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Pierwsze dożynki - w Łaziskach
W niedzielę, PI sierpni—, Ł—zisk— 

zorg—nizow—ły pierwsze w powie™ie doE 
żynkiF Ud—ły się zn—komi™ie - i z— 
spr—wą org—niz—™jiD i pogody, i bog—teE 
go progr—muF ele nie m— się ™o dziwić 
- Ł—zisk— już po r—z drugi były gospoE 
d—rz—mi gminnego żniwniok—, i j—k 
wid—ć - doświ—d™zenie pro™entujeF 
e Zn—™znie wię™ej goś™i n—s odwieE 
dziło, niż poprzedni S wszys™y świetE 
nie się b—wili do późn— - ™ieszy się sołE 
tys Ul—udi— Ur—k—F W tej sytu—™ji n—E 
wet o dni—™h, kiedy org—niz—torzy mieli 
rę™e pełne roboty i myśleli już tylko o 
niedzieli e szybko się z—pomin—F S w—że 
ne - z—wsze jest z— ™o dziękow—ć n— 
mszy dzięk™zynnej, ™hoćby zbiory nie

dok. na str. V

@hrogoA™enna wiedza
Uoszty podrę™zników, zeszytów i 

zeszytów ćwi™zeń or—z niezbędny™h 
przyborów dl— u™zni—, powodują ™o roku 
z koń™em sierpni— zn—™zą™e ubytki w 
wielu domowy™h budżet—™hF SkompleE 
tow—nie wypr—wki dl— pierwsz—k— to 
jesz™ze większe fin—nsowe wyzw—nieF S 
to bez względu n— to, ™zy jest to pierwE 
sz— kl—s— szkoły podst—wowej, ™zy koE 
lejny™hF

t—k o™eni— p—ni W—rzen—, ekspeE 
dientk— jednego ze strzele™ki™h skleE 
pów z przybor—mi szkolnymi i podrę™zE 
nik—mi, z— s—m zest—w książek dl— siedE 
miol—tk— @— w tym roku już n—wet dl— 
sześ™iol—tkówA, z—pł—™imy około PHH 
zŁ Z— resztę wypr—wki dołożymy okoE 
ło IHH zł, nie li™zą™ tornistr— z tw—rE 
dym tyłem, odpowiednio usztywniaj ąE 
™ym kręgosłup dzie™k—, który s—m koszE 
tuje przyn—jmniej IIW zŁ Przy ™zym 

dok. na str. R

Strzelczan eibum Rodzinny
yd kilku miesię™y zbier—my udoE 

stępnione przez n—szy™h gzytelników 
fotogr—fieF hziś m—my i™h blisko VHH3 
test się ™zym ™hw—lić, —le to nie n—sz—, 
— P—ństw— z—sług—F gzęść z ni™h pok—E 
żemy n— spe™j—lnej wyst—wie pod™z—s 
SS Swięt— ghleb—Y wr—z z n—jst—rszymi 
zdję™i—mi, które do n—s dot—rłyF tesz™ze 
™zek—my n— kolejne zdję™i—3 Szuk—my 
tego n—jst—rszego i przypomin—my o 
konkursie i n—grodzie - —p—r—™ie fotoE 
gr—fi™znymF

tuż dziś z—pr—sz—my n— wyst—wę 
,,Strzel™z—n elbum Rodzinny e od kołyE 
ski —ż po grób” pod™z—s tegoro™znego 
Swięt— ghleb—F P p—ździernik— z—pr—E 
sz—my do P—rku Wiejskiego w StrzeŁ 
™—™h ypolski™hF

X—d—l ™zek—my też n— zdję™i— doE 
kumentują™e ży™ie osób, który™h roE 
dziny zost—ły tu „rep—triow—ne” z UreE 
sów Ws™hodni™hF T—ki™h fotogr—fii, doE 
kumentują™y™h ży™ie „t—m” przed IWQW 
rokiem i „tut—j” e po roku IWRS ™iągle 
m—my zbyt m—łoF

dok. na str. S Rodzina tailner - sty™zeń IWSH rok

Siadami cystersów
tuż n— po™zątku wrześni— w teE 

mielni™y odbędzie się Pierwszy 
t—rm—rk gysterskiF
- goś zupełnie wyjątkowego i orygiE 
n—lnego, różnego od zn—ny™h u n—s j—rE 
m—rków, dzięki współpr—™y z pF ilżE 
bietą qłodek w Wuzeum Wsi ypolskiej 
w fierkowi™—™h - z—pewni— ksF renryk 
Pi™hen z jemielni™kiej p—r—fii, z—™hęE 
™—ją™ nie tylko do jego odwiedzeni—, —le 
i wysłu™h—ni— wykł—dów pod™z—s VS 
porum Szl—ku gysterskiego w Pols™eF 
e Wielu n—szy™h p—r—fi—n wprow—dzoE 
ny™h jest w tem—t, bo ™zęść wykł—dów

w nie™o innej formie był— już u n—s preE 
zentow—n— w r—m—™h Roku gysterskieE 
go ™zy Roku toh—nnes— Xu™ius—, —le 
imprez— jest otw—rt— (jej progr—m puE 
blikujemy n— str TA, wię™ wszystki™h 
™hętny™h z—pr—sz—my do udzi—łuF X—e 
ukow™y z gze™h, Pr—n™ji, Xiemie™ i 
Polski przedst—wią różne —spekty proE 
blem—tyki dzi—ł—lnoś™i gospod—r™zej 
™ystersówY — pod™z—s p—nelu dyskusyjE 
nego z—prezentow—ne zost—ną doświ—dE 
™zeni— w z—kresie promo™ji dziedzi™E 
tw— kulturowegoF

dok. na str. P

Remont za PdP miliona

yd PW lip™a jeździmy juz wyremontowaną drogą w kierunku Rozmierki.
Wię™ej ™zytaj na str P

ghiński w li™eum i gimn—zjumC

Xie, to w™—le nie ż—rtF ghiny to 
tygrys świ—towej gospod—rkiF Xotują 
potężny wzrost gospod—r™zy, pomimo 
świ—towego spowolnieni—F Rozwij—ją się 
dyn—mi™znie, i to w k—żdej dziedzinieF 
Produkują wszystko i dl— k—żdegoF hl— 
niez—możny™h i dl— bog—™zyF yd eksE 
kluzywny™h wyrobów m—rkowy™h poE 
™zyn—ją™ (t—m przenoszą swoje z—kł—E 
dy produk™yjne świ—towi potent—™iA n—
t—niej m—sów™e koń™zą™F gor—z wię™ej 
osób odwiedz— P—ństwo Srodk—F gor—z 
wię™ej osób interesuje się nim, i to z 
zupełnie różny™h powodówx kultury, 
sztuki, język—, filozofii, ost—tni™h przeE 
mi—nF T—kże z powodów polity™zny™h 
- okup—™ji Tybetu, ł—m—ni— pr—w ™złoE 
wiek—, wykorzystyw—ni— pr—™y dzie™iF 
Xie zmieni— to jedn—k f—ktu, że ™or—z 
wię™ej osób przekonuje się, że zn—joE 
mość język— ™hińskiego to wymóg ™—ł- 
kiem nieodległej przyszłoś™i, zwł—sz™z—
w biznesieF

fyć może już z— klik— l—t t—ką sz—nE 
sę stworzy Zespół Szkół ygólnokszt—łE 
™ą™y™h w Strzel™—™h ypolski™hF T—ką 
wł—śnie optymisty™zną prognozę przyE 
wiózł wi™est—rost— W—ldem—r q—id— z 
IHEdniowej podróży studyjnej pr—™owE 
ników opolskiej oświ—ty do P—ństw— 
Srodk—, w której u™zestni™zył również 
dyrektor ZSy t—n WróblewskiF

e te™h—liśmy n— z—proszenie i koszt 
(z wyjątkiem przelotuA org—niz—™ji r—n 
f—n, współpr—™ują™ej z opolskim SnE 
stytutem Uonfu™jusz przy Polite™hniE 
™e ypolskiej (jednym z trze™h w PoŁ 
s™eA - opowi—d—F - ydwiedziliśmy UniE 
wersytet Te™hnologi™zny w Pekinie, w 
w południowoEws™hodniej dzielni™y 
pengt—i, gdzie spotk—liśmy się z wi™eE 
prezydentem u™zelni, któr— swoją sł—E 
wę z—wdzię™z— n—ukom ś™isłym i n—u™e 
językówF Zn—nej nie tylko z wysokiego

dok. na str. V

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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Wszystkim Uomb—t—ntom i Weter—nom

skł—d—my

wyr—zy n—jgłębszego sz—™unku

or—z ży™zeni— zdrowi—, wielu sił i długi™h l—t ży™i—F

Xie™h po™zu™ie dobrze wypełnionego obowiązku wobe™ yj™zyz.ny

będzie źródłem W—szej s—tysf—k™ji i r—doś™iF

W—ldem—r q—id— renryk f—rioszeK tózef Sw—ezyn—
Wieest—rost— Strzeleeki Przewodnieząey R—dy Powi—tu St—rost— Strzele™ki

______________________________________________ Z

Z—rząd Związku Uomb—t—ntów
i Związku Snw—lidów Wojenny™h Rze™zypospolitej Polskiej

Porządek ob™hodów 

hni— Weter—n—x

w Strzel™—™h ypolski™h IHXRS Zbiórk— pod R—tuszem
St—rost— Strzele™ki IIXHH Wsz— śWf w Uoś™iele P—e

or—z f urmistrz Strzele™ ypolski™h r—fi—lnym pw. św. W—We
serde™znie z—pr—sz—ją rzyń™— w Strzel™—™h ypofi

n— powi—towe ob™hody hni— Weter—n—D ski™h

które odbędą się dni— I wrześni— PHII roku IPXHH Złożenie kwi—tów pod 
Pomnikiem ku ™z™i yfi—rw Strzel™—™h ypolski™h
Wojen i Przemo™y

I wrześni— do @prawieA 
nowej szkoły

T—kie wł—śnie wr—źenie mogą mieć u™zniowie Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™ego imF 
Wieszk— I w Z—w—dzkiem gdy po przewie w—k—™yjnej st—ną przed szkołą Zupełnie 
now— sz—t— budynku kryje pod sobą kompleksowo wykon—ną termomoderniz—™jęF 
fudynek o™ieplono, wymieniono inst—l—™ję ™entr—lnego ogrzew—ni— i doprow—dzoE 
no ™iepłą wodę do to—let w szkoleF Uolejną nowinką jest wykorzyst—nie do ogrzeE 
w—ni— wody energii słone™znej n— ™zym skorzyst— środowisko i budźet szkofy

Widok od strony ul Urótkiej

Remont z— PdP milion—

Nowe z.—tocz.ki dla —utobusów

hrog— od strzele™kiego rond— w kieE 
runku Rozmierki jest jedną z n—jru™hliwE 
szy™h dróg powi—towy™hx średnio w ™iąE 
gu doby przejeźdź— nią RHPP poj—zdówF 
Wśród ni™h - wiele ™ięź—rówekF S w n—jE 
bliźszy™h l—t—™h ru™h r—™zej nasili sięD — 
nie zm—lejeF hl—tego teź jej moderniE 
z—™j— musi—ł— zost—ć przeprow—dzon— 
w t—ki sposóbD by n—wierz™hni— wytrzyE 
m—ł— wzr—st—ją™y ru™h ™ięźki™h s—moE 
™hodówF Xie wyst—r™zyło zerw—ć n—E 
wierz™hni i połoźyć nowejF Trzeb— było 
równieź zupełnie zmienić w—rstwę podE 
budowy jedni - poprzedni— nie spełni—E 
ł—by o™zekiw—ńF

To było kosztowne przedsięwzięE 
™ieF Z— przebudowę I,R km drogi trzeb— 
było z—pł—™ić pon—d PdP mln złoty™hF 
huźoF S gdyby nie unijne wsp—r™ie - 

Powi—t Strzele™ki mi—łby ogromne trudE 
noś™i ze sfin—nsow—niem tego przedE 
sięwzię™i— z wł—snego budźetuD o ile w 
ogóle by się n— to zde™ydow—k X— sz™zęE 
ś™ie środki Ui mogą st—nowić b—rdzo 
skute™zne wsp—r™ieF Tylko trzeb— się o 
nie skute™znie st—r—ć, — to - potr—fimyF 
W przyp—dku moderniz—™ji tej drogi - 
środki unijne pokryją —ź VS7 kosztów 
z—d—ni—F

Przek—z—nie wykon—w™y p—s— droE 
gi n— tym od™inku n—stąpiło QH kwietE 
ni—F Po trze™h miesią™—™hD PW lip™—, ruE 
szył n— tym od™inku ru™hF tesz™ze 
wpr—wdzie nie n—stąpiło ofi™j—lne przeE 
k—z—nie drogi do użytku, —le to nie unieE 
moźliwi—ło otw—r™i— jej dl— ru™huF T—k 
wię™, ™hoć wykon—w™— - firm— z UęE 
dzierzyn—EUoźl— m— jesz™ze ™z—s n— z—e 

