PHW, który™h 
przy™zynę st—nowił tzwF ™zynnik ludz- 
kiAY w PHHW rF - TTAf yst—tnie dni jedn—k 
z—ł—m—ły tę st—tystykę - —le mimo 
wszystko nie ozn—™z— to, że n— drog—™h 
powi—tu strzele™kiego jest b—rdzo nie- 
bezpie™znieF

St—tysty™zny n—jgorszy kierowE 
™— to...C

Włody przedst—wi™iel h—ndlowyF
Wszystkim kierują™ym - bez 

względu n— wiek i rodz—j poj—zdu e 
br—kuje...

gierpliwoś™iF UulturyF Wyobr—źni i 
umiejętnoś™i przewidyw—ni—F

gzęsto z—trzymuje™ie kierowE 
™ów bez pr—w— j—zdyC

hość ™zęstoF Tłum—™zeni— są róż- 
nex „z—pomni—łem”, „zost—wiłem” itpF 
Zd—rz— się, że ktoś m— pr—wo j—zdy, —le 
innej k—tegorii niż wł—ś™iw— dl— poj—z- 
du, którym kierujeF Vudzie z—pomin—ją, 
że poli™j—nt wł—ś™iwie „od ręki” jest w 
st—nie spr—wdzić, ™zy rze™zywiś™ie kie
row™— mi—ł kiedykolwiek wyst—wione 
pr—wo j—zdy - w i j—kiej k—tegoriiF gz—- 
sem zd—rz— się, że kierow™y si—d—ją z— 
kółkiem wbrew wyrokowiF W t—ki™h 
przyp—dk—™h spr—wę kierujemy do sąduY 
w inny™h przyp—dk—™h j—zd— bez upr—w
nień może skoń™zyć się SHH-złotowym 
m—nd—temF

Rozmawiała Warta qórka

Z fizyką n— TY @PA
jedną półkulę do drugiej, że osiem p—r 
koni nie mogło i™h rozerw—ćF X—sz— 
publi™zność również dokonyw—ł— bez- 
skute™zny™h prób „rozryw—ni—”F y™zy- 
wiś™ie to history™zne doświ—d™zenie 
mi—ło wersję zmodyfikow—nąF

K—żdy ™złowiek, —by dobrze orien- 
tow—ć się w ot—™z—ją™ym świe™ie, musi 
otrzymyw—ć niezbędne inform—™je o 
tym, ™o dzieje się wokół he™ydują™ą 
rolę odgryw—ją przy tym wzrok i słu™hF 
X—jwiększą ilość inform—™ji otrzymuje
my dzięki promieniow—niuF Wieliśmy 
ok—zję obserwow—ć świe™enie g—zówF 
Wodór, hel, neon świe™ą świ—tłem o róż- 
ny™h b—rw—™hF Widzieliśmy świe™ę któ
ra “p—lił— się” w szkl—n™e z wodą, mo
gliśmy “ rozmn—ż—ć “ gotówkę @różn— 
li™zb— obr—zów widzi—ny™h w zwierci—- 
dł—™h wskutek zmi—ny kąt— między 
nimiAF Uleg—liśmy złudzeniom opty™z- 
nymF Żyjemy w świe™ie wypełnionym 
dźwięk—miF P—le dźwiękowe roz™hodzą 
się ze skoń™zoną prędkoś™ią, różną w 
różny™h ośrodk—™hF X—j™zęś™iej do™ie-

Rodzinny czerwiec 
w homu Pomocy Społecznej 

dok. ze str. I

w—niem n—szego domu pierwszy odbył 
się w sobotę II ™zerw™— Piknik Rodzin
ny w homu w Strzel™—™h ypolski™hF 
Piknik rozpo™zął się od uro™zystej od
pustowej Wszy Świętej związ—nej z uro- 
™zystoś™ią Zesł—ni— hu™h— ŚwiętegoF 
t—ko pierwsze n— s™enie z—prezentow—- 
ły się dzie™i z PP nr IH w Strzel™—™h 
ypolski™hF Później wystąpił— orkiestr— 
dęt— z P—ństwowej Szkoły Wuzy™znej w 
Strzel™—™h ypF ho wspólnego biesi—do- 
w—ni— z—pr—sz—ł zespół gent—wi— i ze
spół U—linowi™z—nkiF hl— dzie™i przy- 
gotow—ny był ką™ik z—b—w i loteri— f—n- 
tow—F Tydzień później tjF IV ™zerw™— 
b—wili się n— fiesi—dzie Rodzinnej miesz- 
k—ń™y filii w Szymiszowie or—z i™h ro
dziny, blis™y i zn—jomiF hl— zgrom—dzo- 
ny™h goś™i wystąpiły dzie™i i młodzież z 
P—ństwowej Szkoły Wuzy™znej w Strzel- 
™—™h ypolski™hF ho wspólny™h śpie
wów z—™hę™—ł zespół i™ho Urośni™y — 
t—kże zespól VIVA Ve WUSSgeF Po wy- 
stęp—™h wszystki™h z—proszono do z—- 
b—wy t—ne™znejF Również tut—j n—jmłodsi 
mieli z—pewnione dod—tkowe —tr—k™je 
t—kie j—k przej—żdżki bry™zką i ką™ik 
z—b—wF Sportow— fiesi—d— Rodzinn— 
odbył— się PS ™zerw™— w filii w Leśni™y 
Pierwszą ™zęść spotk—ni— st—nowiły roz

r—ją one do n—szy™h uszu, „biegną™” w 
powietrzuF A ™o st—nie się, jeżeli będzie
my wdy™h—ć helC Poniew—ż dźwięk w 
helu roz™hodzi się z większą prędkoś™ią 
przy próbie mówieni—, głos jest znie- 
kszt—ł™ony i niezrozumi—łyF K—żdy z—- 
™zyn— mówić głosem k—™zor— hon—ld—F 
Poz— tym elektryzow—liśmy swoje ™i—- 
ło, wzbudz—liśmy prąd induk™yjny, po- 
konyw—liśmy siły m—gnety™zne, pok—- 
z—liśmy z—s—dę dzi—ł—ni— wodotrysku i 
inneF Z—proszeni goś™ie z Uniwersytetu 
ypolskiego wykonyw—li doświ—d™zeni— 
z ™iekłym —zotem, pok—zują™ jego ™ie- 
k—we wł—ś™iwoś™iF yłowi—ny dzwone™zek 
pod wpływem ™iekłego —zotu wyd—w—ł 
wysokie dźwiękł X—dmu™h—ny b—lon 
pol—ny —zotem kurczył się do rozmi—- 
rów piłe™zki tenisowejF X— wł—snej skó
rze możn— było doświ—d™zyć dzi—ł—ni— 
™iekłego —zotuF X—leży jedn—k p—mię- 
t—ć, że możn— pol—ć się niewielką ilo- 
ś™ią —zotu, le™z nie wolno wkł—d—ć n—- 
wet p—l™— do n—™zyni— wypełnionego 
tym niezwykłym g—zemF 

grywki sportowe, me™z piłki nożnej i 
me™z si—tkówkiF W rozgrywk—™h spor- 
towy™h udzi—ł wzięli mieszk—ń™y, goś™ie 
i personel domu. Po ofi™j—lnym rozpo- 
™zę™iu dl— zgrom—dzonej publi™znoś™i 
wystąpił zespól ALi fABKI z Veśni™y. 
ho wspólnej z—b—wy wszystkie dzie™i 
z—pr—sz—ł K—™perek, — n— s™enie z—t—ń- 
™zył— grup— W—żoretek z Leśni™y. ho 
z—b—wy t—ne™znej przygryw—ł Zespół 
P—n— W—lik—F Podobnie j—k n— poprzed- 
ni™h imprez—™h dl— dzie™i przygotow—- 
no ką™ik do z—b—wy i —tr—k™yjne upo
minki. X— k—żdym ze spotk—ń obe™ni 
byli st—rost— lub wi™e st—rost—, którzy 
serde™znie wit—li goś™i i podkreśl—li j—k 
w—żn— jest rodzin— w ży™iu k—żdego ™zło- 
wiek—F W k—żdym domu z—prezentow—- 
li się również mieszk—ń™y w swoi™h pro- 
gr—m—™h —rtysty™zny™h, które z— k—ż
dym r—zem spotyk—ły się z dużą ow—™ją 
ze strony goś™i. Tr—dy™yjny koł—™z i 
™hlebem ze sm—l™em ™ieszyły się dużym 
powodzeniem. Wspólnie spędzony ™z—s 
minął w przyj—znej i miłej —tmosferze. 
Korzyst—ją™ z ok—zji serde™znie dzięku
jemy wszystkim sponsorom z— pomo™ 
przy org—niz—™ji spotk—ń, gdyż bez i™h 
pomo™y i™h re—liz—™j— nie był—by moż- 
liw—F

tolanta Siwie™

Pestiw—l X—uki „Z fizyką n— TY” 
koń™zył tegoro™zną dzi—ł—lność benefi- 
™jentów projektów „P—rtnerzy w X—- 
u™e” i „Aktywny w szkole, —ktywny w 
ży™iu”F yst—tni et—p projektów już w 
nowym roku szkolnymF Z—tem do zo- 
b—™zeni— po w—k—™j—™hF

Słona rajduk
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Uarolina Pannek w IW36r.

