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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO
Uontr—kt szpit—l— z XPZ n— PHIP

IH l—t partnerstwa z Soest

test nie™o lepiej
To określenie „nieco lepiej” nie
ozn—cz—D że jesteśmy w pełni us—tysE
f—kcjonow—ni - oceni— fe—t— gzemE
piel, dyrektor Szpit—l— Powi—towego w
Strzelc—ch ypolskich po wł—śnie z—kończonych negocj—cj—ch z XPZ @trw—ją
jeszcze negocj—cje n— podst—wową opieE
kę zdrowotną). - Wpr—wdzie k—żdy
punkt zost—ł wyceniony o złotówkę
wyżej niż w roku PHII @st—wk— wzrosł—
z SI zł do SP zł), —le wielkość kontr—kE
tów w z—s—dzie pozost—ł— bez zmi—n. W
efekcie kilk—dziesiąt tysięcy złotych
więcej rocznie n— k—żdy oddzi—ł nie do
końc— n—s z—dow—l—. Tym b—rdziej, że
musimy z tego pokryć z—równo tegoE
roczną str—tę szpit—l—, j—k i przewidyE
w—ne n— rok przyszły wyższe koszty
funkcjonow—ni— pl—cówkix wzrost skł—dE
ki rentowej, wzrost pł—cy minim—lnej
or—z podwyżki wszystkich mediów. teE
dyny oddzi—ł, n— który m—my wyższy
kontr—kt to yddzi—ł Sntensywnej Ter—E
pii. ele, żeby nie było niej—sności, to
ż—dn— wielk— ł—sk—x przecież to świ—dE
czeni— r—tujące życie.
e

Skąd t— str—t— w wyniku fin—nE
sowym?
To konsekwencj— tegorocznego
kontr—ktu z XPZ - w bieżącym roku
rycz—łty n— Szpit—lny yddzi—ł R—tunkowy i n— pogotowie r—tunkowe były
niższe niż w roku PHIH. W roku przy
szłym kontr—kt n— SyR jest wyższy niż
w PHIH roku, —le n— pogotowie dostali
śmy mniej niż w t—mtym roku3 W dod—tku nie do końc— wiemy, kiedy zo
staną sfin—nsow—ne przez XPZ wspomni—ne przeze mnie chwilę wcześniej
świ—dczeni— r—tujące życie w tym roku.
Wł—śnie przelicz—my kontr—kt - minu
sem jest, że n— n—leżne n—m pieniądze
z— n—dwykon—ni— musimy t—k długo
czek—ć.
e kontr—kty n— przy™hodnie
spe™j—listy™zne?
Są st—nowczo z— m—łe3 Tu jeden punkt
wzrósł nie o złotówkę, — tylko o kilk—dziesiąt groszy. Zmieniły się też z—s—dy
rozlicz—ni— por—dnix z—s—dą nie będzie
- j—k dotychcz—s - rozlicz—nie por—dy

dokF na str R

więcej czytaj na str R

Wikołaj już byłD
święt— będą niedługo

Wró™iły ze
st—żu w Turyngi
Uczniowie ZSZ nr I w Strzelc—ch
ypolskich zdobyw—ją doświ—dczenie w
przedsiębiorstw—ch w Turyngii
Po długich st—r—ni—ch org—niz—cyjnych PW p—ździernik— br. pierwsz— gru
p— IV uczniów technikum org—niz—cji
usług g—stronomicznych i technikum
obsługi turystycznej wyjech—ł— n— st—ż
z—gr—niczny do Turyngii.
hyrekcj— Zespołu Szkół Z—wodowych nr I w Strzelc—ch ypolskich
szczególny n—cisk kł—dzie n— j—kość
kszt—łceni— z—wodowego st—r—jąc się
z—pewnić j—k n—jlepsze w—runki do

dokF na str T

ZAPRASZAMY
NA

KIERMASZ
BOŻONARODZENIOWY
w holu Starostwa Strzeleckiego
ul. Jordanowska 2

Święty Wikołaj w Uadłubie witany był z radością
Wtorek T grudni— n— długo z—pisze
się w p—mięci wszystkich podopiecz
nych homu Pomocy Społecznej i Ze
społu Szkół Specj—lnych w U—dłubie.
Tego dni—, wszystkie dzieci odwiedz—
św. Wikoł—j wr—z ze swoimi pomocnik—mi - i t—k też było u n—s.
Wożliwość zorg—nizow—ni— impre
zy d—ło wiele r—dości i poczuci— —kcept—cji, że św. Wikoł—j o nich nie z—pomni—ł. Wikoł—j w r—dosnej —tmosferze
odwiedził wszystkie dzieci n— grup—ch
wychow—wczych i w szkole.
hzięki środkom z PPRyX, or—z
udzi—łowi wł—snemu homu Pomocy

Społecznej, k—żdy uczestnik otrzym—ł
upr—gniony pr—ezent i słodycze. Stow—rzyszeni— n— Rzecz Rozwoju iduk—cji i Reh—bilit—cji ysób Xiepełnospr—wnych wsp—rło n—sz wysiłek, podcz—s
wspólnego śpiew—ni— i z—b—wy, —by ten
dzień n— długo zost—ł w p—mięci wszyst
kich uczestników.
Po miłej z—b—wie n—st—piło wspól
nie biesi—dow—no przy kol—cji, — póżniej pożegn—nie miłego gości— or—z z—proszenie go z— rok.
Wszystkim, z——ng—żow—nym w
org—niz—cję tego dni— skł—d—my gorące
podziękow—nie.

od 12 do 16 grudnia 2011
12 1£Tudrtij

13 grudnia

14 uiudrtia

15 £nidnia

16 grudnia

Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
w Lesniw

Warwtaty Terapii
Zajęciowej
e Zawadzkiego

Pnm Pomocy
Społecznej
łł Strzelcach
Opolskich
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Specjalnych
W Zawadzki em

Pomocy
Społeczne]
w Kadłubie
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Sesj— R—dy Powi—tu

yst—tni— sesj—D któr— odbył— się QH
listop—d—D był— jedną z dłuższych w tym
rokuF Powodem był— niespodziew—nie
dług— dyskusj— przy - wyd—w—ć by się
mogło - prostych i oczywistych uchw—E
ł—chF Pierwsz— z nich dotyczył— zmi—ny tem—tyki sesji R—dy Powi—tu w roku
PHII, — drug— - progr—mu współpr—cy
z org—niz—cj—mi poz—rządowymi w
PHIP r.
X—jpierw jedn—k r—dni wysłuch—li
przedst—wionej przez Sekret—rz Powi—E
tu, iwelinę telito, inform—cji o dzi—ł—lności homów Pomocy Społecznej proE
w—dzonych przez Powi—t Strzelecki
or—z instytucje kościelneF
Rozpoczyn—jąc dyskusjęD r—dny
Piotr Szub— - Przewodniczący Uoe
misji iduk—cji poinformow—ł w jej imieE
niu, że n— swoim ost—tnim posiedzeniu
gościł— w filii hPS w SzymiszowieD gdzie
z—pozn—ł— się z z—prezentow—ną przez
p—nią dyrektor szczegółową inform—cją
nt. funkcjonow—ni— hPS-ów w k—żdym
obsz—rze dzi—ł—lności or—z z w—runk—E
mi mieszk—niowymiF Przy ok—zji członE
kowie Uomisji mieli sposobność rozE
mowy z mieszk—ńc—miF hyrektor toE
l—nt— ysuch poinformow—ł— również o
współpr—cy z org—niz—cj—mi poz—rząE
dowymi i Z—kł—dem U—rnym n— rzecz
hPSF yst—tnim punktem posiedzeni—
Uomisji był— —n—liz— przyszłorocznego
budżetu or—z pl—now—nych remontówF
pilię w Szymiszowie czek— remont eleE
w—cji zewnętrznej or—z m—low—nie ści—nF
Re—sumującD członkowie Uomisji nie
wnieśli uw—g do inform—cji i przyjęli ją
bez uw—gF
R—dny Pr—n™iszek Łup—k dod—ł,
że Uomisj— fudżetu —n—lizow—ł— kwe
stię funkcjonow—ni— hPSEów posiłku
jąc się dod—tkowymi inform—cj—mi
przedst—wionymi przez dyrektor homu
Pomocy Społecznej w Strzelc—ch ypF z
fili—mi w Szymiszowie i w Veśnicy. Uoe
misj— prze—n—lizow—ł— m—jątek hPSF
Wiemy wszyscy, że w obiekty hPS
Powi—t Strzelecki n— przestrzeni ost—tE
nich l—t z——ng—żow—ł b—rdzo wysokie
środki - pr—wie IH mln zł. Z jednej stroE
ny wymusiły to przepisy dotyczące
obowiązku st—nd—ryz—cji domów pomo
cy społecznejD — z drugiej strony - z—interesow—nie służb odpowiedzi—lnych z—
pomoc społeczną w powiecie i możliE
wość pozysk—ni— środków zewnętrzE
nychF Uomisj— po dyskusji pozytywnie
z—opiniow—ł— m—teri—ł.
R—dny Xorbert Vysek ocenił, że
ten obsz—r dzi—ł—lności Powi—tu StrzeE
leckiego trzeb— ocenić pozytywnieD —
n—kł—dy inwestycyjne poniesione n—
doprow—dzenie do st—nd—ryz—cji hPS
były wysokieF hod—ł też, że SH7 pensjon—riuszy hPS to mieszk—ńcy z tereE
nu Powi—tu StrzeleckiegoF go jest rówE
nież w—żne - spor— liczb— osób zn—l—zł—
t—m z—trudnienieF t—ko r—dny chci—łem
podkreślić - mówił - że jest to b—rdzo
w—żn— dziedzin—D dobrze re—lizow—n— i
n—leży ją popier—ć.
Uolejnym punktem obr—d był— inform—cj— Uomend—nt— Powi—towego
P—ństwowej Str—ży Poż—rnej o st—nie
bezpieczeństw— i ochrony przeciwpoE
ż—rowej w powiecie or—z o z—grożeni—ch
poż—rowychF
Po prezent—cji n—jważniejszych d—E
nych przez Uomend—nt— PPSP st. brygF
Stef—n— Szł—py, Przewodniczący UomiE
sji fezpieczeństw— - r—dny Rysz—rd
Xo™oń e przedst—wił spostrzeżeni— Uoe
misji w przedmiotowym z—kresieF
gzłonkowie Uomisji stwierdzili, że
str—ż—cy są pr—ktycznie n— k—żde z—e
woł—nieF To ludzie niezwykle z——ng—E
żow—ni w to, co robiąF Począwszy od
służb ySP, j—k i str—ży z—wodowejD