TSEle™ie VUS tedność Rozmierk—

koń™zenie robót @zgodnie z umową - 
do koń™— sierpni—A, SV et—p z—d—ni— 
wł—ś™iwie zost—ł juź z—koń™zonyF

To nie konie™ pl—nów remontów i 
moderniz—™ji dróg powi—towy™hF W pl—E 
n—™h jest równieź przebudow— skrzyE 
źow—ni— uli™y I W—j— i Z—kł—dowej i 
dróg doj—zdowy™hF ele n— to tez trzeb— 
niem—ły™h środkówF Przewidyw—ny 
koszt tego z—d—ni— - okF I,V mln złoE 
ty™hF S znów konie™zne będzie wsp—rE 
™ie z funduszy zewnętrzny™hF X— r—zie 
jesteśmy n— liś™ie rezerwowejF

Pon—d R tysF pojazdów jeździ tą drogą 
co dni—

T—ki jubileusz - w przyp—dku —m—E 
torskiego klubu sportowego nie zd—rz— 
się ™zęstoF e jedn—k od TS l—t VUS tedE 
ność Rozmierk— prow—dzi NIEPRZEe 
RWeXĄ dzi—ł—lnośćF

Z tej ok—zji świętow—no pod™z—s 
dwudniowego festynu i R sierpni— n— 
uro™zystej g—li w rest—ur—™ji Nov— w U—e 
dłubieF fył to ™z—s wszel—ki™h podsuE 
mow—ń, wspomnień, opowieś™i o hiE 
storii i pl—n—™h n— przyszłośćF

Wszys™y goś™ie gr—tulow—li ob™hoE 
dzonej ro™zni™y i źy™zyli kolejny™h l—t 
dzi—ł—lnoś™i i suk™esów UlubowiF N— 
rę™e Prezes— to—™him— U—™zm—r™zyk— 
skł—d—no listy gr—tul—™yjne, odzn—™zeE 
ni— i prezentyF

Więcej szczegółów n— str R

Zmi—ny te nie byłyby moźliwe bez uzysk—ni— przez Powi—t Strzele™ki dofin—soE 
w—ni— re—liz—™ji tego z—d—ni— w r—m—™h Region—lnego Progr—mu yper—™yjnego 
Województw— ypolskiego n— l—t— PHHUePHIQf Z k—sy Unii Europejskiej łą™znie 
z—mierz—my uzysk—ć pon—d I HHH HHH złoty™h, przy kosz™ie ™—łej inwesty™ji n— 
poziomie I QUH tysię™y złoty™hF

N— tym nie konie™, do wybudow—nego w roku PHHW yrlik— dołą™zył— w tym 
roku bieźni— lekko—tlety™zn—, — w kolej™e ™zek— wykon—nie nowy™h ™iągów pieE 
szy™h n— terenie obiektu

Widok od strony yrlik—

S ladami ™ystersów
dok ze str. I

e e ™zego dziś moźemy u™zyć się od 
™ystersówC
e qospod—rnoś™i, z—pobiegliwoś™i, 
otw—rtoś™i n— nowe prądyF Z—kon m— 
st—łą regułę, niezmienną od wieków, —le 
n—d—l ™iągle —tr—k™yjną
e ele w temielni™y nie m— juź kl—sztoE 
ru...
e I ™o z tegoC Nie m—my bezpośrednieE 
go kont—ktu z ™ysters—mi, —le są n—m 

„Cystersi” w dożynkowym korowodzie w Ł—zisk—ch

n—d—l blis™yF To prze™ieź n—sz— tr—dyE 
™j—F temielni™— to miejs™e nierozerw—lE 
nie związ—ne z historią z—konu hzięki 
ini™j—tywie prof. Łuźynie™kiej tegoro™zE 
ne Porum Szl—ku gysterskiego odbędzie 
się nie t—m, gdzie istnieje z—kon ™yE 
stersów, —le t—m, gdzie trw— i™h dzieE 
dzi™twoF Wł—śnie - u n—sF To duźe wyE 
zw—nie, —le i z—sz™zytF
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projekt jest współfin—nsow—ny ze środków Europejskiego Punduszu Rozwoju Region—lnego w r—m—ch Progr—mu 
Oper—cyjnegp Pomoc Techniczna PHHUePHIQ we współpr—cy zWrnisterstweiii Rozwoju Region—lnego 

oraz ze środków budżetu p—ństwi—

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

w Strzel™—™h ypolski™h

serdecznie z—pr—sz— dzie™i or—z młodzież ze Strzele™ ypolski™h i okoli™ do 
udzi—łu w spotk—ni—ch inform—cyjnych pn.x

„Z Unią iuropejską n— Ty”

które odbędą się w dni—™hx

b PSfHVfPHIIh @™zw—rtekA o godzinie IIfHH w świetli™y dzielni™y Woe 
kre Ł—ny przy uL Wf Swierzego RP w Strzel™—™h ypolski™h 
b PTfHVfPHIIh @piątekA o godzinie IIfHH w świetli™y dzielni™y Xow— 
Wieś przy uL U—miennej PP w Strzel™—™h ypolski™h

W tr—k™ie spotk—ni— będzie możn— między innymi uzysk—c odpowiedzi n— pyt—E 
ni— typux
b gzym jest Uni— iuropejsk—C
b t—k powst—ł—C
b t—kie p—ństw— wchodzą w jej skł—dC
b go jest jej symbolemC
b go to jest prezyden™j—C
i wiele inny™hF
Pon—dto w progr—mie przewiduje się również wspólne z—b—wyD w tym rozwiązyE 
w—nie krzyżówek i ł—migłówek związ—nych z tem—tyk— unijną.

Wię™ej inform—™ji możn— uzysk—c pod numerem telefonux @UUA RRH IU HS 
j—k również pod —dresem eEm—ilx pciegdpowi—tstrzelecki.pl 
or—z bezpośrednio w siedzibie Punktux St—rostwo Powi—towe 

w Strzel™—™h ypolski™hD ul. tord—nowsk— Pd p—rterD pokój nr Uf

y p i R T Y P R e g Y
pywseTywY uRZĄh PRegY

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

eEm—ilx opstdpr—™—FgovFpl * wwwFpupEStrzekeFp

uweqe usiRywgY zewyhyws 333
Uierow™— wykonujący przewóz drogowy jest zobowiąz—ny odbyc szkolenie 
okresowe i uzysk—c 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
e k—t gI lub g w terminie od I sty™zni— IWVI r do dni— QI grudni— IWWSr.
e k—t hi lub h w terminie od I sty™zni— IWWI r do dni— QI grudni— PHHHr.

X—tomi—st kierow™y Dktórzy posi—d—ją pr—wo j—zdyx 
e k—tF h lub hci wyd—ne po IH wrześni— PHHVr. 
e k—tF 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—™h szkoleni— z—pewni—myx
- nowoczesne techniki nauczania,
e jazdę szkoleniową w warunkach specjalnych na symulatorzeD
- konkurencyjne ceny
- wyposażenie w podręczniki w kosztach kursu,
- możliwość rozpoczęcia szkolenia nawet dla jednej osoby

zapraszawy

Sz™zegółowe inform—™jex
tel. UURTIQIHId kom.UPQIVTTIV

lub osobiś™iexyśrodek Szkoleni— Uierow™ów PUS w Strzel™—™h ypolski™h SeD
ul.I W—j— SW dRUeIHH Strzel™e ypolskie.

Strzel™e ypolskieD dni— IP.HV.PHIIrF

STeRysTe STRZiVigus

stosownie do —rt. UP ust. T ust—wy z dni— Q p—ździernik— PHHVr. o udostępni—niu 
inform—™ji o środowisku i jego o™hronieD udzi—le społeczeństw— w o™hronie 
środowisk— or—z o™en—™h oddzi—ływ—ni— n— środowisko @hz. U. Xr IWWd poz. 
IPPU z PHHVr. z późn. zmAD pod—je do publi™znej wi—domoś™i inform—™ję o 
wyd—niu w dniu IP sierpni— PHIIr. n— rze™z P—n— Tom—sz— hon—t z—m. RUeIQQ 
temielni™—D ul. Strzele™k— Rd de™yzji —dministr—™yjnej Xr PUSGII o pozwoleniu 
n— budowę budynku w—rszt—tu bl—™h—rskiego z z—ple™zem so™j—lnym w temiek 
ni™y przy ul. ghłopi™kiegoD n— dzi—ł™e nr SIHGP.

W St—rostwie Powi—towym w Strzel™—™h ypolski™h - Wydzi—ł erchitektoE 
ni™znoEfudowl—nyD ul. tord—nowsk— Pd SS piętroD pokój nr PIId @w godzin—ch 

pn. VHH^ITHHd wt.Ept. 7QH^ISQH')d możn— z—pozn—c się z treścią decyzji 
or—z z dokument—cją spr—wy.

upF sreRysrY 
Teresa Wanecka

Xaczelnik Wydziału 
erchitektoniczno - Budowlanego

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

STexywsSuy WSitSgi 
PRegY

wYweqexse 
ygziuswexse 

PReCODAWCY:

vefyRexT pywsARÓw ŚRyhywisue 
PRAgY

STRZELgE yPyLSKIE e wykształcenie co najmniej średnie o™hron— 
środowisk— lub ™hemi™zne

e umiejętność pra™y samodzielnej
e prawo jazdy kat. f - doświad™zenie zawodowe

SPEgtALISTA hSF KADR i PŁAg STRZELgE yPyLSKIE e wykształcenie wyższe ekonomi™zneD ZZLd HR
- znajomość programu PŁATNIK i TETA
- Q letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
- biegła znajomość angielskiego
- znajomość przepisów prawa pracy

hyRAhgA PIXAXSyWY W PLAgÓWgE 
fAXKyWEt

STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie min. średnie - dyspozycyjność
- kreatywność - umiejętność pracy samodzielnej
- doświadczenie w obsłudze klienta

KyXSULATAXT hSF yfSŁUqi KLIENTA QGR STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie min. średnie - dobra dykcja
- znajomość komputera - komunikatywność
- wysoka kultura osobista

KyXSUVATAXT hSF yfSŁUqi KLIENTA STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie średnie - dobra dykcja
- umiejętność pracy w zespole

PRZEDSTAWIgIEL KANgELARII PyWIAT STRZELEgKI - roczne doświadczenie
- łatwość nawiązywania kontaktów - niekaralność

ASYSTENTKA HANDLyWA gAŁA PyLSKA - 2wykształcenie średnie - odporność na stres
- dyspozycyjność - umiejętność pracy w zespole

PRZEDSTAWIgIEL fANKBWY
- SPEgtALISTA DSf PRZEDSIĘfIyRSTW

STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. f - dyspozycyjność
- doświadczenie w pracy z klientem

SPRZEDAWgA SKLEP WIĘSNY KIELgZA - aktualna książeczka zdrowia
- doświadczenie na stoisku mięsnym

KAStER - SPRZEDAWgA QGR STRZELgE yPyLSKIE - aktualna książeczka sanepidowska
- mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej

KAStER - SPRZEDAWgA STRZELgE yPyLSKIE - obsługa kasy fiskalnej
- znajomość obsługi komputera
- aktualna książeczka zdrowia

KUgHARZ IZfIgKy - wykształcenie gastronomiczne średnie lub zawodowe
- orzeczenie o niepełnosprawności

KUgHARZ STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie min. średnie - prawo jazdy kat. f
- doświadczenie
- znajomość j. angielskiego w stopniu słabym

fARMANKA LESNIgA - wykształcenie zawodowe - znajomość kasy fiskalnej
- książeczka zdrowia aktualna
- mile widziane doświadczenie w gastronomii

KELNERKA - yfSŁUqA KRĘqIELNII KyLyNyWSKIE - aktualna książeczka senepidowska
- znajomość obsługi komputera

KUgHARZG KUgHARKA QGR tEMIELNIgA - wykształcenie kierunkoweD - dyspozycyjność
- aktualna książeczka sanepidowska
- doświadczenie - chęć do pracy

PRAgyWNIK STAgtI (DIAqNySTAA KLUgZ - wykształcenie zawodowe - prawo jazdy kat. f
PRAgyWNIK WARSZTATU KLUgZ - wykształcenie zawodowe - prawo jazdy kat. f
MEgHANIK KIERyWgA KAT. gcE TARSY KRAtWE - wykształcenie zawodowe - kurs na przewóz rzeczy

- ważne badania lekarskie
- doświadczenie jako mechanik samochodów ciężarowych

LAKIERNIK SAMygHyDyWY KĘDZIERZYN-KyZLE - umiejętność przygotowania i lakierowania pojazdów
- samodzielny lakiernik

MEgHANIK SAMygHyDyWY 
cMEgHANIK MASZYN fUDyWLANYgH

STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe - mechanik samochodowy 
cmechanik maszyn budowlanych