Strzekz—n Album Rodzinny
Pr—nz P—nnek urodził się w IVWH roku. Po 

ukoń™zeniu szkoły podst—wowej rozpo™zął pr—™ę 
w Urzędzie Po™ztowym. Pr—™ow—ł j—ko listonosz, 
jeździł n— zmi—nę z p—nem Wilhelmem Zylką i 
toh—nem ed—s™hkiewitzem jedynym s—mo™ho- 
dem po™ztowym po okoli™zny™h wiosk—™h @kie- 
runek Rozmierk— i Uj—zdA.

Pod™z—s I wojny świ—towej służył w wojsku, 
po jej z—koń™zeniu wró™ił do przedwojennego 
z—ję™i— - pr—™y n— po™z™ie. Wojsko upomni—ło 
się o niego jesz™ze r—z - pod™z—s II wojny świ—to- 
wej. Xie był już zupełnie młodym ™złowiekiem, 
kiedy zost—ł w™ielony do wojsk— - st—ło się to w 
IWRH roku i zost—ł przydzielony do pr—™y w po- 
™z™ie polowej. ho rodzinnego domu wró™ił w IWRT 
roku. e ten rodzinny dom, zbudow—ny zost—ł w 
IWHS roku przez jego oj™— - Simon— @mur—rz— z 
z—woduA. Stoi do dziś - z—mieszk—ły przez kolej

ne pokoleni— rodziny. Rodzin— był— 
b—rdzo k—toli™k—. Simmon i U—rolin— 
P—nnek wy™how—li T dzie™ix P synów i 
R ™órki, j—k n— tr—dy™yjną śl—ską rodzi
nę przyst—ło.

Wilhelm i t—dwig— ylbirch @po™ho- 
dził— z Z—brz—-fiskupi™ , gdzie ™zęsto 
jeździł— n—wet op ślubie, i r—zem z dzieć- 
miA. Wilhelm był mur—rzem, — t—dwig— 
gospodynią domową, wy™how—li Q dzie- 
™ix P—ul—, Uristę i W—ri—nnę. 
t—dwig— po™hodził— z Z—brz—-fiskupi™ 
- n—d—l jeździł— t—m ™zęsto @już z dzieć- 
miA, odwiedz—ją™ swoją rodzinę.

Wieszk—li w frzezin—™h, koło 
Strzele™. gho™i—ż był— to m—ł— miej- 
s™owość, dzi—ł—ł— w niej str—ż poż—rn—.

I ™hyb— nie było 
domu, w którym 
przyn—jmniej jeden 
™złonek rodziny nie 
byłby str—ż—kiem. W 
rodzinie ylbri™hów 
str—ż—kiem był br—t 
Wilhelm—. A rodzi
n— ze str—żą był—jesz- 
™ze in—™zej związ—- 
n— - z—wsze n— po
dwórku st—ł wóz str—- 
ż—™ki. PowódC W
piwni™y z—wsze był—
wod— i trzeb— było ją wypompowyw—ć. 
T—k j—k to n— wsi byw—ło - wszys™y się 
zn—li, ludzie pom—g—li sobie. Z—równo

Straż pożarna w frzezinach

dorośli, j—k i dzie™i, np. pod™z—s wyko
pów - j—k to ™zynił np. mój ołp— P—ul.

enna yibrich

Przypomin—my o konkursie n— n—jst—rsze zdję™ie3 
X—grod—x —p—r—t fotogr—fi™zny3

T W

s KAHlTAt LUDZKI
TTkaIFG A '*urł.'rk’

Wam szansę - zakoń™zony projekt

Projekt realizowany przez Powiat Strzelecki we współpracy 
z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Strzelcach ypolskich

Projekt „WAM SZANSĘ - kreow—- 
nie i wspier—nie rozwoju u™zniów ze śro
dowisk wiejski™h i m—łomi—ste™zko- 
wy™h” - z—koń™zony

hzie™ko siedzi wygodnie n— fotelu, 
p—trzy n— monitor komputer—. X— ekra
nie obserwuje videogrę, np. j—dą™— wy- 
ś™igówkę, le™ą™— r—kietę, dryfują™e del
finy. qr— nie jest skomplikow—n— le™z, 
—by zebr—ć odpowiedni— ilość punktów 
nie używ— się kl—wi—tury, myszki, —ni 
joysti™k—. hzie™ko u™zestni™zy w grze 
wyłą™znie poprzez pr—™ę swoi™h f—l 
mózgowy™h, poniew—ż m— przyklejone 
do skóry głowy elektrody informują™e 
komputer o pr—™y mózgu. T—k wyglą- 
d—ł— ter—pi— fiofeedbe™k re—lizow—n— w 
r—m—™h projektu pn.”WAW SZANSĘ - 
kreow—nie i wspier—nie rozwoju u™zniów 
ze środowisk wiejski™h i m—łomi—ste™z- 
kowy™h”. Projekt był re—lizow—ny przez 
Powi—t Strzele™ki w r—m—™h Priorytetu 
IXx Rozwój wykszt—ł™eni— i kompeten- 
™ji w region—™h, hzi—ł—nie W.I. Wyrów- 
nyw—nie sz—ns eduk—™yjny™h i z—pew- 
nienie wysokiej j—koś™i usług eduk—™yj- 
ny™h świ—d™zony™h w systemie oświ—- 
ty, Poddzi—ł—nie W.I.P Wyrównyw—nie 
sz—ns eduk—™yjny™h u™zniów z grup o 
utrudnionym dostępie do eduk—™ji or—z 
zmniejsz—nie różni™ w j—koś™i usług edu- 
k—™yjny™h w r—m—™h Progr—mu yper—- 
™yjnego U—pit—ł Vudzki. ghoć gr— w te- 
r—pii fiofeedb—™k wygląd— niepozornie 
to efekty jej są duże. T— now— metod— 
neurote™hnologii opier— się n— biore- 
gul—™yjny™h możliwoś™i—™h mózgu z 
wykorzyst—niem sprzężeni— zwrotnego. 
Trening poleg— n— h—rmonizow—niu 
™zynnoś™i f—l mózgowy™h. Służy to 
uspr—wnieniu dzi—ł—ni— mózgux —ktyw—- 
™ji pro™esów myślowy™h, polepszeniu 
możliwoś™i kon™entr—™ji przy równo- 
™zesnej rel—ks—™ji i eliminow—niu n—pię- 
™i— psy™hi™znego.

Poz— ter—pią fiofeedb—™k w r—m—™h 
projektu zre—lizow—no z—ję™i— Pod—j 
dłoń dl— u™zniów kl—s IV-VI z obserwo- 
w—nymi obj—w—mi zespołu ADHD or—z 
z nieśmi—łoś™ią. Z—równo jedne, j—k i 
drugie z—™how—ni— utrudni—ją dzie™iom 
funk™jonow—nie społe™zne, z—równo w 
środowisku domowym, j—k i szkolnym. 
gelem pr—™y był— korekt— z—™how—ń, —

Projekty współfin—nsow—ne przez Pnie iuropejską w r—m—eh Europejskiego Funduszu Społeeznego

u™zenie odbyw—ło się poprzez ćwi™ze- 
nie nowy™h z—™how—ń w grupie mie- 
sz—nej, ™o mi—ło prow—dzić do pozy- 
tywny™h zmi—n u posz™zególny™h dzie- 
™i.

W r—m—™h tego modułu odbyły się 
dwie edy™je z—jęć - pierwsz— - w roku 
szkolnym PHHWGIH i drug— - w roku 
szkolnym PHIHGII. U—żd— obejmow—- 
ł— ™ykl dwudziestu P-u godzinny™h z—- 
jęć grupowy™h prow—dzony™h metodą 
w—rszt—tową or—z indywidu—lne sesje 
ter—pii biofeedb—™k dl— u™zestników 
grup. tedn— z u™zestni™zek ter—pii dzie
lą™ się swoimi spostrzeżeni—mi o jej 
efekt—™h podsumow—ł— to n—stępują™y- 
mi słow—mix „ter—z ł—twiej się u™zę”.

Uolejnym z—d—niem zre—lizow—- 
nym w r—m—™h projektu były z—ję™i— 
„testem —ktywny w swoim rozwoju”. 
W tym bloku z—jęć u™zniowie kl—s I - 
VI sześ™iu szkół podst—wowy™h —kty- 
wizow—li się do ogólnego rozwoju, z z—- 
stosow—niem now—torski™h metod ćwi- 
™zeń i treningu umysłu, t—k —by opty- 
m—lnie wykorzystyw—ć możliwoś™i in- 
telektu—lne i uspr—wni—ć pro™es u™ze- 
ni— się.

yst—tnim modułem zre—lizow—nym 
w r—m—™h projektu były z—ję™i— „Wy- 
™how—nie do dzi—ł—lnoś™i z—wodowej w 
gimn—zj—™h i szkoł—™h pon—dgimn—zj—l- 
ny™h” w który™h to IPWW u™zniów @USH 
- dziew™zątY SRW - ™hłop™ówA indywi- 
du—lnie i w grup—™h pr—™ow—ło n—d pro- 
blem—mi związ—nymi z wyborem d—l- 
szej ś™ieżki kszt—ł™eni— i z—wodu. 
ym—wi—no z—g—dnieni—x j—k doskon—lić 
s—moo™enę, j—k dokonyw—ć o™eny wł—- 
sny™h preferen™ji i możliwoś™i @w tym 
szkolny™hA or—z z—interesow—ń, j—k n— 
i™h podst—wie dokonyw—ć wł—ś™iwy™h 
wyborów, pl—now—ć drogę i k—rierę z—- 
wodową.