uczestniczą we wszystkich wyd—rzeE
ni—chD w tym imprez—ch org—nizow—E
nych przez gminy czy powi—tF UomiE
sj— n— przykł—dzie poż—ru, j—ki mi—ł
miejsce w ubiegłym tygodniu n— ul.
Uościuszki w Strzelc—ch ypF stwierdziE
ł—D że współdzi—ł—nie jednostek ySP i
str—ży z—wodowej jest popr—wneF Z—e
stępc— Uomend—nt—D Woj™ie™h VisowE
skiD obecny n— posiedzeniu UomisjiD —
z—r—zem j—ko uczestnik tej —kcji przedE
st—wił c—ły jej przebiegF Uomisj— doE
wiedzi—ł— sięD że zmieniły się metody
g—szeni— poż—rówF Posi—d—ny sprzęt
pozw—l— n— g—szenie poż—ru bez niszE
czeni— mieni— - dzięki nowoczesnemu
rozproszonemu systemowi pod—w—ni—
wody hl—tego wspomni—ny obiekt nie
uległ z—l—niu - zost—ł tylko z—wilgocoE
ny Uomend—nt z—zn—czyłD że str—ż częE
ściej niż do g—szeni— poż—rów wzyw—n—
jest do dzi—ł—ń r—towniczychF tuż s—m—
n—zw—x „jednostk— r—towniczoEg—śniE
cz—” wsk—zuje n— toF eby to zobr—zoE
w—ć e w —kcj—ch związ—nych z usuw—niem z—grożeń miejscowych w PHIH rF
udzi—ł wzięło okF RPHH str—ż—kówD — w
g—śniczych - IUHHf
gzłonkowie Uomisji zwrócili uw—E
gę n— b—rdzo ogr—niczone możliwości
fin—nsow—ni— inwestycji z budżetu n—E
szej str—ży poż—rnejF X— rok PHIP nie
przewidzi—no ż—dnych inwestycjiF SstE
nieje wyłącznie możliwość ich sfin—nE
sow—ni— ze środków zewnętrznych.
Tym b—rdziej w—rt podkreśleni— jest
f—kt, że przy t—k mizernych fin—ns—ch
średni— wieku sprzętu używ—nego u n—s
do dzi—ł—ń r—towniczoEg—śniczych wyE
nosi PdS rokuF To dobry wsk—źnikD —le
choć wyd—w—łoby sięD że wypos—żenie
n—szych jednostek jest dość dobreD to
p—trząc n— wypos—żenie str—ży w kr—E
j—ch UE, możn— stwierdzić, że n—d—l
b—rdzo odst—jemy Pozytywnym zj—wiE
skiem jest z——ng—żow—nie gmin, które
dotują dzi—ł—jące n— ich terenie ySPF
fudujący jest t—kże udzi—ł jednostek
ySP w z—wod—ch poż—rniczoEsportoE
wych, w których odnoszą sukcesyF
Szczególne osiągnięci— m— ySP w R—e
szowej f
R—dny t—n fogusz tez n—wiąz—ł
do tego wątkuF - ghci—łbym poinforE
mow—ć - mówił - że rok PHII jest ro
kiem spr—wozd—wczoEwyborczymY odE
były się zj—zdy gminne i miejskoEgminne
ySPF IW listop—d— odbył się zj—zd poE
wi—towy, n— którym zost—ł podd—ny
ocenie c—ły okres SEletniej k—dencji.
Prezesem Z—rządu yddzi—łu Powi—toE
wego ySP zost—ł wybr—ny dotychcz—E
sowy prezes - tózef Sw—czyn—F
Uw—ż—m, że współpr—c— pomiędzy
Uomendą Powi—tową P—ństwowej Str—E
ży Poż—rnej — ychotniczymi Str—ż—mi
Poż—rnymi ukł—d— się wzorowoF y ile w
innych części—ch kr—ju wizyt— P—ńE
stwowej Str—ży Poż—rnej, czy komisji
powoł—nej rozk—zem KPPSP w ySP jest
niezwykle rz—dk—, to u n—s jest codziennościąF X—leży podziękow—ć komen
d—ntowi z— to, że stworzył t—ką —tmosE
ferę współdzi—ł—ni— i wzorowej współE
pr—cyF
R—dny Xf Vysek pyt—ł, dl—czego
obniżono z—pobieg—nie i eduk—cję w
stosunku do roku PHIHf fyło UH czyn
ności kontrolno-rozpozn—wczych, — w
tym roku - tylko QVf Xiepokojące jest
nie tylko, że fundusz pł—c Uomendy
jest obniżony pr—wie o PHH tysF zł, —le
też br—k n—kł—dów inwestycyjnych n—
rok przyszły
Uomend—nt Sf Szł—p— z—uw—żył,
że d—ne dotyczą nie c—łego roku, — okreE
su do QH wrześni— br. hod—ł, że fundusz
pł—c z—pewne zost—nie skorygow—ny,
niemniej budżet Uomendy jest tworzoE

ny w op—rciu o otrzym—ne odgórnie
kwoty Pieniądze n— świ—dczeni— typux
n—grod— jubileuszow— czy zwiększenie
dod—tku z— st—ż pr—cy, itp. muszą się
zn—leźć w innych dzi—ł—ch budżetu w
tr—kcie rokuF Xiestety, odbij— się to
zmniejszeniem innych wyd—tkówF go
do inwestycji - jeśli s—mi sobie nie poE
r—dzimy, nikt n—m tych pieniędzy nie
d—F yst—tnie środki j—kie otrzym—liśmy,
wyd—ne zost—ły n— z—kup podnośnik—F
@połowę pieniędzy mieliśmy ze środE
ków p—ństwowych, — pozost—łe ze środE
ków zewnętrznychx unijnych, powi—tu,
gmin i mieszk—ńcówF P—ństwow— Str—ż
musi być też kre—tywn—, musi z—bieg—ć
o pieniądze i promow—ć sięF eby pozyE
skiw—ć sponsorów i sprzymierzeńców
n—szej służby, po r—z pierwszy wyd—liE
śmy k—lend—rz pok—zujący pr—cę n—E
szych str—ż—kówF
W d—lszej części obr—d r—dni podjęE
li n—stępujące uchw—łyx
e
w spr—wie zmi—ny uchw—ły Xr SSSG
QSGIH R—dy Powi—tu Strzeleckiego
z dni— PW grudni— PHIH roku
e
w spr—wie uchw—leni— tem—tyki i
terminów sesji R—dy Powi—tu StrzeE
leckiego n— rok PHII w spr—wie
przyjęci— „Powi—towego Progr—mu
ychrony Zdrowi— Psychicznego n—
l—t— PHIIePHIS”
e
zmieni—jącą Uchw—łę Xr VGTHGII
R—dy Powi—tu Strzeleckiego z dni—
PQ lutego PHII rF
e
w spr—wiex określeni— z—d—ń re—He
zow—nych przez Powi—t StrzelecE
ki, n— które przezn—cz— się w PHII
roku środki P—ństwowego Punduszu Reh—bilit—cji ysób XiepełnoE
spr—wnych i wysokości środków n—
ich fin—nsow—nie
e
w spr—wie uchw—leni— „Progr—mu
Współpr—cy Powi—tu StrzeleckieE
go z org—niz—cj—mi poz—rządowyE
mi i innymi podmiot—mi prow—dzącymi dzi—ł—lność pożytku pu
blicznego w roku PHIP
zmieni—jącą Uchw—łę Xr VGTIGII
R—dy Powi—tu Strzeleckiego z
PQfHPfPHII rF w spr—wie z—opiniow—ni— pl—nu fin—nsowego i inwe
stycyjnego n— rok PHII s—modzielnego publicznego z—kł—du opieki
zdrowotnej, dl— którego org—nem
z—łożycielskim jest Powi—t Strze
lecki - Szpit—l— Powi—towego im.
Pr—ł—t— t. qlow—tzkiego w Strzelc—ch yp.
w spr—wie wyboru biegłego rewiden
ta do przeprow—dzeni— b—d—ni—
spr—wozd—ni— fin—nsowego z— rok
PHII
w spr—wie zmi—ny wieloletniej pro
gnozy fin—nsowej Powi—tu Strze
leckiego
w spr—wie zmi—ny budżetu i zmi—n
w budżecie Powi—tu Strzeleckiego
n— rok PHII
zmieni—jącą Uchw—łę Xr XIGIPIG
11 R—dy Powi—tu Strzeleckiego z
dni— PU lipc— PHII r.
w spr—wie udzieleni— dotacji z bu
dżetu Powi—tu Strzeleckiego n— pra
ce konserw—torskie, rest—ur—torskie
lub roboty budowl—ne przy z—bytku wpis—nym do rejestru z—bytków
zmieni—jącą Uchw—łę Xr XXSXG
PTVGHW R—dy Powi—tu Strzeleckie
go z dni— PW kwietni— PHHW roku w
spr—wiex przyjęci— do re—liz—cji pro
jektu pn. „IVC nowe sz—nse i moż
liwości” w r—m—ch Priorytetu VIS,
hzi—ł—ni— U.I Rozwój i upowszechni—nie —ktywnej integracji w Poddzi—ł—niu U.I.P Rozwój i upowszechni—nie —ktywnej integr—cji
przez powi—towe centr— pomocy
rodzinie Progr—mu yper—cyjnego
U—pit—ł Vudzki, współfin—nsow—nego ze środków z Europejskiego
punduszu Społecznego.
Podcz—s ostatniej w tym roku se
sji, z—pl—now—nej n— PV grudni— PHII r.
R—d—x
uchw—li budżet n— PHIP rok,
uchw—lenie terminy i tem—tykę se
sji R—dy Powi—tu n— PHIP rok,
uchw—li pl—n kontroli Uomisji Re
wizyjnej n— rok PHIP,
przyjmie spr—wozd—ni— z dzi—ł—lno
ści komisji problemowych z— PHII,
z—pozn— się z inform—cją o współ
pr—cy s—morządów gmin z s—morządem powi—towym.

Projekt w^^ó^^on^o^oiny przez Unię Europejską w r—m—ch Europejskiego Funduszu Społecznego

Uro™zyste z—koń™zenie
projektu
„IVC nowe sz—nse i możliwości^

W dniu IV listop—d— PHII r. w re
stauracji „U t—n—” w W—rmątowic—ch
odbył— się imprez— eduk—cyjno - integr—cyjn— z ok—zji z—kończeni— re—liz—cji projektu systemowego pn. „IVC
nowe sz—nse i możliwości” współfin—nsow—nego ze środków Unii Europejskiej
w r—m—ch Europejskiego Punduszu Spo
łecznego w r—m—ch Progr—mu yper—cyjnego U—pit—ł Vudzki, Priorytet VII
Promocj— integr—cji społecznej, hzi—ł—nie U.I. Rozwój i upowszechni—nie
—ktywnej integr—cji, Poddzi—ł—nie U.I.P.
Rozwój i upowszechni—nie —ktywnej
integr—cji przez powi—towe centr— po
mocy rodzinie.
W imprezie udzi—ł wzięlix
b
uczestnicy projektu,
b
re—liz—torzy projektu,
b
z—proszeni goście.
W tr—kcie imprezy w części eduk—cyjnej uczestnicy mieli ok—zję br—ć
udzi—ł w pog—d—nk—ch z dor—dcą z—wodowym, dietetyczką or—z pr—cownikiem
Powi—towego Zespołu ds. yrzek—ni— o
Xiepełnospr—wności w Strzelc—ch ypolskich n— tem—tx
b
form pomocy udziel—nych przez
Powi—towy Urząd Pr—cy w Strzel
c—ch yp.,
b
ulg i upr—wnień przysługujących
osobom niepełnosprawnym,
b
zdrowego sposobu żywieni—.
Podcz—s uroczystości wszystkim
uczestnikom wręczonox
b
z—świ—dczeni— potwierdz—jące z—kończenie w—rszt—tów i z—jęć oferow—nych w r—m—ch projektu,
b
indywidu—lne płyty ze zdjęci—mi z
re—liz—cji poszczególnych et—pów
projektu,
b
książki inform—cyjnej @inform—tor
o —ltern—tywnych sposob—ch rozwiązyw—ni— sporów i inform—tor dl—

b

b

b

pokrzywdzonego,
ulotki dotyczące dzi—ł—lności Po
wi—towego gentrum Pomocy Ro
dzinie w Strzelc—ch ypolskich,
MINI INFyRMATyRA z inform—cj—mi n— tem—t rodzin z—stępczych
or—z możliwości wsp—rci— fin—nso
wego ze środków PPRyN,
ulotki dotyczące dzi—ł—lności Po
wi—towego Zespołu ds. yrzek—ni—
o Niepełnosprawności.

gelem imprezy był— integr—cj —
uczestników projektu, pr—cowników z——ng—żow—nych “w re—liz—cje projektu,
— t—kże zdobycie inform—cji o ulg—ch i
upr—wnieni—ch or—z podsumow—nie
wszystkich dzi—ł—ń projektu.
Spotk—nie było również ok—zją do
przek—z—ni— podziękow—ń i wręczeni—
życzeń z ok—zji hni— Pr—cownik— Socj—lnego obecnym tego popołudni—
Uierownikom yśrodków Pomocy Spo
łecznej z powi—tu strzeleckiego, — t—k
że wręczeni— —któw n—d—ni— tytułu
„Przyj—ciel—” Powi—towego gentrum
Pomocy Rodzinie w Strzelc—ch ypolskich.
Podcz—s imprezy cz—s wszystkim
umil—ł zespół muzyczny „Alicj— i
Urzysztof”, który motywow—ł uczest
ników, org—niz—torów i z—proszonych
gości do z—b—wy org—nizując ciek—we
konkursy. hod—tkowo mieliśmy ok—zję z—pozn—ć się z twórczością jednej z
uczestniczek projektu or—z wziąć udzi—ł
w wybr—nych element—ch choreoter—pii “i muzykoter—pii. Urótkie przypo
mnienie z—jęć z wyj—zdu dost—rczyło
wielu wzruszeń uczestnikom i wszyst
kim re—liz—torom projektu.
hziękujemy wszystkim z— współ
pracę, życzliwość, pełen profesjon—lizm
or—z ogromne z——ng—żow—nie w re—liz—cję projektu.