- doświadczenie
ELEKTRyMEgHANIK SAMygHyDyWY STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe lub techniczne

- min. Q lata doświadczenia
KIERyWgA gcE TRASY MIĘDZYNARyDyWE - wykształcenie zawodowe - prawo jazdy kat. gcE

- karta kierowcy - kurs na przewóz rzeczy
- aktualne badania psychologiczne
- doświadczenie w transporcie
- podstawowa znajomość j. niemieckiego

KIERyWgA KAT. g TRASY KRAtyWE - prawo jazdy kat. g - aktualne badania lekarskie
KIERyWgA gcE STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe - doświadczenie zawodowe

- prawo jazdy kat. gcE
yPERATyR ŻURAWIA SAMytEZDNEqy STRZELgE yPyLSKIE - ok. P lat doświadczenia w zawodzie
MALARZ - LAKIERNIK Wyt. yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe

- umiejętność nakładania powłok lakierniczych
- doświadczenie

TEgHNyLyq PRyDUKgtI fETyNÓW STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie średnie budowlane lub wyższe - 
technolog produkcji betonu

- roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
yPERATyR PyMPY Dy fETyNU STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe

- umiejętność pracy w zespole
- uprawnienia operatora pompy do betonu
- doświadczenie na podobnym stanowisku

yPERATyR DŻWIqA SAMytEZDNEqy STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe lub średnie
- operatywnośćD umiejętność organizacji pracy
- uprawnienia na dźwig samojezdny
- mile widziane doświadczenie

fLAgHARZ - DEKARZ KyLyNyWSKIE - wykształcenie zasadnicze zawodowe
- umiejętność montażu instalacji deszczowy^ dachowych
- montaż pokryć dachowych - wiedza ogólna

MISTRZ fUDyWY KyLyNyWSKIE - wykształcenie techniczne średnie budowlane
- umiejętność prowadzenia budów
- uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjnej
- min. S lat doświadczenia
- znajomość j. niemieckiego lub angielskiego

KIERyWNIK fUDyWY KyLyNyWSKIE - 2wykształcenie wyższe lub średnie techniczne 
(budowlaneA

- umiejętność prowadzenia budów
- uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjnej 
bez ograniczeń

- co najmniej S lat doświadczenia w zawodzie
- znajomość j. angielskiego lub niemieckiego

yPERATyR KyAPRKI PIyTRÓWKA - uprawnienia na koparkę - doświadczenie
REqIPSIARZ WEDŁUq ZLEgEŃ - wykształcenie min. podstawowe

- T-miesięczne doświadczenie - dokładność
yPERATyR HDS STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe - prawo jazdy kat. gcE

- uprawnienia HDS - doświadczenie
yPERATyR KyPARKI STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe - prawo jazdy kat. gcE

- uprawnienia na koparkę - doświadczenie
PRAgyWNIK fUDyWLANY WEDŁUq ZLEgEŃ - 2wykształcenie zawodowe - precyzjaD doświadczenie

- mile widziane prawo jazdy kat. f
PyMygNIK fUDyWALNY WEDŁUq ZLEgEŃ - wykształcenie min. podstawowe

- energicznyD pomocny - prawo jazdy kat. f
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R p y w s e t s t r z i v i g u s

Sposób na waka™yjną nudę TS-le™ie VUS tedność Rozmierka
Stow—rzyszeniem 

Rodzin— Uolping— St—E 
nisz™ze Wielkie wr—z z 
Stow—rzyszenie ydnoE 
wy Wsi St—nisz™ze W—łe 
i Stow—rzyszenie ydE 
nowy Wsi Spórok od 
pię™iu l—t org—nizuje 
wypo™zynek letni dl— 
dzie™i i młodzieźy pod 
h—słem ,,Sposób n— w—e 
k—™yjną nudę”F

Wy™hodzą™ n—e 
prze™iw o™zekiw—niom 
dzie™i i młodzieźy rówE 
nieź w tym roku zorg—E 
nizow—no podobną —kE 
™ję pod n—zwą ,,Podróźe kulin—rne po 
powie™ie strzele™kim i okoli™—™h”F

Z—pl—now—no między innymix wyE 
™ie™zki rowerowe, —utok—rowe, rozgrywE 
ki sportowe, konkursy, dyskoteki kik 
kudniowy biw—k, wyj—zdy n— b—sen, ogniE 
sk—D gry terenowe itp.

Zn—ją™ trudną sytu—™ję m—teri—lną 
wielu rodzin — t—kźe po doświ—d™zeni—™h 
l—t poprzedni™h wiemy, źe t—kie formy 
wypo™zynku w miejs™u z—mieszk—ni— są 
dl— niektóry™h dzie™i jedyną moźliwą
formą spędzeni— ™iek—wie i bezpie™znie 
w—k—™jiF

hzięki wsp—r™iu fin—nsowemu w r—E 
m—™h re—liz—™ji z—d—ni— publi™znego 
ogłoszonego przez powi—t strzele™ki 
moźn— było re—lizow—ć pl—n tegoro™zE 
ny™h w—k—™jiF

yrg—niz—torzy z—oferow—li swój 
™enny wolny ™z—s, kre—tywną post—wę, 
wykw—lifikow—ną k—drę ped—gogi™zną i 
medy™zną, z——ng—źow—nie i profesjoE 
n—lną opiekęF

hni— PHfHUfPHII r. - w środę - QH 
-tu u™zestników —k™ji letniej wzięło 
udzi—ł w pod™hod—™h zorg—nizow—ny™h 
w SpórokuF

tedn— grup— wr—z z p—nią Stef—nią 
U—li™i—k st—nowił— grupę u™iek—ją™y™h, 
— z—r—zem przygotowują™— z—d—ni—, druE 
g— grup— z p—nią eli™ją f—dur— był— grupą 
poś™igową — z—r—zem rozwiązują™— z—e

„Radio na szlaku”
- w naszym powie™ie

W dni—™h ITeIW 
sierpni— R—dio ypole 
przy współpr—™y St—roE 
stw— Strzele™kiego zorE 
g—nizow—ło w—k—™yjną 
—k™ję „R—dio n— szl—ku”. 
Tem—tyką —k™ji był Poe 
wi—t Strzele™ki widzi—ny 
z perspektywy szl—ków 
turysty™zny™hF ek™j — 
™ieszył— się duźym powoE 
dzeniem - wywoł—ł— poE 
zytywny odbiór wśród 
słu™h—™zyF

ek™j— mi—ł— miejs™e 
w ™ztere™h gmin—™h Poe 
wi—tu Strzele™kiegox VeE 
śni™—, Z—w—dzkie, Strzek 
™e ypolskie, Uj—zd.
Utworzono dw— zespoły. Pierwszy z 
ni™h, reporter R—di— ypole i jego goś™ie 
zwiedz—li i o™eni—li z—proponow—ne 
przez gospod—rzy gminy szl—kiF PodE 
™z—s wypr—wy reporterzy n—gryw—ją reE 
l—™ję z jej przebieguF hrugi zespół, reE 
porter z ypol— i turyst— - ob™okr—joE 
wie™, zdobyw—li ™iek—we inform—™je n— 
tem—t w—lorów turysty™zny™h d—nej 
gminyF R—diow™y odwiedzili miejs™—, 
które zost—ły „odkryte”, upiększone, 
wsp—rte fin—nsowo dzięki środkom unijE 
nym. R—diow— mistrzyni ku™hni, redF 
r—lin— N—brd—lik odkryw—ł— dl— słu™h—E 
™zy miejs™— nieb—n—lne n— „szl—ku świeE 
źego powietrz— i sm—™znej przekąski”. 
W tr—k™ie —k™ji słu™h—™ze R—di— ypole 
mogli br—ć udzi—ł w konkursie wiedzy o 
regionie, w którym do wygr—ni— były 
—tr—k™yjne wyj—zdy weekendowe do 
opolski™h gospod—rstw —groturysty™zE 
ny™hF

U—źdego dni— rel—™ji radiowej, przedE 
st—wi—no wybraną gminęF W gminie VeE 
śni™— p—ni fe—t— Wielgosik - główny 
spe™j—list— dsF o™hrony przyrody w P—rE 
ku Ur—jobr—zowym qór— św enny móE

d—ni— Po drodze u™zestni™y mieli do 
wykon—ni— wiele z—d—ń, wszystkie zwiąE 
z—ne z rozpozn—niem liś™i drzew i krzeE 
wów, or—z rozpozn—w—nie i zbier—nie 
ziółFF

Po Q godzinnej grze terenowej 
u™zestni™y wró™ili do świetli™y w SpóE 
roku, gdzie z zerw—ny™h ziół sporządzoE 
no n—pój ziołowy, który sm—kiem i wyE 
glądem przypomin—ł tr—dy™yjny ,,n—pój 
st—wowy’ przygotowyw—ny od l—t w SpóE 
rokuF

R—zem z p—ni—mix qizelą P—lus i 
Urszulą Ulen™z młodzieź piekł— tr—dyE 
™yjne pl—™ki ziemni—™z—neF Pyszne pl—™E 
ki moźn— było posm—kow—ć —lbo z seE 
rem bi—łym, —lbo z śmiet—ną niektórzy 
woleli bez dod—tkówF Wszys™y ™hętnie 
wypili orzeźwi—ją™y n—pój ziołowyF

Po pysznym po™zęstunku był ™z—s 
n— z—ję™i— z udziel—ni— pierwszej pomoE 
™y przed medy™znejF P—ni eni— qole™ 
przedst—wił— z—s—dy udziel—ni— pierwszej 
pomo™y z z—kresu z—sł—bnię™i—, utr—ty 
przytomnoś™i, z—™hłyśnię™i—, op—rzeni—, 
z—tru™i—, zł—m—ń or—z op—tryw—ni— r—nF 
R—zem n— z—koń™zenie obejrz—no film 
j—k pr—widłowo powinien z—™how—ć się 
™złowiek w sytu—™ji, gdy ktoś potrzeba 
je pomo™y przed medy™znejF

Uolejny dzień w—k—™ji dl— dzie™i z 
powi—tu strzele™kiego minął pod zn—E 
kiem połą™zeni— przyjemnoś™i z poźyE 
te™zną n—ukąF 

wił— o rezerw—™ie geologi™znym, w któE 
rym zn—jdują się ™iek—we sk—mieni—łoE 
ś™i, róźne typy sk—ł or—z efekty dzi—ł—k 
noś™i wulk—ni™znejF W Strzel™—™h ypok 
ski™h ™iek—wostki doty™zą™e zn—nego 
rodu R—n—rdów opowi—d—ł lok—lny hiE 
storyk - p—n Piotr Smyk—ł—F W Z—w—dzE 
kim wspomin—no o moźliwoś™i —ktywE 
nego wypo™zynku m.in. pod™z—s spłyE 
wu k—j—kiem ™zy wypo™zynku n— dwó™h 
kółk—™hF W gminie Uj—zd ksiądz tózef 
Żyłk— był przewodnikiem po drewni—E 
ny™h koś™ioł—™h w miejs™owoś™i—™h 
Ulu™z, ylszow—D Zimn— Wódk—F fura 
mistrz T—deusz U—u™h przedst—wił hiE 
storię powst—ni— inkub—tor— przedsięE 
bior™zoś™iF

W ™z—sie trw—ni— —k™ji „R—dio n— 
szl—ku” nie mogło z—br—knąć Vok—lneE 
go Punktu Inform—™yjnego o PunduE 
sz—™h Europejski™h w Strzel™—™h ypolE 
ski™h, który zorg—nizow—ł st—nowisko 
inform—™yjne, promują™e moźliwoś™i 
skorzyst—ni— z funduszy unijny™hF Woźe 
n— teź było skorzyst—ć z bezpł—tnego 
dor—dztw—F

S—bin— Uiełb—s—

Po omówieniu historii VU tedność 
i n—jwiększy™h jej suk™esów sportowy™h 
i org—niz—™yjny™h, ogłoszono wyniki 
plebis™ytu n— n—jlepszy™h z—wodnikówF 
N—jlepsi piłk—rze w historii tednoś™ix If 
W—rek U—pi™—, P. Piotr hługosz Q. ex 
—equo Ul—udiusz R—dziej i Łuk—sz rera 
m—sz.

Po przerwie przedst—wiono WspółE 
™zesną tedność, wymieniono —ktywny™h 
™złonków Ulubu or—z osiągnię™i— druE 
źyn w sezonie PHIHGPHII. 
Przedst—wiono równieź pl—ny n— przyE 
szłość N—szego Ulubu @w sz™zególnoś™i 
dokoń™zenie rozbudowy obiektu w Roze 
mier™e i d—lsze dobre rezult—ty druźyn 
tednoś™i.

yst—tnim —k™entem q—li był— nieE 
spodzi—nk— przygotow—n— przez z—wodE 
ników tednoś™i. Z— wieloletnią pr—™ę n— 
rze™z Ulubu p—miątkowymi pu™h—r—mi 
uhonorow—ni zost—li to—™him U—™zm—ra 
™zyk or—z h—mi—n Piątek.