Łą™znie w projek™ie wzięło udzi—ł 
IWUI u™zniów ze szkół z terenu powi—- 
tu strzele™kiego.

g—łkowit— w—rtość projektu 
QRQ PHT,WV zł VS7 tej kwoty st—nowi 
dofin—nsow—nie Unii iuropejskiej w r—- 
m—™h iuropejskiego Punduszu Społe™z- 
nego — pozost—łe IS7 po™hodzi z fu- 
dżetu P—ństw—F

W r—m—™h projektu zre—lizow—no 

n—stępują™e dzi—ł—ni—x
IA Z—ję™i— w—rszt—towe dl— u™zniów 
kl—s IV-VI szkół podst—wowy™hx „Po
d—j dłoń” z ter—pią fiofeedb—™k @re—li- 
z—™j— w op—r™iu o b—zę Por—dni Psy- 
™hologi™zno - Ped—gogi™znej w Strzel- 
™—™h ypolski™hA.

gelem z—jęć był— niwel—™j— nie—de- 
kw—tny™h z—™how—ń, n—by™ie umiejęt- 
noś™i n—wiązyw—ni— przez u™zestników 
grupy wł—ś™iwej komunik—™ji i dobry™h 
rel—™ji między rówieśnik—mi, zdolnoś™i 
obrony uzn—w—ny™h przez siebie w—r- 
toś™i, lepsze r—dzenie sobie ze stresem i 
n—™isk—mi ze strony inny™h osób or—z 
pozytywn— @korzystn—A dl— zdrowi— re- 
gul—™j— f—l mózgu poprzez ter—pię fio- 
feedb—™k.
PA Z—ję™i— w—rszt—towe dl— u™zniów 
kl—s I-VI szkół podst—wowy™hx „testem 
—ktywny w swoim rozwoju”.

gelem z—jęć było z—™hę™enie 
u™zniów do rozwoju ogólnego, efektyw
nego u™zeni— się i wykorzystyw—ni— no- 
wo™zesny™h metod i ćwi™zeń umysłux 
metod rel—ks—™yjny™h, kon™entrow—- 
ni— się, skupi—ni— uw—gi n— z—d—niu, roz- 
wij—ni— i przyspiesz—ni— pro™esów my- 
ślowy™h t—k, —by optym—lnie wyko
rzystyw—ć swoje możliwoś™i intelek- 
tu—lne.

Z—ję™i— objęły u™zniów ze szkółx 
Publi™zn— Szkoł— Podst—wow— w U—dłu- 
bie - Zespół Pl—™ówek yświ—towy™h w 
U—dłubie, Publi™zn— Szkoł— Podst—wo- 
w— Xr I w Uolonowskiem, Publi™zn— 
Szkoł— Podst—wow— w St—nisz™z—™h 
W—ły™h - Spóroku, Publi™zn— Szkoł— 
Podst—wow— Xr P w Strzel™—™h ypol- 
ski™h, Szkoł— Podst—wow— - Zespół 
Szkolno - qimn—zj—lny w Uiel™zy, 
Szkoł— Podst—wow— w Z—lesiu Śląskim. 
QA Z—ję™i— dl— u™zniów kl—s II i III szkół 
gimn—zj—lny™h i pon—dgimn—zj—lny™hx 
„Wy™how—nie do dzi—ł—lnoś™i z—wodo
wej w gimn—zj—™h i szkoł—™h pon—dgim- 
n—zj—lny™h”.

gelem udzi—łu u™zniów w tej ™zęś™i 
projektu było n—by™ie przez u™zniów i 
u™zenni™e umiejętnoś™i przygotow—ni— 
dokument—™ji kw—lifik—™yjnej do szkół 
i przyszłej pr—™y z—wodowej j—k rów
nież zorientow—nie u™zniów w o™enie 
wł—sny™h możliwoś™i“i predyspozy™j i 
z—wodowy™h.

fyło tox qimn—zjum Spe™j—lne - Ze
spół Szkół Spe™j—lny™h w Strzel™—™h 
ypolski™h, Publi™zne qimn—zjum z 
yddzi—ł—mi Dwujęzy™znymi - Zespół 
Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h w Strzel™—™h 
ypolski™h, Publi™zne qimn—zjum Xr P 
w Strzel™—™h ypolski™h, Publi™zne 
qimn—zjum w Szymiszowie, Publi™zne 
qimn—zjum w Ujeździe, Publi™zne qim- 
n—zjum Xr I w Z—w—dzkiem, Vi™eum 
ygólnokszt—ł™ą™e - Zespół Szkół ygól- 
nokszt—ł™ą™y™h w Strzel™—™h ypolski™h 
i Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e w Z—w—dz- 
kiem.

Serde™znie dziękujemy dyrektorom 
szkół gronu ped—gogi™znemu i u™zniom 
z— wsp—r™ie i wzię™ie udzi—łu w projek- 
™ie.

Zespół Projektowy

AKADEMIAAkademia przyszły™h 
f—™how™ów PRZYSZŁYCH 

FACHOWCÓW1

Egzamin barmahski

W r—m—™h projektu dl— u™zniów 
szkół z—wodowy™h z terenu powi—tu 
strzele™kiego „Ak—demi— przyszły™h 
f—™how™ów3” re—lizow—nego przez Po
wi—t Strzele™ki dzięki środkom pozy- 
sk—nym z Unii iuropejskiej r—m—™h Py 
UV Priorytet IX Dzi—ł—nie W.P Podnie
sienie j—koś™i i —tr—k™yjnoś™i szkolni™- 
tw— z—wodowego z—koń™zyły się szko- 
leni—x X—uk— sp—w—ni— metodą WAq, 
iksplo—t—™j— inst—l—™ji i urządzeń elek- 
try™zny™h do IkV i Uurs b—rm—n— I i II 
stopni—.

Uurs b—rm—ński re—lizow—ny przez 
wyspe™j—lizow—ną firmę szkoleniową 
„go™t—il Show” powst—ł z myślą o 
u™zni—™h, którzy ™h™ą podnieść lub zdo
być dod—tkowe kw—lifik—™je. ybe™nie 
b—rm—ństwo jest z—ję™iem interdys™y- 
plin—rnym. yd osoby pr—™ują™ej z— b—- 
rem ™oraz ™zęś™iej wym—g— się zdolno- 
ś™i ekwilibrysty™zny™h, zn—jomoś™i 
z—s—d miksologii, tow—rozn—wstw—, ob
sługi konsument— — n—wet psy™hologii 
sprzed—ży. Uurs zost—ł b—rdzo wysoko 
o™eniony przez benefi™jentów. Z—ję™i— 
wyróżni—ł— dyn—mi™zn— form— prow—- 
dzeni—, trener prow—dził z—ję™i— w spo
sób now—torski, ™iek—wy i w miłej —t- 
mosferze, wyk—zują™ się profesjon—li- 
zmem i wysokim poziomem f—™howej 
wiedzy. Xowe umiejętnoś™i, zdobyte 
pod™z—s kursu, benefi™jen™i mogli 
spr—wdzić pod™z—s praktyk w jednym z 
lok—li g—stronomi™zny™h. We wrześniu 
kolejne grup— pełnoletni™h benefi™jen- 
tów będzie mi—ł— ok—zję podnieść kw—- 
lifik—™je w z—kresie te™hnik miesz—ni— i 
miksow—ni— n—pojów i ™o™kt—ili.

W ™zerw™u IS-osobow— grup— 
u™zniów uzysk—ł— dod—tkowe kw—lifi- 
k—™je w z—kresie konserw—™ji, remon
tów, obsługi i mont—żu urządzeń elek- 
try™zny™h or—z —p—r—tury kontrolno- 
pomi—rowej do IkV, tzw. świ—de™two 
kw—lifik—™yjne ”SiP”. U™zestni™y zdo- 
byw—li w tr—k™ie trw—ją™ego Q miesią™e 
kursu nowe umiejętnoś™i pod okiem 
Wiesł—w— Uędzierskiego or—z odbyli 
praktyki w firmie „Dor-fur” świ—d™zą- 
™ej usługi elektro-inst—l—torskie. SH 
godzin pr—ktyki jedn—k szybko minęło 
i k—żdy z u™zestników przystąpił do 
egz—minu. giężk— pr—™— pod™z—s szko
leni— opł—™—ł— się, wszys™y benefi™jen- 

™i pozytywnie zd—li egz—min kw—lifik—- 
™yjny przed komisją XyT powoł—ną 
przez Prezes— Urzędu Regul—™ji iner- 
getyki n— uzysk—nie upr—wnień energe- 
ty™zny™h.

