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Święto policji
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więcej czytaj na str. V

hroższe bilety
yd ISfHVfPHII r. wzrosną średnio o S7 

™eny biletów j ednor—zowy™h 
or—z miesię™zny™h w strzele™kim PUS.

więcej czytaj na str. U

Tw—rdzi fa™e™i w ™zemi

Selek™j— był— ostr—F Z jeden—stu chętnych w Strzel™—™h z—kw—lifikow—ło się 
dwó™hF W sumie z ypolsz™zyzny - pię™iu X— IIS z c—łej PolskiF Tyle osób podcz—s 
ich zmi—ny w r—m—™h pokojowej misji iUViX liczył— polsk— Spe™j—ln— tednostk— 
Policji w UosowieF

dok. na str. S

„IVC nowe sz—nse i możliwości^ 
e kontynu—cj—

Powi—towe gentrum Pomo™y Rodzinie w Strzel™—™h ypolski™h w r—m—™h ProE 
gr—mu yper—™yjnego U—pit—ł VudzkiD Priorytet VSI Promo™j— integr—™ji społe™zE 
nejD hzi—ł—nie U.I. Rozwój i upowsze™hni—nie —ktywnej integr—™jiD Poddzi—ł—nie 
UfIfPf Rozwój i upowsze™hni—nie —ktywnej integr—™ji przez powi—towe ™entr— poE 
mocy rodzinie re—lizuje projekt systemowy pn. ,,IVC nowe sz—nse i możliwoś™i” 
współfin—nsow—ny ze środków Unii iuropejskiej w r—m—ch iuropejskiego PunduE 
szu SpołecznegoF

W miesiącu lipcu w r—m—ch projektu zost—ły zorg—nizow—ne dw— wyj—zdy ogóL 
nouspr—wni—jące do ośrodk— hFW. „WezyWSZi” w Ustroniu W związku “z 
pl—now—nymi wyj—zd—miD k—żdy z uczestników przed wyj—zdem otrzym—ł torbę 
podróżną ozn—kow—ną logo Unii iuropejskiej.

dok. na str. R

Przypomin—my mieszkańcom że możn— już zgł—sz—ć k—ndyd—tury
do tytułów ronorowy ybyw—tel Powi—tu Strzele™kiego or—z Z—służony dl— Powi—tu Strzele™kiego
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P p y w s e t s t r z i v i g u s

Z ok—zji Swięt— Wojsk— Polskiego

wszystkim pozostającym w służbie ipr—™y dl— obronności Rze™zypospolitej 
oraz pokoju jej obywateli 

przekazujemy wyrazy szacunku i serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności w kolejnych latacie 

pokoju bezpieczeństwaD 
życiowej satysfakcji i zasłużonego uznania

W—ldem—r q—id— renryk f—rtoszek tózef Sw—czyn—
Wicest—rost— Strzele™ki Przewodniczący R—dy Powi—tu St—rost— Strzele™ki

f udow— SyR trw—ł— rok

fyło uro™zyś™ie i ofi™j—lnie, z prze- 
™ię™iem wstęgiD —le nie z—br—kło też 
l—mpki sz—mp—n—F A dl— up—miętnieni— 
tego w—żnego dl— n—s wszystki™h moE 
mentu - pod nowym szpit—lnym odE 
dzi—łem zost—ły pos—dzone dw— drzeE 
w—x klon ufundow—ny przez strzele™E 
kiego st—rostę i świerk ufundow—ny 
przez burmistrz— Strzele™ ypolski™hF

Xowy oddzi—ł r—tunkowy w strzeE 
le™kim szpit—lu - przebudow—ny i zmoE 
dernizow—ny - or—z oddzi—ł dzie™ię™y 
zost—ły odd—ne do użytku P—™jen™i SyR 
jesz™ze tro™hę muszą po™zek—ć - ko- 
nie™zne są jesz™ze ost—te™zne odbiory i 
z—koń™zenie mont—żu mebliF

y nowym oddzi—le SyR mówiło się 
od d—wn— - —le że inwesty™j— wiąz—ł— 
się z dużymi koszt—miD wi—domo byłoD 
że szpit—l musi zn—leźć zewnętrzne źró
dło fin—nsow—ni—F Ud—ło sięD dzięki środ
kom unijnym i s—morządowi powi—to- 
wemu S ™o w—żnex inwesty™j— trw—ł— 
niewiele pon—d rok - rozpo™zęto ją w 
maju PHIHf tej koszt wynosi RdU mln 
złoty™hD z ™zego QdQ mln zł to środki 
pozysk—ne z RPy WO „Snfr—struktur— 
i Środowisko^ Pozost—ł— kwot— to wkł—d

wł—sny szpit—l— i środki z budżetu Po
wi—tu Strzele™kiegoF

Szpit—lny Oddzi—ł R—tunkowy z—j- 
muje ter—z powierz™hnię QHH m kw.

Wieś™i się tu s—l— do wstępnej segreg—- 
™ji p—™jentówD gdzie z—p—d— de™yzj— o 
b—d—ni—™h lub z—bieg—™h dl— p—™jentów 
przywieziony™h przez k—retki, jest 
dwust—nowiskowy g—binet resus™yt—™yj- 
no-z—biegowyD gdzie możn— przeprow—- 
dzić z—biegi r—tują™e ży™ie. test tu też 
s—l— intensywnej ter—pii z dwom— łóż- 
k—mi or—z R-łóżkow— s—l— obserw—™yj- 
n—F

Oddzi—ł zost—ł nie tylko przebudo- 
w—ny, —le też wypos—żony w nowo™ze- 
sny sprzęt @i system monitorow—ni— 
™zynnoś™i ży™iowy™hAD który koszto- 
w—ł okF IdU mln złoty™h @t— kwot— mie- 
ś™i się w ogólnej w—rtoś™i inwesty™jiAF 
hzięki temu obr—zki zn—ne n—m do nie- 
d—wn— z —meryk—ński™h seri—li medy™z- 
ny™h, kiedy n— ostrym dyżurze sprzęt 
przyjeżdż—ł do p—™jent—, — nie p—™jent 
wieziony t—m, gdzie był npF —p—r—t RTq, 
i u n—s st—nie się rze™zywistoś™ią

hzięki zmi—nom n— oddzi—le dzie- 
™ię™ym, osobne s—le zysk—ły dzie™i 
młodsze i st—rszeF

Ale n— tym nie koń™zą się szpit—l- 
ne inwesty™je - trw— jego termomo- 
derniz—™j—D

Z—rząd Powi—tu Strzele™kiego 
informuje

że w dniu PH wrześni— PHII roku o godzinie Woo w siedzibie St—rostw— Strzele™- 
kiego przy uk tord—nowskiej nr P, w pokoju nr IHS— n— S piętrze odbędzie się SS 
przet—rg ustny nieogr—ni™zony w ™elu sprzed—ży nieru™homoś™i Powi—tu Strze- 
le™kiego, położonej w Strzel™—™h Opolski™h n— Osiedlu Pi—stów Śląski™h, niez—- 
budow—nejF Xieru™homość ozn—™zon— jest numerem dzi—łki SHRWGIT o powierz™hni 
H,PVVV h—D k—rt— m—py IS, — wpis—n— w księdze wie™zystej nr RTSWS prow—dzonej 
przez Sąd Rejonowy w Strzel™—™h Opolski™hF W pl—nie z—gospod—row—ni— prze
strzennego teren przezn—™zony jest pod g—r—że i p—rkingiF

gen— wywoł—w™z— nieru™homoś™i - IHS HHHdHH zŁ
Winim—lne postąpienie ™eny - I HSHdHH zł 
W—dium @pł—tne w pieniądzu) - T HHHdHH zł

W—dium n—leży wpł—™ić do dni— IT wrześni— PHII r n— konto St—rostw— Powi—- 
towego w Strzel™—™h Opolski™h, f—nk Spółdziel™zy Veśni™—, Oddzi—ł Strzel™e 
Opolskie, n— r—™hunek nr SP VWHU IHVW PHHP HHWH HHHU HHHTf
W—dium wpł—™one przez u™zestnik— przet—rgu, który przet—rg wygra, z—li™z— się 
n— po™zet ™eny n—by™i— nieru™homoś™i, — w przyp—dku odstąpieni— od z—w—r™i— 
umowy w terminie wsk—z—nym przez sprzed—ją™ego - przep—d—F
Od wyli™ytow—nej ™eny nieru™homoś™i n—byw™— uisz™z— pod—tek VAT w wysoko- 
ś™i PQ 7 ™eny nieru™homoś™iF X—byw™— ponosi t—kże koszt wy™eny nieru™homo- 
ś™i w kwo™ie RWP,HH zŁ

fliższy™h inform—™ji możn— z—sięgnąć
w Wydzi—le qeodezji, U—rtogr—fii, U—t—stru i qospod—rki Xieru™homoś™i—mi, 

pod numerem telefonu UU-RRHI-URHf

Powiatowe gentrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach ypolskich 
informujeD iż 

od IW lipca PHII r. do QIfIPfPHII r. 
realizuje zadanie publiczne pod tytułemx

„R—zem ł—twiej - org—niz—™j— grupy wsp—r™i— dl— niespokrewniony™h rodzin 
z—stęp™zy™h z terenu Powi—tu Strzele™kiego z z—kresu opieki n—d dzie™kiem i ro
dziną w PHII roku”

W r—m—™h z—d—ni— prow—dzon— będzie grup— wsp—r™i— dl— m—ksym—lnie IH osób 
niespokrewniony™h rodzin z—stęp™zy™h z terenu Powi—tu Strzele™kiego, któr— 
umożliwi d—lszy rozwój n—byty™h kompeten™ji, dzielenie się swoim doświ—d™ze- 
niem związ—nym z z—stęp™zym rodzi™ielstwemF qrup— m— s—m— w sobie st—nowić 
źródło pomo™yF Podejmow—ne z—g—dnieni— będą wypływ—ć z bieżą™y™h doświ—d- 
™zeń u™zestników spotk—ń, które będą wzbog—™—ne o treś™i służące podniesieniu 
kw—lifik—™ji or—z rozwojowi osobistemu rodzi™ów z—stęp™zy™hF Spotk—ni— te m—ją 
t—kże umożliwić wzmo™ni—nie kompeten™ji opiekuń™zo - wy™how—w™zy™h opie
kunów z—stęp™zy™hF W—ją służyć pr—™y n—d bieżącymi problem—mi występującymi 
w rodzinie, poprzez dzielenie się wł—snymi doświ—d™zeni—mi, emo™j—mi i refleksj—- 
mi, — t—kże d—ć możliwość poszukiw—ni— nowy™h rozwiąz—ń w przyp—dku poj—wie- 
ni— się nowy™h problemówF

Z—ję™i— będą prow—dzone w formiex
z—jęć z psy™hologiem - IP spotk—ń trw—ją™y™h po Q godziny,
z—jęć z ter—peutą - —rteter—pi— - T spotk—ń trw—ją™y™h po Q godziny, 
w miesią™—™h sierpień, wrzesień, p—ździernik i listop—d PHII roku

W tr—k™ie re—liz—™ji z—d—ni— n—stąpi zb—d—nie o™zekiw—ń grupy, n—tomi—st me- 
tod—mi pr—™y będą dyskusj—, dzielenie się doświ—d™zeni—mi, udziel—nie inform—™ji 
zwrotny™h or—z —rteter—pi— - ter—pi— poprzez sztukę z wykorzyst—niem mFinFX 
pl—stykoter—pii, muzykoter—piiF

Z—d—nie jest współfin—nsow—ne z dot—™ji z budżetu p—ństw— n— podst—wie Umo
wy nr TGHVGPHII o wsp—r™ie re—liz—™ji z—d—ni— publi™znego pod n—zwą x Wspier—nie 
jednostek s—morządu terytor—ilengo w budow—niu lok—lnego systemu opieki 
n—d dzie™kiem i rodziną w PHII roku, z—w—rtej w dniu IW lip™— PHII roku między 
Winisterstwem Pr—™y i Polityki Społe™znej — Powi—tem Strzele™kim

PUNKT 
INFORMACYJNY

S1W1ECW SWlHMtJ

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Punduszu Rozwoju Regionalnego 
w ram—™h Programu Operacyjnego Porno™ Techniczna PHHUePHIQ 

we współpracy z Winisterstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

vyuevxY puxut sxpyRwegYtxY 
przy STeRysTwsi pywseTywYw 

w STRZivgegr ypyvsusgr
Serde™znie z—pr—sz— do udzi—łu w spe™j—listy™znym szkoleniu w r—m—™h X—rodo- 
wej Str—tegii Spójnoś™i n— zle™enie Urzędu W—rsz—łkowskiego Województw— Opol
skiego przez firmę SFgpux

Uw—g—3
Powi—towy Vekarz Weteryn— - 
rii w Strzei™—™h ypolski™h in- 
formujeD że w dniach HI.HW.- 
IHfHWfPHII r f planowane jest 
przeprowadzenie szczepienia 
lisów wolnożyjących na terenie 
województwa opolskiego . 
Szczepionka wykładana będzie 
przy użyciu samolotówF

sxpyRwegte
St—rost— Strzele™ki informujeD 

że w siedzibie St—rostw— Strzele™- 

kiego przy uli™y tord—nowskiej nr 

P w Strzel™—™h Opolski™h, n— t—- 

bli™y ogłoszeń wywieszono wyk—z 

nieru™homoś™i Sk—rbu P—ństw— 

przezn—™zony™h do sprzed—żyF

„Rozli™z—nie projektówD w tym księgow—nie 
i kw—lifikow—lność kosztów w projekt—™h 

Rpy wy phhUePhiQd py uVd py sqD py siś”

Szkolenie odbędzie się w dniu IPfHVfPHIIh @piątek)w konferen™yjnej numer 
PPW n— S piętrze Urzędu Wi—st— w Uędzierzynie - Uoźlu przy uL qF Pir—- 
mowi™z— QPd RU-PHH Uędzierzyn - Uoźle (dzielni™— Uoźle)

W ™elu zgłoszeni— udzi—łu w szkoleniu n—leży przesł—ć formul—rz zgłoszenio
wy, dostępny n— stronie httpxGGwwwFeurologisti™sFplGszkoleni—Fhtml, n— f—XF 
UUG RHR VQ HUF