P—nu h—riuszowi U—jsturzeD
prezesowi ypolskiego Region—lnego Punduszu Poręczeń Uredytowych
or—z

P—ni r—linie U—jsturzeD
dyrektor Zespołu Szkół Z—wodowych nr I
w Strzelc—ch ypolskich

wyr—zy głębokiego współczuci— po śmierci

yj™— i Teś™i—
skł—d— R—d— i Z—rząd Powi—tu Strzeleckiego
or—z pr—cownicy st—rostw—

Iwon— Tyslik
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R—d— dsF ysób Xiepełnospr—wny™h

Początek nowej k—dencji
X— ost—tnim w tej k—den™ji posie
dzeniu Powi—towej Społe™znej R—dy dsF
ysób Xiepełnospr—wny™hD U grudni—D
st—rost— strzele™ki uro™zyś™ie podzięE
kow—ł jej ™złonkom z— ™zteroletnią dzi—E
ł—lność i przek—z—ł ży™zeni— d—lszy™h
osiągnięć w pr—™y z—wodowej i w ży™iu
osobistymF
gzłonk—mi R—dy w k—den™ji PHHUe
PHII bylix W—ri— Pelini—k - Z—stęp™—
furmistrz— Wi—st— i qminy Strzel™e
ypolskieD h—nut— yg—z— - Uierownik
yśrodk— Pomo™y Społe™znej w UjeździeD Teres— Uoprek - Uierownik yśrodk— Pomo™y Społe™znej w Szbi™kuD iw—
Prus - pr—™ownik yśrodk— Pomo™y Społe™znej w Veśni™yD Wł—dysł—w Sidor Polski Związek imerytówD Ren™istów i
Snw—lidów w Strzel™—™h ypolski™hF
Z—wodow— dzi—ł—lność wszystki™h
ty™h osóbD i™h doświ—d™zenie w przeł—myw—niu społe™zny™h uprzedzeń i ste
reotypów wobe™ osób niepełnospr—wny™h or—z w z—kresie pomo™y i opieki
nimi był— niezwykle ™enn— w pr—™—™h
R—dyF e główne tem—ty podejmow—nymi przez R—dę w tej k—den™j i związ—ne
były mFinF zx opiniow—niem u™hw—ł R—dy

Powi—tu doty™zą™y™h podzi—łu środków
PPRyX or—z w spr—w—™h doty™zą™y™h
osób niepełnospr—wny™hD współpr—™ą i
wymi—ną inform—™ji z instytu™j—mi i
pl—™ówk—miD z—jmują™ymi się dzi—ł—ni—mi n— rze™z osób niepełnospr—wny™h n—
terenie n—szego powi—tuD ™zyli PgPR i
PUPd — t—kże z ypolskim yddzi—łem
PPRyXF
W grudniu rozpo™znie się R-letni—
k—den™j— nowo powoł—nej Powi—towej
Społe™znej R—dy dsF osób Niepełnospr—wny™hF Spośród 11 k—ndyd—tur w skł—d
nowej r—dy powoł—nox h—nutę yg—zę
@yśrodek Pomo™y Społe™znej w UjeździeAD Uornelię Wrosz™zyk @Stow—rzyszenie n— Rze™z Rozwoju iduk—™ji i Reh—bilit—™ji ysób Xiepełnospr—wny™h w
U—dłubieAD to—nnę Pietrzelę @Stow—rzyszenie n— Rze™z Pomo™y ysobom Niepełnospr—wnym „Siedlisko” w Z—w—dzkiemAD to—nnę Szbi™ką @yśrodek Pomo™y Społe™znej w Veśni™yA i gzesł—wę
Ur—sę @yśrodek Pomo™y Społe™znej w
Strzel™—™h ypolski™hAF
Pierwsze posiedzenie R—dy odbędzie
się PW grudni— PHII o godzF WfHHf

egnieszk— Rudzk—

pywLerowYURZĄh PRegY

POWIATOWY URZĄD PRACY
W STRZELCACH OPOLSKICH

sTexywssuy

sPigtevssTe hSFPvexywexiA
REMyNTÓW i INWESTYgJI

KyNSULTANT PIXAXSyWY
SPEgJALISTA DSfRYNKU

RUeIHH Strzetee ypolskieD uk qogolińsk— P—
tek HUU RTP IV HHd f—x HUU RTP IV HI
eEm—ilx opstdpr—™—FgovFpl

* wwwFpupEStrzekeFp
wYweqexse
ygziuswexse
PReCODAWCY:

wsitsgi
PRegY
ZAWADZKIE

e

2wykszt—ł™enie średnie lub wyższe te™hni™zneD

e

obsług— komputer—d

e

umiejętność obsługi programów gAD

STRZELgE yPyLSKIEY

e

niekaralnośćD

PyWIAT STRZELEgKI

e

komunikatywność

STRZELgE yPyLSKIE

e

wykształ™enie średnie lub wyższeD - samodzielnośćD

e

gotowość do pra™y w terenieD - obsługa komputer

xiiRUgrywysgi

- doświad™zenie mile widzianeD
- słaba znajomość Jf angielskiego i Jf niemie™kiego

KyNSULTANT TELEpyNIgZNY

STRZELgE yPyLSKIE

- wykształ™enie średnieD

PRZEDSTAWIgIEL HANDLyWY

STRZELgE yPyLSKIE

- wykształ™enie średnie - wyższeD

- obsługa komputeraD - komunikatywność
- znajomość branży budowlanejD
- doświad™zenieD staż na podobnym stanowisku
- obsługa komputeraD - prawo jazdy katF f
ASYSTENT

gAŁA PyLSKA

- wykształ™enie mim średnieD
- prawo jazdy katF Bd - doświad™zenie w handlu
- doświad™zenie w prowadzeniu samo™hodu dostaw™zegoD
- gotowość do ™zęsty™h wyjazdów służbowy™h

ZASTĘPgA KIERyWNIKA SKLEPU

STRZELgE yPyLSKIE

- wykształ™enie średnieD - obsługa komputeraD
- mim rok doświad™zeniaD

Pirm— otw—rt— na innow—cje

- dobra organiza™ja pra™y własnej i podległy™h pra™owF

SPRZEDAWgA

IZBIgKy

- wykształ™enie zawodowe kierunkoweD
- obsługa kasy fiskalnejD - doświad™zenie mile widziane

KASJER/SPRZEDAWgA

STRZELgE yPyLSKIE

- mile widziana obsługa kasy fiskalnej

KASJER/SPRZEDAWgA

STRZELgE yPyLSKIE

- mile widziana obsługa kasy fiskalnejD
- stopień niepełnosprawnoś™i

RZEźNIK

MEgHANIK SAWygHyhyWY

PIyTRÓWKA

STRZELgE yPyLSKIE

- WEgHANIK MASZYN fUDyWNIgTWA

KIERyWgA - KyNDUKTyR

- wykształ™enie zawodowe-rzeźnikD - doświad™zenie

- wykształ™enie zawodowe - me™hanik samo™hodowy
c me™hanik maszyn budowlany™hD - doświad™zenie

ZAWADZKIE-STRZELgE ^3P.WyjF yPyLSKIE

KIERyWgA KATf gc E

TRASY KRAJyWE

KIERyWgA KATf g c E

STRZELgE yPyLSKIE

- wykształ™enie zawodoweD
- prawo jazdy katF Dd - niekaralność
- wykształ™enie zawodoweD - upr na wózki widłowe

- wykształ™enie zawodoweD - doświad™zenieD
- kurs na przewóz rze™zy

DEKARZ-PyMygNIK DEKARZA

WqFZLEgEŃ

- mile widziane wykształ™enie kierunkoweD
- prawo jazdy katF f mile widzianeD

-doświad™zenie zawodowe
KIERyWNIK ZAKŁADU

STRZELgE yPyLSKIE

- wykształ™enie min średnie - te™hni™zne - budowlaneD
- znajomość branży budowlanejD
- komunikatywnośćD - dyspozy™yjnośćD

We wtorek T grudni— n— S—li n—r—d
St—rostw— Powi—towego w Strzel™—™h
ypolski™h przedsiębiorcy powi—tu strzele™kiego i nie tylko spotk—li się z prelegent—mi re—lizują™ymi projekt yris IId
™zyli „ytwier—nie Region—lnego Syste
mu Snnow—™ji w Województwie ypol
skim SS”f
W r—m—™h projektu yris SS p—rter
innow—™ji n—wiązuje kont—kt z konkret
nym przedsiębiorcomD lub n— odwrótD —by
w jego siedzibie dokon—ć —n—lizy poten™j—łu innow—™yjnego firmyF X— podsta
wie otrzym—ny™h wyników P—rtner innow—™ji sporządz— r—portD — n—stępnie
pole™— przedsiębiorcy p—rtner—D który
będzie w st—nie wdrożyć innow—™yjne
rozwiąz—nie w jego firmieF hod—tkowo
w r—m—™h projektu P—rtner innow—cji
promuje przedsiębiorstwom or—z wspie
ra jego kolejne innow—™yjne dzi—ł—ni—F
W tr—k™ie przeprow—dzonego spotk—ni— w pierwszej ™zęś™i u™zestnikom
przybliżon— zost—ł—D n— podst—wie li™zny™h przykł—dów z ży™i—D istot— wprow—dz—ni— innow—™ji w firmieF W drugiej
™zęś™i n—tomi—st prelegen™i ypolskiego
gentrum Rozwoju qospod—rki przeprow—dzili w—rszt—tyD w tr—k™ie który™h
przedsiębiorcy sporządzić mieli krótkie
spr—wozd—nieD przedst—wi—ją™e potrzeby

i możliwoś™i swojej firmy or—z o™enę
jej poten™j—łu innow—™yjnego n— pod
st—wie —ustri—™kiej metody SPSXf
Trze™i— ™zęść spotk—ni— poświę™on— zost—ł— —ktu—lnemu wsp—r™iuD j—kie
oferuje ypolskie gentrum Rozwoju qospod—rki przedsiębiorcom z wojewódz
tw— opolskiegoF ghodzi tu głównie o
ogłoszony nied—wno SV n—bór wniosków
w o dofin—nsow—nie w r—m—™h poddzi—ł—ni— IfQfP Snwesty™je w innow—™je w
przedsiębiorstw—™h Region—lnego Progr—mu yper—™yjnego Województw—
ypolskiegoF y dot—™je w r—m—™h po
wyższego poddzi—ł—ni— mogą się st—r—ć
mikro-D m—liD i średni przedsiębiorcyD
z—mierz—ją™y zre—lizow—ć nową i innow—™yjną inwesty™jęF W—ksym—ln— kwo
ta dot—™jiD o którą mogą się st—r—ć fir
my to PUW tysF zŁ Wnioski o dofin—n
sow—nie możn— skł—d—ć do R sty™zni—
PHIPrF w ypolskim gentrum Rozwoju
qospod—rki przy uf Spy™h—lskiego I— w
ypolu Sz™zegółowe inform—™je doty™zą™e konkursu dostępne są n— stronie
internetowejx wwwFo™rgFopoleFpf
Vok—lny Punkt Inform—™yjny o
Pundusz—™h iuropejski™h w Strzel™—™h
ypolski™h dziękuję serde™znie wszyst
kim u™zestnikom przybyłym n— spotk—nieF

- umiejętność kierowania zespołem ludziD
- umiejętność podejmowania de™yzjiD
- prawo jazdy katF Bd - obsługa komputera
PRAgyWNIK RyfÓT

WqFZLEgEŃ

- wykształ™enie zawodowe

RyŻNIĄTÓW

- mile widziany kurs na wózek widłowyD

WYKyŃgZENIyWYgH
KAMIENIARZ

- umiejętność polerowaniaD wy™inania
yPERATyR PyWPY Dy fETyNU

STRZELgE yPyLSKIE

- umiejętność pra™y w zespoleD
- uprawnienia operatora pompy do betonu
- doświad™zenie na podobnym stanowisku
SAWyDZIELNY fRUKARZ

STRZELgE yPyLSKIE

- wykształ™enie zawodoweD

yPERATyR WIfRyPRASY Dy PRyDUKgJI
ELEMENTÓW fETyNyWYgH

STRZELgE yPyLSKIE

- wykształ™enie zawodoweD

- doświad™zenie jako brukaj - prawo jazdy katF Bd
- doświad™zenie na podobnym stanowisku
- umiejętność pra™y w zespoleD
- uprawF operatora do produk™ji mieszanek betonowy™h
ŚLUSARZ e TyKARZ

DZIEWKyWIgE

- wykształ™enie zawodowex ślusarz - tokarz

PALAgZ qAZyWY -SPAWAgZ

DZIEWKyWIgE

- wykształ™enie zawodowe

LAKIERNIK

ŻĘDyWIgE

vyuevxY puxut sxpyRwegYtxY o puxhuszegr
iURypitsusgr w sTRZivgegr ypyvsusgr

- wykształ™enie zawodoweD - mile widziane doświad™zenie
- wykształ™enie zawodowe

PRAgyWNIK ygHRyNY MIENIA

ZAWADZKIE

PRAgyWNIK ygHRyNY
yPERATyR WÓZKA WIDŁyWEqy

STRZELgE yPyLSKIE

- wykształ™enie zawodoweD średnie

STRZELgE yPyLSKIE

- wykształ™enie mim zawodoweD
- uprawnienia na wózek widłowyD
- doświad™zenie mile widzianeD

yPERATyR gIĄqU

STRZELgE yPyLSKIE

- wykształ™enie mim średnie te™hni™zneD
- obsługa komputeraD
- mile widziane doświad™zenie na podobnym stanowisku

PyMygNIK yPERATyRA

STRZELgE yPyLSKIE

Iwon— t—gusz
W—sz pomysł —le br—kuje gi środków n— jego re—liz—™jęC

- wykształ™enie zawodoweD

- wykształ™enie mim średnie te™hni™zneD
- obsługa komputeraD - mile widziane doświad™zenie