Po z—koń™zeniu ™zęś™i ofi™j—lny™h 
w miłej —tmosferze goś™ie spędzili wieE 
™zór n— rozmow—™h tow—rzyski™h i wspoE 
mnieni—™h wielu l—t wspólnej gry, bądź 
om—wi—niu pl—nów n— przyszłość.

hwudniowy festyn z ok—zji ob™hoE 
dów TSEle™i— VUS tedność Rozmierk— i 
XV Turnieju Piłk—rskiego im. „fen—” 
hługosz— odbył się w dni—™h T-7 sierpE 
ni— PHII roku n— obiek™ie sportowym 
w Rozmierce.

Symp—ty™y Ulubu dopis—li i w li™zE 
nym gronie st—wili się n— imprezie. W 
sobotę zm—g—ni— piłk—rskie z—in—uguE 
row—no turniejem juniorów, w którym 
opró™z gospod—rzy udzi—ł wzięły zespoE 
ły Pi—st— Strzel™e ypolskie or—z Unii 
Uolonowskie. Pierwsze miejs™e zdobył

W piątek, IW sierpni— n— pl. ŻeromE 
skiego w Strzel™—™h ypolski™h l—ł— się 
krew. e to z— spr—wą ™omiesię™znej wiE 
zyty w n—szym mieś™ie —mbul—nsu ReE 
gion—lnego gentrum Urwiod—wstw— i 
Urwiole™zni™tw— @RgUiUA, przystosoE 
w—nego do poboru krwi.

t—k wyj—śni— terzy qrodzki, lek—rz 
b—d—ją™y n— miejs™u ™hętny™h do udzi—E 
łu w —k™ji, sytu—™j— z—™zyn— być juź dr—E 
m—ty™zn— - brakuje obe™nie krwi wszystE 
ki™h grup i z—wsze powt—rz— się to w 
™z—sie w—k—™ji. Z jednej bowiem strony 
w tym okresie rośnie li™zb— wyp—dków 
związ—n— z podróź—mi w—k—™yjnymi i 
™zęsto zbyt „—ktywnym wypo™zynE 
kiem”, — z drugiej, u™zniowie i studen™i 
w przerwie w—k—™yjnej nie szuk—ją punkE 
tów krwiod—wstw—, które od wrześni— 
do ™zerw™— przyjeźdź—ją do szkół i n— 
uniwersytety.

t—k wspomin— qrodzki, pod™z—s jedE 
nej wizyty w strzele™kim Zespole Szkół 
Z—wodowy™h n— ul. Powst—ń™ów, ud—je 

zest—w ksiąźek nie obejmuje języków 
ob™y™h i religii, które wym—g—ją kolejE 
ny™h SH do IHH zł.

Nie lepiej wygląd— sytu—™j— w kolejE 
ny™h l—t—™h eduk—™ji - ™hoć nie kupujeE 
my ™o roku nowy™h ple™—ków, wy™in—E 
nek, pl—steliny, f—rbek itd., to juź komE 
plet s—my™h ksiąźek i ćwi™zeń do pierwE 
szej kl—sy gimn—zjum kosztuje od QHH 
do n—wet THH zł - mniej wię™ej tyle 
s—mo, ™o wypr—wk— dl— „pierwsz—k—” 
szkoły średniej. geny te są podobne w 
™—łym n—szym powie™ie. W sumie wię™ 
w—rto przygotow—ć n— wypr—wkę kwo 
tę rzędu SHH zł.

Ni™ z—tem dziwnego, źe rodzi™e ™z—e 
sem muszą zrezygnow—ć z tego ™zy inE 
nego podrę™znik— w księg—rni, m—ją™ 
n—dzieję n— odkupienie i™h później bezE 
pośrednio od st—rszy™h ro™zników. hoE 
skon—łą ok—zją —by z—osz™zędzić są kiera 
m—sze podrę™zników uźyw—ny™h, org—E 
nizow—ne w pierwszy™h dni—™h wrześni— 
pr—kty™znie we wszystki™h strzele™ki™h 
szkoł—™h. W—rto skorzyst—ć, tym b—ra 
dziej, źe księg—rnie nie prow—dzą sprzeE 
d—źy —ni skupu t—ki™h ksiąźek. W PSP 
nr U n—wet przezornie pierwsz— tur— kiera 
m—szu m— miejs™e k—źdego roku juź w 

Pi—st Strzel™e ypolskie, drugie Uni— Uoe 
lonowskie, — trze™i— lok—t— przyp—dł— 
gospod—rzom. Wszystkie druźyny zoe 
st—ły uhonorow—ne p—miątkowymi puE 
™h—r—mi.

N—stępnie swoje zm—g—ni— rozpoE 
™zęli nestorzy piłk—rskiego rzemiosł—. 
Uonfront—™je oldbojów przyniosły duźe 
emo™je, — byli juź piłk—rze zgotow—li 
zgrom—dzonym n— trybun—™h ™iek—we 
widowisk—. W z—wod—™h udzi—ł wzięły 
zespoły gospod—rzy, U—dłub— or—z ekiE 
p— egroserwisu Strzel™e ypolskie. gi 
ost—tni ok—z—li się n—jlepszym zespoE 
łem turnieju, drugie miejs™e przyp—dło 
tednoś™i, — trze™ie zespołowi z U—dłub—. 
Wszystkie druźyny zost—ły uhonorow—E 
ne p—miątkowymi pu™h—r—mi.

Spotk—ni— st—ły n— niezłym pozioE 
mie sportowym, — efektowne —k™je m. 
in. ernold— Uokot—, W—riusz— Urzyź—E 
nowskiego, W—rk— U—pi™y i W—rtin— 
hlugos™h—, — t—kźe p—r—dy br—mk—rskie 
R—jmund— Piontk— wzbudz—ły podziw 
li™znie zgrom—dzony™h kibi™ów.

Po rozstrzygnię™iu wszystki™h soe 
botni™h me™zów wrę™zono pu™h—ry, — 
kolejnym punktem ob™hodów ro™zniE 

hziękujemy wszystkim którzy przy™zynili się do org—niz—™ji imprezyD z—rządowi Ulubu. d—ra 
™zyń™om fantów n— loterię i sponsoromF
Instytucje, firmy i osoby które wsparły Klub:
Gmina Strzelce Opolskie, Powiat Strzelecki, Wojewódzkie Zrzeszenie VZS w Opolu, Rada So
łecka Rozmierki, Koło Wniejszości Xiemieckiej w Rozmierce, Pirma gotta - producent mebli 
z Obornik Wielkopolskich, Pirma Skrzypczyk - Transport międzynarodowy, Pirma itoll - 
producent olejów i smarów - Strzegom, Kwiaciarnia Siwiec-Kokoszka - Strzelce Opolskie, 
Rodziny hlugosch i Oczko, Adam Popanda - Pirma Agroserwis, Roman Siewierski - far 
Rozm.ierz, Rafiał Rudol - Usługi elektryczne, Paweł Radziej - PR. fau, Andrzej Wróbel, Grze
gorz Wałek, Jan Zubek, Klaudiusz Wróz, Grażyna i Warian Kałka - Ogrodnictwo Osiek, Warek 
Goczoł - Watur - Usługi budowlane, hrukarnia PW

Krew na pb Żeromskiego
się uzbier—ć n—wet TS jednostek @jedn— 
jedn. a RSH mlA krwi, pod™z—s gdy n— pl. 
Żeromskiego jest to zwykle około PS 
jednostek.

hl—tego t—k w—źne jest prop—gow—E 
nie n—szy™h —k™ji w medi—™h - podkreE 
śl—ją zgodnie terzy qrodzki or—z Edw—rd 
Podg—jny - prezes Ulubu ronorowy™h 
h—w™ów Urwi PgU „S—lus” w Strzel™—™h 
ypolski™h. Wyst—r™zy, źe Strzel™z—nie 
z—p—mięt—ją, źe punkt przyjeźdź— n— 
pl. Żeromskiego w k—źdy Q. piątek mieE 
sią™— i nie trzeb— szuk—ć d—leko —ni jeŹE 
dzić np. do ypol—.

teśli prezesowi Podg—jnemu ud— się 
—kur—t zn—leźć sponsor—, moźn— li™zyć 
nie tylko n— ™iepłe n—poje, —le n—wet 
przekąskę dl— wzmo™nieni— n—dwątloE 
ny™h sił. e w ™z—sie ty™h w—k—™ji dod—tE 
kowo RgUiU w ypolu, org—nizuje konE 
kurs dl— krwiod—w™ów, w którym do 
wygr—ni— jest T dwuosobowy™h wy™ieE 
™zek.

tedn—k dl— honorowy™h d—w™ów to 
nie profity są w—źne - j—k stwierdz— jedE

@hrogoA™enn— wiedz—

Zest—w książek dl— pierwsz—k—

™zerw™u, — drug— - dl— spóźni—lski™h i 
niezde™ydow—ny™h - odbędzie się QH. 
sierpni—.

Rynek wtórny pozw—l— kupić podE 

™owy™h był— z—b—w— t—ne™zn— z zespoE 
łem PegTyR. gzęść kosztów występu 
zespołu pod™z—s z—b—wy t—ne™znej zoe 
st—ło pokryty™h z budźetu Powi—tu StrzeE 
le™kiego. Z—b—w— trw—ł— do późny™h 
godzin no™ny™h pod gołym niebem, 
bowiem pogod— w pierwszym dniu fra 
stynu był— wrę™z wym—rzon—.

Zm—g—ni— niedzielne z—in—ugurow—ł 
me™z tr—mpk—rzy tednoś™i z ryw—lem z 
Rozmierzy. Spotk—nie n—jmłodszy™h 
piłk—rzy st—ło się preludium emo™ji j—E 
kie przyniósł główny™h turniej festynu. 
qłówny turniej imprezy rozpo™zął się 
me™zem tednoś™i z zespołem Pi—st— 
Strzel™e ypolskie, — miejs™owi z—wodE 
ni™y w iś™ie „festynowej formie” nie 
sprost—li ryw—lom. W drugim spotk—niu 
ekip— Pi—st— op—dł— z sił i musi—ł— uzn—ć 
wyźszość zespołu Zródł— Urośni™—. 
Pierwsze miejs™e zdobyło Zródło UroE 
śni™—, drugie gospod—rze, — trze™i— lok—E 
t— przyp—dł— ekipie Pi—st— Strzel™e ypok 
skie.

Niestety —ur— nie™o pokrzyźow—ł— 
pl—ny org—niz—torom i rzęsisty desz™z 
utrudnił grę z—wodnikom i przeszk—dz—ł 
w obserw—™ji z—wodów.

n— z ni™h, 
e g n i e s z e 
k— q—jd—, bioE 
rą™— udzi—ł w 
zbiórce juź po 
r—z trze™i - 
trzeb— to roE 
bić, bo krew 
jest zwy™z—jnie 
potrzebn— inE 

nym. Poz— tym nie uw—ź— tego z— wiek 
kie wyrze™zeniex tro™hę boli, —le to ni™
str—sznego - o™eni—.

yn— i PW inny™h osób u™zestni™zyE 
ło w —k™ji w piątek. To nie™o wię™ej niź 
zwykle, —le w™iąź d—leko do zbiórek ora 
g—nizow—ny™h w szkoł—™h. Uolejn— ok—E 
zj— do pobi™i— rekordu juź IT wrześni—. 
Trzeb— tylko mieć ukoń™zone IV l—t i 
być zdrowym or—z nie z—pomnieć doE 
wodu toźs—moś™i ze zdję™iem.

Wię™ej inform—™ji n— tem—t punkE 
tów krwiod—wstw—, konkursu w—k—™yjE 
nego i —ktu—lnej sytu—™ji w z—p—s—™h 
krwix httpxGGwww.r™kikEopole.™om.pl

Piotr Solg—

rę™zniki w b—rdzo dobrym st—nie z— n—E 
wet mniej niź połowę ™eny, m— teź z 
pewnoś™ią z—lety ekologi™zne.