Po n—desł—niu zgłoszeni—, wszystkie osoby zgłoszonedost—ną drogą telefo- 
ni™znąx potwierdzenieudzi—łu w szkoleniu, zost—ną poinformow—ni o zmi—nie 
terminu szkoleni—@w r—zie dużej li™zby zgłoszeńA lub zost—ną poinformow—ni o 
wpis—niu n— listę rezerwową @o z—kw—lifikow—niu n— szkolenie będzie wtedy de™y- 
dow—ć rezygn—™j— osób z listy osób z—kw—lifikow—ny™h n— szkolenieAFO udzi—le w 
szkoleniu de™yduje kolejność zgłoszeńF

Szkoleni— są org—nizow—ne w godzF WfHH - ISfRHf

PRyqRew szuyvixsex
• rodz—je wym—g—ny™h dokumentów or—z wymogi st—wi—ne im przez przepisy 

pr—w—D
• opisyw—nie dokumentów,
• opis związku wyd—tku z projektem,
• dokumentow—nie wyd—tków wspólny™h @—dministr—™yjny™h npF ™zynsz, me- 

di—A,
• dokumentow—nie z—pł—ty,
• wyodrębnion— ewiden™j— księgow—,
• h—rmonogr—m pł—tnoś™i tr—nsz,
• wniosek benefi™jent— o pł—tność, z—s—dy wypełni—ni— or—z weryfik—™j—,
• wkł—d niepieniężny,
• pł—tność koń™ow—,
• rozli™z—nie z—li™zek,
• kw—lifikow—lność kosztów, koszty niekw—lifikow—ne, koszty pośrednie i bez

pośrednie,
• wyd—tki związ—ne z personelem, —mortyz—™ją, VAT,
• wkł—d niepieniężny,
• ™ross-fin—n™ing,
• studium przyp—dków - przykł—dyF

Uont—kt w spr—wie szkoleńx
iUROVOqSSTSgSF Sf^3f OhhZSAŁ OPOVi, ul Ozimsk— IVR, 

RS-QIH OpoleF SHS PVI RTS, UUG RHR VQ HU, fłuś



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

hodatkowe środki 
na rehabilitację

hyrektor Powi—towego gentrum 
Pomo™y Rodzinie w Strzel™—™h yp. inE 
formujeD iż Powi—t Strzele™ki n— re—liE 
z—™ję z—d—ń z z—kresu reh—bilit—cji spo
łecznej otrzym—ł dod—tkowe środki 
PPRyX w wysokoś™i IHV PQQdHH zł, 
tym samym do wykorzyst—ni— w roku 
PHII posi—d— kwotęx VUP RVWdHH zł.

WGw środki fin—nsowe PPRyX R—d— 
Powi—tu Strzele™kiego przezn—™zył— n— 
reh—bilit—cję społeczną w kwo™ie 
VPT HVQdHH zł or—z n— reh—bilit—cję z—e 
wodową, w kwocie RT RHTdHH zŁ

W r—m—ch reh—bilit—cji społecznej 
Uchw—łą nr XGIHTGII R—dy Powi—tu 
Strzeleckiego z dni— PWfHTfPHII roku 
wyżej wymienion— kwot— zost—ł— rozE 
dysponow—n— n— konkretne z—d—ni—, 
— mi—nowiciex kwot— 2pR URSdHH zł zo- 
st—ł— przezn—czon— n— dofin—nsow—nie 
uczestnictw— osób niepełnospr—wnych i

ich opiekunów w turnus—ch reh—bilit—E 
cyjnych, kolejn— jej część - kwot— 
W QIHdHH złD n— dofin—nsow—nie sportu, 
kultury, rekre—cji i turystyki osób nie- 
pełnospr—wnychF Uwot— PRR ITVdHH zł 
przezn—czon— zost—ł— n— dofin—nsow—- 
nie z—op—trzeni— w sprzęt reh—bilit—cyj- 
ny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyzn—ne osobom niepeł
nosprawnym, n—stępnie n— dofin—nso
w—nie likwid—cji b—rier —rchitektonicz- 
nych, w komunikow—niu się i technicz
nych w związku z indywidu—lnymi po- 
trzeb—mi osób niepełnospr—wnych zo
st—ł— przezn—czon— kwot— QH HHHdHH zŁ 
Przyjęte przez Z—rząd Powi—tu Strze
leckiego Uchw—łą nr RUGPHII z dni— PI 
m—rc— PHII r. „Z—s—dy przyzn—w—ni— 
dofin—nsow—ni— ze środków PPRyX n— 
z—d—ni— z z—kresu reh—bilit—cji społecz
nej w PHII roku” obowiązują n—d—l.

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

RUeIHH Strzetee ypolskieD uL qogolińsk— P— 
teL HUU RTP IV HHd f—x HUU RTP IV HI 

eEm—ilx opstdpr—™—FgovFpl * wwwFpupEStrzekeFp

W szkołach potrzebni są 
doradcy zawodowi

X— konie™ lip™— z—rejestrow—E 
ny™h było w n—szym powie™ie PIVP 
bezrobotny™hD ™zyli o PSV osób 
mniej niż w tym s—mym okresie ubF 
rokuF T—kże stop— bezrobo™i— był— 
wów™z—s wyższ—x wynosił— IHdV7d 
pod™z—s gdy ter—z WdV7f

Wsk—źniki są lepsze, —le powodów 
do r—dości nie m— wiele - oceni— Rom—n 
Uus, z—stępc— dyrektor— strzeleckiego 
PUPf - Po pierwsze dl—tego, że w tej 
grupie bezrobotnych pon—d PQ,S7 sta
nowią ludzie młodzi, w wieku do PS l—t, 
w dod—tku IVR osoby m—ją wykształce
nie wyższe i licencj—ckie @st—n n— ko
niec czerwc— br.A. A przecież dopiero we 
wrześniu tegoroczni —bsolwenci, którzy 
nie mogą zn—leźć z—trudnieni—, będą się 
rejestrow—ć w urzęd—ch pr—cyF Po wtóre 
- przyczyną pesymizmu jest f—kt, że 
urzędy pr—cy dostały w tym roku zn—cz- 
nie mniej pieniędzy n— progr—my —kty- 
wiz—cji bezrobotnych i n— st—że. Xie m— 
też co m—rzyć, że j—kieś dod—tkowe środ
ki n— ten cel ud— się pozysk—ć z ministe- 
ri—lnej rezerwy - nie ud— się, bo mini- 
steri—ln— k—s— jest pust—, — co do wielko
ści puli, j—kie strzelecki PUP otrzym—ł 
n— st—że i —ktywiz—cję bezrobotnychx w 
ubiegłym roku było to pon—d V mln zło
tych, w tym - jedynie P,Q mln3 Różnic— 
jest t—k zn—cząc—, że n—wet nie m— jej 
co szerzej komentow—ć.

Xo i p—mięt—ć n—leży, że wr—z z koń
cem pr—c sezonowych m—leje liczb— 
ofert pr—cyF

qdy pyt—m, kto z —bsolwentów m— 
n—jmniejsze sz—nse n— rynku pr—cy, sły
szę w odpowiedzi, że zbyt dużo jest u 
n—s hum—nistówx politologów, m—rke- 
tingowców, ped—gogówF Ale i —bsolwen
ci innych kierunków nie z—wsze zn—j- 
dują z—trudnienie zgodnie z profilem wy
kształceni— i posi—d—nymi kw—lifik—cj—- 
mi - podejmują więc t—ką pr—cę, j—ką

ud— się im zn—leźć hl—tego t—k szeroko 
mówi się ost—tnio o dekl—s—cji młodego 
pokoleni— n— ypolszczyźnie, i dl—tego 
Snstytut Śląski przeprow—dz— obecnie 
monitoring sytu—cji w r—m—ch przygo- 
towyw—nego projektu
- ybecny st—n rzeczy wynik— - moim 
zd—niem z błędów w eduk—cji - oceni— Rf 
Uusf - Włodzi ludzie w ż—den sposób nie 
są przygotow—ni do wejści— n— rynek 
pr—cyY w szkoł—ch nie prow—dzi się do- 
r—dztw— z—wodowego - bo nie m— n— to 
pieniędzy - — byłoby to niezbędne już 
od gimn—zjum, nie tylko w szkoł—ch śred- 
nichF

ele w r—m—ch wielu projektów pro- 
w—dzone jest dor—dztwo z—wodowe dl— 
młodzieży szkolnej - oponuję.
- To jedn—k z— m—ło. qodzin— lub dwie 
nie mogą wiele zmienić, n—wet prow—- 
dzone przez n—jlepszych f—chowcówF 
Włodzi ludzie, którzy m—ją pewne pro
blemy czy ob—wy co do swojej przyszło
ści, nie otworzą się przed c—łą grupąF 
Uonieczne byłyby konsultacje indywi- 
du—lne, i to nie jednorazowe, —le pomoc 
system—tyczn—F W której szkole u n—s 
się t—kie prow—dziC - pyt— retorycznieF
- W efekcie wybory młodych ludzi są 
nieprzemyśl—neY w dod—tku nie rokują
ce n— przyszłość. yczywiście szkoły 
wyższe też nie są bez winyF Ł—twiej prze
cież uruchomić m—ło kosztowne studi— 
hum—nistyczne niż poświęcić zn—czne 
sumy n— wypos—żenie specj—listycznych 
pr—cowni niezbędnych przy kierunk—ch 
ścisłychF yczywiście - kontynuuje Rf 
Uus - zd—ję sobie spr—wę, że sytu—cj— n— 
rynku pr—cy zmieni— sięx dziś konieczni 
są f—chowcy w jednych specj—lności—ch,
- z— S l—t będą poszukiw—ni w innych, 
—le pewne trendy d— się przewidzieć. S 
raczej n— pewno będą poszukiw—ni „ści- 
słowcy”, — nie hum—niści.
mg

RazemD ale osobno...
Powi—towe gentrum Pomocy Rodzinie w Strzelc—ch ypolskich informuje, że 

hiecezj—ln— Pund—cj— ybrony Życi— w ypolu wr—z z p—rtnerem - Region—lnym 
yśrodkiem Polityki Społecznej w ypolu re—lizują projekt „R—zem. —le osobno... 
Progr—m kompleksowej pomocy profil—ktyczno-ter—peutycznej dl— rodzin doświ—d- 
cz—jących problemów spowodow—nych migracją z—robkową”. Projekt ten zost—ł 
zorg—nizow—ny ze względu n— cor—z częściej di—gnozow—ne problemy wynik—jące 
z f—ktu wyj—zdów z— gr—nicę w cel—ch z—robkowych. Uierow—ny jest z—równo do 
osób wyjeżdż—jących do pr—cy, j—k również pozostających w Polsce członków ro
dzin migracyjnych. hługotrw—ł— nieobecność współm—łżonków z rodzin—mi często 
jest przyczyną poczuci— os—motnieni— wszystkich członków rodziny, konfliktów 
między nimi or—z powst—w—ni— różnorodnych trudności, w tym związ—nych z wy- 
chow—niem dzieci.

„R—zem —le osobno.” to projekt umożliwi—jący uzysk—nie bezpł—tnej pomocy 
w formie di—gnostyki i ter—pii dzieci or—z młodzieży, ter—pii indywidu—lnej doro
słych, ter—pii systemowej rodziny, medi—cji rodzinnej or—z por—dnictw— prawnego. 
ysoby z—interesow—ne mogą kont—ktow—ć się telefonicznie bądź bezpośrednio w 
instytucjix hSigiZtAVXe PUXhegte yfRyXY ŻYgSe, hiecezj—ln— Por—dni— 
Rodzinn—, pl. U—tedr—lny R, RS-HHS ypole. Sekret—ri—t Por—dnix tel.Gf—x UU RR 
PS SSH, e-m—ilx por—dni—ddfozFpl

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

STexywssuy wsitsgi 
PRegY

wYweqexse 
ygziuswexse 

PRAgyDeWCYx

PRegywxsu fiuRywY STRZELgE yPyLSKIE e wykszt—ł™enie średnie - obsług— komputer— 
e biegł— zn—iomość i niemie™kiego

PRegywxsu fiuRywY 
ZAyPATRZiXiyWSig

STRZELgE yPyLSKIE - wykszt—Kenie średnie - obsług— komputer—
- sumienność - pr—wo i—zdy k—t. f

sxsPiUTyR frp zawadzkie - wykszt—ł™enie ™o n—imniei średnie o kierunku fHP
PRAgywxsu fiuRywY - Tigrxyvyq qRyDZisKy - wykszt—ł™enie min. średnie

- obsług— progr—mu Auto - g—d
- mile widzi—ne doświ—d™zenie
- dobr— zn—iomość i. niemie™kiego

fiuRywE - Tigrxyvyq zawadzkie - wykszt—ł™enie średnie - dobr— obsług— komputer—
- mile widzi—ne doświ—d™zenie
- dobr— zn—iomość i. niemie™kiego

REPERENTG HANhVywiEg STRZELgE yPyLSKIE - wykszt—ł™enie średnie lub wyższe związ—ne 
z ogrodni™twem

- obsług— komputer— or—z urządzeń biurowy™h
- pr—wo j—zdy k—t. f
- biegł— znajomość j. —ngielskiego

UyXSULATAXT DSf yfSŁuqs 
KLIENTA QGR

STRZELgE yPyLSKIE - wykszt—ł™enie min. średnie
- dobr— dyk™j— - zn—jomość komputer—
- komunik—tywność - wysok— kultur— osobist—

UyNSUVATANT DSf yfSŁUqi KLIENTA STRZELgE yPyLSKIE - wykszt—ł™enie średnie - dobr— dyk™j—
- umieiętność pr—™y w zespole

KAStER - SPRZEDAwgA QGR STRZELgE yPyLSKIE - —ktu—ln— książe™zk— s—nepidowsk—
- mile widzi—n— zn—iomość obsługi k—sy fisk—lnei

KAStER - SPRZEDAwgA STRZELgE yPyLSKIE - obsług— k—sy fisk—lnej - zn—jomość obsługi komputer—
- —ktu—ln— książe™zk— zdrowi—

KAStER QGR STRZELgE yPyLSKIE - obsług— k—sy fisk—lnei
KUgHARZ iZBiguy - wykszt—ł™enie g—stronomi™zne średnie lub z—wodowe