PAKyWAgZ

STRZELgE yPyLSKIE

- wykształ™enie mim zawodoweD - obsługa komputeraD

KyNTRyLER JAKyŚgI

STRZELgE yPyLSKIE

- wykształ™enie mim zawodoweD

- mile widziane doświad™zenie na podobnym stanowisku
- spostrzegaw™zośćD - rozróżnianie barwD

serde™znie z—pr—sz— wszystkie z—interesow—ne osoby do skorzyst—ni—
z bezpł—tny™h indywidu—lny™h konsult—™ji
w z—kresie funduszy unijny™hD org—nizow—ne w r—m—™h
Wobilnego Punktu Inform—™yjnego
fędziemy n— P—ństw— ™zek—ć PH grudni— PHIIr @wtorekA
n— S—li Uonferen™yjnej Urzędu qminy w temielni™y przy uf Strzele™kiej TU
od godziny WfHH do IQfHH
Sz™zegółowy™h inform—™ji w przedmiotowej spr—wie udzielą P—ństwu konsult—n™i
Vok—lnego Punktu Inform—™yjnego o Pundusz—™h iuropejski™h w Strzel™—™h ypolski™h Swon— t—gusz i S—bin— Uiełb—s— pod numerem telefonux
UU RRH IU HS lub —dresem po™zty e-m—ilx p™iegdpowi—tstrzele™kiFpl
W przyp—dku pyt—ń z—pr—sz—my również do odwiedzeni— n—s osobiś™ieF
Zn—jdujemy się w Starostwie Powi—towym w Strzel™—™h ypolski™h
przy uIf tord—nowskiej P @p—rterD pokój nr UA
SiRDigZNIi ZAPRASZAWY3 3 3

- mile widziane doświad™zenie
PRAgyWNIK PRyDUKgJI

STRZELgE yPyLSKIE

- wykształ™enie zawodoweD
- umiejętność pra™y w zespoleD
- mile widziane doświad™zenie na podobnym stanowisku

PRAgyWNIK PRyDUKgJI

STRZELgE yPyLSKIE

ELEKTRYK UTRZYMANIA RUgHU

STRZELgE yPyLSKIE

- wykształ™enie min zawodowe - elektry™zneD
- doświad™zenie w pra™y na podobnym stanowisku
- uprF SEP do IkV

PIELĘqNIARKA

STRZELgE yPyLSKIE

- wykształ™enie kierunkoweD

- kurs pielęgniarki środowiskowej lub opieki

długoterminowej
STRAŻNIK W DZIALE ygHRyNY

@IH osóbA

STRZELgE yPyLSKIE

- wymagane dokumentyD przebieg postępowania

kwalifika™yjnego na stroniex wwwFswFgovFpl/pl/pra™a

dokF n— str IH
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IH 1—t p—rtnerstwa z Soest
Trudno wręcz uwierzyć, że od pierw
szych kont—któw z Soest minęło pon—d
SH l—t, — od podpis—ni— umowy o p—rtnerstwie - l—t IH. X— tym nie koniec:
obie strony wyr—ziły wolę kontynu—cji
kont—któw. W imieniu wł—dz i mieszk—ńców powi—tu strzeleckiego uczynił—
to przebyw—jąc— w Niemczech w dni—ch
P6-PW listop—d— deleg—cj— Z—rządu Powi—tu, w imieniu c—łego Powi—tu Soest jego wł—dze. P—kt ten zresztą szeroko
był komentow—ny w niemieckiej pra
sie, i tej lok—lnej, i n— szczeblu l—ndu.
Reprezent—nci obu powi—tów skł—d—ją sobie wizyty - mniej i b—rdziej oficj—lne, n— wyższym i niższym szczeblu,
jedn—k nie one są w tym p—rtnerstwie
n—jw—żniejsze, — zrodzon— z tych bli
skich kont—któw przyj—źń i chęć cor—z
dokł—dniejszego pozn—ni— drugiej stro
ny.
qdy po powrocie spyt—ł—m st—rostę
tózef— Sw—czynę, co zrobiło n— nim tym
r—zem @bo nie był— to przecież jego

pierwsz— wizyt— u p—rtnerów w Soest)
n—jwiększe wr—żenie, usłysz—ł—m, że...
nowoczesny czterogwi—zdkowy hotel, w
którym polsk— deleg—cj— był— z—kw—terow—n—. ele nie gwi—zdki były n—jw—żniejsze3 Zn—cznie istotniejszy był f—kt,
że udzi—ły w tym c—łym kompleksie
hotelowo-konferencyjnym, połączo
nym ze SPe, m—... s—morząd powi—towy @ SH7 udzi—łów) i s—morząd mi—st—
Soest @QH7 udzi—łów)3 Roczne obroty
hotelu sięg—ją IHH mln iUR rocznie, —
choć z pozoru rentowność wyd—je się
niewielk—, bo wynosi R7, to ten po
ziom jest nie tylko c—łkowicie s—tysf—kcjonujący dl— wszystkich udzi—łowców, —le pozw—l— też n— ciągł— moderniz—cję obiektu @wł—śnie kotłowni— przeobr—ż— się c—łkowicie i st—nie się biog—zownią).
hrugie z—skoczenie wywoł—ł— wizy
ta w wybudow—nym w tym roku cen
trum r—townictw—. X—kł—dy n— tę inwe
stycję wyniosły ok. IV mln iUR. hzię

ki temu wszystkie służby m—ją swą sie
dzibę w jednym, zn—komicie i nowocze
śnie wypos—żonym, kompleksie.
Trzeci wreszcie powód do z—zdrości
@choć to niezbyt ł—dne uczucie, n—pr—wdę trudno było nie z—zdrościć) to gentrum Technologii w Vippst—dt, z—jmującego obsz—r SH h— i funkcjonującego
n— z—s—d—ch podobnych do n—szych specj—lnych stref ekonomicznych. Tyle, że
i tu swoje udzi—ły m—ją s—morządy: powi—t Soest, mi—sto Vippst—dt, Q b—nki
funkcjonujące w l—ndzie X—drenii Północnej-West—f—lii or—z P n—jwiększe fir
my lok—lne.
No i drogi3 Powi—t Soest m— SIP
km dróg powi—towych, n—sz - dwieście
mniej. U nich roczne n—kł—dy n— drogi
sięg—ją @w przeliczeniu n— złotówki) ok. PS mln zł, u n—s Q-R miliony3
t—k wid—ć - n—szym p—rtnerom
możn— f—ktycznie z—zdrościć, przede
wszystkim innych uw—runkow—ń funkcjonow—ni— s—morządów.

Wspólne zdjęcie przed kompleksem hotelowym w fad Sassendorf

Wystąpieni— st—rostów pod™z—s uro™zystej g—li
Szanowna Pani StarościnoD
Zacni gości!
Wij— IH l—t p—rtnerskiej współpra
cy pomiędzy n—szymi powi—t—mi. P—trząc wstecz - j—kże zmieniły się cz—sy
w ciągu tego dziesięcioleci—. Uiedy podpisyw—liśmy ukł—d p—rtnerski - byliśmy
poz— Unią iuropejską, choć puk—liśmy
do jej drzwi.
fyło rzeczą oczywistą, że kiedy po
wstały s—morządy powi—towe w Polsce,
n—szym p—rtnerem mógł zost—ć tylko
Powi—t Soest. hl—czegoC e to dl—tego,
że po IWRS roku wielu mieszk—ńców n—szego powi—tu zn—l—zło tu swoją nową
m—łą ojczyznę.
N—stępnie, już w l—t—ch SH. XX wie
ku, R—d— Wi—st— Soest otoczył— mi—sto
Strzelce tzw. P—tensch—ft. fył już więc
ukł—d p—rtnerski między mi—st—mi So
est i Strzelce ypolskie. N—tur—lną kl—mrą
spin—jącą te i kolejne zd—rzeni—, st—ł się
ukł—d p—rtnerski pomiędzy n—szymi powi—t—mi, który zost—ł podpis—ny “PQ
p—ździernik— PHHI roku.
yd s—mego początku odnosiłem
wr—żenie, j—kbyśmy się zn—li wiele l—t.
ghyb— nie tylko j—. Z—częł— się rozwij—ć
współpr—c— i wymi—n— między szkoł—mi, str—ż—k—mi or—z sportowc—mi. Z—częły się mniej lub b—rdziej oficj—lne wi
zyty, z—cieśni—jące n—szą przyj—źń. Pozn—jąc się, ludzie st—li się b—rdziej ufni, —
kolejne w różnych deleg—cji or—z wz—jemne, mniej lub b—rdziej oficj—lne, wi
zyty jeszcze b—rdziej cementow—ły n—szą
przyj—źń. Wszystko to utwierdz— n—s w
przekon—niu, że słusznie postąpiliśmy,
doprow—dz—jąc ost—tecznie do oficj—lnego podpis—ni— ukł—du p—rtnerskiego.

Sz—nowni P—ńsłwoD
por— z—st—nowić się, co z—mierz—my osiągnąć w n—jbliższej dek—dzie.
Z głębokim przekon—niem i wi—rą
mogę stwierdzić - w imieniu obu stron
- że w d—lszym ciągu chcemy rozwij—ć
wszystkie dotychcz—sowe obsz—ry
współpr—cy i poszerz—ć je - dl— n—szego
wspólnego dobr—. St—nowimy jedną eu
ropejską rodzinę i z—leżeć n—m powin
no, by przyczyni—ć się do j—k n—j szyb
szego jej rozwoju.
Wożemy się wiele n—uczyć od sie
bie. Powi—t Soest dysponuje ogromny
mi możliwości—mi org—niz—cyjnymi i
technologicznymi, które mogliśmy podziwi—ć podcz—s wizyty w gentrum Snnow—cji i Nowych Technologii w Vippst—dt. hl— n—s t— wizyt— może się st—ć

yba powiaty będą partnerami przy publikacji „Strzelczan eibum Rodzinny'\ StaE
rosta Swaczyna wręcza starościnie Evie Irrgang płytkę gh z wybranymi zdjęciamiF

test nie™o lepiej
dokF ze str I
n— poziomie podst—wowym lub rozsze
rzonym, —le tzw. jednorodnej grupy p—cjentów. To niezbyt korzystne, bo, w
n—jwiększym skrócie: wpr—wdzie n— jed
nego p—cjent— teoretycznie m—my wię
cej punktów, —le z— to będziemy mogli
przyjąć ich mniej. N—jgorsz— sytu—cj—
jest z kontr—ktem n— por—dnię k—rdiologiczną: będziemy mogli przyjąć ok.
RSH p—cjentów.
ho por—dni tr—fi— się ze skieroE
w—niem od lek—rz— rodzinnegoF S
ktoŚD kto m— kłopoty z ser™emD —
będzie npF RSP p—™jentemD usłyszyx
przepr—sz—myD p—n—Gp—ni ser™em
będziemy mogli się z—jąć do roku
PHIQc3
Nie dopuszcz—m myśli, że nie ud—
się n—m zwiększyć kontr—ktu w ciągu
roku n— por—dnię k—rdiologiczną. Tym
b—rdziej, że wśród tych RSH osób pierw
szeństwo m—ją st—li p—cjenci z problem—mi k—rdiologicznymi, — gdzie nowiC

inspiracją n— przyszłość. tuż dziś n—tomi—st bez ogr—niczeń czerp—ć możemy
pełnymi g—rści—mi z bog—ctw—, j—kie d—ją
bezpośrednie kont—kty osobiste, — w
szczególności wymi—n— młodzieży. hzię
ki temu up—d—ją różnego rodz—ju stereo
typy.
N— koniec chci—łbym wszystkim
gorąco podziękow—ć z— współpr—cę,
życząc, by rozwij—ł— się prężnie i wielopł—szczyznowo - ku n—szemu obopól
nemu z—dowoleniu.
Serdecznie dziękuję mojej hrogiej
Uoleż—nce, St—rościnie ivie - z— wszyst
kie te l—t—. Przesył—m też - w imieniu
c—łej społeczności Powi—tu Strzeleckie
go - ciepłe pozdrowieni— dl— wszystkich
mieszk—ńców Powi—tu Soest, życząc dużo
szczęści— i zdrowi— w roku PHIP.

Wusimy dążyć do podniesieni— przyszło
rocznego kontr—ktu. hotyczy to też
por—dni chorób sutk—, urologicznej or—z
ortopedii dziecięcej. W tej chwili w po
r—dni k—rdiologicznej przyjmujemy dw—
r—zy więcej p—cjentów niż to wynik— z
kontr—ktu, — potrzeby są jeszcze więk
sze. Z n—szej strony to duże ryzyko, bo
świ—dczeni— te mogą nie zost—ć z—pł—cone przez NPZ. teżeli w roku PHIP
doszłoby do t—kiej wł—śnie sytu—cji, bę
dziemy zmuszeni do z—mknięci— tej po
r—dni, —le powt—rz—m: usilnie będziemy
st—r—ć się o większy kontr—kt.
XPZ z—pł—™ił z— „st—re” n—dwyE
kon—ni— w n—szym szpit—luC
N—dwykon—ni— z— rok PHIH zosta
ły z—pł—cone jedynie w ok. RH procen
tach, n—tomi—st n—dwykon—ni— z— rok
PHII nie zost—ły jeszcze rozliczone.
qłównie dotyczą oddzi—łu Intensywnej
Ter—pii or—z hziecięcego.