W dniu IT ™zerw™— PHIIr., egz—- 
minem kw—lifik—™yjnym z—mknięto 
również I turę kursu sp—w—ni— bl—™h i 
rur spoin—mi p—™hwinowymi w meto
dzie WAq, którego benefi™jent—mi ost—- 
te™znymi byli u™zniowie Zespołu Szkół 
Z—wodowy™h nr I w Strzel™—™h ypol- 
ski™h i Te™hnikum S—mo™hodowego w 
Strzel™—™h ypolski™h. Dzięki ogrom
nemu wysiłkowi prow—dzą™y™h @gze- 
sł—w Pow—ł—, St—nisł—w Szuszkiewi™z, t—- 
nusz g—l-g—łkoA włożonemu w j—k n—j- 
lepsze przygotow—nie, egz—min zd—ło 
IW benefi™jentów. Również u™zestni™y 
szkoleni— sp—w—ni— metodą WAq wzięli 
udzi—ł w pr—ktyk—™h z—wodowy™h, zor- 
g—nizow—ny™h w przedsiębiorstwie Ule- 
inm—nn Wyroby Wet—lowe Sp. z o.o. 
Włodzi sp—w—™ze mieli ok—zję wypró- 
bow—ć zdobyte wiedzę i umiejętnoś™i 
n— h—li produk™yjnej.

Zdję™i— z kursów, pr—ktyk i egz—- 
minów możn— zob—™zyć n— stronie in
ternetowej www.—k—demi—pf.powi—t- 
strzele™ki.pl .

ralina Uajstura

Egzamin ze spawania

strzele%25e2%2584%25a2ki.pl


T p O w I A T s T R z i v i C K I

Powi—towe zakończenie roku szkolnego
™d ze str. I

y p i R T Y P R e g Y

eniela ghmielD nau™zy™iel mianowanyD bibliotekarzD otrzymała nagrodę z— sz™zeE 
gólny wkład i zaangażowanie w wykonywaną pra™ę

Podcz—s uroczystościD j—k wspo- 
mni—noD przek—z—no również serdeczne 
podziękow—ni— z— wspier—nie - w różE 
nych —spekt—ch - dzi—ł—lności szkół 
przez rodzicówD firmy i instytucje.

Ireneusz Strych—cz Pirm— Tr—nsport 
Więdzyn—rodowy - z— współpr—cę przy 
org—niz—cji pr—ktyk z—wodowych dl— 
uczniów Technikum o specj—lności spe
dytor or—z z— pomoc przy moderniz—cji 
boisk szkolnych w Zespole Szkół Z—- 
wodowych Xr I w Strzelc—ch ypolskichF 

hom Pomocy Społecznej w U—dłu- 
bie - hyrektor t—nin— Teleg— - z— b—rdzo 
dobrą współpr—cę w procesie kształce
ni— i wychow—ni— dzieci niepełnospraw
nych or—z z— nieodpł—tne korzyst—nie z 
bus—D dzięki któremu uczniowie Zespołu 
Szkół Specj—lnych przy hPS w U—dłubie 
mogą wyjeżdż—ć n— wycieczki eduk—cyj- 
neD z—wody sportowe i z—jęci— integra
cyjne,

Stow—rzyszenie n— Rzecz Rozwoju 
iduk—cji i Reh—bilit—cji ysób Xiepełno- 
spr—wnych w U—dłubie - Prezes Uorne-

li— Wroszczyk - Stow—rzyszenie pozy
skuje fundusze n— wzbog—cenie dzi—ł—l- 
ności Zespołu Szkół Specj—lnych przy 
hPS w U—dłubie org—nizuje również im
prezy, wycieczki eduk—cyjne,

Tow—rzystwo Przyj—ciół hzieci 
ypolski yddzi—ł Region—lny - yddzi—ł 
Powi—towy w Strzelc—ch ypolskich - 
horot— Ł—kis - TPh od kilku l—t wspo- 
m—g— org—nizow—ne przez Zespół Szkół 
Specj—lnych przy hPS w U—dłubie Uon- 
kursy U—rtek Świątecznych fożon—ro- 
dzeniowych i Wielk—nocnych w szcze
gólności przek—zuje fundusze n— z—kup 
n—gródF

ercelorWitt—l Pol—nd SFe oddzi—ł w 
Zdzieszowic—ch przedst—wiciel tózef 
fukowiński dyrektor pr—cy - Z— syste- 
m—tyczne wspier—nie w pl—cówce z—d—ń 
eduk—cyjnych i opiekuńczych Specj—l- 
nego yśrodk— Szkolno Wychow—wcze- 
go w VeśnicyF 
t—n gz—nguleit - Przewodniczący R—dy 
Rodziców w Viceum ogólnokszt—łcącym 
w Z—w—dzkiem- podziękow—nie z— trzy

letnią pr—cę w R—dzie RodzicówF Wspie
ranie szkoły we wszystkich przedsię
wzięci—^ przede wszystkim z— pomoc 
przy org—niz—cji Zj—zdu —bsolwentów 
ok—zji TS-leci— szkołyF

t—n Smerecz—ński - Prezes Spółki 
„Technodrew Polsk—” Wypos—żenie 
wnętrz SpF z o.o. - Podziękow—nie z— 
pomoc w umeblow—niu Viceum ygól- 
nokszt—łcącego w Z—w—dzkiem or—z 
ufundow—nie b—rdzo cennych n—gród dl— 
n—jlepszych —bsolwentów liceumF Po- 
n—dto z— wsp—rcie fin—nsowe festiw—lu 
„Pod gołym niebem” org—nizow—nym 
przez Zespół Szkół Specj—lnych przy 
hPS w Z—w—dzkiem or—z pomoc w po- 
zysk—niu zn—cznej ilości obuwi— dl— 
uczniów z firmy heichm—nn.

X—dleśniczy mgr inżF Zdzisł—w Sie- 
wier— - X—dleśnictwo Z—w—dzkie - z— 
pomoc przy org—niz—cji wizyty p—rtner- 
skiej Zespołu Szkół Specj—lnych w przy 
hPS w Z—w—dzkiem z progr—mu gome- 
nius w r—m—ch projektu „gultur—l gock- 
t—il” poprzez z— udostępnienie z—byt- 
kowego obiektu wr—z z wypos—żeniem 
rekre—cyjnym X—dleśnictw— or—z ufun- 
dow—nie upominków dl— uczestników 
progr—muF

fogusł—w S—l—chn— - członek pre
zydium R—dy Rodziców - z— przeprow—- 
dzenie egz—minu n— k—rtę motorowe
rową dl— uczniówF

W—rcin f—rtodziej - Usługi Szkole
niowe Wir—ż - fund—tor n—grody dl— 
uczniów w post—ci bezpł—tnego kursu 
pr—w— j—zdy w roku szkolnym PHIHG 
PHII, fund—tor n—grody dl— uczniów 
podcz—s ”hni— Sportu Szkolnego”

W—ri—n Żyłk— - Z8R sp z o.o. - 
współorg—nizuje dzi—ł—ni— szkoły w z—- 
kresie org—niz—cji imprez okolicznościo
wych i promocji szkoły, sponsoruje wy- 
j—zdy uczniów n— wypoczynek or—z 
umożliwi— uczniom pozysk—nie środków 
n— wycieczki szkolne, z—wsze życzliwy, 
przychylny i chętny do współpracy.

Podcz—s uroczystości nie mogło z—- 
br—knąć występów n—szych szkolnych 
—rtystówx uczniów z Zespołu Szkół przy 
hPS w U—dłubiex Piotr— fosego i Piotr— 
Pzionki or—z zespół romski „Sumn—ku- 
ne gi—woche” z Zespołu Szkół im. e. 
U—mińskiego w Strzelc—ch ypolskich.

Vetni— Szkoł— Pilmow— 
w gze™h—™h

Tylko cztery osoby z Polski będą reprezentow—ć n—sz kr—j n— Vetniej Szkole 
Pilmowej w czeskich R—kovic—ch nied—leko Pr—gi. Więdzy IQ — IW czerwc— odbędzie 
się bowiem drug— edycj— poświęconego sztuce filmowej międzyn—rodowego spotk—- 
ni— uczniów z Polski, istonii, Rumunii, czech i Słow—cji.

Przedsięwzięcie st—ło się możliwe dzięki projektowi DDP—trz i zmieniaj”, w 
którym uczniowie strzeleckiego Zespołu Szkół ygólnokszt—łcących biorą —ktywny 
udzi—ł już trzeci rok, czyli od s—mego początku. Wożliwość uczestniczeni— w Vetniej 
Szkole Pilmowej jest niewątpliwie n—grodą z— wyróżni—jącą się pr—cę grupy. W 
cz—sie tego międzyn—rodowego spotk—ni— uczniowie będą pr—cow—ć n—d stworze
niem wł—snego filmu dokumentalnego. enim—tor—mi i opiekun—mi merytoryczny
mi będą eksperci ,,P—trz i zmieni—j” @eduk—cj— glob—ln—A or—z mistrzowie sztuki 
filmowejx reżyser, montażysta, oper—tor k—mery.