- orze™zenie o niepełnospr—wnoś™i
KUgHARZ STRZELgE yPyLSKIE - wykszt—ł™enie min. średnie - pr—wo j—zdy k—t. f

- doświ—d™zenie
- zn—iomość i. —ngielskiego w stopniu sł—bym

fARMANKA LESNIgA - wykszt—ł™enie z—wodowe zn—jomość k—sy fisk—lnej
- książe™zk— zdrowi— —ktu—ln—
- mile widzi—ne doświ—d™zenie w g—stronomii

KELNERKA - yfSŁUqA KRĘqiELNII uyLyNywsuiE - —ktu—ln— książe™zk— senepidowsk—
- zn—iomość obsługi komputer—

KUgHARZG KUgHARKA QGR tEMIELNIgA - wykszt—ł™enie kierunkoweD - dyspozy™yjność
- —ktu—ln— książe™zk— s—nepidowsk—
- doświ—d™zenie - ™hęć do pr—™y

PRAgywNIK STAgtl (DIAqNySTAA KLugZ - wykszt—ł™enie z—wodowe - pr—wo i—zdy k—t. f
PRAgywNiK warsztatu KLugZ - wykszt—ł™enie z—wodowe - pr—wo i—zdy k—t. f
MEgHANIK KIERywgA KAT. gcE TARSY KRAtwE - wykszt—ł™enie z—wodowe - kurs n— przewóz rze™zy

- w—żne b—d—ni— lek—rskie
- doświ—d™zenie i—ko me™h—nik s—mo™hodów ™ięż—rowv™h

LAKIERNIK SAMygHyDywY UĘDZIERZYN-KyŹLE - umiejętność przygotow—ni— i l—kierow—ni— poj—zdów
- s—modzielny l—kiernik

MEgHANIK SAMygHyDywY 
cMEgHANIK MASZYN fuDywLANYgH

STRZELgE yPyLSKIE - wykszt—ł™enie z—wodowe - me™h—nik s—mo™hodowy 
cme™h—nik m—szyn budowl—ny™h - doświ—d™zenie

ELEKTRyMEgHANIK SAMygHyDywY STRZELgE yPyLSKIE - wykszt—ł™enie z—wodowe lub te™hni™zne
- min. Q l—t— doświ—d™zeni—

KIERywgA gcE TRASY MIĘDZYNARyDywE - pr—wo j—zdy k—t. gcE - upr—wnieni— n— przewóz rze™zy
- mile widzi—n— zn—iomość i. niemie™kiego

KIERywgA gcE TRASY MIĘDZYNARyDywE - wykszt—ł™enie z—wodowe - pr—wo j—zdy k—t. gcE
- k—rt— kierow™y - kurs n— przewóz rze™zy
- —ktu—lne b—d—ni— psy™hologi™zne
- doświ—d™zenie w tr—nsporcie
- podst—wow— zn—iomość i. niemie™kiego

KIERywgA KAT. g TRASY KRAtywE - pr—wo i—zdy k—t. g - —ktu—lne b—d—ni— lek—rskie
KIERywgA gcE STRZELgE yPyLSKIE - wykszt—ł™enie z—wodowe - doświ—d™zenie z—wodowe

- pr—wo i—zdy k—t. gcE
yPERATyR żurawia SAMyJEZDNEqy STRZELgE yPyLSKIE - ok. P l—t doświ—d™zeni— w z—wodzie
MALARZ - LAKIERNIK wyt. yPyLsuiE - wykszt—ł™enie z—wodowe

- umiejętność n—kł—d—ni— powłok l—kierni™zy™h
- doświ—d™zenie

TEgHNyLyq PRyDuKgti fETyNów STRZELgE yPyLSKIE - wykszt—ł™enie średnie budowl—ne lub wyższe - 
te™hnolog produk™ji betonu

- ro™zne doświ—d™zenie n— podobnym st—nowisku
yPERATyR pyMPY Dy fETyNu STRZELgE yPyLSKIE - wykszt—ł™enie z—wodowe

- umiejętność pr—™y w zespole
- upr—wnieni— oper—tor— pompy do betonu
- doświ—d™zenie n— podobnym st—nowisku

DźwiqywY z MyżLiwys. PRzugZENiA STRZELgE yPyLSKIE - wykszt—ł™enie min. z—wodowe
yPERATyR DŹwiqA SAMytEZDNEqy STRZELgE yPyLSKIE - wykszt—ł™enie z—wodowe lub średnie

- oper—tywnośćD umiejętność org—niz—™ji pr—™y
- upr—wnieni— n— dźwig s—mojezdny
- mile widzi—ne doświ—d™zenie

fLAgHARZ - DEKARZ uyLyNywsuiE - wykszt—ł™enie z—s—dni™ze z—wodowe
- umiejętność mont—żu inst—l—™ji desz™zowy™hD d—™howy™h
- mont—ż pokryć d—™howy™h - wiedz— ogóln—

mistrz fuhywY uyLyNywsuiE - wykszt—ł™enie te™hni™zne średnie budowl—ne
- umiejętność prow—dzeni— budów
- upr—wnieni— budowl—ne w br—nży konstruk™yjnej
- min. S l—t doświ—d™zeni—
- zn—iomość i. niemie™kiego lub —ngielskiego

KIERywNIK fuhywY uyLyNywsuiE - wykszt—ł™enie wyższe lub średnie te™hni™zne
(budowl—neA

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

- ™o n—jmniej S l—t doświ—d™zeni— w z—wodzie
- zn—iomość i. —ngielskiego lub niemie™kiego

yPERATyR KyAPRKI PiyTRówUA - upr—wnieni— n— kop—rkę - doświ—d™zenie
REqiPSIARZ wEDŁuq ZLEgEŃ - wykszt—ł™enie min. podst—wowe

- T-miesię™zne doświ—d™zenie - dokł—dność
yPERATyR hds STRZELgE yPyLSKIE - wykszt—ł™enie z—wodowe - pr—wo j—zdy k—t. gcE

- upr—wnieni— HDS - doświ—d™zenie
yPERATyR KyPARKI STRZELgE yPyLSKIE - wykszt—ł™enie z—wodowe - pr—wo j—zdy k—t. gcE

- upr—wnieni— n— kop—rkę - doświ—d™zenie
PRAgywNIK fuDywLANY wEDŁuq ZLEgEŃ - wykszt—ł™enie z—wodowe pre™yzj—D doświ—d™zenie

- mile widzi—ne pr—wo i—zdy k—t. f
PyMygNIK f uDywALNY wEDŁuq ZLEgEŃ - wykszt—ł™enie min. podst—wowe

- energi™znyD pomo™ny - pr—wo i—zdy k—t. f
yPERATyR KyPARKI KAT. I Luf P STRZELgE yPyLSKIE - upr—wnieni— oper—tor— kop—rki k—t. I lub P
RyfyTNIK fuDywLANY PywiAT STRZELEgKI - umiejętnoś™i m—l—rskie i tynk—rskie

- mile widzi—ne doświ—d™zenie

dokF n— s/p U
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Święto policji
Wszą Św. o godzinie IP-tej rozpoE 

częły się obchody Święt— Policji strzeE 
leckich policj—ntów. Swoją obecnością 
z—szczycili n—s m.in. Z—stępc— Uomen 
d—nt— Wojewódzkiego Policji w ypoluD 
przedst—wiciele wł—dz s—morządowych 
or—z służb mundurowych. fyły odzn—E 
czeni— p—ństwowe, resortowe i mi—no- 
w—ni— n— kolejne stopnie służbowe.

hzisi—j GPW lipc— PHII rokuG Wszą 
Świętą w intencji policj—ntów i pr—cow- 
ników strzeleckiej komendy or—z ich 
rodzin rozpoczęły się obchody Święt— 
Policji w powiecie strzeleckim. W St—E 
rostwie Powi—towym Uomend—nt Po- 
wi—towy Policji w Strzelc—ch ypolskich 
insp. W—riusz embroży podziękow—ł 
wszystkim policj—ntom z— służbę mieszE 
k—ńcom powi—tu i obecnym gościom z— 
wspier—nie strzeleckiej Policji. Z—stępE 
c— Uomend—nt— Wojewódzkiego PoliE 
cji w ypolu insp. Zbigniew fi—łostocki 
wspólnie ze Uomend—ntem Powi—toE 
wym wręczyli policj—ntom —kty mi—- 
now—ni— i odzn—czeni—. Post—nowieE 
niem Prezydent— Rzeczypospolitej PoIe 
skiej czterech policj—ntówx —sp. szt—b.

Xagrody Starosty Strzeleckiego w rąk tózefa Swaczyny otrzymująx asp. Przemysław 
Wariasz i asp. endrzej huława

Uomend—nt qłówny Poli™ji mi—now—ł z dniem PR lip™— PHIIx
- inspektorem Policjix mł. insp. W—riusz— embrożego

- podinspektorem Policjix n—dkom. tol—ntę hec

N— wyższe stopnie rozk—zem ypolskiego Uomend—nt— Wojewódzkiego Policji
z dniem PR lipc— PHII mi—now—ni zost—lix

e komis—rz— Poli™jix mł. —sp. Tom—sz Wich—lski
podkom. Sł—womir Now—k mł. —sp. ed—m Skowronek
podkom. W—rcin t—strzębski mł. —sp. Ireneusz Nemś

e —spir—nt— szt—bowego Poli™jix mł. —sp. Rom—n Sz—b—t
st. —sp. Rom—n Uonior mł. —sp. U—t—rzyn— P—l—cz
st.—sp.W—rcin Puszczewicz mł. —sp. Witold q—lej—
st.—sp.ertur hubiel mł. —sp. qrzegorz Sowiński
st.—sp.W—ldem—r Tinelt e młodszego —spir—nt— Poli™jix

e st—rszego —spir—nt— Poli™jix st.sierż. W—riusz Łotocki
—sp. Iwon— qóreck— sierż.szt. W—rcin Uwi—tkowski
—sp. W—rek W—ńk— sierż.szt. ed—m Tymiński
—sp. endrzej fogusz sierż. hominik Puszczewicz
—sp. W—rek Wuc e sierż—nt— szt—bowego Poli™jix
—sp. h—riusz W—rsz—łek st.sierż. W—rcin U—rw—cki
—sp. t—cek Z—lejski st.sierż. t—rosł—w q—lus
—sp. Rom—n qłow—cki e st—rszego sierż—nt— Poli™jix
—sp. ed—m V—ml— sierż. enet— Uub—s
—sp. Tom—sz qoc e sierż—nt— Poli™jix

e —spir—nt— Poli™jix st.post. enn— Ulekowsk—-Uuzio
mł. —sp. Tom—sz gieślicki st.post. Wojciech V—t—cz
mł. —sp. Wojciech q—wroński st.post. P—ulin— Por—d—
mł. —sp. f—rtosz Niedob— st.post. to—nn— Łuc—rz
mł. —sp. P—weł Uoniecki st.post. P—weł Szmigoń
mł. —sp. erk—diusz fur—czewski st.post. P—trycj— U—łuż—

st.post. Tom—sz ghmielowiec

yd lewejx sierż. Patrycja UałużaD sierż. enna UlekowskaEUuzioD sierż. toanna ŁucarzD 
sierż. Paulina PoradaD sierż. Paweł Szmigon

Wieczysł—w f—r—n - złoty, —sp. szt—b. 
Sł—womir Sokołowski - złoty, insp. 
W—riusz embroży - srebrny, —sp. szt—b. 
endrzej fi—łkowski - srebrny odzn—czoE 
nych zost—ło med—l—mi „Z— hługoletE 
nią Służbę”. gzterech funkcjon—riuszyx 
kom. Urzysztof Łyżw—, kom. Wojciech 
Uuczyński, —sp. szt—b. Urysti—n Sł—wen 
t—D —sp. szt—b. fern—rd Uoprek odebr—ło 
brązową odzn—kę „Z—służony policj—nt” 
or—z —sp. Tom—sz gieślicki otrzym—ł 
med—l XXEleci— Xiez—leżnego S—mo- 
dzielnego Związku Z—wodowego PoliE 
cj—ntów. X—grodą St—rosty StrzeleckieE 
go zost—li wyróżnienix st. —sp. W—rek 
Ł—bud—D —sp. endrzej huł—w—, —sp. PrzeE 
mysł—w f—ri—sz.

W c—łym powiecie —w—nse w kor
pusie podoficerów otrzym—ło IH poliE 
cj—ntówD w korpusie —spir—ntów PWd — w 
korpusie oficerów R funkcjon—riuszy. 
Przybyli goście w tym przedst—wiciele 
wł—dz s—morządowych złożyli m.in. poE 
dziękow—ni— n— ręce Uomend—nt— Poe 
wi—towego dl— wszystkich policj—ntów 
z— ich służbę i dobrą współpr—cę.

KAPITAŁ LUDZKI
HAICO3WA snWIUA SFfilHCKl

UNIA EUR0PO5KA
EUROPEJSKI RJNEU52

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w r—m—ch Europejskiego Funduszu kpoleezneąo

,,IVc nowe sz—nse i możliwości”
dok. ze str. I e kontynu—cj—

hl— qrupy S @e i fA zorg—nizow—E 
ny zost—ł II-dniowy wyj—zd ogólnoE 
uspr—wni—jący z progr—mem przywró
ceni— —ktywności społecznej, w r—m—ch 
którego PU osobom niepełnospr—wnym 
z—proponow—nox
—A z—jęci— reh—bilit—cyjne @Q z—biegi 

dziennieA,
bA w—rszt—ty umiejętności —utoprezenE 

t—cji i kreow—ni— wł—snej osoby proE 
w—dzone przez psycholog—,

cA indywidu—lne spotk—ni— z psychoE 
logiem @zgodnie z indywidu—lnymi 
potrzeb—mi wszystkich uczestniE 
kówA,

dA z—jęci— z choreoter—pii i muzykoE 
ter—pii

eA z—jęci— integr—cyjno - rekre—cyjne, 
w r—m—ch których odbyły sięx 
wieczorki integr—cyjno - t—neczne, 
ognisk— - spotk—nie z folklorem, 
wycieczk— do Veśnego P—rku Nie- 
spodzi—nek,
wycieczk— do Ustroni— @zwiedz—nie 
mi—st—D wj—zd kolejką n— gz—nto- 
rięA,
wycieczk— do Trójwsi - Uoni—ków, 
Istebn— i t—worzynk— - wejście do 
Wuzeum Uoronek.

hl— qrupy SS zorg—nizow—ny zo
stał R - dniowy wyj—zd, którego celem 
było wzmocnienie efektów dzi—ł—ń pro- 
w—dzonych w projekcie, n—wiąz—nie 
nowych rel—cji, budow—nie z—uf—ni—, 
wdrożenie do s—modzielnego krytycz
nego myśleni— i dzi—ł—ni—, w r—m—ch

qdzie się kąpaćC
X— n—szym terenie zlok—lizow—ne 

są R b—seny kąpielowe odkryte. tedn—k 
tylko trzy z nich są czynne. gzy jest to 
liczb— wyst—rcz—jąc—C R—czej nie, jeśli 
się pop—trzy n— ilość ludzi szukających 
ochłody i rel—ksu poz— gr—nic—mi n—- 
szego powi—tu lub korzyst—jących z nie- 
zorg—nizow—nych kąpielisk - wyrobisk 
żwirowych, st—wów hodowl—nych. To 
drugie rozwiąz—nie jest b—rdzo niebez
pieczne ze względu n— dw— podst—wowe 
f—ktyx br—k opieki r—towników or—z 
wodę o nieb—d—nej j—kości.