Rozmawiała Warta qórka

Szanowny Panie StarostoD drogi tózefe
Wili qościeD
Serdecznie dziękuję, że t—k uroczyście świętujemy dzisiejszy jubileusz.
testem dumn— z n—szej IH-letniej współpr—cy. Pozn—jemy się cor—z lepiej, bo
mocno —ng—żują się w to mieszk—ńcy obu powi—tów, szkoły, kluby, grupy muzyczne,
—le i członkowie Związku Nowej r—nzy. T—kże str—ż poż—rn— i policj—. Te cząstko
we rel—cje st—nowią piękną moz—ikę.
Umowy p—rtnerskie między kr—j—mi, mi—st—mi i powi—t—mi to histori— n—jnowsz—. Prow—dziło do nich wcześniejsze pojedn—nie. hziś powinn— n—s zbliż—ć przede
wszystkim chęć zrozumieni— ludzi i ich odmienności. hrogę do tolerancji dl— Snnego otwier— wł—śnie n—sze p—rtnerstwo - z—równo oficj—lne, j—k i osobiste rel—cje.
rerm—nn resse powiedzi—ł kiedyś: „T—m, gdzie zbieg—ją się przyj—zne drogi, c—ły
świ—t przez chwilę wyd—je się domem”. hziś te drogi schodzą się w Soest i wszyscy
jesteśmy uczestnik—mi tej podróży.
Drodzy P—ńsłwoD
n—sze pierwsze kont—kty sięg—ją roku IWS7, kiedy podpis—liśmy umowę o p—tron—cie. yd tego cz—su wiele dzi—ł—ń, i to po obu stron—ch, przełożyło się - po
pon—d czterech dek—d—ch - n— podpis—nie w PHHI roku umowy o p—rtnerstwie.
tubileusz IH-leci— obchodziliśmy dokł—dnie PQ p—ździernik— PHII r.
P—rtnerstwo może mieć niezwykle różnorodne formy i różne wymi—ry. N—sze
- m— t—kie, i z— to gorąco chci—ł—bym podziękow—ć, podobnie j—k z— ogromną
gościnność mieszk—ńców —ng—żujących się w wymi—nę. hzięki niej „uczymy się”
ludzi in—czej myślących i odczuw—jących. T—k— możliwość to szczególn— sz—ns—.
gieszy mnie również f—kt p—rtnerstw— n— niższym szczeblu s—morządu, tj. mi—st—
Strzelce ypolskie z mi—stem Soest or—z gminy temielnic— z moją rodzinną gminą WickedeGRuhr. To wzm—cni— międzyregion—lne powiąz—ni—.
W ciągu ost—tnich IH l—t mi—ło miejsce wiele wz—jemnych wizyt n— szczeblu
przedst—wicieli —dministr—cji, j—k i „zwykłych” obyw—teli. St—żyści po obu stron—ch
mogli zebr—ć doświ—dczenie w —dministr—cji. Uczniowie doskon—le odn—leźli się w
tow—rzystwie kolegów z p—rtnerskiego powi—tu. S dl— n—s wymi—n— młodzieży po
winn— być n—jw—żniejsz—, bo młode pokolenie, st—nowiące n—szą przyszłość, in
stynktownie szuk— n—jlepszej pł—szczyzny porozumieni—.
Z—proszeni— do corocznego turnieju si—tkówki s—morządowców moi pr—cownicy odbierają z ogromną r—dością. Również policj—nci cieszą się z możliwości wy
mi—ny doświ—dczeń podcz—s wspólnych konferencji.
Więdzyn—rodowego p—rtnerstw— nie d— się z—dekretow—ć. Trzeb— się go uczyć i
czynić wszystko, by tętniło życiem. e odległośćC To kwesti— drugopl—now—Y tylko
półtorej godziny z Soest do U—towic.
Współpr—c— n—szych powi—tów z—początkow—ł— kont—kty n— wszelkich szczebl—ch. ytworzył— też drogę do międzykulturowego porozumieni—: przed n—mi stoi
wiele podobnych problemów. Wspólne rozwiąz—ni— mogą ok—z—ć się pomocne, —
późniejsze konferencje tworzą sz—nsę n— r—cjon—lne podejście do niejednego wyzw—ni—. Wierzę, że p—rtnerstwo Powi—tu Strzeleckiego i Powi—tu Soest przetrw—
długie l—t—. Tego życzę obu stronom.

gzerwona wstążka
qrudzień to miesiąc, kiedy n—sze
myśli skupi—ją się nie tylko n— sobie. Z
tych wł—śnie pobudek uczniowie Zespo
łu Szkół Z—wodowych nr I w Strzelc—ch
ypolskich przygotow—li czerwone kok—rdki i zorg—nizow—li —kcję „gzerwon—
Wstążeczk—”. ypiekun—mi —kcji zosta
ły p. enn— h—libóg or—z p. enn— W—ink—. test to przedsięwzięcie przygotowyw—ne co roku, cieszące się uzn—niem nie
tylko młodzieży z——ng—żow—nej w przygotow—ni—, —le też pozost—łych uczniów,
n—uczycieli czy pr—cowników —dministr—cji. Sdeą —kcji „gzerwon— Wstążeczk—”
jest uczczenie Swi—towego hni— eShS
przyp—d—jącego n— dzień I grudni—, — jed
nocześnie zbiórk— pieniędzy n— prezen
ty dl— wychow—nków yśrodk— ypiekuńczo - Wychow—wczego dl— hzieci w qliwic—ch. gzerwone kok—rdki przygoto
wuje się już w listop—dzie. Z— ich wykon—nie @pr—wie RHH sztuk) w tym roku
odpowiedzi—lne były uczennice kl—s S
Tek Nicol Nocoń i N—t—li— Vuci— or—z
uczennic— kl—sy S —Gf hominik— Nicińsk—.
I grudni— uczniowie kl—sy S —Gf hominik— Nicińsk—, h—niel Wich—lik,

Weronik— Sł—dek, kl—sy SV Tg - enn—
q—wrońsk—, eleks—ndr— Wieczorek or—z
W—rcelin— W—tusi—k z kl—sy S Tot — z—jęli się sprzed—żą wstążeczek z— symbo
liczne H,SH groszy. Z—interesow—nie
było b—rdzo duże o czym świ—dczy
sprzed—ż pr—wie wszystkich kok—rdek.
Po zliczeniu zebr—nych środków i spo
rządzeniu protokołu n— prezenty mo
żemy przezn—czyć QS6, S6.
f—rdzo cieszy n—s f—kt, że dzięki

zorg—nizow—niu tej —kcji zwiększyliśmy
choć odrobinę świ—domość młodzieży
w z—kresie t—k groźnej choroby j—ką jest
eShS. tednocześnie m—my możliwość
spełnić m—rzeni— dzieci—czków z yśrodk— ypiekuńczo - Wychow—wczego dl—
hzieci związ—ne ze Swięt—mi fożego
N—rodzeni—. hziękujemy wszystkim z—
pop—rcie n—szego pomysłu i włączenie
się do —kcji „gzerwon— Wstążeczk—”.

enna Wainka
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WYfSiRZ xetviPSZY PRyhuuT pywseTU phii
hzseŁevxyść
PRyhUUgYtNAx

Urządzeni— n—pl—™e zabaw
UteteEPolskaSpF zOfOf
z Uolonowskiego

hzseŁevxyść usŁuqywAx

Prze™ieranie drewna trakiem przewoźnym
u klienta freitErolz z Łazisk

Szkolenie kandydatów na kierow™ów
Usługi Szkoleniowe Wiraż z Veśni™y
Wykonywanie więźb da™howy™h
hekarstwoEgiesielstwo Augustyn Urystian
z Wier™hlesia

Uomplet mebli ogrodowy™h
taśko - tan Smykała
ze Stanisz™z Wielki™h

horadztwo Prawne i Ubezpie™zeniowe
WUVTSEpyRW
ze Strzele™ ypolski™h

Wykonywanie balustrad
Zakład SlusarskoEUotlarski
Pieroń™zyk Zygfryd z Urośni™y

qrawer na szkle hagaEArt
ze Strzele™ ypolski™h

Z—łą™znik nr R do Regul—minu konkursu

xetviPSZY PRyhuuT pywseTU STRZiVigusiqy
xeqRyhe uyxsuwiXTe

phii

U—rt— do głosow—ni—
tedn— osob— może wypełnić TYVUy tihXĄ k—rtę do głosow—ni—d
odd—ją™ głos tylko n— jeden produkt lub usługę333

□

Stół do bilarda Weble Pyka
ze Strzele™ ypolski™h

hZSAŁAVNyŚĆ
RyvNyESpyżYwgzAx

homowy ser parzony z kminkiem
ZPS Wilka z Łazisk

Uamieniarstwo Uamieniarstwo
endrzej qołąbek z gentawy

granitowy™h tontzaEqranit z Rożniątowa

□
□
□
□
□
n
□

Kom piat mebli ogrodowych
Stół do bilardu

Urządzenia na place zabaw

Obiad śląski
Chleb tradycyjny

□omowy ser parzony
z kminkiem

Wykonawstwo balustrad
Doradztwo prawne
i ubezpieczeniowe

□
□
□
□
□
□
□
□

Grawer na szkle
Kamieniarstwo

Wykonawstwo zewnętrznych
schodów granitowych

Przecieranie drewna trakiem
przewoźnym u klienta
Szkolenie kierowców
Tygodnik Regionalny
„Strzelec Opolski"

Wykonywanie więżb dachowych

Zagospodarowanie terenów zieleni

h—ne glosują™ego
Smię i n—zwisko .................................................................................................................

edresx miejs™owość................................ uli™—....................................... nr domu........
Tek kont—ktowy..........................................
Wyr—ż—m zgodę n— przetw—rz—nie moich d—nych osobowych n— potrzeby przeprow—dzeni—
konkursu n— X—jlepszy Produkt Powi—tu PHII @zgodnie z ust—wą z dn. PW sierpni— IWWU r.
o ochronie d—nych osobowych hz.U. z PHPP r. Xr IHI z późn. zm.A

ghleb trady™yjny TWP
Trady™yjne Wypieki Piekarskie
ze Strzele™ ypolski™h

Zagospodarowanie terenów zieleni SZWAR
z Żędowi™

ybiadśląski PSUPolańs™y Ualla
z Szbi™ka

Tygodnik regionalny „Strzele™ ypolski”
Wydawni™two Silesiaka ze Strzele™ ypolski™h

Wł—snorę™zny podpis
Z—s—dy głosow—ni—x
I. W głosow—niu może wziąć udzi—ł jedynie osob— pełnoletni—, z—meldow—n— n— terenie powi—tu
strzeleckiego.
P. tedn— osob— może złożyć TYVUy tihXĄ k—rtę, odd—jąc głos tylko n— tihiX PRyhUKT lub
USŁUqĘ.
Q. U—rtę oceny n—leży wypełnić czytelnie, n—jlepiej drukow—nymi liter—mi.
R. Wśród głosujących n— X—jlepszy Produkt Powi—tu Strzeleckiego - X—grodę Uonsument— zost—nie
rozlosow—n— n—grod— @przy jej odbiorze konieczny będzie dowód tożs—mościA.
S. U—rty oceny wypełnione niezgodnie z regul—minem, nieczytelne lub powt—rz—jące się nie wezmą
udzi—łu w losow—niu.
T. W głosow—niu nie mogą br—ć udzi—łu pr—cownicy st—rostw— or—z ich n—jbliższ— rodzin—.
U. Termin głosow—ni—x I grudni— PHII - QI styczni— PHIP.
V. U—rty do głosow—ni— możn— wrzucić do urny ust—wionej w holu St—rostw— Strzeleckiego lub przesł—ć
pocztą n— —dresx St—rostwo Powi—towe w Strzelc—ch ypolskich, ul. tord—nowsk— Py RUeIHH Strzelce
ypolskie @decyduje d—t— stempl— pocztowegoA
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Zwierzęta niebezpie™zne
- na ™enzurowanym