Reprezent—ntką n—szego kraju będzie pierwszokl—sistk— ze strzeleckiego ogól- 
ni—k— - iwa Uu™zyńsk—D któr— w grupie ,,P—trz i zmieni—j” dzi—ł— jeszcze od 
cz—sów szkoły gimn—zj—lnej, — w tym roku pok—z—ł— swoje możliwości, współtwo
rząc film ,,gz—s grozy” poświęcony powst—niom śląskim.

Vetni— Szkoł— Pilmow— to - zgodnie z z—proszeniem gentrum iduk—cji ybyw—- 
telskiej- przedsięwzięcie skierow—ne do osób twórczych, z—interesow—nych sztuką 
filmową @szczególnie dokumentemA, chcących się wypowiedzieć, podzielić swoimi 
opini—mi w nietypowy sposób, — przy ok—zji pozn—ć ciek—wych ludzi z innych 
krajów. T—ką wł—śnie osobą jest niewątpliwie lice—listk— z n—szego ogólni—k—, n— 
której rel—cję w—rto będzie poczek—ć.

horota Wackula

ubuntwu 
n— SS miejs™u 

w Pols™e
Drużyna „ubuntwu” ze StrzeE 

le™ zajęła SS miejs™e w finale yiimE 
piady DialXet Wasters PHII

Zespół „ubuntwu” z Viceum ygól- 
nokszt—łcące w Strzelc—ch ypolskich 
z—jął drugie miejsce w k—tegorii pon—d- 
gimn—zj—lnej w Wielkim Pin—le ygól- 
nopolskiej ylimpi—dy Wiedzy o Inter
necie hi—lXet W—sters. Wielki Pin—ł tur
nieju z—kończył półroczne, wieloetapo
we zm—g—ni— pon—d RH tys. z—wodni- 
ków z c—łej Polski.

hrużyn— wyst—rtow—ł— w skł—dziex 
R—f—ł rirsz, W—teusz Sznur—, Urzysztof 
Wróbel, Tom—sz Pietrowski. ypieku- 
nem drużyny „ubuntwu” jest P—weł P—- 
g—cz.

dokF ze str. Q
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PRACODAwCY:

MALARZG PŁYTKARZ DZIEWKOWIgE e wykszt—ł™enie z—wodowe 
e obsług— wózk— widłowego

OPERATOR KOPARKI
UATf I VUf P

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

KAMIENIARZ ROŻNIĄTÓW e obsług— szlifierki kątowejD
e mile widzi—n— obsług— wózk— 

widłowego
e doświ—d™zenie

ROBOTNIK fUDOWLANY POWIAT
STRZELEgKI

e umiejętnoś™i m—l—rskie
i tynk—rskie

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

e doświ—d™zenie - samodzielność
w wykonyw—niu pr—™

- pr—wo j—zdy k—t. f
OPERATOR KOPARKO 
e ŁADOWARKI

STRZELEgE OP. - wykszt—ł™enie z—wodowe
- s—modzielność w wykonyw—niu 
pr—™ - doświ—d™zenie

INŻYNIER fUDOWLANY WOJ. OPOLSKIE - wykszt—ł™enie inżynier budow.
KIEROWNIK fUDOWY KOLONOWSKIE - wykszt.wyższe lub średnie

- upr—wnieni— budowl—ne 
w br—nży konstruk™yjnej 
bez ogr—ni™zeń

- min. S l—t doświ—d™zeni—
- dobr— zn—jomość
j. niem. lub —ngielskiego

fLAgHARZ - DEKARZ WEDŁUq ZLEgEN - wykszt—ł™enie z—wodowe
- min. P l—t— doświ—d™zeni—

TOKARZG PREZER tEMIELNIgA - wykszt—ł™enie z—wodowe 
lub te™hni™zne

PREZER RASZOWA - wykszt—ł™enie z—wodowe
- min. S l—t doświ—d™zeni—

TOKARZ RASZOWA - wykszt—ł™enie z—wodowe
- min. S l—t doświ—d™zeni—

SLUSARZ - SPAWAgZ STRZELgE OP. - wykszt—ł™enie z—wodowe
- kurs sp—w—™z— elektry™znego 

i g—zowego
- s—modzielność

w wykonyw—niu pr—™
PRAgOWNIK OfROfKI 
DREWNA

KOLONOWSKIE - wykszt—ł™enie podst—wowe lub 
z—wodowe - doświ—d™zenie

- oper—tor m—szyn - pil—rz
OgHRONA MIENIA STRZELgE OP. - mile widzi—n— zn—jomość 

j. ob™y™h
MAqAZYNIER
- SPRZEDAWgA

STRZELgE OP. - wykszt—ł™enie średnie
- komunik—tywność
- podst—wow— obsług— komp.
- dyspozy™yjność

PRAgOWNIK PRODUKgtI 
GPAKOWAgZ

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

PRAgOWNIK PRODUKgtI STRZELgE OP. - zdolnoś™i m—nu—lne
PRAgOWNIK PRODUKgtI STRZELgE OP.
OPERATOR WIfROPRASY 
DO PRODUKgtI ELEMENTÓW 
fETONOWYgH

STRZELgE OP. - wykszt—ł™enie z—wodowe
- doświ—d™zenie n— podobnym 

st—nowisku
- upr—wnieni— oper—tor— do 

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

OPERATOR WĘZŁA 
fETONIARSKIEqO

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

do produk™ji miesz—nek 
betonowy™h

KIEROWNIK ZAKŁADU STRZELgE OP. - wykszt. średnie lub wyższe
- zn—jomość br—nży betonowej
- komunik—tywnośćD dyspoz.
- umiejęt. kierow—ni— zespołem
- pr—wo j—zdy k—t. f
- obsług— komputer—

PRAgOWNIK qOSPOD. qORA SW. ANNY - orze™zenie o niepełnospr—wn.
ELEKTRYK ZAWADZKIE - wykszt. średnie te™hni™zne 

kierunkowe
- umiejętność ™zyt—ni— 

s™hem—tów elektry™zny™h
- upr—wnieni— SEP do Ikv
- podst—wow— zn—jomość 

sterowników PLg
- doświ—d™zenie n— podobnym 

st—nowisku
ELEKTRYK W DZIALE 
UTRZYMANIU RUgHU

STRZELgE OP. - wykszt—ł™enie elektryk
- zn—jomość ™zyt—ni— s™hem—tów 

hydr—uli™zny™hD 
pneum—ty™zny™hD elektry™zny™h

- s—modzielność
- upr—wnieni— SEP do PH kv
- min. Q letnie doświ—d™zenie
- mile widzi—n— zn—jomość
j. —ngielskiego

ELEKTRYK fUDOWLANY gAŁY KRAJ - upr—wnieni— „E”
- P letnie doświ—d™zenie

PIEgOWY ZAWADZKIE - wykszt—ł™enie min. z—wodowe 
lub średnie

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

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

OPERATOR WÓZKA
WIDŁOWEqO

STRZELgE OP. - upr—wnieni— n— wózki widłowe

WIERTAgZGOPERATOR 
WIERTNIO PIONOWYgH

WOJ. OPOLSKIE - upr—w. n— wiertni™e pionowe

HYDRAULIK STRZELgE OP. - mile widzi—ne upr—wnieni— 
sp—w—lni™ze

- pr—wo j—zdy k—t.f
- P-Q l—t— doświ—d™zeni—

OfUWNIK - AUTOMATYK 
WYKRAWANIA

STRZELgE OP. - wykszt—ł™enie średnie 
te™hni™zne lub inform—ty™zne

- b—rdzo dobr— zn—jomość 
obsługi komputer—

- dokł—dność
- mile widzi—n— zn—jomość 

obsługi ploterów
PRYZJER STANISZgZE WLK - wykszt—ł™enie z—wodowe

- doświ—d™zenie
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hom Pomo™y Społe™znej
w Strzel™—™h ypolskie
tel. RTIPQPWd RTIQRVH
eEm—ilx dpsFstrzelceopolskiedwp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. RTPQVRS
z filią w Veśni™y
telF RTQWVRHd RTQWVQH

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

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

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

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

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

Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e
w Z—w—dzkiem
telF RTITRQH
eEmail x li™eumzadedu.appleFpl

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

Por—dni— Psy™hologi™znoEPed—gogi™zn— 
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTIQHPT
eEmailx pppstrzelcedpocztaFonetFpl

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS 
w Z—w—dzkiem
telF RTPHHRTd RTITHRWd RTPHHRW 
eEmailx zss_zawadzkiedpocztaFonetFpl

Zespół Szkół Spe™j—lny™h
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTIPVVP
eEmailx gimspecjdtlenFpl

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

Spe™j—lny yśrodek 
SzkolnoEWy™hoEw—w™zy w Veśni™y 
telF RTISPTI
eEmailx soswlesnicadpocztaFonet.pl

Szkolne S™hronisko Włodzieżowe 
w qórze Swf enny
telF RTISRUQ
eEmailx szkolneschroniskodwp.pl

S—modzielny Publi™zny Z—kł—d ypieki 
Zdrowotnej w Strzel™—™h ypolski™h 
telF RTIQPWIeWS
eEmailx szpitaldszpitalFstrzelceEop.pl

Komend— Powi—tow— P—ństwowej Str—ży 
Poż—rnej w Strzel™—™h ypolski™h
telF RHRWWHQ

Komend— Powi—tow— Poli™ji 
w Strzel™—™h ypolski™h 
telF RTPIPHHd RTPIWHQ

Powi—towy Snspektor Weteryn—rii 
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTIRSPV

Powi—towy Snspektor—t X—dzoru 
fudowl—nego w Strzel™—™h ypolski™h 
telF RTQWHWW

Powi—tow— St—™j— S—nit—rno e 
ipidemiologi™zn— 
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RRHHQIQ

Powi—towy Urząd Pr—™y
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTPIVHH
eEmailx opstdpracaFgovFpl

PRZESSĘfsyRSTwy uywuxiuegti 
sewygryhywEj w STRZEvgAgr ypyvsuigr 

SPÓVUA eUgYJNA 
informuje

W związku z wprow—dzeniem nowego rozkł—du j—zdy —utobusów od dni— HIfHUfPHII 
rF 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.