STRZiVgi yPyVSUIi
f—sen przy ul. ypolskiej RT posi—- 

d— trzy nieckix dużą, średnią or—z bro
dzik. f—sen jest czynny od IV czerwc— 
br.. Przed rozpoczęciem dzi—ł—lności, po 
z—kończeniu pr—c przygotow—wczych 
do sezonu letniego, b—sen zost—ł skon- 
trolow—ny. St—n s—nit—rno-techniczny 
nie budził z—strzeżeń, jedn—k utrzym—- 
nie odpowiedniej j—kości wody jest b—r
dzo trudne ze względu n— br—k mech—- 
nicznej dezynfekcji wody. „Ręczn— de- 
zynfekcj—” nie z—pewni— odpowiedniej 
j—kości wody przez c—ły cz—s dzi—ł—ni— 
b—senu. Ze względu n— budowę pływ—lni 
krytej przy b—senie część terenów zie
lonych or—z p—rking przed obiektem zo- 
st—ły wyłączon— z użytkow—ni—.

ViŚNIge
Zlok—lizow—ny n— uboczu b—sen m— 

swój przyj— zny ch—r—kter. f—sen posi—- 
d— nieckę dużą or—z brodzik. gzynny 
jest od IV.HU.PHIIr. Późne otw—rcie b—- 
senu było związ—ne z przedłuż—jącym się 
remontem. Przeprow—dzon— kontrol— 
obiektu nie wyk—z—ł— niepr—widłowości. 
St—n s—nit—rno-techniczny popr—wił się 
w odniesieniu do poprzednich l—t. ydre- 
montow—no otoczenie b—senu i brodzi- 
k—D wykon—no nowe podkł—dy drewni—- 
ne, odremontow—no b—rierki i dr—binki. 
Przeprow—dzone pobory prób wody do 
b—d—ń nie wyk—z—ły sk—żeni—. Podobnie 
j—k w Strzelc—ch ypolskich brakuje tu 
mech—nicznej dezynfekcji wody.

ZeWehZUii
f—sen „Veśny” przy ul. ypolskiej 

Ie jest z—mknięty.
f—sen przy ul. Powst—ńców Śląskich 

jest przezn—czony tylko dl— dzieci, tych 
n—jmniejszych i tych trochę większych,

- r n

którego IW osobom @w tym W osób nie- 
pełnospr—wnychA z—proponow—nox
—A z—jęci— reh—bilit—cyjne @Q z—biegi 

dziennie - wyłącznie dl— niepełno
sprawnych uczestników wyj—zduA,

bA w—rszt—ty umiejętności —utoprezen- 
t—cji i kreow—ni— wł—snej osoby pro- 
w—dzone przez psycholog—,

cA w—rszt—ty —ktywnego poszukiw—ni— 
pr—cy prow—dzone przez dor—dcę z—- 
wodowego,

dA z—jęci— integr—cyjno - rekre—cyjne, 
w r—m—ch których odbyły sięx 
wieczorki integr—cyjno - t—neczne

n— obiekcie zlok—lizow—ny jest brodzik 
i nieck— m—ł—. f—sen jest czynny od 
PR.HT.PHIIr. Przeprow—dzon— kontro- 
l— wyk—z—ł— wł—ściwe przygotow—nie do 
sezonu - odremontow—no niecki, przy- 
gotow—no otoczenie, post—wiono nowe 
przebier—lnie. N— tym obiekcie również 
brakuje mech—nicznej dezynfekcji wody. 
Nie stwierdzono sk—żeni— w cz—sie b—- 
d—ń próbek wody.

P—ństwowy Powi—towy Inspektor 
S—nit—rny w Strzelc—ch ypolskich pro- 
w—dzi st—ły n—dzór n—d st—nem s—nit—r- 
no-technicznym b—senów kąpielowych 
or—z wodą przezn—czoną do kąpieli po
mimo br—ku odpowiednich regul—cji 
prawnych, przez co też nie m— podst—w 
—by wym—g—ć od odpowiednich org—nów 
—dministr—cyjnych większych pr—c re- 
now—cyjnych czy zmi—ny przest—rz—- 
łych sposobów dezynfekcji wody. go dw— 
tygodnie przy bezdeszczowej pogodzie 
są pobier—ne próby do b—d—ń b—kterio- 
logicznych, b—d—ny jest poziom chloru 
or—z przeźroczystość. Prow—dzi się b—- 
d—ni— n— obecność ischerichi— coli, 
gronkowców or—z Pseudomon—s —erugi- 
nos—.

ybowiązkiem z—chow—ni— wszyst
kich st—nd—rdów n— b—sen—ch ob—rczo- 
ne są jednostki z—rządz—jące b—sen—mi 
@odpowiednie refer—ty bądź miejskie 
ośrodki kultury i sportuA jedn—k to od 
odwiedz—jących z—leży j—k długo wod— 
w b—senie będzie się n—d—w—ł— do kąpie
li. Podst—wowymi z—s—d—mi z—chow—ni— 
się k—piących jest prysznic przed wej
ściem do b—senu, nie m— z tym proble
mu bo przy k—żdym b—senie są z—inst—- 
low—ne n—tryski or—z z—ł—twi—nie pod- 
st—wowych potrzeb fizjologicznych nie 
do b—senu lecz do to—let, które są rów
nież zlok—lizow—ne n— terenie b—senów. 
Pon—dto to st—n tych to—let również 
z—leży od osób korzyst—jących i świ—d- 
czy o kulturze osobistej osób odwiedz—- 
jących b—seny.

Tomasz Xabzdyjak

PSSi Strzelce ypolskie 
telx HUU RR HH QPS 
www.pssestrzelce.pl 

e-m—ilx komun—ln—dpssestrzelce.pl

@P dyskotekiA, 
wycieczk— @ixtreme P—rk Równic— 
- Uino RhA,
wycieczk— do Wisły n— skocznię e. 
W—łysz— - gdzie —ktu—lnie odbyw—- 
ły się skoki kw—lifik—cyjne w r—- 
m—ch Vetniego qr—nd Prix, 
grill z ogniskiem.

Przed n—mi jeszcze dużo pr—cy i et—pów 
do zre—lizow—ni— w r—m—ch projektu, “w 
związku z czym Zespół Projektowy 
wszystkim uczestnikom życzy wytrw—- 
łości “i powodzeni—.

Voterie 
fantowe 
- legalne

Przyn—jmniej te „m—łe”. yd IR lip
c— weszł— w życie noweliz—cj— ust—wy o 
gr—ch h—z—rdowych @hz.U. z dn. PW 
czerwc— PHII r. Nr IQR, poz. UUWA, dzię
ki której odetchnie sporo osób. Przed 
l—ty n— ż—dnym festynie nie mogło z—- 
br—knąć loterii f—ntowej. p—nty były 
drobne, —le z—b—wne, — perspektyw— 
wygr—ni— np. gęsi z—chęc—ł— do wzięci— 
udzi—łu w z—b—wie z— skromną kwotę. 
tedn—k ich sum— z—wsze przezn—cz—n— 
był— n— j—kiś szczytny cel, mimo że nie 
były to osz—ł—mi—jąco wysokie kwoty. 
Później przepisy się zmieniły i wł—ści- 
wie loterie zniknęły n— dobre. Z— dużo 
było z—chodu z z—ł—twi—niem wszystkich 
form—lności i pozwoleń, z n—jw—żniej- 
szym - ministr— fin—nsów.

Wreszcie doczek—liśmy się pożąd—- 
nych zmi—n. Voterie f—ntowe or—z gry 
bingo f—ntowe, w których w—rtość puli 
n—gród nie przekr—cz— QQWR,SV zł - pod- 
kreślmyx nie kwoty, którą pl—nuje się 
zebr—ć3 - nie wym—g— już wielu z—bie- 
gów.

Wyst—rczy złożyć odpowiednie 
zgłoszenie o pl—now—nej loterii do hy- 
rektor— Izby gelnej w ypolu, — od I 
m—rc— PHIP r. - do N—czelnik— Urzędu 
gelnego w ypolu. Zgłoszenie jest bez- 
pł—tne, —le w—runkiem jest złożenie go, 
wr—z z regul—minem gry, w terminie co 
n—jmniej n— QH dni przed rozpoczęciem 
loterii. W—runek drugix jeśli zebr—ne w 
tr—kcie loterii pieniądze nie zost—ną 
przezn—™zone n— ™el społe™znie 
użyte™znyD w sz™zególnoś™i dobroE 
™zynny - org—niz—tor loterii f—ntowej 
powinien liczyć się z s—nkcj—mi wyni
kającymi z Uodeksu U—rnego Sk—rbo- 
wego.

hod—ć też n—leży, że urządz—nie lo
terii f—ntowej lub gry bingo f—ntowe, w 
których w—rtość wygr—nych nie prze
kr—cz— wspomni—nej wcześniej kwoty 
b—zowej jest wolne od uiszcz—ni— pod—t- 
ku od gier czy skł—d—ni— dekl—r—cji po- 
d—tkowych.

Ze wszystkimi szczegół—mi związ—- 
nymi z tym tem—tem możn— się z—po- 
zn—ć n— stronie internetowej 
www.ic.opole.pl

http://www.pssestrzelce.pl
komun%25e2%2580%2594ln%25e2%2580%2594dpssestrzelce.pl
http://www.ic.opole.pl
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Tw—rdzi f—™e™i w ™zemi
dokF ze str I Strzel™z—neibum Rodzinny

U—żd— z ni™h 
musi—ł— spełni—ć 
kilk— w—runkówF 
Przebieg służbyx 
niesk — zitel ny. 
Zdrowiex dosko- 
n—łeF T—k fizy™z- 
ne @potwierdzone 
b—d—ni—mi lek—r- 
skimi i test—mi 
spr—wnoś™iowy- 
miA, j—k i psy- 
™hi™zne, z dużą 
odpornoś™ią n— 
stres @opini— psy- 
™holog—Af fr—k 
problemów z —l- 
koholem. Sytu—™j— rodzinn—x ust—bili- 
zow—n— @w r—zie trudnej sytu—™ji - z z—- 
pewnieniem wsp—r™i— dl— n—jbliższy™h 
przez ™złonków d—lszej rodzinyA. Zn—- 
jomość język— —ngielskiegox w stopniu 
komunik—tywnym @dl— ofi™erów n— kie- 
rowni™zy™h st—nowisk—™h - wym—g—- 
ni— językowe były wyższeA. hod—tko- 
we kw—lifik—™jex pr—wo j—zdy k—t. A, f, 
g, i, upr—wnieni— do obsługi ™iężki™h 
poj—zdów drogowy™h ™zy budowl—ny™h, 
itp. Wzrostx powyżej IVH ™m.

T— dwójk— strzele™ki™h „misjon—- 
rzy” tox st. —sp. h—riusz W—rsz—łek i 
mł. —sp. idw—rd hr—mski.

Rozm—wi—m z dwom— pierwszymi. 
idw—rd hr—mski zost—ł t—m kierow™ą 
s—nit—rki, h—riusz W—rsz—łek - kierow™ą 
w plutonie spe™j—lnym, do którego n—- 
leż—ło m.in. z—trzymyw—nie podejrz—- 
ny™h. Przed tygodniem wró™ili. Pełni 
wr—żeń, wspomnień, nowy™h zn—jomo- 
ś™i i nowy™h umiejętnoś™ix w koń™u 
spędzili t—m W miesię™y. Ale teżx ze 
zn—™znie z—sobniejszym portfelem, ™o 
w polskiej poli™yjnej rze™zywistoś™i li- 
™zy się b—rdzo.

Z—nim wyje™h—li do Uosow—, prze
szli jesz™ze Q,S-tygodniowe szkolenie 
w Słupsku. T—m z—pozn—w—li się nie tyl
ko z ™zek—ją™ymi i™h z—d—ni—mi, —le - 
™hoćby pobieżnie - z kulturą i oby™z—- 
j—mi muzułm—nów, sposob—mi postępo- 
w—ni— w określony™h sytu—™j—™h, w 
ewentu—lnej w—l™e. X—jogólniej rze™z 
ujmują™x byli przygotowyw—ni n— to, 
™o i™h może ™zek—ć. Ale n—wet n—jlep- 
sze szkolenie i t—k nie przygotuje n— 
wszystko. fo misj— wpr—wdzie pokojo- 
w—, —le w b—rdzo niepokojowym miej- 
s™u @w roku PHHV r—nny™h zost—ło t—m 
kilkun—stu polski™h poli™j—ntów i zginął 
poli™j—nt ukr—ińskiY pod™z—s i™h misji, 
we wrześniu PHIH - zost—ł postrzelony 
poli™j—nt fr—n™uskiY już po i™h wyjeź- 
dzie, PT lip™— zginął poli™j—nt kosow- 
skiA.