Piotr Solg—

httpxGGwww.r%25e2%2584%25a2kikEopole.%25e2%2584%25a2om.pl


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

Uształcenie zawodowe 
e ku przyszłości

W r—m—™h projektu „Kształcenie z—wodowe - duże wyzwanie nowoczeE 
snej edukacji” programu gOWEXSUS Riqsy odbyło się kolejne spotkanie 
następujących partnerówx 
b Urajsky urad Stredoceskeho kraje - yddeleni skolstvi a sportu 
b Stredni odborna skola a Stredni odborne ucilisteD Uladno 
b Vzdelavaci institut Stredoceskeho kraje - Zarizeni pro dalsi vzdelavani 

pedagogickych pracovniku 
b Uuratorium yświaty w ypolu 
b Zespół Szkół Zawodowych nr I w Strzelcach ypolskich 
b Wojewódzki yśrodek hoskonalenia Snformatycznego i Politechnicznego w 

ypolu
Warsztaty językowoEkulturowe zostały zainaugurowane konferencją podE 

sumowującą roczną współpracęD która odbyła się w Zespole Szkół ZawodoE 
wych nr I w Strzelcach ypolskichF Uroczystość uświetniła swoją obecnością 
ypolski Uurator yświaty ralina filikF

tako efekty dotychczasowej współpracy wskazano przede wszystkimx 
e porównywanie doświadczeń strony polskiej i czeskiej 
e poznanie kultur i języków obu region
e porównanie zasad nadzoru pedagogicznego oraz instytucji koordynująE 

cych
e porównanie systemów kształcenia zawodowego w obydwu krajach 
e porównanie systemu doradztwaD wspomagania i doskonalenia nauczycieli 
e porównanie zadań realizowanych przez dyrektora szkoły 
e utworzenie strony www promującego projekt
e opracowanie folderu turystycznego oraz dwujęzycznego przewodnika po 

ypolszczyźnie
e utworzenie słownika polskoEczeskiego z zakresu słownictwa zawodowego 
e szkolenie dla partnerów projektu z zakresu kształcenia modułowego
e opracowanie dokumentacj i umożliwiaj ącej wdrożenie kształcenia modułoE

wego w ZSZ nr I w zawodzie technik obsługi turystycznej

Xa konferencji nie zabrakło też śląskich specjałówD uczestnicy mieli okazję 
zdegustować mFinF pomidorówkę oraz schab po sztygarskuF qoście z gzech 
zostaną do PVfHVfPHIU i będą zwiedzać urokliwe zakątki Powiatu StrzeleckieE 
go i ypolszczyznyD uczyć się języka polskiego i poznawać specyfikę kuchni 
śląskiejF

r—lin— U—jstur—

Vig— orlika

Zwycięska drużyn—

hni— sierpni— o godzinie ITxHH n— yrliku przy ul. Powst—ń™ów Śl. odbył się 
elimin—™yjny turniej piłki nożnej o Pu™h—r St—rosty Strzele™kiego w r—m—™h ogól- 
nopolski™h z—wodów „Projekt yrlik Polsk—Eygólnopolsk— Vig— Wistrzów Orlik—”. 
ho turnieju zgłosiło się S drużyn męski™h r—zem @RT z—wodnikówA w k—tegorii ITCf 
Zespoły ryw—lizow—ły ze sobą systemem k—żdy z k—żdym i po z—™iekły™h blisko R 
godzinny™h zm—g—ni—™h zost—li wyłonieni zwy™ięz™y turnieju X—jlepszym zespoE 
łem ok—z—ł się TAP WADL, który nie przegr—ł ż—dnego spotk—ni— i ™o ™iek—we nie 
str—™ił —ni jednej br—mki w ™—łym turnieju strzelają™ przy tym —ż PT goliF Poniżej 
przedst—wi—m miejs™— n— podiumx
S miejs™ex TAP WAhV
SS miejs™ex fATALSOX XSiUqSĘTYgr PASTERZY
SSS miejs™ex SUtUTVAPiXS

hrużyny biorą™e udzi—ł w turnieju n— konie™ otrzym—ły pu™h—ry, p—miątkowe 
dyplomy i n—grody rze™zoweF hod—tkowo S miejs™e premiow—ne jest —w—nsem do 
elimin—™ji Wojewódzki™hF Serde™znie z—pr—sz—m do włą™zeni— się ten piłk—rski 
spekt—kl i kibi™ow—ni— zwy™ięskiemu zespołowi w d—lszy™h rozgrywk—™hF

Ze sportowymi pozdrowieniami 
enimator Urzysztof Wojtaszek

do,, z. sr i Strzelczan eibum Rodzinny
Z Uresów dot—rli tu rodzi™e p—ni 

fronisł—wy L—to™hyD —le w™—le nie 
™h™ieli z—mieszk—ć n— Śląsku S™h wy
borem był Z—mośĆD gdzie przeżył— wojE 
nę ™zęść rodzinyF tedn—k w roku IWRS 
był to m—ło zn—™zą™y f—kt dl— wł—dz 
polski™h i r—dzie™ki™hF Wieli je™h—ć 
t—m, gdzie pole™onoF S ™hoć n— punkE 
™ie et—powym PUR w Strzel™—™h t—n i 
iugeni— Wilk - obydwoje po™hodzą™y 
z powi—tu zło™zowskiego n— Ziemi T—rE 
nopolskiej - ko™zow—li kilk— tygoE 
dni @bo oj™ie™ ™iągle wierzył w „dru
gi ™ud n—d Wisłą”, który odwró™i 
wi—tr historiiA, to jedn—k te n—dzieE 
je ok—z—ły się płonneF Ale wi—r— oj™— 
nie do koń™— s™zezł— - może dl—teE 
go wybr—ł t—ki li™hy dom w PiotroE 
grodzieD j—k wów™z—s n—zyw—no 
PiotrówkęF 
Ale z—™ząć od tego miejs™—D to j—kE 
by opowi—d—ć rodzinną historię od 
środk—D — prze™ież on— z—™zęł— się w 
zupełnie innym miejs™u i w zupeł
nie inny™h ™z—s—™hF S powinn— to 
być rodzinn— s—g—D w której dr—m—E 
ty™zne losy ™złonków b—rdzo rozE 
g—łęzionej rodziny przepl—t—ją się z 
los—mi ty™hD którzy mieli w ży™iu 
niepr—wdopodobne sz™zęś™ieF tedni 
żyli w Pols™eD inni - d—lekoD w Ame- 
ry™e Półno™nej i Południowej. 
gzęść z ni™h tr—fił— t—m jesz™ze 
przed SS wojną, inni - pod konie™ 
l—t RH. tedni mieli sz™zęś™ie w miE 
łoś™i, inni - nie b—rdzo (jeden ślub 
uniew—żniony zost—ł przez s—mego 
p—pież— Pius— XSSAf tedni tro™hę biedoE 
w—liD inni dorobili się fortun Ale rodziE 
n— trzym—ł— się r—zem i pom—g—ł— so- 
bieD j—k mogł—f 

Xarzeczeni tan i Eugenia z koleżankami

To pierwsze zdję™ieF h—t— zn—mien- 
n—x QI sierpni— IWQW r. Wiejs™ex ZłoE 
™zówf Uwie™znieni zost—li n— nim n—E 
rze™zenix t—n (siedziA i iugeni— (blon- 
dynk— z lewejA or—z jej dwie koleż—nkiF 
Rodzi™e obydwojg— b—rdzo m—rtwili się 
wy™zuw—lną już wów™z—s wojną WłoE 
dzi nie wierzyli w te ™z—rne przepoE
wiednieF W tym dniu wybr—li się do 
powi—towego Zło™zow—, by „n— wszel
ki wyp—dek” up—miętnić się n— wspól
nej fotogr—fii. T—kiej „S-minutowej”, 
j—k wspomin—ł— m—m—, ™hoć nie wi—- 
domo, ™zemu W dniu, kiedy w zło™zowE 
skiej g—ze™ie uk—z—ło się zdję™ie gen 
fe™k— i premier— WlkF fryt—nii gh—mE 
berl—in— wr—z z jego p—miętnymi słoE 
w—mi „Przynoszę w—m pokój”, młodzi 
nie wierzyli w wybu™h wojnyF A jedn—k 
już n—stępnego dni— t—n Wilk zost—ł 
zmobilizow—nyF

S oto zdjęfiie■ drugie - już w mundu- 

rzeD po k—mp—nii wrześniowej w IWQW 
r., z odzn—™zeniem n— piersiF

W™ześniejsze są inne zdję™i— - jedE 
no z roku IWIHf f—rdzo spe™yfi™zneD 
bo z dwojg— portretow—ny™h osób (roE 
dzi™ów t—n— Wilk—A jedn— zost—ł— dr—E 
m—ty™znie wydr—p—n—3 S nie był to 
ż—den —kt z—zdroś™i, —le dowód obr—zyF 
gzyjejC S™h syn—, któremu oj™ie™ spu- 
ś™ił l—nie z— kr—dzież owoców w księE 
żowskim ogrodzieF Tylko ™zy był— to 

Antoni Wilk - ok. IVVH

n—pr—wdę kr—dzież, skoro i ów ksiądz 
był ™złonkiem rodzinyC p—ktem jest 
jedn—k l—nie z— t—ki —kt nieposłuszeńE 
stw— i f—ktem jest „wym—z—nie” oj™— ze 

zdję™i—F
Wniej wię™ej o IH l—t w™ze- 

śniejsze jest zdję™ie Antoniego 
Wilk—, oj™— t—n—, który zost—ł 
uwie™zniony w mundurze —ustri—™e 
kimF Oj™ie™ Antoniego (pr—wdoE 
podobnie w roku IVVHA zost—ł sporE 
tretow—ny w mundurze leśnik—. S 
j—k m—wi—no w rodzinie - on n— 
Syberię (w wieku UT l—tA tr—fił z— 
piórko przy k—peluszu, inni - z— 
ziemięF W—mie p—ni froni osz™zęE 
dzony zost—ł ten Iosf X— sz™zęś™ie, 
bo z kilkun—stu wywieziony™h t—m 
™złonków rodziny nie wszys™y 
wró™iliF

A oto kolejne zdję™ie kogoś, 
n—d kim foż— Op—trzność ™zuw—- 
ł—, j—k rz—dkoF To wuj U—zimierzF 
Wi—ł t—k b—rwne ży™ie, że możn— 
by n— jego podst—wie n—krę™ić sz—- 
lony film, i trudno byłoby uwieE 
rzyć, że op—rty jest n— f—kt—™hF 
Ten przystojny młodzienie™ szyE 
kow—ł się do k—riery wojskowej w 
szkole k—detów we LwowieF Ale że 
zbyt lubił dziew™zyny (zwł—sz™z— z 
konserw—torium, ™o, j—k się ok—- 

z—ło, z—w—żyło w pewnym momen™ie 
n— jego późniejszy™h los—™hA i ™iągle 
trzeb— było „wykupyw—ć” go z t—r—p—E 
tów, rodzi™e n—k—z—li mu wybór mniej 
kosztowny™h studiówF Po roku przeE 
niósł się n— budowni™twoF X— przyszłym 
ofi™erze nie mogło być n—jmniejszej 
sk—zy, —le budowni™zy to ™—łkiem ™o
innegoF qdy wybu™hł— wojn— - zost—ł 
z—trudniony przy n—dzorow—e 
niu budowy drogi do pro™howE 
ni w Zło™zowieF Rosj—nie jedE 
n—k wkrót™e już mieli się przeE 
kon—ć, że nie był to dobry wyE 
bór - wszystkim pr—™ują™ym 
przy tej budowie dopisyw—ł t—- 
kie iloś™i pi—sku, że nie mogło 
się to skoń™zyć in—™zej, j—k 
—resztow—niem i os—dzeniem 
w Zło™zowskim z—mku. f ył 
rok IWRH, kiedy po r—z pierwE 
szy doświ—d™zył opieki 
Op—trznoś™i. U™iekł w br—wu- 
rowy sposób. Trze™h str—żniE 
ków nie upilnow—ło go3 A 
™zw—rty, stojący przy br—mie, 
dowiedzi—ł się, że wł—śnie go 
wypuś™ili. fył n— tyle bez™zel- 
ny, ze przekrę™ił klu™z tkwiąE 
™y w br—mie od zewnątrz3
Strzel—li z— nim, —le u™ie™zk— się ud—ł—, 
o ™zym świ—d™zy k—rtk— świąte™zn— z 
roku IWRIf Wów™z—s już był u swojej 
siostry, Aleks—ndry, w Xiwk—™h - dziel- 
ni™y Sosnow™—. Z—nim t—m tr—fił - prze
żył sz™zęśliwie kolejny dr—m—ty™zny 
moment. Po u™ie™z™e ze Zło™zow— ukrył 
się w stogu si—n—F Xie n— długo. Sz™ze- 
k—ją™e psy sprow—dziły z—niepokojo- 
nego p—n—F Ukr—inie™ przeszukiw—ł wi-

Stanisław Wilk - ten który zbudował 
ja™ht

dł—mi stóg, —le U—zimierz nie mi—ł z—e 
mi—ru umier—ć przebity nimiF Wyszedł 
ze stogu i... Ukr—inie™ powiódł go do 
swego domu, gdzie żonie k—z—ł go nie 
tylko n—k—rmić, —le i z—op—trzyć w żyw
ność n— d—lszą drogęF Ok—z—ło się, był 
to jeden z ty™h, któremu U—zimierz 
dopisyw—ł wyrobioną normęF Uolejny 
r—z wypróbow—ł swoje niepr—wdopoE 
dobne sz™zęś™ie, gdy ud—ł— mu się 
u™ie™zk— z obozu w Oświę™imiu (gdzie 
tr—fił z— h—ndel słoniną). S w frunszwiE 

Antoni Wilk z prawej

ku, gdzie bronił— go wł—sną piersią żon— 
niemie™kiego ofi™er— przed niemie™kiE 
mi żołnierz—miF S gdy wresz™ie wyje- 
™h—ł do Toronto, i t—m mu się posz™zęE 
ś™iło.