S wi—towy Tydzień
Przedsiębiorczoś™i

W dni—ch IRePH listop—d— PHII
roku, po r—z ™zw—rty w Pols™eD zorg—nizow—ny zost—ł Swi—towy Tydzień PrzedE
siębiorczości, ob™hodzony jedno™ześnie
w pon—d IHH kr—j—™hF W r—m—™h STP
pund—™j— Włodzieżowej PrzedsiębiorE
™zoś™i z—prosił— uczniów, n—u™zy™ieli i
przedsiębiorców do udzi—łu w projek™ie
„ytw—rt— firm—”, w którym Zespół
Szkół Z—wodowy™h nr I w Strzel™—™h
yp. wziął udzi—ł. Uoordyn—torem STP
w ZSZ nr I był— Sz—bel— Szym—niec, —
udzi—ł w projek™ie wzięły R kl—sy: SS Tek
b @opiekunx enn— SewrukA, SSS Tmt
@opiekunx Wirosł—w— St—ń™z—kA, SV Tek
b @opiekunx Veszek Szym—nie™A i SSS Th
@opiekunx Sz—bel— Szym—nie™AF
ho udzi—łu w projek™ie z—proszone
zost—ły trzy firmyx PfP.KUf „STeVWiT” terzy Wiszniewski ze Strzele™
yp., fiuro R—™hunkowe ”to—nn—” toE
—nn— i Woj™ie™h ghrob—k ze Strzele™
yp. or—z hqi fruxelles iurodelt— gonsulting Woj™ie™h Wiszniewski z ypol—,
który™h przedst—wi™iele przeprow—dzili

lek™je w tych kl—s—™h. Tem—tyk— spoE
tk—ń z u™zni—mi doty™zył— z—kł—d—ni— i
prow—dzeni— wł—snej firmy, źródeł poE
zyskiw—ni— k—pit—łu przez m—łe i średE
nie przedsiębiorstw—, funduszy struktuE
r—lny™h Ui, pro™esu produk™ji or—z fin—nsów firm. Uonsult—n™i dzielili się z
u™zni—mi wiedzą merytory™zną or—z
umiejętnoś™i—mi wykorzyst—ni— jej w
pr—kty™e, pom—g—li u™zniom zrozumieć
m—teri—ł przek—zyw—ny w szkole. t—ko
pr—kty™y przybliżyli im z—s—dy funk™joE
now—ni— rynku or—z dzi—ł—ją™y™h n— nim
instytu™ji biznesowy™h.
Spotk—ni— te były dl— u™zniów
okazją do pogłębieni— wiedzy, poszerzeE
ni— umiejętnoś™i i kszt—łtow—ni— post—w
przedsiębior™zy™h, w—runkują™y™h —kE
tywne u™zestni™two w ży™iu gospod—r™zym, — t—kże umożliwiły pozn—nie speE
cyfiki lok—lnego rynku pr—™y.
U™zniowie ZSZ nr I dziękują wGw
firmom z— włą™zenie się do projektu
„ytw—rt— firm—” or—z stworzenie sz—nsy n— weryfik—cję wiedzy w pr—kty™e.

Izabela 2Szymaniec

tak napisać wniosek
o dofinansowanie...
W piątek PS listop—d— o godzinie V.QH w s—li n—r—d St—rostw— Powi—towego w
Strzelc—ch ypolskich odbyło się szkolenie pn. „Procedury —plikow—ni— w r—m—ch
Py UV hzi—ł—nie W.S yddolne inicj—tywy eduk—cyjne n— obsz—r—ch wiejskich w
kontekście zmi—n w wytycznych progr—mowych” org—nizow—ne przez Vok—lny
Punkt Snform—cyjny o Pundusz—ch iuropejskich w Strzelc—ch ypolskich i RegioE
n—lny yśrodek iuropejskiego Punduszu Społecznego w ypolu.
Po przywit—niu uczestników przystąpiono do prezent—cji. P—ni Sylwi— Z—brocE
k— omówił— z—g—dnieni— związ—ne z z—s—d—mi —plikow—ni— o środki, z—s—dy oceny
projektów — t—kże kw—lifikow—lność wyd—tków w r—m—ch Progr—mu yper—cyjnego
U—pit—ł Vudzki. Pon—dto możn— było się dowiedzieć szczegółowych inform—cji n—
tem—t dzi—ł—ni— W.S Progr—mu yper—cyjnego U—pit—ł Vudzki, tj. j—kie są grupy
docelowe, upr—wnieni beneficjenci i typy projektów.
Sporo cz—su poświęcono pr—ktycznemu przygotow—niu projektu. Uczestnicy
spotk—ni— mogli zob—czyć tworzenie projektu w qener—torze Wniosków eplik—cyjnych.
Z r—cji licznego przybyci— n— spotk—nie pr—cownicy Vok—lnego Punktu SnforE
m—cyjnego w Strzelc—ch ypolskich pr—gną serdecznie podziękow—ć wszystkim uczestE
nikom i jednocześnie z—chęcić do odwiedz—ni— strony internetowej www.powi—tE
strzelecki.pl i z—kł—dki Vok—lnego Punktu Snform—cyjnego, w której n— bieżąco
—ktu—lizow—ne są inform—cje o kolejnych pl—now—nych spotk—ni—ch or—z n—bor—ch.

ysoby z—jmują™e się hodowlą
„nietypowy™h” g—tunków zwierząt^
npF p—jąkiem ™z—rną wdowąD koE
nie™znie muszą z—pozn—ć się z —rtF
UQ ust—wy o o™hronie przyrody or—z
rozporządzeniem Winistr— SrodoE
wisk— z dni— Q sierpni— PHII roku
w spr—wie g—tunków zwierząt nieE
bezpie™zny™h dl— ży™i— i zdrowi—
ludziF
Wspomni—ne wyżej przepisy pr—E
w— z—br—ni—ją posi—d—ni— i przetrzymyE
w—ni—, sprow—dz—ni— “z z—gr—nicy or—z
sprzed—ży, wymi—ny, wyn—jmu d—rowiE
zny i użyczeni— podmiotowi nieupr—wE
nionemu do ich posi—d—ni— żywych zwieE
rząt g—tunków niebezpiecznych dl—
życi— “i zdrowi— ludzi. Z—k—z ten nie
dotyczy ogrodów zoologicznych, cyrE
ków, pl—cówek n—ukowych prow—dząE
cych b—d—ni— n—d zwierzęt—mi or—z
ośrodków reh—bilit—cji zwierząt.

q—tunki zwierząt niebezpiecznych
dl— życi— i zdrowi— ludzi przepisy dzielą
się n— P k—tegoriex
e k—tegori— S - obejmując— n—jb—rdziej
niebezpieczne g—tunki lub grupy g—tunków, które z przyczyn n—tur—lnej —greE
sywności lub wł—ściwości biologicznych
mogą st—nowić pow—żne z—grożenie dl—
życi— lub zdrowi— ludzi. X—leżą tu mięE
dzy innymix niektóre p—jąki @np. cz—rE

zdobyw—ni— i pogłębi—ni— wiedzy swoim
uczniom. Sukcesywnie popr—wi— się b—z—
dyd—ktyczn— i infr—struktur— szkoły.
hzięki środkom pozysk—nym przez Sta
rostwo Powi—towe otw—rto nowoczesne
pr—cownie. W—jąc n— uw—dze podnosze
nie j—kości kszt—łceni— podjęto st—r—ni—, —by je wzbog—cić o pr—ktyki i st—że
z—gr—niczne. hzięki nim uczniowie m—ją
możliwość doskon—leni— swoich umie
jętności z—wodowych n— n—jwyższym
poziomie. T—m również pozn—ją nowe
system pr—cy, które preferują niemiec
kie firmy, — przy ok—zji uspr—wni—ją ję
zyk obcy. Pr—ktyki z—gr—niczne są z—wsze b—rdziej motywujące, gdyż ucznio
wie są m—ksym—lnie n—st—wieni n— zdobyw—nie nowych umiejętności. W rezult—cie uczniowie st—ją się b—rdziej pewni

siebie, pozn—ją w pr—ktyce z—s—dy wł—ściwej komunik—cji interperson—lnej
or—z nowoczesne n—rzędzi— pr—cy. hzię
ki t—kiej formie n—uki z—wodu ucznio
wie pozn—ją również rzeczywiste wym—g—ni— z—gr—nicznych pr—cod—wców.
Pr—ktyki w Xiemczech są re—lizow—ne i
fin—nsow—ne w r—m—ch projektu Pol
sko-Niemieckiej Współpr—cy Włodzieży. Przebieg—ją zgodnie z obowiązują
cym progr—mem dl— d—nego z—wodu, pod
n—dzorem ped—gogicznym i merytorycz
nym.
Uczniowie, którzy do tej pory po
wrócili z pr—ktyk są b—rdzo z—dowoleni, chętni do kolejnych wymi—n, j—ki
również b—rdziej przekon—ni do pr—cy
w wybr—nych przez siebie kierunk—ch.
X— z—kończenie st—żu w Turyngii

ydj—zdy do st—cji ypole qł fX

S:SH y
6:SH y
7:05 Y

V:SH y

IH:SH y
IQ:SH y
IR:SH y

IS:QH
IS:SH
I6:PI
IT:SH

I7:SH
IV:SH

y
y
y
y
y
y

IW:SH y
PH:IS y
PI:SS y

od poniedzi—łku do piątku, opróczx @PR,QI.XSSy P.Vy
pr.vsa
codziennie
od poniedzi—łku do piątku w okres—ch: @do IU.XSSy Q.S
- II.SSy PVfSS - I7.VSy i od I.SX oprócz:7.SY
21,22,26.IV; p.va
od poniedzi—łku do piątku, oprócz: @PR,QI.XSSy P.Vy
pr.vsa
od poniedzi—łku do soboty, oprócz: @PS.VSy IQ.VSSSy
ip.xsa
kursuje codziennie
kursuje codziennie
od poniedzi—łku do piątku w okres—ch: @do I7.XISy Q.S
- II.SSy PVfSS - I7.VSy i od I.SX oprócz:7.SY
PI,PP,PT.SVy p.va
kursuje codziennie
kursuje codziennie
codziennie oprócz PS.XSS i PR.SV
od poniedzi—łku do piątku, oprócz: @PR,QI.XSSy P.Vy
pr.vsa
kursuje codziennie
od poniedzi—łku do piątku, oprócz: @PR,QI.XSSy P.Vy
pr.vsa
kursuje codziennie
codziennie oprócz PR.SV

Wydzierż—wimy pomieszczenie o poE
wierzchni ST mP w budynku hworc—
eutobusowego w Strzelc—ch ypolskich.
Szczegółyx
PUS w Strzelc—ch ypolskich Se
ul. IW—j— SW,
RUeIHH Strzelce ypolskie
tel. UU R6IQPVI

Pirm— WultiEporm U—ncel—rie Pr—wne
prow—dzi n—bór n— st—nowisk—x

R:RW y

Przedst—wi™iel U—n™el—rii

S:RW y
T:RW y
7:RW y

V:Q I y

W:RW y
IH:QQ
IP:QP
IP:RW
IQ:QP

y
y
y
y

IR:RW y od poniedzi—łku do piątku, oprócz: @PR,QI.XSSy P.Vy
pr.vsa
IS:RW y od poniedzi—łku do piątku, oprócz: @PR,QI.XSSy P.Vy
pr.vsa
IT:RV y kursuje codziennie
IV:P7 y codziennie oprócz PS.XIS i PR.SV
IV:RW y kursuje codziennie
PH:H6 y w piątki or—z 21,22.XII; IW,PH.SVy PP.VSy IH.XSy
oprócz 24,31.XII; PP.SVy PR.VSy 11.XI)
PH:RW y kursuje codziennie
ydj—zdy do st—cji U—towice i Ur—ków qł fX

w poniedzi—łki, or—z: @PT.SVy R.Vy IT.VSSSy P.Xy
oprócz: PS.VSy P.Vy IS.VISSy QI.X )
IH:QQ y codziennie oprócz PS.XIS i PR.SV
IP:QP y kursuje codziennie
IQ:QP y codziennie oprócz PS.XIS i PR.SV
IV:P7 y codziennie oprócz PS.XIS i PR.SV
PH:H6 y w piątki or—z 21,22.XII; IW,PH.SVy PP.VSy IH.XSy
oprócz 24,31.XII; PP.SVy PR.VSy 11.XI)

V:QI

y

ydj—zdy do st—cji Vublin qł fX

IP:QP y kursuje codziennie
ydj—zdy do st—cji Rzeszów qł fX

w poniedzi—łki, or—z: @PT.SVy R.Vy IT.VSSSy P.Xy
oprócz: PS.VSy P.Vy IS.VISSy QI.X )
IH:QQ y codziennie oprócz PS.XIS i PR.SV
IQ:QP y codziennie oprócz PS.XIS i PR.SV

V:QI

y

ydj—zdy do st—cji Przemyśl qł fX

ydj—zdy do st—cji qiiwice qł fX

Wym—g—ni—x
b
wysokie zdolnoś™i interperson—lne.
swobod— wypowiedzi. komunik—tywE
ność
b
system—ty™zność i dobr— org—niz—cj—wł—E
snej pr—™y
b
mile widzi—ne wykszt—ł™enie średnie
X— —dres eEm—ilx Wulti_PormdopFpl
prosimy wysł—ćx list motyw—™yjny. gV ze zdjęE
™iem. ewentu—lne listy referen™yjneY k—żdy doE
kument ozn—™zyć odpowiednio. npFX elicj—
Xow—k gV. elicj— Xow—k VW

uczniowie otrzymują od org—niz—cji
przyjmującej certyfik—t, — po z—kończeniu projektu iuropejskie P—szporty
Wobilności, potwierdz—jące odbycie sta
żu z—gr—nicznego i pozysk—nie kompe
tencji z—wodowo - językowych.
hyrektor p—ni r—lin— U—jstur— pl—nuje sukcesywne rozwij—nie tego typu
pr—ktyk z—gr—nicznych podejmując
współpr—cę z instytucj—mi z—gr—nicznymi.
W lutym PHIP szkoł— złoży wnio
sek do X—rodowej egencji Progr—mu
”Uczenie się przez c—łe życie” w r—m—ch
projektu Veon—rdo d— Vinci n— kontynu—cję wymi—n z—gr—nicznych dl— swo
ich uczniów. Z—pl—now—no wysł—nie ok.
QH uczniów w roku szkolnym PHIPG
PHIQ, — t—kże w PHIQGPHIR r.