Stąd pełne uzbrojenie - w broń 
krótką i długą. Stąd tyle szkoleń i ćwi- 
™zeń we włoskiej b—zie w Prisztinie, 
gdzie st—™jonow—ł międzyn—rodowy 
kontyngent poli™ji, wspier—ny między- 
n—rodowymi sił—mi wojskowymi KPOR, 
pod —uspi™j—mi XATO. Stąd tyle ™z—su 
n— strzelni™yx mogliśmy wi—dro —muni- 
™ji wystrzel—ć w ™iągu dni— - li™zyło się 
tylko popr—wienie n—szy™h umiejętno- 
ś™i - mówią. Stąd ćwi™zeni— w szybkim 
wsi—d—niu do op—n™erzony™h poj—zdów, 
™o w pełnym rynsztunku, w k—mizel- 
k—™h kuloodporny™h, z bronią, kiedy 
wygląd— się j—k S™hw—rzenegger, nie 
było n— po™zątku t—kie ł—twe. Stąd z—- 
pozn—w—nie się ze stosow—nymi n— tym 
terenie metod—mi dzi—ł—ni— @i w—lkiA nie 
tylko przez skonfliktow—ne strony - 
Kosowo @które ogłosiło niepodległość 
w lutym PHHV rokuA i Serbię @któr— tego 
nie uzn—ł—A, —le i przemytników or—z 
m—fie, np. n—rkotykową i z—jmują™ą się 
h—ndlem ludźmi. Xo i n—uk—, j—k „mieć 
o™zy dookoł— głowy”, j—k unik—ć pro- 
wok—™ji, j—k z—™how—ć się, gdy n— gór
skiej drodze poj—wi się st—do b—r—nów i 
prze™ież nie wi—domo, ™zy p—sterz m— 
przyj—zne z—mi—ry. A przy tym wszyst
kim, że strz—ły niekonie™znie muszą 
z—powi—d—ć ™oś groźnego. fo tu pr—wie 
wszys™y m—ją broń. Strzel— się w po
wietrze, t—kże z r—doś™i. ghoć powo
dów do niej nie m— wielu - nien—wiść 
między Alb—ń™zyk—mi i Serb—mi ™iągle 
trw—, mimo upływu l—t. S m—nifestow—- 
n— jest przy różny™h ok—zj—™h. Wy- 
st—r™zy ™hoćby przegr—ny przez Serbię 
piłk—rski meez z Turcją. To dl— Alb—ń- 
™zyków st—ło się pr—wdziwym świętem 
i ok—zją do wiw—tów n— uli™—™hx wróg 
zost—ł pokon—ny3

Z drugiej strony, Serbowie, opusz- 
™z—ją™ swoje domy, ™zęsto zost—wi—li w 
ni™h „niespodzi—nki” dl— ty™h, komu 

przyszłoby do głowy, by się w ni™h osie
dlić, np. ł—dunki wybu™howe w komi
nie. To dl—tego t—k wiele domów n—d—l 
stoi pusty™h.

Poli™j—n™i przykry™h niespodzi—- 
nek mogą się spodziew—ć też gdzie in
dziej. Pod™z—s z—mieszek, blok—d. Przy 
obiek™ie ™zy drodze, którą ktoś z—mi- 
now—ł. X— z—kł—d—nym w gór—™h punk- 
™ie kontrolnym - „™he™k point”. Albo 
w wios™e, w której z—trzym—ć trzeb— 
dwie osoby. hl—tego miejs™ow— poli™j— 
nie był— informow—n— o pl—now—nej 
—k™ji, — do wioski wkr—™z—ło się o Q-R 
n—d r—nem w sile wielokrotnie przekr—- 
™z—ją™ej li™zbę osób, które pl—now—no 
z—trzym—ć i potem szybko się st—mtąd 
zmyw—no, z—nim wieść zdążył— obie™ 
inny™h mieszk—ń™ów.

froniono się przed „niespodzi—n- 
k—mi” n— wszelkie sposoby. Przed 
wszystkim st—r—nnym przygotow—niem 
k—żdej —k™ji, poprzedzonej b—rdzo do
brym rozpozn—niem, b—zują™ym m— 
n—jnowo™ześniejszej te™hni™ex zdję™iom 
s—telit—rnym, wysokiej kl—sy sprzętem, 
np. s—mo™hodem wypos—żonym w urzą
dzeni— n— pod™zerwień, dzięki ™zemu z 
d—lek— możn— było określić ilość osób 
zn—jdują™y™h się w lesie ™zy w obserwo- 
w—nym budynku, świetnym wypos—że- 
niem, dobrymi op—n™erzonymi poj— z- 
d—mi, środk—mi łą™znoś™i. Xo i środk—- 
mi o™hrony osobistej, m.in. k—mizel- 
k—mi kulooodpornymi ™zy hełm—mi z 
kevl—ru, bronią, pobr—ną w dniu przy- 
j—zdu, zd—ną przy wyjeździe. T—kże sta
łymi ćwi™zeni—mi, dzięki którym zgra
ło się z innymi koleg—mi - k—żdy wie- 
dzi—ł, kto ™o potrafi. Pozn—w—li się t—k
że w inny™h, mniej ofi™j—lny™h miej- 
s™—™h, ™hoćby n— boisku, pod™z—s me- 
™zów piłk—rski™h ™zy rozgrywek w in- 
ny™h dys™yplin—™h sportowy™h. X— 
przykł—d mł. —sp. hr—mski, m—r—toń- 
™zyk, mógł u™zestni™zyć w dwó™h mię- 
dzyn—rodowy™h m—r—ton—™hx cywil
nym” w Skopje i „wojskowym” w Ko
sowie, gdzie z—jął trze™ie miejs™e.

Pol—™y z—pr—™ow—li sobie przez te 
„misyjne” l—t— n— dobrą opinię, nie tyl
ko wśród przełożony™h i kolegów w 
tym międzyn—rodowym tow—rzystwie. 
Wszędzie wit—no i™h przyj—źnie @™o 
w—żne np. w rest—ur—™j—™hA, widok i™h 
™z—rnego munduru @k—żd— n—™j— nosił— 
inneA, bi—łego hełmu i broni nie robił n— 
uli™—™h t—kiego wrażeni—, j—kie wywo
łuje funk™jon—riusz w zwykłym mundu
rze w wios™e n—szego powi—tu. Tyle l—t 
st—™jonują t—m międzyn—rodowe siły, 
l—t—ją helikoptery, że wszys™y zdążyli 
się przyzwy™z—ić - o™eni—ją ob—j, —le 
dod—ją, że powsze™hn— opini— był— t—k—x 
™i w ™z—rny™h mundur—™h są tw—rdzi. 
qdy pyt—m, ™o zrobiło t—m n— ni™h 
n—jwiększe wrażenie, nie w—h—ją się —ni 
™hwili, wymieni—ją™ w kolejnoś™ix m—ło 
biurokr—™ji, doskon—łe przygotow—nie 
—k™ji, luksusowe w—runki so™j—lno-by- 
towe, świetny @i drogi3A sprzęt i wypo- 
s—żenie.

Tęsknot— z— rodzin—miC O™zywi- 
ś™ie, —le pom—g—ł w tym internet z—in- 
st—low—ny w k—żdym pokoju i możli
wość rozmów przez Skype9—. go dw— i 
pół miesią™— zjeżdż—li do domu n— P- 
tygodniowy urlop. Ale i t—k W miesię™y 
to k—w—ł ™z—su i jest ™iężko.

Poje™h—liby jesz™ze r—zC t—sne.

Uni— Europejska podjęł— decyzję 
o uruchomieniu misji EUVEX Uosovo 
R lutego PHHV r. EULEX Uosovo jest 
n—jwiększą misją cywilną UE - liczy 
pon—d I800 osób personelu międzyE 
n—rodowego or—z pon—d I200 pr—cowE 
ników lok—lnych. Wisj— z—wier— kom
ponent policyjnyD wymi—ru spr—wiedliE 
woś&D —dministr—cyjny or—z celny.

Wcześniej niż moi rozmówcy n— 
misji był w Uosowie mł. —sp. h—riusz 
Pop—nd—.

W—rt— qórk—

Rok iwiv koniec s wojny świ—tuwej, w 
której br—ł udzi—ł j—ko m—ryn—rz 20 — 
tek Peter Wrohs

hziś prezentujemy P—ństwu zdję- 
™i— n—leżą™e do rodziny p—ni to—nny 
Wróz z K—dłub—, w której z pokoleni— 
n— pokolenie przek—zuje się nie tylko 
z—wód, —le i imion—x w linii żeńskiej 
to—nn— @toh—nn—A i Ann—, w linii mę- 
skiejx t—n @toh—nnesA i Tom—sz @Tho- 
m—sA. T—k dzi—ło się z—równo w rodzi
nie Piontków ze Spórok— @z której 
wywodzi się m—m— p—ni to—nnyA, j—k i 
w rodzinie r—idu™k z fłotni™y @b—b™i— 
oj™—A i Wrozów @pisowni— n—zwisk— 
byw—ł— i t—k—x Wrohs, WrossA, ™zyli w 
linii męskiej rodziny t—ty.

Wśród rodzinny™h p—miątek są nie 
tylko zdję™i—, t—kże dokumenty, dziś 
st—nowią™e pr—wdziwą rz—dkość, wśród 
ni™h ™hoćby legitym—™j— z okresu ple- 
bis™ytu ™zy z—świ—d™zenie o pozytyw
nej weryfik—™ji n—rodowoś™iowej z roku 
IWRS, przy ™zym z—uw—żyć n—leży istot
ny dopisek, który ogromnie w—żył w 
t—mty™h ™z—s—™h i de™ydow—ł o d—lszy™h 
los—™h ™złowiek—x „Z—świ—d™zenie ni
niejsze m— ™h—r—kter tym™z—sowy i 
może być k—żdej ™hwili uniew—żnione”.

A opowieść o rodzinie jest t—kże 
opowieś™ią o dziej—™h gospody i m—- 
s—rni w K—dłubie - kórej histori— li™zy 
pon—d IHH l—t3 Położon— w rozwidle
niu rzeki temielni™z—nki od po™zątku 
jest firmą rodzinną.

Wszystko to rozpo™zęło się w IWHS 
roku, kiedy to Thom—s Wross i Ann— z 
domu rutt— sprzed—li gospodę w Osie- 
ku i z— uzysk—ne pieniądze kupili od 
hr—biego Str—™hwitz— gospodę w K—dłu- 
bie. A wszystko dl—tego, że przez Osiek 
przebieg—ł— tr—s— ze Strzele™ do hut żel—- 
z— w St—nisz™z—™h. Po up—dku huty tr—- 
s— t— był— ™or—z mniej u™zęsz™z—n—, ™o 
też zmusiło wł—ś™i™ieli do poszukiw—ń 
innej lok—liz—™ji gospody. Ok—zj— n—d—- 
rzył— się w K—dłubie, który był położo
ny n— drodze ze Strzele™ do rozr—st—ją- 
™ej się ™or—z b—rdziej huty W—l—p—ne 
[dziś Ozimek]. Wr—z z rozwojem huty 
przybyw—ło ludzi n— drodze, ™o też było 
w—runkiem prosperow—ni— gospody. 
T—k też rodzin— Wross pon—d IHH l—t 
temu tr—fił— do K—dłub—.

Od po™zątku w—żne było, że goś™ie 
w gospodzie mogli z—spokoić nie tylko 
pragnienie, —le i głód - wyrob—mi z wł—- 
snej m—s—rni. qospod— był— wówez—s 
™entrum ży™i— społe™znego i kultural
nego wsi. Kronik— szkoły w K—dłubie 
™zęsto wspomin—, że spotyk—li się tutaj

Rodzin— r—iduck z fłotnicy. Zdjęcie pochodzi z ok. I9I0 roku.

mieszk—ń™y, —by om—wi—ć w—żne dl— 
wioski problemy i wyd—rzeni—. Słynęł— 
też z wyśmienity™h wyrobów, — przy
gotow—nie Wellfleis™hu było ™elebro- 
w—ne j—k święto. Wł—ś™i™iel z—pr—sz—ł 
wtedy do spe™j—lnej izby w gospodzie 
w—żne n— wsi osobistoś™i, np. k—dłub- 
skiego gr—f— Str—™hwitz—, n—dleśni™ze- 
go i n—u™zy™iel— or—z serwow—ł goś™iom 
gorą™e półmiski ze świeżym mięsem ze 
świniobi™i— z musztardą. Z—nim jedn—k 
z—si—d—ł do stołu, musi—ł z—winąć rąbek 
f—rtu™h— m—s—rskiego z— p—s - ozn—™z—-

Peter i toh—nn— Wrohs z U—dłub—. Zdjęcie pochodzi z ok. I9QS r.

W—łżeństwo enn— i Thom—s Wrohs n— p—miątkowej fotogrąfi z ok. I9I0 z czwórką 
z szóstki swoich dzieci.

TYMCZASOWE ZAŚWIADCZENIE NR

Starostwo powiatowe — -wo&ia-'—
w Strzęlc.acJi zaświadcza na podstawie przedłożonych

dowodów, te Ob- H..r
u rodzony dnia 3.12,1^0...... f w *

zomiaszkdy - • Jr.CW ........... .... .................. ,.......jesr

ło to, że w tej ™hwili m—s—rz był poz— 
służbą.