Powi—towy Rze™znik Konsumentów r—dzix

W—k—™yjne z—kupy
w kra ju i zagranicą

Polskie Stow—rzyszeaie 
hi—betyków 

Uolo Powi—towe
RUeIHH Strzeke ypolskieD 

uIf Kr—kowsk— IT 
telF UUGRTI PU SRy UUG RTI PQ PHy 

tel komF THR SRH RHP

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

Z—strzeg—my sobiepr—wo skr—c—ni— 
tekstów. W—teri—łów 

nie zamówionych nie zwr—c—my. 
hrukx Druk—rni— „PRO WEDSA” 

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

If Uursy likwidow—ne w sobotyD niedziele i święt—

tr—s— godzF odj—zdu

Strzel™e yp. - qliwi™e UFHH
qliwi™e - Strzel™e yp. W.IH

Strzel™e yp. - qliwi™e IPFHH

qliwi™e - Strzel™e yp. ir.hh

Pf Uursy likwidow—ne w niedziele i święt—

tr—s— godzF odj—zdu

Strzel™e yp. - ypole UFHH

ypole - Strzel™e yp. W.QH

Strzel™e yp - ypole IPFIH

ypole - Strzel™e yp. iq.ph

Strzel™e yp.- ypole IRFIS

ypole - Strzel™e yp. it.qh

Qf Uursy likwidow—ne w dni robo™ze

tr—s— godzF odj—zdu

Uj—zd - Kędzierzyn-Koźle TFIS

Kędzierzyn-Koźle - Uj—zd TFSH

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

kurs przed skró™eniem godzF 
odj—zdu

kurs po skró™eniu godzF 
odj—zdu

Strzel™e yp. Prudnik TFHH Strzel™e yp. - Kr—pkowi™e TFHH

Prudnik - Strzel™e yp. V.HS Kr—pkowi™e - Strzel™e yp. WFIS

Strzel™e yp - ylesno WFQH Strzel™e yp. - Z—w—dzkie WFQH

ylesno - Strzel™e yp. ip.ph Z—w—dzkie - Strzel™e yp. IQFIS
Strzel™e yp. - Lublinie™ VFSS Strzel™e yp. - Z—w—dzkie VFSS

Lublinie™ - Strzel™e yp. ii.ih Z—w—dzkie - Strzel™e yp. IIFSS

ypole - qliwi™e VFHH ypole - Płużni™— VFHH

qliwi™e - Strzel™e yp. ip.hh Płużni™— - ypole IIFRH

ypole - qliwi™e IIFHH ypole - Płużni™— IIFHH
qliwi™e - Strzel™e yp. ir.hh Płużni™— - Strzel™e yp. IRFRH
Żędowi™e - K-Koźle TFHS Żędowi™e - Uj—zd TFHS

K-Koźle - Strzel™e yp. VfIS Uj—zd - Strzel™e yp. VFSH

Strzel™e yp. K-Koźle VFPH Strzel™e yp. - Uj—zd VFPH

K-Koźle - Strzel™e yp. ih.hh Ujszd - Strzel™e yp. IHFQS

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.

nowo 0/wm1

Ośrodek Szkolenia Kierowców
PKS w Strzelcach Opolskich SA

orgemiz^je:

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

ŚZĆZt LXłt Y* / Zfl ft S Y
PKS w Strzelcach Opofcklch SA
Slrzolce Opolskie, uli 1 Map 59
1al. 77 ■161 31 01, feK 77 461 33 56
łwm. 715 1ł4 €16

uweqe uiiRywgYF

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

kursESzkolenie okresowe dl— kierowców k—tegori—DDh” 

Z—pr—sz—my

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

Rozpo™zęły się w—k—cje, cz—s 
wyj—zdów, odpo™zynkuF Przebyw—- 
ją™ n— urlopie w kraju bądź z— gr—ni™ą 
dokonujemy mniejszy™h lub więk- 
szy™h z—kupówF Uonsumen™i pytąją 
często, ™o w przyp—dku gdy z—ku
piony tow—r ok—że się w—dliwyF gzy 
npF kupują™ r—dio w qd—ńskuD zmu
szeni jesteśmy jech—ć do qd—ńsk— 
złożyć rekl—m—™jęC A ™o w przyp—d- 
kuD gdy z—kupimy tow—r z— gr—ni™ąC 
Sstnieją dw— tryby rekl—m—™ji - rekl—- 
m—™j— z tytułu niezgodnoś™i tow—ru 
z umową i rekl—m—™j— z tytułu gw—- 
r—n™ji jeśli j— posi—d—myF S w z—leżno- 
ś™i od wyboru trybu sytu—™j— przed- 
st—wi— się odmiennieF

W przyp—dku npF tego r—di— ku
pionego w qd—ńsku jeśli ™h™emy sko- 
rzyst—ć z rekl—m—™ji z tytułu niezgod- 
noś™i tow—ru z umową - musimy 
zgłosić ją u sprzed—w™y - ™zyli nie
stety ud—ć się do qd—ńsk— lub wy- 
sł—ć t—m sprzęt z pisemną rekl—m—cją. 
teśli posi—d—my k—rtę gw—r—ncyjną 
zgł—sz—my spr—wę w n—jbliższym 
serwisie gw—r—ncyjnym.

Podobnie jest z tow—r—mi z—ku
pionymi z—gr—nicą. Xiestety zd—rz— 
sięD że wiele sprzętów kupionych w 
innych kr—j—ch nie posi—d— serwisów 
gw—r—ncyjnych w Polsce i w konse
kwencji i tuk zmuszeni jesteśmy z—- 
ł—twi—ć spr—wę w miejscu z—kupu 
osobiście lub przez rodzinę.

hrugą spr—wą jest f—ktD iż nie n— 
k—żdy tow—r otrzym—my k—rtę gw—- 
r—ncyjną gdyż gw—r—ncj—nie jest obo
wiązkiem sprzed—wcy — dod—tko- 
wym z—bezpieczeniem dl— konsu
ment—. hl— przykł—du kupując ubra
ni— czy buty rz—dko otrzymujemy 
k—rtę gw—r—ncyjną. Więc rekl—m—cję 
musimy niestety skł—d—ć u sprzed—w-

cy. Z—ł—twi— się to n—j częściej wy
syłkowo.

ybecnie konsumenci wiele tow—- 
rów kupują przez Snternet z terenu 
c—łego kraju i w przyp—dku rekl—m—- 
cji również muszą wysył—ć tow—r do 
sprzed—wcy. W przyp—dku jedn—k 
z—kupu przez Snternet m—my pr—wo 
zwrotu tow—ru do IH dniD jeśli tow—r 
nie spełni— n—szych oczekiw—ń lub po 
prostu rozmyśliliśmy się. T—kich 
pr—w nie m—my kupując w sklep—ch 
osobiście. gzęsto konsumenci są roz- 
ż—leniD że po dosłownie IH minut—ch 
chcieli odd—ć tow—r nieużyw—nyD m—- 
jąc p—r—gonD — sprzed—wc— nie wyra
ził n— to zgody. XiestetyD sprzed—w- 
c— nie musi w świetle obowiązuj ących 
przepisów przyjmow—ć zwrotów 
tow—rów. hl—tego kupując n— w—k—- 
cj—ch dokonujmy rozw—żnych z—ku- 
póWd gdyż nie m—my pr—w— zwrotu 
tow—ru.

Wyjeżdż—jąc n— w—k—cje p—mię- 
t—jmy również o z—bezpieczeni—ch 
dotyczących wyn—jmow—nych noc
legów. X—jlepiej ust—l—ć wszelkie 
kwestie związ—ne z terminem wyj—z- 
duD ceną, w—runków z—kw—terow—ni— 
m—ilowo. W—my wówcz—s potwier
dzenie wynegocj ow—nych w—runków 
podst—wę skł—d—ni— rekl—m—cji gdy n— 
miejscu ok—że sięD ze w—runki są zu
pełnie inne. teśli wyn—jmujemy noc
leg przez biuro podróży czyt—jmy 
dokł—dnie treść umowy i nie podpi
sujmy nic w ciemno. Ustne z—pew- 
nieni— pracowników nie z—wsze po- 
kryw—ją się z rzeczywistością i trud
niej je udowodnić w r—zie sporu.