Z kolei St—nisł—w Wilk, br—t oj™—,

Zamość? Xie. Strzel™e

też z—słynął niem—łym wy™zynem. Wy
wieziony n— roboty do Xiemie™ w ™z—- 
sie wojny - po jej z—koń™zeniu nie wró- 
™ił do Polski. Wr—z z SH inny™h ™hłop- 
™ów pozn—ny™h w tym s—mym miej- 
s™u, porw—li się n— budowę j—™htu. S do- 
kon—li tego szybko3 X— zbudow—nej wł—- 
snorę™znie łodzi wypłynęli już w IWRS 
roku z okoli™ r—noweru n— Z—™hód. 
Sz™zęśliwie dopłynęli do fostonu.

Marta Górka
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Święty Krzysztof n—s wspier—3 y p i R T Y P R e g Y

U—tolickie Stow—rzyszenie givit—s 
ghristi—n— wr—z z P—r—fią Rzymskok—E 
tolicką pw Xiepok—l—nego Poczęci— X—j- 
świętszej W—rii P—nny w Piotrówce poE 
st—nowili uczcić św. Urzysztof— przyE 
jemnie i pożytecznieD mobilizując mieszE 
k—ńców Piotrówki do intensywnej pr—E 
cy n— rzecz podniesieni— poziomu wieE 
dzy dotyczącej kultur—lnego i bezpieczE 
nego współistnieni— pieszych i zmotoE 
ryzow—nych n— drodze.

Tę inicj—tywę zdecydow—nie pop—rł 
St—rost— Strzelecki tózef Sw—czyn— obejE 
mując p—tron—t n— c—łością imprezy. 
q—zety „Powi—t Strzelecki”, „Strzelec 
ypolski” or—z „qość Xiedzielny” już 
dużo wcześniej n— prośbę org—niz—to- 
rów z—chęc—li wszystkich, którym jest 
blisk— kultur— i bezpieczeństwo n— droE 
dze do bliższego pozn—ni— przepisów o 
ruchu drogowymD szczególnie ost—tnich 
zmi—nD by móc potem nie tylko cieszyć 
się wiedzą, —le też móc pow—lczyć o rzeE 
czową n—grodę. e tych było dużo gdyż 
n—tychmi—st tę inicj—tywę pop—rli mo- 
r—lnie i m—teri—lniex Wójt qminy temielE 
nic—, hyrektor Szkoły Podst—wowej im. 
Uornel— W—kuszyńskiego w Piotrówce, 
Uomend—nt Powi—towy Policji w Strzel- 
c—ch ypolskich, Uomend—nt Powi—toE 
wy Str—ży Poż—rnej w Strzelc—ch ypol- 
skich, inergi—Pro T—uron ypole, qruE 
p— Strzelce ypolskie, Ubezpieczeni— 
Urzysztof Wilner, Vudowy Zespół SporE

VS Porum Szl—ku gysterskiego w Pols™e
Po™ysterski Zespół Uulturowy w temielni™y PeR wrześni— PHII 

in—ugurują™e iuropejskie hni hziedzi™tw— w wojF opolskimF

PiątekD P HWfPHII
IR. HH Uonferencj— n—ukow— z cyklu Porum S™ientiae gister™iense nt. „Dzi—ł—l- 
nośc gospod—r™z— z—konu ™ysterskiego” - yrg—niz—tor prof. iw— Łużynieck— 
Wydzi—ł erchitektury Politechniki Wrocł—wskiejY Osw—ld eren— temielni™— 
uIf Chłopi™kiego PU - wstęp wolny
IV. HH Uro™zyst— msz— św. Us. endrzej gz—j— - fiskup ypolski - Uościół pw. 
Wniebowzięci— XWP w temielnicy, gościnnie schol— WSh z ypol—Y
IW. HH Zwiedz—nie Po™ysterskiego Zespołu UulturowegoY

Sobot—D QfHWfPHII
IH. HH Zwiedz—nie Zespołu Ul—sztorno - P—ł—™owego w Rud—™lh n—bożeń- 
stwo przed obr—zem Wf Pokornej - ksF t—n Wie™zorek fiskup qliwi™kiY
II. QH Spotk—nie z qospod—rz—mi obiektu w Rud—chY
IS. HH P—nel dyskusyjny -,,Promo™j— dziedzi™tw— kulturowego - wymi—n— 
doświ—d™zeń”
Osw—ld eren— temielni™— uL Chłopi™kiego PU wstęp wolny
IV.HH Uro™zysty kon™ert Pilh—rmonii Opolskiej - Uoś™iół pwF WnieboE 
wzię™i— XWP w temielni™yY

Xiedziel—DRFHWFPHII
7.HH-IW.HH Pierwszy t—rm—rk Cysterski w temielni™y goś™innie n— z—- 
koń™zenie t—rm—rku kon™ert Uwe Weiner— z Xiemie™ gFlWFHH y
W.QH Wspólne posiedzenie R—dy Uoordyn—cyjnej Szl—ku gysterskiego w Polsce 
or—z ygólnopolskiego Stow—rzyszeni— qmin gysterskich w PolsceY
II.HH Uro™zyst— Wsz— śwf- Usf fiskup t—n Uopie™ z Opol— - z—kończenie VS 
porum szl—ku cysterskiego w PolsceY

yrg—niz—torzyx
b Diecezja ypolskaY
b Stowarzyszenie Szlaki KulturoweY 
b Rzymsko- katolicka Parafia pw.

Wniebowzięcia NMP w temielnicyY 
b Rada Koordynacyjna Szlaku 

gysterskiego w Polsce.
Współo rg—niz—to rzyx
b Urząd Marszałkowski Województwa 

ypolskiegoY
b Konsulat Republiki Pederalnej 

Niemiec w ypoluY
b Starostwo Powiatowe w Strzelcach 

ypolskichY
b qmina temielnicaY
b Śląskie Stowarzyszenie SamorządoweY
P—tron—t ronorowyx
b Piotr Żuchowski - Wiceminister

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
b Andrzej gzaja - fiskup ypolskiY
b tózef Sebesta - Marszałek Wojewódz

twa ypolskiegoY 

towy or—z Świetlic— Wiejsk— w PiotrówE 
ce.
PR lipc— już od godziny T r—no p—nie 
entonin— W—n—t i h—nut— P—ździor, 
odpowiedzi—lne z— c—łą imprezę, poj—E 
wiły się n— boisku szkolnym, by przyE 
gotow—ć st—nowisk— dl— wszystkich 
współorg—niz—torów i gości — t—kże poE 
częstunek dl— nich. Xieb—wem poj—wili 
się pozost—li członkowie givit—s ghriE 
sti—n—D t—k że już o godz. W piknik moE 
toryz—cyjny trw—ł w najlepsze. X— boE 
isku poj—wiły się s—mochody specj—He 
styczne, policyjne i str—ż—ckie, — t—kże 
o nietypowej konstrukcji - z pełnym 
wypos—żeniem, sprzęt był prezentow—E 
ny wszystkim chętnym, możn— było też 
s—memu próbow—ć posłużyć się nim.
Policj—nci przeprow—dzili konkurs wieE 
dzy o ruchu drogowym dl— dzieci i doroE 
słych @wzięło w nim udzi—ł pon—d TH 
osób, b—rdzo dobrze przygotow—nych A, 
ozn—kow—li QI rowerów , — jeden z poliE 
cj—ntów w kościele wygłosił prelekcję 
n— tem—t bezpieczeństw— n— drodze, co 
się b—rdzo spodob—ło. Pr—cownicy 
„Ubezpieczeni— Urzysztof Wilner” przyE 
gotow—li konkurs m—l—rski z n—grod—mi 
dl— dzieci or—z m—low—li ich buzie.
y godzinie IH,HH zost—ł— odpr—wion— 
uroczyst— msz— świętą w kościele p—r—E 
fi—lnym n—przeciwko boisk— przez proE 
boszcz— elojzego Piechotę, którego 
wsp—rł fr—t P—weł Siennicki ze ZgroE

P—tron—tx
b Ks. Henryk Pichen Proboszcz Parafii 

NMP w temielnicyY
b tózef Swaczyna Starosta StrzeleckiY
b toachim telito - Wójt temielnicy.
P—tron—t Wedi—lnyx
b Radio Plus ypoleY
b qość Niedzielny - ypoleY
b Nowa Trybuna ypolska
b TVP ypole
Uomitet honorowyx
b Ryszard Wilczyński - Wojewoda 

ypolskiY
b Peter Eck - Konsul RFN w ypoluY
b y. Piotr M. ghojnacki - ypat Prezes 

Polskiej Kongregacji gystersówY
b y. Eustachy q. Kocik - Honorowy ypat 

Prezes Polskiej Kongregacji gystersówY 
b Andrzej M. Wyrwa - Przewodniczący

Rady Koordynacyjnej Szlaku gyster
skiego w Polsce. 

m—dzeni— fr—ci Szkolnych z hPS w Z—e 
w—dzkiem, wygł—sz—jąc b—rdzo ciek—we 
słowo wstępne o św. Urzysztofie @z fr—- 
tem przyjech—li też podopieczni, któ
rzy t—kże doskon—le się b—wili A or—z 
miejscowy chór pod kierownictwem 
horoty U—ni.
fezpośrednio po mszy ksiądz proboszcz 
j—dąc n— pl—tformie ze służbą liturgiczną 
poświęcił s—mochody, motocykle, skuE 
tery i motorowery ust—wione wzdłuż ul. 
Uościuszki @s—mych s—mochodów było 
pon—d dwieścieA. fyło to duże przedsięE 
wzięcie, wym—g—ło pr—cy i z——ng—żow—E 
ni— wielu osób, —le w—rto było, gdyż poE 
zwoliło c—łym rodzinom milo i pożyE 
tecznie spędzić cz—s.
Policj—nci i str—ż—cy, ubezpieczyciel i 
n—uczyciele, księż— i z—konnicy, st—rsi i 
dzieci, pełnospr—wni i osoby, których 
pełnospr—wność jest ogr—niczon—, mieli 
możliwość przekon—ni— się, że wszyscy 
jesteśmy równi wobec pr—w— i wszyscy 
potrzebujemy pomocy.

fronisława Vato™ha

hzi—ł—lność gospod—r™z— z—konu 
™ysterskiego 

PiątekD P HWf PHII r

Semin—ri— n—ukowe z cyklu Porum 
scienti—e cisterciense służą integr—cji 
środowisk— n—ukowego z wszystkimi z—- 
interesow—nymi problem—tyką cy
sterską, w tym z wł—ściciel—mi obecnych 
i d—wnych obiektów cysterskich.

Pl—now—ne semin—rium będzie do
tyczyło dzi—ł—lności gospod—rczej z—ko- 
nu cysterskiego, poniew—ż miejsce te
gorocznego Porum-temielnic— - kulty
wuje n—d—l rolnicze tr—dycje cysterskie.

Progr—m 
@prow—dzenie 

profF iw— Łużynie™k—A 
Osw—ld eren— temielni™— 

uIf Chłopi™kiego PU
IR.HH Wł—sności cysterskie w gzech—ch 
@prof. U—terin— gh—rv—tov—, Pr—h—A
IR.PH ristori— i funkcjonow—nie d—w- 
nego kl—sztoru cysterskiego w Pfor- 
cie,IIQ7- ISRH @Regine ruppenb—uer - 
Ur—use, SchulpforteA
IR. RH Wieś i kl—sztor w temielnicy 
@prof. terzy R—jm—n, Ur—kówA
IS. HH. hzi—ł—lność gospod—rcz— gyster- 
sów z Rud @ks. prof. Pr—nciszek Wolnik, 
ypoleA
IS.PH Żywienie w kl—sztor—ch cyster
skich @prof. endrzej Wyrw—, Pozn—ńA
IS. RH ygrody cysterskie @dr h—b. W—ł- 
gorz—t— Wileck—D VublinA
IT. HH fudowle gospod—rcze w yliwie 
@prof. eleks—nder Piwek, qd—ńskA
IT.PH fudowle gospod—rcze w hober—- 
nie @prof. iw— Łużynieck—, Wrocł—wA
IT.RH Uont—kty gystersów polskich z 
op—ctw—mi fr—ncuskimi @dr enn— q—l—r, 
Wrocł—wA
I7.HH Vi— iquidi— n— szl—ku cysterskim 
w Polsce przykł—dem współpr—cy pol- 
sko-fr—ncuskiej @to—nn— Purg—lsk—, en- 
goulemeA

dok. ze str. Q

staxowssuo
WSitSCi 
pracy

wYweqexse 
OCZiuswexse 

PRACODAWCY:
yPERATyR KOPARKI 
KAT. I LUB P

STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia operatora koparki 
kat. I lub P

SAMODZIELNY BRUKARZ STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- doświadczenie
- sam. w wykonywaniu prac
- prawo jazdy kat. f

yPERATyR KOPARKO
- ŁADOWARKI

STRZELECE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- sam.ć w wykonywaniu prac
- doświadczenie

ŚLUSARZ ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe
- znajomość podstaw rys. techn.