Po krótkim okresie wywł—sz™zeni— 
wł—ś™i™ieli w ™z—sie reżimu komuni- 
sty™znego, gospod— i m—s—rni— powró- 
™ił— w IWVW roku w posi—d—nie rodziny. 
Oferuje dziś tr—dy™yjne śląskie wyroby 
wędlini—rskie według tr—dy™yjny™h re- 
™eptur przek—zyw—ny™h w rodzinie od 
R pokoleń, z uwzględnieniem n—jnow- 
szy™h st—nd—rdów i te™hnologii. Poszł— 
tez z du™hem ™z—su - świ—d™zy usługi 
™—teringowe.

gzek—my n— P—ństw— 
zdję™i— i opowi—d—ni— 

o swoi™h rodzin—™h 
w St—rostwie Powi—towymD 

przy uIf tord—nowskiej 
w Strzel™—™h ypolski™hD 

pokF QIHd tek 
UU RR HIU IQD 

e-m—ilx 
red—k™j—dpowi—tstrzele™ki pl

Przypomin—my 
o konkursie n— n—jst—rsze 

zdję™ie3

X—grod—x

—p—r—t fotogr—fi™zny3



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

qłos dl— ty™hD 
którzy go nie m—ją

TOZ (Towarzystwo Opieki n—d Zwierzętami), to organizacja działając— na 
terenach polskich już od IVTR rokuF hzis jako największa tego typu instytucja w 
PolsceD w dalszym ciągu skupia rzesze przyjaciół zwierzątF Strzelecka filia TOZu 
powstała w PHIH roku przy oddziale opolskim

Z wolontariuszką strzeleckiego TOZu, Uaroliną Ziają, rozmawia Piotr Solga

Tow—rzystwo ypieki n—d ZwieE 
rzęt—miFFF To w—m nie podob— sięD 
że psy są n— ł—ń™u™h—™h i z— pełną 
mi™hę pilnują domuC

ywszem. Uw—ż—my, że t—kie tr—k- 
tow—nie zwierząt jest reliktem przeszło
ści, jest t—kże m—ło skuteczne, — wręcz 
niebezpieczne dl— postronnych osób. 
Poz— tym leży n—m n— sercu dobro psów, 
które przeżyw—ją ogromną frustr—cję, 
będąc n— ł—ńcuchu.

hl—™zegoC Czy to nie wł—śnie 
"pieskie ży™ie”C C—ły dzień leży i 
odpo™zyw—f Cz—sem sz™zeknie od 
nie™h™eni—D to ™hyb— żyć nie umieE 
r — Ć C F F F

Wszystkie zwierzęt— z r—dością od- 
poczyw—ją dopiero wtedy, gdy z—spo- 
koją swoje podst—wowe potrzeby. Xie 
tylko głód, —le też potrzeby kont—ktu 
społecznego @nie z—pomin—jmy, że psy 
to zwierzęt— st—dne3A, potrzeb— wybie- 
g—ni— się, spr—wdzeni— terenu i obwą- 
ch—ni— go, eksploracji środowisk—. T—k 
j—k człowiek, który chory leży w łóżku, 
t—k pies n— ł—ńcuchu wc—le nie czuje, że 
odpoczyw—. tedyną —ktywnością jest ob- 
szczekiw—nie przechodzących ludzi. 
Wyobr—źmy sobie, co dzieje się z psy
chiką ps—, który przez c—łe życie szcze
k— - — więc wył—dowuje frustr—cję - n— 
ludzi3 Z czym koj—rzą mu się te dziwne 
dwunożne istotyC X— pewno nie z czymś 
przyjemnym.

Xie chodzi n—wet o to, że zwierzę 
jest n— dworze, przy budzie. ghodzi o 
w—runki, w j—kich pies przebyw—, o moż
liwość z—spokojeni— jego potrzeb. teśli 
bud— - to ocieplon—, wł—ściwej wielko
ści @nie z— m—ł—, —le też nie z— duż—3 Psu 
ciężko się ogrz—ć w zbyt dużej budzieA. 
Wyłożon— słomą. Uoce, kołdry i tk—ni- 
ny n—siąk—ją wodą, co jest wyjątkowo 
nieprzyjemne dl— zwierz—k—. teśli musi 
być ł—ńcuch - to lekki, długi i nie c—ły 
cz—s. h—jmy psu możliwość bieg—ni— po 
posesji w nocy, kiedy jesteśmy w ogro
dzie czy wiemy, że nikt do n—s nie przyj
dzie. Albo choci—ż rozw—żmy budowę 
możliwie przestronnego kojc—.

Uiedy interweniuje™ieC
Z—wsze, gdy dost—niemy zgłoszenie, 

spr—wdz—my w—runki zwierzęci—. teżeli 
są one powodem dyskomfortu, bólu czy 
choroby zwierz—k—, poucz—my wł—ści- 
ciel—F Zbyt krótki ł—ńcuch, zniszczon— 
bud—, zbyt m—ły kojec, br—k st—łego do
stępu do wody, przesł—nki, że zwierzę 
nie jest k—rmione, — tym b—rdziej przy- 
p—dki znęc—ni— się fizycznego i psy
chicznego n—d zwierz—kiem - to wszyst
ko jest powodem interwencji. Wł—ści- 
ciel dost—je dw— tygodnie n— zmi—nę 
w—runków w których trzym— zwierzę. 
qdy tego nie zrobi, podejmujemy po- 
w—żniejsze kroki, ze zgłoszeniem spra
wy policji włącznie.

Ale w—sz— dzi—ł—lność to nie 
tylko n—głe interwen™jeF Czym 
jesz™ze z—j mu je się strzele™ki 
Tyzc

Z—jmujemy się szeroko pojętą edu- 
k—cją dzieci i młodzieży. Robimy —kcje 
w szkoł—ch i przedszkol—ch, poleg—jącą 
n— wyświetl—niu filmów o wł—ściwym 
tr—ktow—niu zwierząt, n— rozmow—ch z 
dziećmi. gzęsto w t—kich spotk—ni—ch 
biorą udzi—ł psy wolont—riuszy - d—ją się 
gł—sk—ć, wykonują komendy i sztuczki.

Prop—gujemy też n—szą dzi—ł—lność 
n— festyn—ch, wyst—w—ch psów, impre

z—ch i t—rg—ch. gzęsto łączymy to z 
pok—z—mi, konkurs—mi z n—grod—mi i 
tym podobnymi —tr—kcj—mi.

Prow—dzimy też n— dużą sk—lę —k- 
cję steryliz—cji wolno żyjących kotów. 
T—kie zwierz—ki nie n—d—ją się już do 
życi— w domu czy mieszk—niu. X—leży 
jedn—k ogr—niczyć ich liczbę, by cier
piących kociąt było mniej.

A wię™ nie z—jmuje™ie się tylko 
ps—miC

yczywiście nie tylko. yprócz wy
mienionych wyżej kotów, z—jmujemy się 
k—żdym przyp—dkiem znęc—ni— się n—d 
zwierzęt—mi - czy to dzikimi, czy go- 
spod—rskimi. U—żde stworzenie m— pra
wo żyć w dobrych w—runk—ch.

hl—™zego to robi™ieC
Uw—ż—my, że n—leży d—ć głos tym, 

którzy go nie m—ją. teżeli nie zn—jdzie 
się g—rstk— ludzi, któr— wypowie się w 
imieniu zwierząt, to ich pr—w— będą z—- 
wsze ignorow—ne. Ł—two jest wykorzy- 
st—ć zwierzę, które biernie godzi się n— 
to, do czego zmusz— je człowiek. Utoś 
musi o dobro n—szych br—ci mniejszych.

Snną spr—wą jest to, że źle tr—kto- 
w—ne zwierzęt— st—nowią z—grożenie dl— 
człowiek—. Porzuc—ne psy mogą dołą
czyć do w—t—h dzikich psów i st—ć się 
groźne. Zwierzęt— n— ł—ńcuchu czy w 
ci—snych kojc—ch m—ją zniszczoną psy
chikę i dużo —gresji w sobie - wspomnij- 
my przyp—dek z—gryzieni— dzieck— przez 
trzy duże psy, które wydost—ły się z 
kojc—. Pies przyzwycz—jony do ludzi, 
żyjący wśród nich, nie zrobi czegoś ta
kiego. Uoty, których jest z— dużo, mogą 
roznosić choroby, brudzić n— kl—tce scho
dowej czy w piwnic—ch. Pewn— ich ilość 
jest potrzebn— do tępieni— gryzoni, jed
n—k nie mogą mnożyć się bez końc—. 
Wiele kociąt ginie zresztą niedługo po 
urodzeniu.

Uto fin—nsuje w—szą dzi—ł—k 
nośćC P—ństwoC „X—sze” pod—tkiC

qłównym źródłem n—szych docho
dów jest I7 przek—z—ny n— instytucje 
pożytku publicznego. U—żdy pod—tnik 
może pod—row—ć n—m I7 pod—tku, z—- 
mi—st odd—w—ć go fiskusowi.

Wyst—rczy wpis—ć d—nex Tow—rzy
stwo ypieki n—d Zwierzęt—mi w Polsce 
URS HHHHISRRSR yddzi—ł ypole G 
Strzelce yp. Szuk—my t—kże sponsorów 
- spółdzielnie mieszk—niowe, producen
tów k—rm itp. Pieniądze zbier—my też 
do puszek - stoją w sklep—ch zoologicz
nych i u weteryn—rzy, chodzimy z nimi 
podcz—s różnych —kcji.

t—k jesz™ze możn— w—m poE 
mó™C

U—żd— pomoc jest cenn— - potrze
bujemy wciąż wolont—riuszy, który 
udziel—li by się podcz—s —kcji, h—ppe- 
ningów i festynów, do roznoszeni— ulo
tek, wiesz—ni— pl—k—tów, ogł—sz—ni— zwie
rząt do —dopcji. X—jb—rdziej potrzebne 
są domy tymcz—sowe - czyli br—nie do 
siebie n— pewien cz—s zwierząt, z—nim 
zn—jdą one nowy dom. Zbier—my t—kże 
d—ry rzeczowe i pieniężne - k—żd— zło- 
tówk— jest wykorzystyw—n— tylko i wy
łącznie n— polepszenie bytu zwierząt3 
X—jwiększą r—dość możn— n—m spr—wić, 
—doptując porzucone i niechci—ne zwie
rzęta. W końcu dl— nich dzi—ł—my i to 
im chcemy polepszyć byt. Więcej in- 
form—cji i d—ne kont—ktowe zn—jdą P—ń- 
stwo n— stronie internetowejx toz-strzel- 
ce.org

STeRysTe STRZiVigus

stosownie do —rt. UP ust. T ust—wy z dni— Q p—ździernik— PHHVr. o udostępni—niu 
inform—cji o środowisku i jego ochronie, udzi—le społeczeństw— w ochronie środo
wisk— or—z ocen—ch oddzi—ływ—ni— n— środowisko @hz. U. Xr IWW, poz. IPPU z 
PHHVr. z późn. zmA, pod—je do publicznej wi—domości inform—cję o wyd—niu w dniu 
PT lipc— PHIIr. n— rzecz P—ństw— W—rii i R—f—ł— Ulyszcz z—m w f—lcz—rzowic—ch 
przy ul. Zielonej R, decyzji —dministr—cyjnej Xr PSHGII o pozwoleniu n— budowę 
budynku usługowego - w—rszt—tu s—mochodowego or—z zj—zdu w f—lc—rzowic—ch 
przy ul. Lipowej, n— dzi—łk—ch nr PP i RP.

W St—rostwie Powi—towym w Strzelc—ch ypolskich - Wydzi—ł Architektoniczno- 
fudowl—ny, ul. tord—nowsk— P, SS piętro, pokój nr PII, @w godzin—ch pn. VHH^ITHH, 
wt.-pt. 7QH^ISQH), możn— z—pozn—ć się z treścią decyzji or—z z dokumentacją 
spr—wy.

ZWSihZeWY WSiŻĘ
W l—t—ch PHHU - PHHV qmin— Strzelce ypolskie dokon—- 

ł— gruntownego remontu wieży R—tusz— — w kolejnych l—t—ch 
z—mierz— odrest—urow—ć c—ły obiekt. X— re—liz—cję projektu 
pn.x „Remont z—bytkowego r—tusz— w Strzelc—ch ypolskich - 
remont wieży” qmin— otrzym—ł— dofin—nsow—nie ze środków 
iuropejskiego Punduszu Rozwoju Region—lnego w r—m—ch Pro
gramu yper—cyjnego Województw— ypolskiego n— l—t— PHHU 
- PHIQ. Z—chęc—m z—tem wszystkich do zwiedz—ni— odre- 
montow—nej wieży R—tusz—, z której możn— podziwi—ć pięk
no strzeleckiego krajobrazu. X— szczyt wieży prow—dzi IRH 
schodów - z c—łą pewnością w—rto zdobyć się n— ten wysiłek, 
bowiem n— s—mej górze czek— widok jedyny w swoim rodz—ju.

Wież— udostępnion— jest dl— zwiedz—jących 
w piątki od godz. IS.HH do IW.HH 

or—z w soboty i niedziele od godz. IH.HH do IW.HH.
Serde™znie zapraszam do zwiedzania 

furmistrz Strzele™ ypolski™h

Strzelce ypolskie PHII-HV-HW

STeRysTe STRZiVigUS
stosownie do —rt. UP ust. T ust—wy z dni— Q p—ździernik— PHHVr. 
o udostępni—niu inform—cji o środowisku i jego ochronie, udzi—le 
społeczeństw— w ochronie środowisk— or—z ocen—ch oddzi—ły- 
w—ni— n— środowisko @hz. U. Xr IWW, poz. IPPU z PHHVr. z 
późn. zmA, pod—je do publicznej wi—domości inform—cję o wy
d—niu w dniu W sierpni— PHIIr. n— rzecz UolTr—m Sp. z o.o. 
wZ—w—dzkiem przy ul. Lublinieckiej T, decyzji —dministr—cyj
nej Xr PTWGII o pozwoleniu n— budowę silosu do m—g—zynow—- 
ni— i pod—w—ni— pi—sku, VaQHmQ, st—nowiącego element skł—- 
dowy istniejącej inst—l—cji odlewniczej w Z—w—dzkiem, n— dzi—łce 
nr RHPGVR.

W St—rostwie Powi—towym w Strzelc—ch ypolskich - Wy
dzi—ł Architektoniczno-fudowl—ny, ul. tord—nowsk— P, SS pię
tro, pokój nr PII, @w godzin—ch pn. VHH^ITHH, wt.-pt. 
UQH^ISQHA, możn— z—pozn—ć się z treścią decyzji or—z z doku
mentacją spr—wy.

a
 PUNKT A iw wwujm

INFMM«¥JNV V „ESSSSSS

projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Progr—mu Operacyjnego

Pomoc Techniczna PHHUePHIQ we współpracy z Winisterstwem 
Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków budżetu państwa.

Vok—lny Punkt Snform—™yjny
przy St—rostwie Powi—towym 

w Strzel™—™h ypolski™h 

z—pr—sz—

teśli m—ją P—ństwo pyt—ni— związ—ne z możliwością 
pozysk—ni— funduszy unijnych z Progr—mu yper—cyjne- 
go U—pit—ł Ludzki lub też z wypełnieniem wniosku o 
dofin—nsow—nie projektu bądź wniosku o pł—tność w r—- 
m—ch tego progr—mu.