Rozkł—d j—zdy PUP od IP grudni— PHII r. ze stacji Strzeke ypolskie

7:SH y

uweqe3 3 3

Przypomnijmy, że od IS listop—d—
PHHV roku n— k—żdym wł—ścicielu egzo
tycznego zwierzęci— @z wymienionych
w przepis—ch pł—zów, g—dów, pt—ków i
ss—ków w —neks—ch e i f rozporządze
ni— R—dy nr QQVGW7) - spoczyw—ł obo
wiązek zgłoszeni— go do rejestru prow—dzonego w st—rostwie w ciągu IR dni od
chwili wejści— w jego posi—d—nie lub sprow—dzeni— do Polski. W n—szym st—ro
stwie n—jczęściej rejestrow—no pt—ki,
zwł—szcz— p—pugi.

Wró™iły ze stażu w Turyngi

STeRysTe STRZiVigus

W St—rostwie Powi—towym w Strzel™—™h ypolski™h - Wydzi—ł erchitektonicznoEBudowl—ny. uL
tordsnowsk— Pd SS piętro. pokój nr P11. (w godzin—™h pnF VHH^'1THH. wtFEptF 7QH^ISQHl. możn—
z—pozn—ć się z treś™ią de™yzji or—z z dokument—™ją spr—wy
z up. Starosty
TiRiSe WeNiCUA
X—™zelnik Wydziału er™hitektoni™zno - fudowlanego

ysoby posi—d—jące zwierzęt— n—leżące do k—tegorii S w ciągu T miesięcy
od dni— wejści— w życie rozporządzeni—,
czyli w terminie do PQ m—j— PHIP roku
muszą przek—z—ć je podmiotom upr—wnionym do ich posi—d—ni—.
teżeli chodzi o zwierzęt— z k—tego
rii SS przepisy nie są t—k „restrykcyj
ne”. teśli obecni wł—ściciele tych zwie
rząt n—d—l chcą je hodow—ć, do PQ listo
p—d— PHIP roku muszą spełnić kilk— w—runków. Przede wszystkim są zobowiąz—ni do uzysk—ni— zezwoleni— n— posi—d—nie i przetrzymyw—nie bądź sprow—dz—nie z z—gr—nicy zwierząt g—tunków
z—liczonych do k—tegorii SS. Zezwole
ni— t—kie wyd—je n— wniosek wł—ściciel—

zwierzęci— region—lny dyrektor ochro
ny środowisk— wł—ściwy ze względu n—
miejsce przetrzymyw—ni— zwierzęci—.
eby otrzym—ć to zezwolenie n—leży
spełnić w—runki określone w z—łączniku
Q i R do rozporządzeni— z Q sierpni—
PHII roku. Wym—g—ni— te dotyczą
szczegółowych w—runków przetrzymy
w—ni— zwierząt z g—tunków lub grup g—tunków niebezpiecznych or—z sposobów
ich zn—kow—ni—. Spełnienie przez wnioskod—wcę powyższych wym—g—ń po
twierdzi powi—towy lek—rz weteryn—rii
wyd—jąc odpowiednie z—świ—dczenie,
które n—leży z—łączyć do wniosku kierow—nego do region—lnego dyrektor—
ochrony środowisk—. Po otrzym—niu
zezwoleni— zwierzęt— te n—leży jeszcze
wpis—ć do rejestru prow—dzonego przez
st—rostę.

q—briela Uandora

Sabina Uiełbasa

stosownie do —TC UP ustF T ust—wy z dni— Q p—ździemik— PHHVr o udostępni—niu inform—™ji o
środowisku i jego o™hronieD udzi—le społe™zeństw— w o™hronie środowisk— or—z ocen—ch oddzi—E
ływ—ni— n— środowisko @hzF Uf Xr IWWd pozF IPPU z PHHVr z późnF zmAD pod—je do publi™znej
wi—domoś™i inform—™ję o wydaniu w dniu PS listop—d— PHIIr n— rze™z SiiU Spółk— z oa z
siedzibą w Wsz™zonowie przy uk Ługowej QHd de™yzji —dministr—™yjnej Xr RPUGII o pozwoleniu
n— rozbudowę zespołu m—g—zynów wysokiego skł—dow—ni— „PW Vogisti™” wr—z z infr—strukturą
techniczną et—p SS - obejmują™y budowęx
budynków h—l (nr Sd Td UA z budynk—mi biur pomo™ni™zy™h @fP nr Qd Rd SA i z—ple™z— te™hni™znego
(ZT nr QAd p—rkingów (dl— s—mochodów osobowy™h i cięż—rowychA. ukł—du komunik—™yjnego
dróg wewnętrzny™h i pl—™ów m—newrowych. siecix wody przeciwpoż—rowej. k—n—liz—cji desz™zoE
wej i desz™zowej z—olejonejD elektroenergety™znejD w ylszowejD n— dzi—łk—™h nrx QHVGPd WU. WVd WWd
IHHD IHID PSWGWF

n— wdow—A, skorpiony, węże @np. żmij—
sykliw—, wąż kor—lowy, kobr—A, niektó
re g—tunki j—szczurek, pt—ków, ss—ków,
itd.
e k—tegori— SS - obejmując— pozost—łe
g—tunki lub grupy g—tunków zwierząt nie
bezpiecznych dl— życi— i zdrowi— ludzi,
które - pod pewnymi w—runk—mi możn— n—d—l hodow—ć.
Pełn— list— zwierząt obejmując— QHH
g—tunków, n—leżących do k—tegorii S i SS
jest z—łączon— do wspomni—nego wcze
śniej rozporządzeni— Winistr— Środowi
sk—, które obowiązuje od PQ listop—d—
PHII roku.

od poniedzi—łku do soboty, oprócz: @PS.XISy I.Sy PS.SVy
p,q.Vy is.vissy ip.xsa
od poniedzi—łku do piątku, oprócz @PR,QI.XSSy P.Vy
PR. VSy qi.x a
kursuje codziennie
od poniedzi—łku do piątku, oprócz: @PR,QI.XSSy P.Vy
pr.vsa
w poniedzi—łki, or—z: @PT.SVy R.Vy IT.VISSy P.Xy oprócz:
PS. VIy P.Vy IS.VISSy qi.x a
kursuje codziennie
codziennie oprócz PS.XSS i PR.SV
kursuje codziennie
kursuje codziennie
codziennie oprócz PS.XSS i PR.SV

IH:QQ y codziennie oprócz PS.XIS i PR.SV
ydj—zdy do st—cji St—low— Wol— G Rozw—dów fX

IQ:QP y codziennie oprócz PS.XIS i PR.SV
ydj—zdy do st—cji ypole Z—ch fX

7:HS

od poniedzi—łku do piątku w okres—ch: @do I7.XSSy
Q.S - II.SSy PV.SS - I7.VSy i od I.SX oprócz:7.SY
21,22,26.IV; P.V)

y

ydj—zdy do st—cji Wrocł—w qł fX

IS:QH
I6:PI
PH:IS
PI:SS

kursuje codziennie
codziennie oprócz PS.XIS i PR.SV
y codziennie oprócz PR.SV
Y

y

y

ydj—zdy do st—cji Pozn—ń qł fX

I6:PI y codziennie oprócz PS.XIS i PR.SV

Głosuj n— Najlepszy Produkt Powi—tu Strzeleckiego PHII - WYGRAJ TiLiWIZyR333
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Powi—towy Snform—tor Wedy™zny

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

ydpowi—d—jąc n— liczne sygn—ły mieszk—ńców Powi—tu Strzele™kiego dotyczące
br—ku kompleksowej inform—™ji n— tem—t podmiotów świ—dczących usługi medy™zE
ne n— terenie Powi—tu Strzele™kiego St—rostwo Strzele™kie opr—™ow—łoD n— podst—E
wie d—ny™h przek—z—ny™h przez podmioty medy™zneD „Powi—towy Snform—tor
Medyczny” Snform—tor jest publikow—ny n— ł—m—™h „Powi—tu Strzele™kiego” or—z
zost—nie umieszczony n— stronie internetowej wwwFpowi—tstrzeleckiFpl
h—ne zost—ną z—mieszczone bezpł—tnieF
Podmiot udostępniający ponosi odpowiedzi—lność z— ich treśćF
X—d—l istnieje możliwość dosył—ni— d—nychF enkietę możn— pobr—ć z strony
wwwFpowi—tstrzeleckiFpl z z—kł—dki enkiet— ZyZF Wypełnioną —nkietę możn— przeE
sł—ć n— —dres —bidpowi—tstrzeleckiFpl bądź dost—rczyć ją do siedziby St—rostw— Poe
wi—towego przy uk tord—nowskiej Pf

Podst—wow— ypiek— Zdrowotn—
Xiepubli™zny Z—kł—d ypieki Zdrowotnej WihEPSeST Sf™f

telF RTIPPPS
eEmailx lo strzelce opdopFpl

ysiedle Pi—stów Śląski™h PHd RUeIHH Strzefce ypolskie

Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I

w Strzel™—™h ypF

telF RTIPUHI
eEmailx zszEstrzelceopdoswiataForgFpl
Zespół Szkół Z—wodowy™h
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Powi—towy Snspektor Weteryn—rii
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uIf
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telF UUGRTI PU SRy UUG RTI PQ PHy

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”
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uIf