SPAWACZ Z UPRAWNIENIAMI ZAWADZKIE - doświadczenie na podobnym 
stanowisku

FREZER - yfRÓfKA 
SKRAWANIEM 
z yPRyqRAMyWANIEM 
OBRABIAREK STEROWANYCH 
NUMERYCZNIE CNC

ZAWADZKIE

SZLIFIERZ ZAWADZKIE
spawacz MIq - MAq ZAWADZKIE - wykształcenie zawodowe

- uprawnienia na spawanie metodą
MIq - MAq

yPERATyR CNC STRZELCE yPyLSKIE - wykształcenie kierunkowe
- doświadczenie mile widziane

LAKIERNIK - STOLARZ ZIMNA WÓDKA - wykształcenie zawodowe
PRAgyWNIK OCHRONY olszowa - obsługa komputera

- zaświadczenie o niekaralności
- mile widziane doświadczenie
- orzeczenie o niepełnosprawności

MAqAZYNIER - SPRZEDAWCA STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie średnie
- komunikatywność
- podstawowa obsługa komputera
- dyspozycyjność

PRAgyWNIK DS.
PRZYqOTOWNIA PRODUKCJI

STRZELCE OPOLSKIE - znajomość j. niemieckiego
- znajomość rys. technicznego
- obsługa komputera

PRAgyWNIK FIZYCZNY STRZELCE OPOLSKIE
PRAgyWNIK PRODUKCYJNY qRODZISKO - wykształcenie min. zawodowe

- stolarzG pracownik prod.
ślusarki aluminiowej

- doświadczenie mile widziane
PRAgyWNIK PRyDUKCtI STRZELCE OPOLSKIE
OPERATOR URZĄDZEŃ 
PRZEMYSŁU SZKALRSKIEqO

ŻĘDOWICE - wykształcenie zawodowe lub 
średnie

RZEMIEŚLNIK STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zasadnicze
- uprawnienia SEP do I kv

ELEKTRYK WOJ. OPOLSKIEd
POWIAT STRZELECKI

- uprawnienia „E”
- prawo jazdy kat. f
- mile widziane doświadczenie

MONTER SIECI
TELEKOMUNIKACYJNEJ

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe

OPERATOR WÓZKA
WIDŁyWEqy

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie min. zawodowe
- uprawnienia do prowadzenia 

wózków widłowych
- mile widziane doświadczenie

ELEKTRYK W DZIALE 
UTRZYMANIU RUCHU

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie elektryk
- znajomość czytania schematów 
hydraulicznychD pneumatycznych, 
elektrycznych

- sumienność
- uprawnienia SEP do PH KV
- doświadczenie w firmie prod. min. 

Q lata
- mile widziana znajomość j. ang.

OPERATOR WBROPRASY 
Dy PRyDUKCtI ELEMENTÓW 
BETONOWYCH

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- dośw. na podobnym stanowisku
- uprawnienia operatora do 

prod. mieszanek betonowych
- praca w zespole

OPERATOR WĘZŁA 
fETyNIARSKIEqy

STRZELCE OPOLSKIE - wykształcenie zawodowe
- doświadczenie
- uprawnienia operatora do prod. 

mieszanek betonowych
KIEROWNIK ZAKŁADU STRZELCE OPOLSKIE - wykszt. średnie lub wyższe

- znajomość branży betonowej
- komunikatywn.. dyspozycyjność
- umiejętność kierowania zespołem
- prawo jazdy kat. f
- obsługa komputera

HYDRAULIK Lub POMOCNIK 
HYDRAULIKA

WEDŁUq ZLECEŃ - wykształcenie zawodowe

HYDRAULIK STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane uprawnienia 
spawalnicze

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

SPRZĄTACZKA STRZELCE OPOLSKIE - orzeczenie o niepełnosprawn.
fryzjer STANISZCZE WIELKIE - wykształcenie zawodowe

- doświadczenie
NAUCZYCIEL CHEMII tEMIELNIgA - wykształcenie magister lub 

licencjat z przygotowaniem 
pedagogicznym

- umiejętność pracy z młodzieżą

Przedsiębiorstwo Uomunik—™ji S—mo™hodowej 
w Strzel™—™h Opolski™h Se

R7-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,
P pomieszczeni— o powierzchni II mP k—żde mieszczące się w budynku 
biurowc— przy ul.I W—j— SW

Snform—cje szczegółowe możn— uzysk—ć osobiście w siedzibie firmy 
lub telefonicznie pod nr UU RTIQPVI
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hom Pomo™y Społe™znej 
w Strzel™—™h ypolskie 
tel. RTIPQPW. RTIQRVH 
eEm—ilx dps.strzelceopolskiedwp.pl 
z filią w Szymiszowie 
telF RTPQVRS 
z filią w Veśni™y 
telF RTQWVRH. RTQWVQH

hom Pomo™y Społe™znej w K—dłubie 
telF RTQTQQU. RTQTRPP. f—x RTQTURR 
eEm—ilx dpsk—dlubPdgopFpl

hom Pomo™y Społe™znej w Z—w—dzkiem 
telF RTPPHII
eEm—il x dpsz—w—dzkiedpoczt—Ffm.pl

Zespół Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h 
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTIPPPS
eEm—ilx lo strzelce opdoP.pl

Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I 
w Strzel™—™h ypF
telF RTIPUHI
eEm—ilx zszEstrzelceopdoswi—t—.org.pl

Zespół Szkół Z—wodowy™h 
w Z—w—dzkiem
telF RTITPVV. RTITSRI 
eEm—ilx zsz z—w—dzkie dinteri—.pl

Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e 
w Z—w—dzkiem
telF RTITRQH 
eEm—il x loz—w—dzkiedgm—il.com

Powi—towe gentrum Pomo™y Rodzinie 
w Strzel™—™h ypolskie
telF RTIQQVI. RTIQWHI
eEm—ilx p™prstrzel™eopdopFpl

Por—dni— Psy™hologi™znoEPed—gogi™zn— 
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTIQHPT 
eEm—ilx pppstrzelcedpoczt—. onet.pl

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS 
w Z—w—dzkiem
telF RTPHHRT. RTITHRW. RTPHHRW 
eEm—ilx zss_z—w—dzkiedpoczt—F onet.pl

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

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS 
w K—dłubie
telF RTQTRPP. RTQTQU 
eEm—ilx zssk—dlubdwp.pl

Spe™j—lny yśrodek 
SzkolnoEWy™hoEw—w™zy w Veśni™y 
telF RTISPTI
eEm—ilx soswlesnic—dpoczt—. onet.pl

Szkolne S™hronisko Włodzieżowe 
w qórze Swf enny
telF RTISRUQ
eEm—ilx szkolneschroniskodwp.pl

S—modzielny Publi™zny Z—kł—d ypieki 
Zdrowotnej w Strzel™—™h ypolski™h 
telF RTIQPWIeWS
eEm—ilx szpit—ldszpit—LstrzelceEopFpl

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 RTPIPHH. 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
eEm—ilx opstdpr—c—.gov.pl

ektu—lny rozkl—d j—zdy —utobusów PUS w Strzei™—™h ypolski™h Se
W—żny od HI.HU.PHII r.

yzn—™zeni— kursów

Uierunek Przez qodzin— odj—zdu

f—rut qąsiorowi™eD Ł—zisk— VIHFdm IIHHPdm IRQHPidm ISQHPidm
f—rut temielni™— WHHFidm
fusuy zhRót K—towi™eD fędzinD ylkuszD Piń™zów IPHH Nn
gent—w— hziewkowi™e VPHFidm IIPHFidm I3QHFidm
ghorul— NiwkiD qogolin TIHFdm
hziewkowi™e ISPHFidm
Szbi™ko Poznowi™eD Siedle™ IIPHSdm
Szbi™ko qrodziskoD Krośni™— USHt ISPSFidm
Szbi™ko Rozmierk—D Su™h— ISSHFdm
U—mień Śl. Poznowi™e I3RSFdm ISPHK
U—mień Śl. SzymiszówD Poznowi™e ISPHFidm
UARPegZ f SAŁY tAR ypoleD Wro™ł—WD K—mienn— qór— IISVNn
Uędzierzyn dk. qór— Św.AnnyD Vesni™—D Zdzieszowi™e dk SHH Fdm
Uędzierzyn dk Zimn— Wódk—D Uj—zd Śl. IRRHFdm
Uiel™z— temielni™—D Z—w—dzkie WSSFdm IISHFdm I3RSFdm IRQHFdm ISQHFidm ITRHFidm IVPHFdm
Uolonowskie tędrynieD ysiekD Spórok IHSHFdm IISSFdm ISRHFdm
Uolonowskie temielni™—D Z—w—dzkie TIHFidm
Uoźle d.—. t—ryszówD Uj—zd Śl., Kędzierzyn dk TRHFidm VPHFidm WSHFgm I3RSFgm
Uoźle d.—. Z—lesieD Veśni™—D Zdzieszowi™e dk VQHFdm
Ur—pkowi™e qór— Św.AnnyD Veśni™—D Żyrow—D qogolin VRHFdm IRISFdm ISQHK
Ur—pkowi™e holn—D qór— Św.AnnyD Vesni™—D Żyrow—D qogolin ISQHFidm
Ur—pkowi™e qór— Św.AnnyD ybrowie™ IIHHFdm
Ur—pkowi™e K—linowi™e wieś, NiwkiD qogolin IIQHSdm IPQHFidm IPQHK
Ur—pkowi™e NiwkiD qogolin THHK VPHFdm IHRHFdm ISPHFdm IVRHFidm IWRHFdm
uRysxy K—towi™eD Kr—ków PPSVięw—
Urośni™— qrodzisko TRHFidm IPHHFidm IRHHK IRISFid ISPSFid ITQHSdm
Veśni™— holn— VIHFidm WHHFidm
Veśni™— Z—lesie TQSFidm WIHFidm IIQHFdm I3PHFidm IRIHFdm
Xiezdrowi™e Zimn— Wódk—D Uj—zd Śl. WHS Fdm
ypole Su™h—D Szbi™ko SHHFdm TSHFdm UHHTxn USHFdm WQHFdm IHQHFdm IPIHAn I3PHFdm

IRISAn ISPHFdm ITPH Fdm
Prudnik NiwkiD qogolinD Kr—pkowi™eD Kuj—wy THHFidm UHSFdm IRPHFdm
Płużni™— gent—w— ISPHFidm
Płużni™— fłotni™— UHSS WHHFdm IPHHFdm
Rożniątów Rozmierk—D Rozmierz, Su™h—D Szymiszów TSHFidm USHFdm VSHFidm IHSHFidm IPSHFdm IRHSFidm IRSHFidm
Rozmierk— RożniątówD Szymiszów wieś, Su™h— VQHFidm IHQHFidm IIQHFdm IPQHFidm
Siedlec Poznowi™e VIHt IIPHFr
Sł—więci™e t—ryszówD Uj—zd Śl., Niezdrowi™e I3HHFdm
Spórok tędrynieD ysiekD K—dłub IRPHFidm
Su™hod—nie™ Rozmierk—D Su™h— IUSHFidm
Szymiszów Rożniątów IRISSdm
Uj—zd Śl. qrzeboszowi™eD f—l™—rzowi™e ISPSFidm
Uj—zd Śl. t—ryszów SRSFdm TRHK VPHK IIPHFdm IRPHFidm ISPSK
Uj—zd Śl. Zimn— Wódk— SQHFidm
USTRZYKI qÓRNE qliwi™eD Kr—ków PPSVo
WRygŁAW ypoleD frzegD ył—w— 3PHiQą 3PHo
ZAKyPANi qliwi™eD fielsko-fi—ł— W—dowi™eD Nowy T—rg IIRIUbnk
Z—w—dzkie d.k. qąsiorowi™e , Ł—zisk—D f—rut RRSFidm IPRSFdm
Z—w—dzkie ysiedle temielni™— UISSdm VIHFidm ISQHK ITRHK IWPHFidm
Z—w—dzkie d.k. temielni™— VSSFdm WQHFdm
Zdzieszowi™e Rożniątów, qór— Św. Anny, Veśni™—, TSHFidm IPSHFidm
Zdzieszowi™e holn—, Veśni™— IRHHFdm
Zdzieszowi™e Z—lesie, Veśni™— ISPHFdm
Zimn— Wódk— ylszow— SQHFidm WHSFdm IRRHFdm
ŻARY ypole, frzegD Wro™ł—w, Vubin, Ż—g—ń IRRS Ubnl