Lok—lny Punkt Snform—cyjny o Pundusz—ch iuro- 
pejskich w Strzelc—ch ypolskich z—pr—sz— wszystkich 
z—interesow—nych n— bezpł—tne, indywidu—lne konsulta
cje z dor—dcą Region—lnego yśrodk— iuropejskiego Pun
duszu Społecznego, który rozwieje P—ństw— wątpliwo
ści. Spotk—ni— org—nizow—ne są w z—leżności od potrzeb 
z—interesow—nych osób dl—tego prosimy o wcześniejsze 
zgłoszenie chęci skorzyst—ni— z konsultacji - telefonicz
nie, m—ilem lub osobiście.

Szczegółowych inform—cji n— tem—t spotk—ń udziel—ją 
konsult—nci Lok—lnego Punktu Snform—cyjnego 

o Pundusz—ch iuropejskich 
przy St—rostwie Powi—towym

w Strzelc—ch ypolskich ul. tord—nowsk— P pokój nr U 
tel.x UU RRH IU HS, f—xx UU RRH PR RP 

e-m—ilx pciegdpowi—tstrzelecki.pl

ZAPRASZAWY3

NOWOCZESNY SYSTEM JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
Uczesi nictwo w systemie 1P pozwala na uzyskanie zdrowych, wysokiej jakości płodów rolnych, które można 

wprowadzać do obrotu te makiem IP

INTEGROWANA PRODUKCJA
URZĘDOWO KONTROLOWANA

Wdrożenie systemu IP zapewnia:

" spełnienie wymogów systemu Wzajemnej Zgodności - Cross Cpinpliance w ramach płatności 

bezpośrednich dotyczących ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności obowiązujących 

od 1 stycznia 2011 r.

wypełnienie wymogu stosowania w uprawie roślin zasad Integrowanej ochrony obowiązującego 

od 1 stycznia 2014 r,

REFUNDACJA - OBNIŻENIE KOSZTÓW
Istnieje możliwość refundacji części poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w systemie oraz 
promocją produktów w ramach działań PRO W 2(K!7 - 2013

Producenci, którzy uzyskali certyfikaty IP, korzystając z działania „Uczestnictwo rolników 
w systemach jakości żywności" mogą przez okres 5 lat ubiegać się o zwrot kosztów - maksymalnie do 

wysokości 2750, 00 zł rocznie

CERTYFIKAT IP

Ukończyć ltngodiinne stkolenie

Prowadzić produkcję roślinną w oparciu o metodyki IP

Dokumentować działań la związane z produkcją roślin w Notatniku IP

Złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu IP do końca grudnia danego roku 
wraz z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie IP

Zgłosić zamiar prowadzenia upraw w systemie IP do PlORiN w terminie co najmniej 30 dni przed 
rozpoczęciem wegetacji lub prowadzenia tych upraw

urzędowe poświadczenie wytwarzania płodów rolnych w oparciu o szczegółowe metodyki |p, 
pod nadzorem PIÓR IN

Jak uzyskać certyfikat

ce.org
pciegdpowi%25e2%2580%2594tstrzelecki.pl
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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 zsz-strzelceopdoswiataForgFpl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S—modzielny Publi™zny Z—kł—d ypieki 
Zdrowotnej w Strzel™—™h ypolski™h 
telF RTIQPWIeWS
eEmailx szpitaldszpitalFstrzelce-opFpl

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

PUS w Strzel™—™h ypolski™h SFeF 
informujeD

że z dniem ISfHVfPHII r wzrosną średnio o S7 ceny biletów jednor—zowych 
or—z miesięcznych. Podwyżk— podyktow—n— jest przede wszystkim przez nieust—n- 
nie rosnące ceny p—liw—. Uoszty zużyci— oleju n—pędowego 
w Spółce wzrosły o IV7 w stosunku do roku poprzedniego. Istotnym czynnikiem 
m—jącym również wpływ n— podwyżkę jest m.in. wzrost kosztów ubezpieczeń m—- 
jątkowych o PR 7 or—z wywozu nieczystości @ o IU7A.

Uomunik—cj— regul—rn— jest dzi—ł—lnością deficytową, — podwyżk— cen biletów 
jedynie zmniejszy ponoszone str—ty.

geny biletów obowiązują™e od ISfHVfPHII i;

ydległośc 
w km

gen— biletów w złoty™h

filety 
jednor—zowe

filety 
miesię™zne

filety miesię™zne 
szkolne @RW7 

ust—wowej zniżkiA

ho - S Q,WH IQS,PW TW,HH

T - IH S,QH IUV,RQ WI,HH

II - IS T,QH PPW,RI IIU,HH
IT - PH U,PH PTP,US IQR,HH
PI - PS V,IH PWV,HR ISP,HH

PT - QH V,SH QHS,VV IST,HH
QI - QS W,QH QPW,RI ITV,HH

QT - RH IH,SH QTT,TU IVU,HH

RI - SH II,SH QVV,PR IWV,HH
SI - TH IP,SH RHW,VH PHW,HH
TI - UH IQ,TH RIW,TI PIR,HH

UI - VH IS,RH RRU,HT PPV,HH
VI - WH IT,HH RSV,VP PQR,HH

WH - IHH IU,HH RUV,RQ PRR,HH

(uweqe usiRywgY zewyhyws 333
Uierowc— wykonujący przewóz drogowy jest zobowiąz—ny odbyć szkolenie 
okresowe i uzysk—ć wym—g—ny wpis do pr—w— j—zdy w terminie do dni—x

IH wrześni— PHII
w przyp—dku uzysk—ni— po r—z pierwszy pr—w— j—zdyx
- k—t gI lub g w terminie od I styczni— IWVI r do dni— QI grudni— IWWSr.
- k—t hI lub h w terminie od I styczni— IWWI r do dni— QI grudni— PHHHr.

N—tomi—st kierowcy ,którzy posi—d—ją pr—wo j—zdyx
- k—t. h lub hci wyd—ne po IH wrześni— PHHVr.
- k—t. g lub gci wyd—ne po IH wrześni— PHHWr.
są zobowiąz—ni do uzysk—ni— kw—lifik—™ji wstępnej lub kw—lifik—™ji wstępE 
nej przyśpieszonej

Xie ™zek—j do koń™— terminu 
odbądź szkolenie już dziŚF

W r—m—ch szkoleni— z—pewni—myx
■ nowoczesne techniki n—ucz—ni—D
e j—zdę szkoleniową w w—runk—ch specj—lnych n— symul—torzeD
■ konkurencyjne cenyD
■ wypos—zenie w podręczniki w koszt—ch kursu
■ możliwość rozpoczęci— szkoleni— n—wet dl— jednej osoby.

zePReszewY
Szczegółowe inform—cjex

tel. UURTIQIHI, kom.UPQIVTTI V
lub osobiściexyśrodek Szkoleni— Uierowców PUS w Strzelc—ch ypolskich Se, 

ul.I W—j— SW dRU-IHH Strzelce ypolskie.

Przedsiębiorstwo Uomunik—™ji Samo™hodowej
w Strzetea™h ypolski™h Se

RU-IHH Strzelce ypolskie, ul. I W—j— SW

Wydzierż—wi pomieszczeni— x

pomieszczenie o powierzchni ST mP zn—jdujące się w budynku hworc— 
eutobusowego w Strzelc—ch ypolskich,
Ppomieszczeni— o powierzchni 11 mP k—żde mieszczące się w budynku 
biurowc— przy ul.I W—j— SW

Inform—cje szczegółowe możn— uzysk—ć osobiście w siedzibie firmy lub telefo-
ynicznie pod nr 77 R6I3PVI

y p i R T Y P R e g Y
dok. ze str. Q

sTexywssuy wsitsgi 
PRegY

wYweqexse 
ygziuswexse 
PRecyDewcY:

sewyhzsivxY fRuueRZ STRZELgE yP. e wykształcenie zawodowe
e doświadczenie
e samodzieln. w wykonywaniu prac 
e prawo jazdy kat. B

ypiRATyR koparko
E ŁAhyWARKI

STRZELEgE yP. e wykształcenie zawodowe 
e sam. w wykonywaniu prac 
e doświadczenie

SPAWAgZ wsq - Meq ZAWADZKIE e wykształcenie zawodowe
e uprawnienia na spawanie metodą
MIq - MAq

ŚLUSARZ RASZyWA e wykształcenie zawodowe
e umiejętności w zawodzie ślusarz 
e uprawnienia spawalnicze 
e min S lat doświadczenia

yPERATyR gxg STRZELgE yP. e wykształcenie kierunkowe 
e doświadczenie mile widziane

yPERATyR MASZYN 
STyLARSKIgH

KyLyNyWSKIE e wykształcenie zawodoweEstolarz 
e obsługa maszyn stolarskich

WyXTER KyLyNyWSKIE e wykształcenie zawodoweEstolarz 
e łatwość w nawiązywaniu kont. 
e umiejętność pracy w grupie jak

i samodzielnie
e dyspozycyjność - sumienność

PRAgywxK ygrRyxY STRZELgE yP. e wykształcenie min. zawodowe
- umiejętność współpr.w zespole
- mile widziane doświadczenie
- orzeczenie o niepełnosprawności

PRAgywxiu ygrRyxY yLSZyWA - obsługa komputera
- zaświadczenie o niekaralności
- mile widziane doświadczenie
- orzeczenie o niepełnosprawności

MAqAZYNIER ZAWADZKIE - wykształcenie min. średnie
- obsługa wózków widłowych
- obsługa suwnicy z poziomu 

roboczego „H”
MAqAZYNIER - SPRZEDAWgA STRZELgE yP. - wykształcenie średnie

- komunikatywność
- podstawowa obsługa komputera
- dyspozycyjność

PRAgyWXIK PRODUKCYJNY STRZELgE yP. - produkcja okien
PRAgyWXIK PIZYgZNY STRZELgE yP.
PRAgyWXIK PRyhUKgYJXY qRyhZISKy - wykształcenie min. zawodowe

- stolarzG pracownik
prod. ślusarki aluminiowej

- doświadczenie mile widziane
PRAgyWNIK PRyhUKgtl 
GPAKyWAgZ

yLSZyWA - wykształcenie podstawowe
- zdolności manualne

PRAgyWNIK PRyhUKgtl STRZELgE yP. - uprawnienia „E”
ELEKTRYK Wyj. yPyLSKIED

PyWIAT STRZELEgKI
- prawo jazdy kat. B
- mile widziane doświadczenie

WyXTER SIEgI
TELEKyMUNIKAgYJNEJ

STRZELgE yP. - wykształcenie min. zawodowe

yPERATyR WÓZKA 
WihŁyWEqy

STRZELgE yP. - wykształcenie min. zawodowe
- uprawnienia do prowadzenia 

wózków widłowych
- mile widziane doświadczenie

ELEKTRYK W DZIALE 
UTRZYMANIU RUgHU

STRZELgE yP. - wykształcenie elektryk
- znajomość czytania schematów 

hydraulicznychD 
pneumatycznychD elektrycznych

- sumienność
- uprawnienia SEP do PH KV
- doświadczenie w firmie 

produkcyjnej min. Q lata
- mile widziana znajomość

j. angielskiego
PRAgyWxiK qySPyhARgZY qÓRA ŚW. ANNY - orzecz. o niepełnosprawności
yPERATyR WIfRyPRASY 
hy PRyhUKgtI ELEMENTÓW 
fETyxyWYgH

STRZELgE yP. - wykształcenie zawodowe
- doświadczenie na podobnym 

stanowisku
- uprawnienia operatora do 
produkcji mieszanek betonowych

- praca w zespole
yPERATyR WĘZŁA 
fETyxIARSKIEqy

STRZELgE yP. - wykształcenie zawodowe
- doświadczenie
- uprawnienia operatora do 
produkcji mieszanek betonowych

KIERyWNIK ZAKŁADU STRZELgE yP. - wykształcenie średnie lub wyższe
- znajomość branży betonowej
- komunikatywnośćD 

dyspozycyjność
- umiejętność kierowania zespołem
- prawo jazdy kat. B
- obsługa komputera

yPERATyR WÓZKA 
WIhŁyWEhy

yLSZyWA - wykształcenie zawodowe
- uprawnienia na wózki widłowe

HYDRAULIK LUB PyMygNIK 
HYDRAULIKA

WEDŁUq ZLEgEN - wykształcenie zawodowe

HYDRAULIK STRZELgE yP. - mile widziane uprawnienia 
spawalnicze

- prawo jazdy kat.B
- P-Q lata doświadczenia

SPRZĄTAgZKA STRZELgE yPyLSKIE - orzecz.o niepełnosprawności
PRYZJER STANISZgZE WIELKIE - wykształcenie zawodowe

- doświadczenie
NAUgZYgIEL JARYSZÓWd 

SIERyNIyWIEgED 
BALgERZyWIgE

- wykształcenie wyższe
@mgr z przygotowania 
pedagogicznegoA

- znajomość j. niemieckiego
- upraw. do pracy w przedszkolu

Polskie Stow—rzyszenie 
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 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

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 UIĘ 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.

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
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X— metę dotarł potwora nie widzieli
y przygotow—ni—ch do ch—ryt—tywnego r—jdu „Złombol PHII” pis—liśmy wcześniej. tego przebieg n— bieżąco 

rel—cjonow—ny był n— blogu izbickiej drużyny rippieXyssY dziś - rozmow— z k—pit—nem drużyny Piotrem qr—cą.