W przyp—dku problemów z—- 
wsze możn— zwrócić się do Rzeczni
k— Uonsumentów o por—dę lub inter
wencję w spr—wie.

W—łgorz—t— Pł—szczyk

Apel poli™ji
Strzeleccy policj—nci apelują o 

wł—ściwe z—bezpiecz—nie i przecho- 
wyw—nie w—rtościowych rzeczyD 
gdyż chwil— nieuw—gi czy pośpiechu 
może spowodow—ć ich utr—tę. Zgł—- 
sz—ją się do n—s osobyD którym giną 
np. s—szetkiD torebki or—z portfele z 
dokument—mi i pieniędzmi or—z inne 
w—rtościowe przedmioty. t—k się ok—- 
zuje wł—ściciele często pozost—wi—ją 
w—rtościowe rzeczy w niez—mknię- 
tych mieszk—ni—ch or—z w poj—zd—ch 
w widocznych miejsc—ch. Xie —fi- 
szujmy się z ilością posi—d—nych pie
niędzy w portfeluD nie wd—w—jmy się 
w dyskusje z niezn—jomymi podcz—s 
z—kupów czy odwiedz—jącymi n—sze

domyD gdyż oni tego wł—śnie ocze- 
kująD — rozmow— jest sposobem n— 
wzbudzenie z—uf—ni—.

Strzeleccy policj—nci przypomiE 
n—j ą, że kierow—nie poj —zd—mi w tym 
również rower—mi będąc pod wpły
wem —lkoholu jest k—r—lne @ m.in. 
grzywn—D k—r— ogr—niczeni— wolności 
i k—r— pozb—wieni— wolności do P l—t 
or—z z—k—z prow—dzeni— poj—zdówA. 
qdy z—w—rtość —lkoholu przekr—cz— 
HdS promil— m—my do czynieni— z 
przestępstwemD poniżej H,S promil— 
z wykroczeniem. Uierow—nie pod 
wpływem —lkoholu to obok niedosto- 
sow—ni— prędkości jedn— z przyczyn 
wyp—dków.

Wydzi—ł Z—rządz—ni— Kryzysowego
Tel. wew.x UTTd UTU.
Wydzi—ł iduk—™jiD KulturyD
Kultury Pizy™znej i Turystki
Tel. wew.x UUHd UUId UUPd UUQ.
Zespół dsF Promo™ji Powi—tu UIQ
Wydzi—ł y™hrony Środowisk—
Tel. wew.xUVHD UVId UVPd UVSd UVT.
Wydzi—ł qospod—rki Wieniem Powi—tu
Tel. wew.xUVQD UVR.
Wydzi—ł Snwesty™ji i Z—rządz—ni— 
Pundusz—mi
Tel. wew. UWHd UWI

dpsFstrzelceopolskiedwp.pl
dlubdwp.pl
soswlesnicadpocztaFonet.pl
szkolneschroniskodwp.pl
szpitaldszpitalFstrzelceEop.pl
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Pięćdziesięciu n—grodzonych

Dyrektorzy placówek oświatowych Powiatu Strzeleckiego

Zespół Szkół imF eF U—mińskiego w Strzel™—™h ypolski™h

Urystyna Paczuła
I miejs™e pod™z—s XXXIV Przeglądu Zespołów Artysty™zny™h „Nie- 
przet—rtego Szl—ku” w qrodkowie, II miejs™e w Wojewódzkim Uon
kursie W—tem—ty™znym i III miejs™e pod™z—s IX Wojewódzkiego 
Uonkursu qeogr—fi™znego „Polsk— w Zjedno™zonej iuropie” 
Sabina Stencel
R miejs™e w Wojewódzkim Uonkursie Polonisty™znym „Sł—wni Pol—- 
™y”
Tomasz Bryłka
I miejs™e w Wojewódzkim Uonkursie W—tem—ty™znym, I miejs™e 
zespołowo i V miejs™e indywidu—lne w XI Wojewódzkim Uonkursie o 
fezpie™zeństwie Ru™hu Drogowego

Zespół Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h w Strzel™—™h ypolski™h 
Publi™zne qimn—zjum 

z yddzi—ł—mi hwujęzy™znymi w ZSy

Wichał Salachna
l—ure—t, V miejs™e w XVI ygólnopolskim Uonkursie ristory™znym 
„Vosy żołnierz— i oręż— polskiego”Y jest również l—ure—tem w XVII 
Wojewódzkiego Uonkursu ristory™znego
Piotr Bielak
l—ure—t, P miejs™e w ygólnopolskim Uonkursie tęzyk— Xiemie™kiego 
dl— qimn—zj—listów, Q miejs™e w XV Wojewódzkim Uonkursie Infor- 
m—ty™znym or—z Q miejs™e w Wojewódzkim Uonkursie tęzyk— Nie- 
mie™kiego dl— qimn—zj—listów, jest też ™złonkiem drużyny inform—- 
tyków
Wałgorzata Urbanowicz
I miejs™e pod™z—s ygólnopolskiej ylimpi—dy tęzyk— Angielskiego dl— 
Szkół qimn—zj—lny™h, jest l—ure—tką Wojewódzkiego Uonkursu tęzy- 
k— Angielskiego, I miejs™e pod™z—s X Więdzyn—rodowego konkursu 
tęzyk— Angielskiego „qolden ywl”
hrużyna informatykówx
Bartosz BednarczykD Tomasz SiwekD Piotr BielakD Patryk WacławE 
czyk
fin—liś™i R miejs™e w V ylimpi—dzie Wiedzy o Interne™ie DIALNET 
WASTiRS or—z Pin—liś™i ylimpi—dy Inform—ty™znej qimn—zj—listów 
Bianca Dudek
l—ure—tk—, W miejs™e w ygólnopolskim Uonkursie tęzyk— Niemie™- 
kiego dl— qimn—zj—listów z—jęł— również , Q miejs™e w Wojewódzkim 
Uonkursie, tęzyk— Niemie™kiego dl— qimn—zj—listów
Wagdalena Wichalska
fin—listk— X Więdzyn—rodowego Uonkursu tęzyk— Angielskiego „qol- 
den ywl”Y jest również Pin—listką Wojewódzkiego Uonkurs qeogr—- 
fi™znego
Wichał Zarczuk
l—ure—t XVI ygólnopolskiego Uonkursu ristory™znego „Losy żoł
nierz— i oręż— polskiego”

Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e w ZSy

eleksandra Vaburda
III miejs™e w fin—le VVI ygólnopolskiego Uonkursu Re™yt—torskiego 
w k—tegoriix poezj— śpiew—n—
Warcin Walecko
III miejs™e w VI ylimpi—dzie Viter—tury i tęzyk— Polskiego
Wichał Vudwig
l—ure—t XXXIV ylimpi—dy tęzyk— Xiemie™kiego
Wateusz Vudwig
l—ure—t XXXIV ylimpi—dy tęzyk— Xiemie™kiego
Uatarzyna Wolnik
fin—listk— XXXIV ylimpi—dy tęzyk— Xiemie™kiego

Starosta wręcza nagrodę tessice endraczek

Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e w Z—w—dzkiem

Uamil Palihski
II miejs™e w Uonkursie „Przyrod— w z—b—w™e” n— z—b—wkę fizy™zną w 
r—m—™h projektu P—rtnerzy w N—u™e, org—nizow—nego przez Uniwer
sytet Śląski
Ulaudia Unopik
II miejs™e w województwie w XIX ylimpi—dzie Promo™ji Zdrowego 
Stylu Ży™i—, V miejs™e zespołowo pod™z—s XIX Rejonowy™h Wi
strzostw Pierwszej Pomo™y PgU, br—ł— udzi—ł w XXXIII W—łej ylim
pi—dzie W—tem—ty™znej, jest red—ktorką dzi—łu n—ukowego g—zety 
szkolnej „Wy o N—s”
Uamil Zalewski
II miejs™e w rzu™ie osz™zepem pod™z—s Wojewódzki™h Igrzysk— Wło- 
dzieży Szkolnej Li™e—li—d—
hrużyna piłki ręcznej chłopcówx
Wateusz Albingier, Wateusz UaczkaD hawid SchabowiczD hamian 
BuczkoD hawid Skwara, Wichał teruszka, Łukasz gałujek, hawid 
Bryś, henis Staszek
III miejs™e w pił™e rę™znej ™hłop™ów pod™z—s Wojewódzki™h Igrzysk 
Włodzieży Szkolnej LIgiALIADA
Warta Bury
L—ure—tk— opolskiej edy™ji yśmiu Wsp—ni—ły™h, II miejs™e zespoło
wo w konkursie n— prezent—™ję w r—m—™h projektu P—rtnerzy w N—- 
u™e „Pestiw—l N—uki w N—szej Szkole” org—nizow—nym przez Uniwer
sytet ypolski, zdobył— V miejs™e zespołowo pod™z—s XIX Rejono- 
wy™h Wistrzostw Pierwszej Pomo™y PgU, red—ktor n—™zeln— g—zety 
szkolnej „Wy o N—s”.

Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I w Strzel™—™h ypolski™h

tessika Andraczek
I miejs™e w fin—le wojewódzkim w tenisie stołowym drużynowo, in- 
dywidu—lnie or—z w gr—™h podwójny™h pod™z—s Li™e—li—dy or—z uzy
sk—ł— —w—ns do Wistrzostw Polski @VII miejs™e indywidu—lnie i V 
miejs™e w gr—™h podwójny™hA
Andrzej Wisz
II miejs™e w fin—le ™entr—lnym Więdzyn—rodowego Uonkursu „Nie- 
mie™ki dl— fystrz—ków” org—nizow—nego przez qoethe Institut 
Patrycja gzichoh
fin—listk— XII ygólnopolskiego Uonkursu W—tem—ty™znego ”iukli- 
des”, z—jęł— również III miejs™e w XV Uonkursie W—tem—ty™znym 
im. dr T. Unysz—
Regina Uaczmarczyk
I miejs™e drużynowo i w gr—™h podwójny™h or—z III miejs™e indywi- 
du—lnie w fin—le wojewódzkim w tenisie stołowym pod™z—s Li™e—li—dy 

Xagrodzeni uczniowie otrzymali plecaki Xagrodę odbiera Andrzej Wisz

i uzysk—ł— —w—ns do Wistrzostw PolskiY ™złonkini drużyny piłki noż
nej dziew™ząt
hryżyna piłki nożnej dziewcząt Słona Sotor, Xatalia Rudner, WoniE 
ka ZmudaD Warta hambiecD Regina Uaczmarczyk
II miejs™e w fin—le wojewódzkim w h—lowej pił™e nożnej dziew™ząt 
pod™z—s Vi™e—li—dy or—z I miejs™e w półfin—le wojewódzkim w pił™e 
nożnej dziew™ząt i —w—ns do fin—łu wojewódzkiego w h—lowej pił™e 
nożnej dziew™ząt
Violetta Uoik
l—ure—tk— fin—łu ™entr—lnego ygólnopolskiej ylimpi—dy „Wyśli t—n— 
P—wł— II”

Zespół Szkół Z—wodowy™h w Z—w—dzkiem

takub Uonieczny
I miejs™e w XIX ygólnopolskim U—liskim Uonkursie Inform—ty™z- 
nym, stypendyst— Prezes— R—dy WinistrówY ™o roku reprezentuje 
szkołę z—jmują™ ™zołowe miejs™— w Uonkursie W—tem—ty™znym im. 
T—deusz— Unesz— i w ypolskim Turnieju Inform—ty™znym @II i III 
miejs™eA, ™złonek drużyny inform—tyków, któr— br—ł— udzi—ł w ytw—r- 
ty™h Wistrzostw—™h ypol— w Progr—mow—niu Zespołowym 
hrużyna informatykówx takub UoniecznyD Przemysław hrozdD P—e 
tryk Wotal
III miejs™e pod™z—s ytw—rty™h Wistrzostw ypol— w Progr—mow—niu 
Zespołowym org—nizow—nym przez Polite™hnikę ypolską

Zespół Szkół Spe™j—lny™h w U—dłubie

Patryk Uoziołek
II miejs™e zespołowo w Region—lnym Turnieju Piłki Nożnej or—z I 
miejs™e w p™hnię™iu kulą i II miejs™e w biegu n— PHHm w Region—l
nym Turnieju Vekko—tlety™znym, zdobył również II miejs™e w ósem- 
™e, V miejs™e w torze przeszkód i III miejs™e w szt—fe™ie pod™z—s 
Region—lnego Wityngu t—zdy Uonnej
Warcin Uról
I miejs™e n— QHH m, II miejs™e n— IHH m i III m n— PHHm w Region—l
nym Wityngu w Łyżwi—rstwie Szybkim, I miejs™e w ygólnopolskim 
Uonkursie Pl—sty™znym „Woj— rodzin— w kolor—™h świ—t—”, br—ł rów
nież udzi—ł w ygólnopolskim Uonkursie dl— u™zniów niepełnospr—w- 
ny™h „fłogosł—wiony t—n P—weł II”

Spe™j—lny yśrodek Szkolno Wy™how—w™zy w Veśni™y

Dorota Łyszczek
V miejs™e w Wistrzostw—™h Polski w Uręgl—™h w Vublinie i I miejs™e 
w Wistrzostw—™h Województw— ypolskiego w Tenisie Stołowym or—z 
II miejs™e w Wojewódzkim konkursie pl—sty™znym „Powódź, poż—r, 
dniem ™zy no™ą - str—ż przy™hodzi gi z pomo™ą”.
Piotr Rekus
I miejs™e w Region—lnym konkursie „X—jspr—wniejszy w z—wodzie” 
Uonkurs był org—nizow—ny dl— u™zniów z województw— śląskiego i 
opolskiegoY otrzym—ł n—grodę dyrektor— szkoły z—wodowej - n—jlep- 
szy w z—wodzie stol—rz w roku szkolnym PHIHGPHII.
Zbigniew Radoh
V miejs™e w Wistrzostw—™h Polski w Uręgl—™h w Vublinie i II miejs™e 
Wistrzostw— Województw— w bieg—™h przeł—jowy™h w Veśni™y 
Urzysztof Selcer
II miejs™e w jeździe n— wrotk—™h n— QHH m w iuropejski™h Vetni™h 
Igrzysk—™h ylimpi—d Spe™j—lny™h w W—rsz—wie

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS w Z—w—dzkiem

Warcin Uias
I miejs™e w Region—lnym Wityngu t—zdy Uonnej w ypolu, Z—jął II 
miejs™e w Region—lnym Turnieju w Trójboju Siłowym, II ygólnopol
skim Turnieju rokej— w Sztumie
Damian Urzysiek
II miejs™e w Region—lnym Wityngu t—zdy Uonnej w ypolu i I miejs™e 
w Region—lnym Turnieju w Trójboju Siłowym or—z II ygólnopolskim 
Turnieju rokej— w Sztumie.

Wod— w przyrodzie
Pod t—kim h—słem odbył się PH ™zerw™— PHII w Li™eum ygólno- 

kszt—ł™ą™ym w Z—w—dzkiem kolejny, ™zw—rty już, festiw—l n—uki, zor- 
g—nizow—ny w r—m—™h projektu „P—rtnerzy w n—u™e”. Tym r—zem 
festiw—l podzielony zost—ł n— trzy ™zęś™i - o™zywiś™ie wszystkie 
tem—ty™znie związ—ne były z wodą.

W pierwszej ™zęś™i u™zniowie zob—™zyli przygotow—ne przez i™h 
koleż—nki i kolegów prezent—™je poświę™one z—sobom wodnym n— 
ziemi, ™iek—wostkom o wodzie i przystosow—niu kręgow™ów do ży™i— 
w wodzie.

W drugiej ™zęś™i u™zestni™y festiw—lu zost—li podzieleni n— grupy, 
które br—ły udzi—ł w pok—z—™h i doświ—d™zeni—™h prezentow—ny™h 

przez u™zniów z sek™ji m—tem—ty™zno -n—ukowo- te™hni™znej or—z 
sek™ji przedsiębior™zoś™i. W ™z—sie ty™h pok—zów możn— się było np. 
dowiedzieć j—k to się dzieje, że w pełnej szkl—n™e wody zmieś™i się 
jesz™ze sporo monet, dl—™zego j—jko w jednej szkl—n™e wody tonie, — 
w innej pływ— n— powierz™hni, j—k z—™hodzi dyfuzj— w ™ie™z—™h, — 
t—kże możn— było zob—™zyć burzliwą re—k™ję kw—su i z—s—dy. U™znio- 
wie z—prezentow—li również swoim kolegom i koleż—nkom j—k 
wykon—ć nurk— U—rtezjusz—, który może być ™iek—wą z—b—wką dl— 
młodszego rodzeństw—.

Trze™i— ™zęść festiw—lu odbył— się n— szkolnym „yrliku”. T—m 
przeprow—dzone zost—ły sportowe konkuren™je spr—wnoś™iowe - o™zy- 

wiś™ie z uży™iem wody. fył to m.in. bieg z wi—dr—mi wody n— ™z—s, 
™zy też rzut do ™elu b—lonem wodnym. Wimo tego, że n— po™zątku 
zm—g—ń sportowy™h tro™hę wody sp—dło nieb—, — przez ™—ły ™z—s wi—ł 
silny wi—tr wszystkim dopisyw—ły humory. Wiele śmie™hu i emo™ji 
wzbudziły sz™zególnie „t—™zki z w—łkiem wodnym” - konkuren™j— 
rozegr—n— między dwuosobowymi drużyn—mi ™hłop™ów z k—żdej kl—- 
sy. Po r—z kolejny u™zniowie Ly im. Wieszk— I pok—z—li, że n—uk— 
może być ™iek—w— i f—s™ynują™—, możn— ją łą™zyć z z—b—wą, — wiele 
sytu—™ji z ży™i— ™odziennego m— swoje n—ukowe wyj—śnienie. Uonie™ 
roku szkolnego może być również ok—zją dl— u™zniów do po™hw—le- 
ni— się swoimi wi—domoś™i—mi i umiejętnoś™i—mi3 3 3