Tx e kursuje w soboty powszednie 
e e nie kursuje w niedziele i święta 
ą e nie kursuje PR.HT.y II.II.y QH.IP.y HV.HT. 
d e nie kursuje HP.HS. i w piątek po fożym giele 
b e kursuje ™odziennie do QH.HW.
i e nie kursuje od HI.HU. do QI.HV.
ę e kursuje w poniedzi—łki i piątki or—z IH.II.y IH.HR.y HT.HT.
p e kursuje w dni robo™ze od poniedzi—łku do piątku
g e nie kursuje QI.IH.y HP.HS.y i w piątek po fożym giele
r e kursuje w okresie w—k—™ji i ferii szkolny™h
U e kursuje w dni robo™ze od poniedzi—łku do piątku od HI.HU. do QI.HV. 
k e od HI.IH. do QI.HS. kursuje w piątki Dsoboty i niedziele
l e od HI.IH. do QI HS. kursuje w sobotyD niedziele i poniedzi—łki

V e nie kursuje PS - PT.IP.y HI.HI. or—z w S i SS dzień Świąt Wielk—no™ny™h 
ł - nie kursuje HP.HI.
m - nie kursuje PR.IP.y i QI.IP.
N - nie kursuje PS.IP. i w S dzień św. Wielk—no™ny™h 
n - nie kursuje PR.IP.y QI.IP. i w Wielką Sobotę 
o - kursuje w okresie letni™h w—k—™ji szkolny™h 
Q - kursuje w piątki i poniedzi—łki or—z IH.HR.
S - kursuje w dni n—uki szkolnej
t - kursuje w okresie ferii zimowy™h w dni robo™ze od poniedzi—łku do 

piątku
U - nie kursuje PS.IP.y HI.HI. i w S i SS dzień Świąt Wielk—no™ny™h 
w - nie kursuje PR. i PU.HT.y HU. i II.II.y 30.12.; HW.HR.y HR. i HV.HT. 
kursy pośpieszne - duże litery

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 RRHIUHQ. p—ks CRV UU RRHIUHI

Powi—towy Rze™znik Konsumentów
TelF CRV UU RRHIUST
Wydzi—ł Komunik—™ji i Tr—nsportux
Rejestr—™j— poj—zdów UHU. UHV. UHW. UIH. UII. UIP
Pr—wo j—zdy UHT
Pozost—łe numery UPH
Wydzi—ł hróg Powi—towy™h UIR. UIS. UIT. UIU. UIV

Wydzi—ł Pin—nsowy
TelF wew.x UPU. UPV. UQH. UQI. UQP. UQQ. UQR. UQS
Wydzi—ł qeodezjiD K—rtogr—fiiD K—t—stru
i qospod—rki Xieru™homoś™i—mi
TelF wew.x UQU. UQV. UQW. URH. URI. URP. URQ. URR.
URS. URT. URU. URWF
Wydzi—ł er™hitektoni™zno - fudowl—ny
TelF wew.x UTH. UTI. UTP. UTQ.
Wydzi—ł yrg—niz—™yjny
TelF wew. USH. USI. USP. USQ. USR. USS. UST. USU.
USV. UTR
Zespół Kontroli
TelF wew.x UHSf

Wydzi—ł Z—rządz—ni— Kryzysowego
TelF wewFX UTT. UTU.
Wydzi—ł iduk—™jiD KulturyD
Kultury Pizy™znej i Turystki
TelF wew.x UUH. UUI. UUP. UUQ.
Zespół dsF Promo™ji Powi—tu UIQ
Wydzi—ł y™hrony Środowisk—
TelF wew.xUVH. UVI. UVP. UVS. UVTf

Wydzi—ł qospod—rki Wieniem Powi—tu
TelF wew.xUVQ. UVRf
Wydzi—ł Snwesty™ji i Z—rządz—ni— 
Pundusz—mi
TelF wew. UWH. UWI

dps.strzelceopolskiedwp.pl
lo_strzelce_opdoP.pl
zszEstrzelceopdoswi%25e2%2580%2594t%25e2%2580%2594.org.pl
zsz_z%25e2%2580%2594w%25e2%2580%2594dzkie_dinteri%25e2%2580%2594.pl
loz%25e2%2580%2594w%25e2%2580%2594dzkiedgm%25e2%2580%2594il.com
pppstrzelcedpoczt%25e2%2580%2594._onet.pl
zss_z%25e2%2580%2594w%25e2%2580%2594dzkiedpoczt%25e2%2580%2594F_onet.pl
zssk%25e2%2580%2594dlubdwp.pl
soswlesnic%25e2%2580%2594dpoczt%25e2%2580%2594._onet.pl
szkolneschroniskodwp.pl
opstdpr%25e2%2580%2594c%25e2%2580%2594.gov.pl


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

Pierwsze dożynki - w Łazisk—™h

gentawa Jemielnica qąsiorowice

były t—k obfite, j—k by sobie życzyli rol
nicy. e w tym roku, choć nie było źle, 
to jedn—k szkody wyrządzone przez dzi
ki, jelenie i d—niele były spore - mówi 
sołtys.

Przygotow—ni— trw—ły dość długo - 
s—mo tworzenie korony trw—ło ok. 
dwóch miesięcy3 Wiejsce spotk—ń - u 
p—ni Vidii Sbrom. tednego dni— spoty- 
k—ło się u niej IS osób, innego - dzie
więć, cz—sem mniej. Z—częło się wszyst
ko od n—wlek—ni— zi—renek. Potem - 
zbier—nie kłosów zboż— i ich suszenie. 
Wreszcie fin—ł - plecenie korony, co 
też pewnie trw—ło z miesiąc. W gminie

nie m— konkursu koron - k—żd— jedn—k 
miejscowość st—r— się wyp—ść j—k n—jle- 
piej i z—prezentow—ć j—k n—jorygin—l- 
niejsze dzieło. Xo i trzeb— było godnie 
z—prezentow—ć się w b—rwnym korowo
dzie, sunącym wśród przystrojonych 
posesji.
St—rost—mi dożynek w tym roku byli 
ilżbiet— Wycisło i irnest P—toł—, któ
rzy przek—z—li wójtowi to—chimowi te- 
lito chleb z tegorocznej mąki, by dzielił 
go spr—wiedliwie. Próbow—no świetnego 
chleb—, —le też tradycyjnego kołocz— 
@„poszło” —ż QS bl—ch3A - z serem, m—- 
kiem, j—błk—mi i posypką.

Piotrówka farut Wierchlesie

dok.sr i ghiński w li™eum i gimnazj umC

poziomu, —le i tego, że wykorzystuje 
on— obiekty zbudow—ne n— olimpi—dę w 
PHHV roku. Ten uniwersytet współpra
cuje nie tylko z n—jlepszymi uczelni—mi 
n— c—łym świecie, zwł—szcz— w iuropie, 
—le też z jedną ze szkół średnich @zw—ną 
senior high schoolA. hzięki temu wy- 
kł—dowcy mogą śledzić rozwój młodzie
ży i z—chęc—ć n—jlepszych do podejmo- 
w—ni— studiów n— tej wł—śnie uczelni.
- System eduk—™ji b—rdzo różni 
się od polskiegoC
- Xie, byłem z—skoczony, że jest t—k

b—rdzo podobny. Z—s—dniczą różnicą jest 
pewien przymus - jeśli uczeń wybierze 
koło z—interesow—ń, nie może z tych 
z—jęć zrezygnow—ć. Wniejsze jest t—kże 
pensum n—uczyciel—x w szkole podsta
wowej wynosi IT godzin, w gimn—zjum 
IR, n—tomi—st w szkole średniej - IP. 
tedn—k muszą wykonyw—ć wiele innych 
czynności n— rzecz szkołyY n—ucz—nie 
nie jest jedynym obowiązkiem.

X—ukę w szkole podstawowej roz- 
poczyn—ją sześciol—tki. Uczą się t—m S 
lub T l—t, w z—leżności od tego, j—ki pro

gram d—n— szkoł— re—lizuje. 
Potem - n— wzór n—szego gim- 
n—zjum - chińscy uczniowie 
rozpoczyn—ją w niższej szkole 
średniej (junior middle scho
olA. X—stępnym stopniem jest 
wyższ— szkoł— średni— (senior 
high schoolA. X—uk— w szko- 
ł—ch średnich, oferujących n—- 
ucz—nie ogólne, trw— zwykle Q 
l—t—, n—tomi—st n—uk— w szko- 
ł—ch przygotowujących
uczniów do z—wodu - R l—t—. 
Szkoł—, o której wspomni—łem 
wcześniej, nie tylko wygląd, —le 
n—wet sposób n—ucz—ni— m— 
podobny do n—szego w strze
leckim Zespole Szkół. Ukie- 
runkow—n— jest n— n—ukę języ
ków i sport. ybowiązkowy jest 
dl— wszystkich język —ngielski, 
językiem do wyboru pozost—- 
je jeden z języków —zj—tyckich 
- kore—ński lub j—poński. S być 
może również z nią n—wiąże- 
my bliższą współpracę, czym 
wyd—je się z—interesow—n—.

- Uiedy to n—stąpiC
- R—czej nieprędko, bo procedury są 
skomplikow—ne i z—ł—twi—nie wszelkich 
form—lności trw— długo. W k—żdym ra
zie pierwszy krok do tego zrobimy n— 
przełomie wrześni— i p—ździernik—, kie
dy przyjedzie do n—s przebyw—jący n— 
P-letnim kontr—kcie n— Politechnice 
ypolskiej pr—cownik Uniwersytetu 
Technologicznego w Pekinie. To z— 
pośrednictwem tej uczelni or—z opol
skiego Snstytutu Uonfucjusz— możliwe 
jest n—wiąz—nie współpr—cy między 
polską i chińską szkołą. ghcemy go z—- 
pozn—ć z n—szym systemem kształce
ni— i n—szą szkołą, w której język chiń
ski st—łby się 7 z kolei n—ucz—nym języ
kiem. Re—lne wyd—je się, że mogłoby to 
n—stąpić od roku szkolnego PHIPGPHIQ. 
f yć może początkowo chińskiego 
uczniowie uczyliby się w r—m—ch koł— 
z—interesow—ń, —le później - n— równi z 
innymi przedmiot—mi do wyboru.
- Co było dl— p—n— n—jwiększym 
z—sko™zeniem pod™z—s tej egzoty™z- 
nej podróżyC
- Wysok— temper—tur— - ok. RH stop
ni przy wilgotności WS7 jest b—rdzo mę
cząc—. Smog n—d Pekinem - tylko przez 
jeden dzień, po burzy, powietrze było 
czyste. Z—p—ch - kiedy przechodziliśmy 
przez uliczki, gdzie przygotowyw—no 
tradycyjne chińskie d—ni— musieliśmy 
nos z—kryw—ć ręk—wem, bo wokół woń 
był— t—k nieprzyjemn—.

Z—rząd Powi—tu Strzele™kiego 
z—pr—sz— 
n— drugie

„ŚWSĘTy grVifeF Piknik Rodzinny” 333

P p—ździernik— PHII @niedziel—A 
w strzele™kim P—rku WiejskimF

W progr—miex
b swój skie sm—ki - ™hleb i koło™z
b z—b—w— w rytm—™h Śląskiej fiesi—dy
b mnóstwo r—dóś™i i z—b—wy dl— dzie™i
b „yd kołyski —ż po grób” - wyst—w— ,,Strzel™z—n eibum Rodzinny” 
b solidn— doz— dobrego humoru

PROGRAM OBCHODÓW

19“ - Biesiad* Śląska z ..W M II l > V

2SH-Ząbawa tenecifia z reepolem J*kxsi£' £tor*

Ml I /II I v - I r J lu/l 11

11* - Msza iw. dcrtyntowsi

12" ■ Koncert orkiestry dętc-j 

13" • Powitanie gości w namiocie
POKkiUano tHUia JapluŁKriydl guiu

13“ "Występy: muzorEtek Ajui, Karoliny Kuczsra

M 11 I % - 4 Mi 11 r.

14* - Zawody w EhilkPwce plażowej o piłchar 
„Lidera CMriowy WbF

18" - Pfouraan artystyczny mtaKUlezyze Szkoły Poditewowej

zespołu „NU chwila" oraz pokaz tańca balgijiik|BBa

17" • Biesiada r zespołem _Echo Kraśnicy1

17" • Koncert zespołu U I 4 Ult / I iHH'“

19'" - Zabawa lansczna z inspolem CłJntfew

INNE ATRAKCJE:
Wesołe miasteczko: BogaLa otarta gastronomiczna

Wystawa fotografii: Kadłub „Perta ueml strzeleckiej". Projekty odnowy yni,

Poczęstunek i tradycyjnymi z KadlulM

■ Cm N LŁADCH rwrtu HehkW EłMurui rasrti J3 13
łMutaM ZPiwe uw 3WF JtU ■ Knw im i Wd