Snny™h ratuję
- sam się szkolę

Wszys™yD którzy wyst—rtow—liD 
dot—rli n— metęC Usterek ™hyb— nie 
br—kow—ło przy t—k wiekowy™h poE 
j—zd—™hC

W dniu PQ.HU wyst—rtow—ło z U—- 
towic IQH z—łóg, — wśród nich n—sz— 
Xys—, któr— otrzym—ł— numer st—rtowy 
IPI. Xie wszyscy dojech—li n— metę. 
Xiestety, nie wiemy ile z—łóg, bo nie 
m—my dostępu do tego typu st—tystyk. 
Z rel—cji innych osób, uczestników 
Złombol—, dowiedzieliśmy się, że p—rę 
s—mochodów „odd—ło duch—” n— z—gr—- 
nicznych —utostr—d—ch. W r—jdzie ch—- 
ryt—tywnym Złombol nie chodzi o cz—s 
doj—zdu do mety, — r—czej o s—m f—kt 
dot—rci— do celu - w tych s—mochod—ch 
może się wszystko popsuć. W z—leżno- 
ści od posi—d—nego s—mochodu, obr—nej 
str—tegii i prędkości ekipy docier—ły do 
Loch Xess z—równo w dni—ch poprze- 
dz—jących oficj—lne z—kończenie Złom- 
bol—, j—k i w późnych godzin—ch noc
nych PUGPV lipc—F X—sz— grup— dot—rł— 
do mety, czyli do c—mpingu hrumn—- 
drochit @z—r—z obok jezior— Loch XessA 
ok. godz. dziesiątej wieczorem PU lipc— 
@cz—su londyńskiegoA. W Szkocji jest to 
dosyć „młod—” godzin—. W tej szeroko
ści geogr—ficznej ciemno się robi dopie
ro ok. PQ.HH @cz—su londyńskiegoA. Xie 
spieszyliśmy się. W tr—kcie przepr—wy 
przez szkockie righl—ndy co chwilę z—- 
trzymyw—liśmy się, —by podziwi—ć wsp—- 
ni—łe kr—jobr—zy, robiliśmy zdjęci—, urzą- 
dz—liśmy krótkie pikniki itp. W sumie 
nie byliśmy jedyni. go chwilę spotyk—- 
liśmy inne ekipy n— p—rking—ch czy t—- 
r—s—ch widokowych.

yczywiście usterki również n—s nie 
omij—ły. X—jwięcej problemów mieliśmy 
z ukł—dem h—mulcowym. tuż w dniu star
tu, j—dąc —utostr—dą z U—towic w kierun
ku gr—nicy polsko-niemieckiej z—uw—- 
żyliśmy, że wspom—g—nie h—mulców 
przest—ło dzi—ł—ć. fez większego n—my- 
słu, post—nowiliśmy zjech—ć z —utostr—- 
dy do Szbick— i usunąć tę usterkę. yst—- 
tecznie wyruszyliśmy z kilkugodzinnym 
opóźnieniem i dogoniliśmy grupę w 
okolic—ch iindhoven. W tr—kcie d—l- 
szej podróży musieliśmy dokon—ć jesz
cze p—ru regul—cji tłoczków h—mulco- 
wych i h—mulc— ręcznego. yprócz tego 
r—z z—blokow—ł— się st—cyjk—, któr— nie 
pozwolił— n—m uruchomić s—mochodu, 
— w drodze powrotnej przest—ły dzi—ł—ć 
świ—tł— wsteczne. yczywiście, wszyst
kie te usterki były n— bieżąco usuw—ne 
przez doświ—dczonych członków z—ło- 
giF

X—sz— Xys— @rocznik IWWPA n—leż—- 
ł— r—czej do „młodego” pokoleni— Złom- 
bolowców. W r—jdzie st—rtow—ły duże fi—- 
ty i żuki, które niejednokrotnie były 
dużo st—rsze od wł—ścicieli tych s—mo- 
chodów. qrup— rippieXyss może się po- 
chw—lić tym, że spośród opolskich ekip, 
tylko my jech—liśmy Xyską. Pon—dto, 
dzięki niecodziennej kolorowej gr—fice 
n— s—mochodzie, n—sz— Xysk— wyróż- 
ni—ł— się n—jb—rdziej spośród innych 
„złombolowych” s—mochodów.

y potworze z Vo™h Xess legenE

d— juz ™hyb— ost—te™znie n—ukowo 
zost—ł— „zdem—teri—lizow—n—”D —le 
™zy nie p—trzyliś™ie n— jezioro z n—E 
dziejąD że „™oś” jedn—k z—zn—™zy 
swoją obe™nośćC

yczywiście, że t—k. t—dąc Xyską 
brzegiem jezior—, próbow—liśmy dostrzec 
to „coś” w czeluści—ch Loch Xess. Xie- 
stety oprócz k—czek i ruin z—mku Urqu- 
h—rt g—stle nic nie zn—leźliśmy. fyć 
może n—stępnym r—zem powinniśmy 
z—br—ć ze sobą wędkęC (śmiech)

Pl—now—liś™ieD że przez kilk— 
dni będzie™ie zwiedz—ć Szko™jęY 
ud—ło sięC

T—k, ud—ło się. ywszem, obr—liśmy 
wcześniej mi—st—, które chcieliśmy ko
niecznie zob—czyć, —le t—k n—pr—wdę to 
nie mieliśmy w IHH7 gotowego pl—nu, 
z—rezerwow—nych c—mpingów itd. Wi—ł 
to być dl— n—s spont—niczny wyp—d i 
t—kim pozost—ł do końc—. Po dot—rciu 
do mety rozpoczęliśmy zwiedz—nie 
Szkocji n— wł—sną rękę. Tylko my i n—- 
sz— Xys—. S to było w tym wszystkim 
n—jlepsze. X—jwiększe wr—żenie wyw—r- 
ł— n— n—s wysp— Ssle of Sky. Widoki, 
które widzieliśmy przejeżdż—jąc mostem 
Sky fridge, — n—stępnie dojeżdż—jąc w 
okolice miejscowości Uig zrobiły n— n—s 
n—pr—wdę piorunujące wr—żenie. gzuli- 
śmy się j—k n— końcu świ—t— - otoczeni 
gór—mi, zielonymi p—stwisk—mi i cie
śniną The Winch. Zdecydow—liśmy się 
t—m pojech—ć w ost—tnim momencie i 
był to strz—ł w dziesiątkę. Z kolei w dro
dze powrotnej z wyspy obcow—liśmy z 
dziedzictwem kulturowym Szkocji, od- 
wiedz—jąc m.in. z—mek iile—n hon—n 
g—stle, z—mek Stu—rtów i monument 
W—ll—ce9— w StirlingY z—mek, k—tedrę św. 
Sdziego or—z st—rówkę w idynburgu. 
yczywiście, będąc w Wielkiej fryt—nii 

To już koniec tegorocznej przygody. W liczb—ch wygląd— on— t—kx
- przygotow—ni— do Złombolu trw—ły pon—d U miesięcy
- wypr—w— trw—ł— IQ dniY
- przejech—no pon—d SUHH kmY
- sp—lono ok. IHIQ litrów LPqY
- or—z IPT litrów benzynyY
- wykorzyst—no S litrów oleju silnikowegoY
- jech—ło T ludzi z czego R było kierowc—miY
- wieziono ok. PSH kg b—g—żu.

ż—ków-ochotników zdobyciem pr—w— j—zdy k—t. g było duże @zdobyło je SV osóbA, 
to zn—cznie mniejsze - niestety - kursem pierwszej pomocy. hl—tego też wśród UP 
osób, które ukończyły szkolenie, byli też funkcjon—riusze służby więziennej z grupy 
interwencyjnej, policj—nci, — n—wet cywile. Ale wspomnieć również n—leży, że nie 
tylko str—ż—cy z—wodowi zost—li wykluczeni z projektu, t—kże ochotnicy, którzy nie 
byli z—trudnieni n— podst—wie j—kiejkolwiek umowy o pr—cę @t—kie są odgórne wy
tyczne dl— poddzi—ł—ni— V.I.I. Rozwój pr—cowników i przedsiębiorstw w regionie 
PyULA. yczywiście UP PSP będzie się st—r—ć o kolejne środki unijne - w tym roku 
jedn—k r—czej nie rysują się n— ich zdobycie perspektywy, —le w n—stępnych l—t—ch - 
zdecydow—nie t—k.

nie mogliśmy nie odwiedzić stolicy kra
ju - Londynu, w którym spędziliśmy c—ły 
dzień. Snnym w—żnym i miłym —spek- 
tem n—szej wyprawy był— pozytywn— i 
życzliw— re—kcj— przechodniów lub kie
rowców innych s—mochodów. Pozdr—- 
wi—no n—s n— k—żdym kroku czy to 
uśmiechem czy pom—ch—niem ręką. 
ybojętnie, czy rozm—wi—liśmy z tubyl- 
c—mi, czy rod—k—mi mieszk—jącymi n— 
Wysp—ch, wszyscy wyr—ż—li podziw, że 
t—k d—leko post—nowiliśmy wyjech—ć 
t—kim kultowym s—mochodem.

To był w—sz pierwszy r—jd ZłomE 
bolD —le ™zy ost—tniC ™zy też może 
to zbyt sz—lone przedsięwzię™ieD by 
ponownie je podjąćC

Rzeczywiście to był n—sz pierwszy 
r—jd —le uw—ż—m, że nie ostatni. Z nie
cierpliwością czek—my n— styczeń, kie
dy zost—nie ogłoszony cel wypr—wy w 
PHIP roku. Wyślę, że to, że Złombol 
jest sz—lonym, ryzykownym i dost—r- 
cz—jącym cz—s—mi dużej ilości —dren—li
ny rajdem, jest doskon—łym powodem 
—by w nim wyst—rtow—ć. test to swego 
rodz—ju spr—wdzenie s—mego siebie w nie
codziennych sytu—cj—ch, n—bycie no
wych doświ—dczeń i pozn—nie nowych 
„pozytywnie z—kręconych” ludzi.

hrużyn— rippieXyss skł—d— serdecz
ne podziękow—ni— wszystkim osobom, 
które pom—g—ły i dopingow—ły jej pod
cz—s przygotow—ń Xysy do złombolo- 
wej wyprawy.

Pon—dto, drużyn— dziękuje instytu
cjom i firmom, które wsp—rły —kcję 
Złombol PHII. Są tox Urząd qminy 
Szbicko, Związek Włodzieży Wniejszo- 
ści Xiemieckiej, qAfART, PyRtyT, 
Rest—ur—cj— „Puhlwyp—s”, W—rket „W—r- 
tyn—”, Usługi Pl—styczno-Rekl—mowe 
RADZSit, Zespół muzyczny „Victori—”.

- giągle i wszędzie słych—ć o możliwości—ch pozysk—ni— środków unijnych, — my 
w z—s—dzie do tej pory nie „z—ł—p—liśmy się” n— nie - mówi st. bryg. Stef—n Szł—p—, 
komend—nt powi—towy PSP. - Więc gdy tylko poj—wił— się ok—zj— - — przecież 
m—my w swoich szereg—ch specj—listę, po studi—ch, który zn—l—zł tę możliwość - 
—plikow—liśmy o środki. S ud—ło się. X—sz projekt „Snnych ratuję - s—m się szkolę” 
w r—m—ch Py UL, hzi—ł—nie V.I.I. Rozwój pr—cowników i przedsiębiorstw w regio
nie, zost—ł oceniony pozytywnie, — my zdobyliśmy środki. Wpr—wdzie nie tyle, ile 
byśmy chcieli, bo ost—tecznie musieliśmy zrezygnow—ć z jednego szkoleni— - ope
ratorów kop—rek, —le jedn—k. W dod—tku j—ko jedyn— Uomend— Powi—tow— P—ń- 
stwowej Str—ży Poż—rnej n— ypolszczyźnie3 P—ktem jest, że projekt wyklucz—ł z 
udzi—łu w nim str—ż—ków z—wodowych, co mogło zniechęc—ć kolegów z innych 
jednostek, —le z— to st—nowił odpowiedź n— z—potrzebow—nie str—ż—ków-ochotni- 
ków z n—szego terenux n— zdobycie pr—w— j—zdy k—t. g or—z n— szkolenie z z—kresu 
udziel—ni— pierwszej pomocy.

Po pierwsze dl—tego, że jeśli do poż—ru nie wyjeżdż— jednostk— ySP, to przy
czyną jest n—jczęściej br—k kierowców z odpowiednimi upr—wnieni—mi, po drugie - 
wiele osób n—rzek— n— niedost—tki w swoich umiejętności—ch z z—kresu udziel—ni— 
pierwszej pomocy przedmedycznej. hopowiedzieć też trzeb—, że prow—dzenie tych
wł—śnie kursów po zmi—nie 
przepisów st—ło się zn—cz- 
nie trudniejsze. Wogą je 
prow—dzić wyłącznie pod
mioty, które posi—d—ją wy- 
d—ny przez wojewodę certy- 
fik—t, posi—d—ją odpowiedni 
specj—listyczny sprzęt or—z 
wykw—lifikow—nych ludzi. 
Wy wszystkim tym dyspo
nujemy - decyzj— o wyst—r- 
tow—niu w konkursie nie 
był— trudn—x zn—leźliśmy od- 
powi—d—jącą n—m niszę.

Sekc.Urszul— Wi—trow- 
sk— @ten specj—list—, o któ
rym wspomin—ł komend—nt 
Szł—p—A przybliż— kilk— 
szczegółów. W r—m—ch pro
jektu „Snnych ratuję - s—m 
się szkolę” prow—dzono dw— 
rodz—je szkoleńx kurs pr—w— 
j—zdy k—t. g or—z kurs kw—- 
lifikow—nej pierwszej pomo
cy przedmedycznej. y ile 
jedn—k z—interesow—nie str—-

Poli™j—n™i u™zestni™zyli w festyE 
nieD w tr—k™ie którego przeprow—E 
dzili mFinF pok—z tresury psów służE 
bowy™hF U™zestni™y mogli również 
z—sięgnąć inform—™ji i por—d n— teE 
m—ty objęte dzi—ł—lnoś™ią Poli™jiF 
Pestyn zost—ł zorg—nizow—ny po r—z 
trze™iF

W sobotę @QH lipc— br.A policj—nci 
uczestniczyli w festynie zorg—nizow—- 
nym n— terenie homu Pomocy Społecz
nej w Z—w—dzkiem dl— mieszk—ńców 
tego mi—st— i wychow—nków homu Po
mocy Społecznej.

Policj—nci przeprow—dzili m.in. po
k—z tresury psów służbowych, z—prezen- 
tow—li t—kże pościg i z—trzym—nie nie
bezpiecznego przestępcy.

Uczestnicy z—zn—jomili się z wypo- 
s—żeniem r—diowozu, — t—kże rozm—wi—li 
z policj—nt—mi n— tem—ty związ—ne z bez
pieczeństwem or—z pr—cą funkcjon—riu- 
szy Policji.

Zorg—nizow—ny po r—z trzeci festyn 
odbył się pod p—tron—tem qW—g—zyn, 
UlubWotoR—dom, ypel Proter— P—nklub.

p estyn w Z—wadzkiem