Skł—dow— Rd

telF UUGRRPVHHVd fax UUGRRPVHHW

Zbliż— się okres świąte™zny™h z—e
kupówD zwl—sz™z— prezentów dl— n—jE
mlodszy™hF t—ko świ—domi rodzi™e p—E
miętajmyD że by prezent był ud—ny i
u™ieszył n—sze dzie™koD nie wyst—r™zy
był kolorowy i wyd—w—ł się ł—dnyF X—jE
w—żniejsze by był bezpie™znyF Spr—wdz—jmyD ™o kupujemyD t—ni™h i nie z—e
wsze bezpie™zny™h produktów jest nieE
stety ™or—z wię™ej n— rynkuD — o poE
łknię™ie drobny™h elementów przez
dzie™ko nietrudnoF ybowiązują™e przeE
pisy określ—ją wym—g—ni— dl— z—b—wek
w z—kresie wł—ś™iwoś™i me™h—ni™zny™hD
fizy™zny™h i elektry™zny™hD — t—kże w
z—kresie p—lnoś™iD higieny or—z r—dioE
—ktywnoś™iF W połowie tego roku we
szły w ży™ie nowe przepisy dotF z—b—E
wekF
Xow— defini™j— z—b—wkiD sz™zeE
golowe
wym—g—ni—
doty™zą™e
ostrzeżeń i ozn—kow—ni—d — n—liz—
poten™j—lny™h z—grożeń stw—rz—e
ny™h przez z—b—wkęD obowiązek
wyst—wieni— dekl—r—™ji zgodnoś™i
to niektóre ze zmi—n które dostoE
sowuj pr—wo kr—jowe do pr—w— UiF
hoty™h™z—s z— z—b—wki były uzn—w—ne tylko produkty spe™j—lnie z—proE
jektow—ne i przewidzi—ne do z—b—wyF
Zgodnie z nowymi przepis—mi z—b—wE
k— to wyrób z—projektow—ny lub przeE
zn—™zony do z—b—wy or—z t—kiD który
ze względu n— swoje ™e™hy ™h—r—kE
terysty™zne lub wygląd może byc
użyty do z—b—wy przez dzie™i w
wieku poniżej IR l—tF Zgodnie z no
wymi przepis—mi rozszerzon— zost—je
defini™j— z—b—wkiF Przykł—dem produkE
tu nieprzezn—™zonego wyłą™znie do z—e
b—wy — jedn—k kl—syfikow—nego j—ko
z—b—wki są brelo™zki z m—skotk—miF
Rozporządzenie wprow—dz— zmi—e
ny również w sposobie definiow—ni— inny™h produktów służą™y™h do z—b—wyF
gzy deskorolk— to z—b—wk— ™zy sprzęt
sportowyC Według nowy™h przepisów
z—leży to od w—gi dzie™k—F Zgodnie z
nowymi regul—™j—miD sprzęt sporE
towy przezn—™zony dl— dzie™i o
w—dze poniżej PH kg jest z—b—wkąF
Przykł—dow— deskorolk— będzie w ro
zumieniu nowego pr—w— z—b—wką tylko
wtedyD jeżeli będzie przezn—™zon— dl—
dzie™k— w—żą™ego mniej niż PH kgF Poe
winn— wów™z—s posi—d—ć dekl—r—™ję
zgodnoś™i i ozn—™zeni— odnoszą™e się
do z—b—wekF Przekro™zenie kryterium
w—gowego kl—syfikuje produkt do k—teE
gorii sprzętu sportowegoD który podleE
g— innym przepisomF To kolejny z przyE
kł—dów zmi—n w z—kresie defini™ji z—e
b—wkiD które przyniosło w™hodzą™e w
ży™ie rozporządzenieF
Xowe przepisy regulują oboE
wiązek większej iloś™i inform—™ji
n— op—kow—ni—™hF
Z—wier— subst—n™je z—p—™howe mogą™e powodow—ć —lergie - to zupełnie
nowy rodz—j ostrzeżeni—D który zgod
nie z przepis—mi musi poj—wić się n—
z—b—wk—™h z—p—™howy™hD npF gr—™hD
który™h ™elem jest uł—twienie dzie™ku
rozróżni—nie z—p—™hów lub sm—kówF Xie
może z—br—knąć go również n— kosmetyk—™h dl— dzie™iF X— op—kow—ni—™h
produktów z—wier—ją™y™h subst—n™je
z—p—™howe będzie musi—ł— poj—wić się
również inform—™j— o rodz—ju użyty™h
związkówD npF —ldehyd ™yn—monowy
™zy wy™iągi z m™hu dębowegoF
Pon—dto wszys™y produ™en™i z—b—wek będą musieli przestrzeg—ć b—rdziej
restryk™yjny™h limitów szkodliwy™h
subst—n™jiF Przedsiębiorcy m—ją dw— l—t—
n— dostosow—nie się do obowiązków
doty™zą™y™h przestrzeg—ni— nowy™h limitówF
Xowym obowiązkiem jest t—kże konie™zność przeprow—dzeni— przez produ™ent— przed wprow—dzeniem z—b—wki
do obrotu —n—lizy z—grożeńD które z—b—wk— może stw—rz—ć or—z dokon—nie
o™eny ewentu—lnego n—r—żeni— n— ta
kie z—grożeni—F yzn—™z— toD że już n—
et—pie projektow—ni— produ™ent powi
nien z—pobieg—ć lub minim—lizow—ć
poten™j—lne z—grożeni—F

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

Wydzi—ł Pin—nsowy

Wydzi—ł Z—rządz—ni— Kryzysowego

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

Tel. wew.x UTTd UTU.

TelF CRV UU RRHIUHH
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Tel. wew.xUVHD UVId UVPd UVSd UVT.

Wydzi—ł Komunik—™ji i Tr—nsportux
Rejestr—™j— poj—zdów UHUd UHVd UHWd UIHd UI| UIP
Pr—wo j—zdy UHT
Pozost—łe numery UPH

Wydzi—ł yrg—niz—™yjny

Vok—lny Punkt Snform—™yjny

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

Tel. wew. UHS

Zespół Kontroli

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

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

Tel. wew.x UHS.

Tel. wew. UWHd UWI

Sekret—ri—t Z—rządu Powi—tu

tel komF THR SRH RHP

Wyd—w™—x Powi—t Strzele™ki

Z—b—wk— n— święt—
- przede wszystkim bezpie™zn—

Sz—nowni P—nstwoD

Zespół Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h

w Strzel™—™h ypolski™h

Powi—towy Rze™znik Uonsumentów r—dzi

Wszystkie z—b—wki sprzed—w—ne w
Pols™e muszą posi—d—ć zn—k giD który
potwierdz—D że produkt jest zgodny z
z—s—dni™zymi wym—g—ni—mi bezpie™zeństw— obowiązują™ymi w UiF eby produ™ent mógł ozn—™zyć z—b—wkę zn—kiem giD musi on— spełni—ć szereg wy
mogów odnośnie mFirn wytrzym—łoś™iD
konstruk™ji ™zy m—teri—łówF Xowe prze
pisy n—kł—d—ją, już od dzisi—jD n— wszystki™h produ™entów z—b—wek obowiązek
wyst—wieni— dekl—r—™ji zgodnoś™i
™zyli dokumentu w którym n—
wl—sną odpowiedzi—lnośc dekl—e
rująD że wytworzon— przez ni™h z—e
b—wk— jest zgodn— z z—s—dni™zymi
wym—g—ni—miF ho tej pory przygotow—nie dekl—r—™ji zgodnoś™i dl— z—b—wek nie było obowiązkoweF Podstawą
do wyst—wieni— dekl—r—™ji zgodnoś™i jest
dokument—™j— te™hni™zn— pro™esu produk™ji obejmują™— npF projekt kon™ep™yjny ™zy wyniki obli™zeń projektowy™hF
Xowe przepisy n—kl—d—ją n—
produ™ent— lub jego przedst—wi™ieE
l— w Pols™e obowiązek prze™howyE
w—ni— dekl—r—™ji zgodnoś™i z—b—wE
ki przez IH l—t od ™hwili wprow—E
dzeni— jej do obrotu W przyp—dku
z—b—wek sprow—dz—ny™h z z—gr—ni™y
™zęść odpowiedzi—lnoś™i w tym z—kre
sie przejmuje importer, który będzie
mi—ł obowiązekD przez IH l—t, umożli
wić upr—wnionym do kontroli org—nom
dostęp do dekl—r—™ji zgodnoś™iF hoty™h™z—s przepisy nie n—kł—d—ły n—
importer— t—kiego obowiązku
y ™zym n—leży p—mięt—c wyE
bier—ją™ z—b—wki dl— n—jmlodE
szy™hC
Urok Sf Wybierz z—b—wkę odE
powiednią dl— wieku twojego
dzie™k—f Pomo™ne będą inform—™je n—
op—kow—niuD dl— której grupy wieko
wej jest przezn—™zon— - npF dl— dzie™k—
poniżej Qf roku ży™i—F Z—b—wki przezn—™zone dl— n—jmłodszy™hD t—kie j—k
m—skotkiD gryz—kiD klo™kiD l—lkiD nie
mogą npF z—wier—ć szkl—ny™h lub por™el—nowy™h elementówF W wyborze
pomo™ny będzie zn—k giD który musi
zn—leźć się n— k—żdej z—b—w™e i ozn—™z—d że produkt spełni— z—s—dni™ze wy
m—g—ni— bezpie™zeństw—F
Urok SSf ybejrzyj dokl—dnie z—e
b—wkęD sz™zególnie pod kątem bezE
pie™znego używ—ni— przez n—jE
mlodszy™hF Xiektóre istotne ™e™hy
możn— spr—wdzić s—modzielnieF W—rto
upewnić się ™zy z—b—wk— nie m— ostry™h
kr—wędzi, sztywny™h lub wyst—ją™y™h
elementówF Wogą one zn—jdow—ć się npF
w kierowni™y roweru, r—mie wózk— dl—
l—lekF Z—b—wki, które możn— złożyć
@npF krzesełk—, dzie™ię™e deski do pr—sow—ni—A muszą być wypos—żone w blok—dę z—bezpie™z—ją™ąF Zwróćmy uw—gę
™zy drobne elementy nie odp—d—ją przy
lekkim n—™iśnię™iu, poniew—ż dzie™ko
może je połknąć lub się udł—wićF
Urok SSSf Spr—wdź, ™zy jest dołą™zon— instruk™j— mont—żu lub obsługi w
języku polskimF teżeli jednym z ele
mentów z—b—wki są linki i sznurki z—koń™zone kółkiem lub innym elemen
tem, który może tworzyć z—™iąg—ją™ą
się pętlę, n—leży spr—wdzić ™zy nie są
zbyt długie @poniżej PPH mm dl— z—b—wki przezn—™zonej dl— m—lu™h— po
niżej Qf roku ży™i—AF W przyp—dku huśt—wek linki nie powinny być zbyt ™ienkieF
Urok SVf Prze™zyt—j skl—dF Pro
dukty przezn—™zone dl— n—jmłodszy™h
nie mogą stw—rz—ć z—grożeń dl— dzie™k— w kont—k™ie z o™z—mi, śluzówką ™zy
skórąF Z—pozn—j się uw—żnie z inform—™j—mi n— op—kow—niuF
Urok Vf Zwrot nieud—nego pre
zentu, który nie m— w—d, — jedynie
dzie™ku się nie podob—, z—leży tylko od
dobrej woli sprzed—w™yF y™zywiś™ie,
k—żdą z—b—wkę możn— rekl—mow—ć w
™iągu dwó™h l—t od z—kupu, —le nie póź
niej niż w ™iągu dwó™h miesię™y od wykry™i— w—dy lub niezgodnoś™i z umową
@produkt nie posi—d— ™e™h, o który™h
z—pewni—ł przedsiębior™—AF

V

p y w set s t rz i vi g us

Wikołaj i di—beł w szpit—lu

Stowarzyszenie na Rzecz Pomory Osobom Xiepełnosprawnym
SSihVSSUO składa serdeczne podziękowania dla brata
Waldemara UrajnikaD Wateusza WichalikaD Łukasza Paczkowskiego
oraz Tomasza SoleckiegoF

W U—dłubie „ŚPSiWeĆ UeŻhY wyŻi”
ed multos —nnos3

P—ni W—ri— Wróbel, mieszk—nk— W—rmątowic, P grudni— br. skończył— WH l—t3 T—ki
jubileusz to ™zyst— r—dość i powód do dumyD —le przede wszystkim e serde™zny™h
życzeń i gr—tul—™jiF qoś™ie odwiedz—li P—nią W—rię w dniu tubileuszu z kwi—t—miD
prezent—miD list—m—i gr—tul—™yjnymi i c—łą m—są gorą™y™h powinszow—ń. hołącz—E
my do ni™h również swojeD t—kże w imieniu n—szy™h ™zytelnikówx wielu długich l—t
w dobrym zdrowiu i pełnych r—doś™iD w —tmosferze pełnej ciepł—3
ed multos —nnos3

Snfom—t ™zynny ™—łądobę
Pis—liśmy już o
projek™ie „St—rostwo
Powi—towe w StrzelE
c—ch ypolski™h eE
Urzędem....”, w r—e
m—™h którego udostępE
niliśmy n—sze usługi w
formie elektroni™znejF
Usługi elektroni™zne
są o™zywiś™ie dostępE
ne przez sieć SnternetD
—le pr—gniemy przyE
pomnieć, że w™—le nie
muszą P—ństwo jech—ć
do Strzele™D by ™oś z—e
ł—twić w st—rostwie3
Wyst—r™zy do tego wizyt— we wł—snym urzędzie mi—st— lub gminyx w siedzibie k—żE
dego z ni™h z—montow—ne zost—ły infom—tyF Urządzeni— te spełniają funk™ję inforE
m—cyjną i promocyjną or—z z—pewni—ją dwustronną inter—k™ję z klientem n—szego
urzędu. hzięki nim mieszk—ńcy powi—tu mogą skorzyst—ć z elektroni™zny™h usług
st—rostw— strzele™kiegoF
hod—tkowo infom—t ust—wiony przy st—rostwieD dostępny ™—łodobowoD podobE
nie j—k infom—t w Z—w—dzkiemD pozw—l— n— złożenie dokumentów w formie p—pieE
rowej f
Snfom—ty pozw—l—ją przegląd—ć strony WWW urzędów i jednostek podległy™hD
z—pewni—ją dostęp do różny™h kodeksówD przepisówD regul—minówD udostępni—ją
inform—™ję o z—s—d—™h skł—d—ni— wnioskówD wypełni—ni— dokumentów i wym—g—E
ny™h termin—™hF
Przede wszystkim jedn—k pozw—l—ją one złożyć z— pośredni™twem n—szej skrzynki
pod—w™zej ifys dokumenty w formie elektroni™znej podpis—ne podpisem elektroE
ni™znym or—z śledzić, n— j—kim et—pie postępow—ni— jest n—sz— spr—w—F
hl— osóbD które nie posi—d—ją podpisu kw—lifikow—negoD wyd—jemy bezpł—tnie
podpis niekw—lifikow—ny —k™eptow—ny przez n—sz urząd w komunik—™ji z klientemF
ysoby z—interesow—ne uzysk—niem podpisu niekw—lifikow—nego powinny złożyć w
st—rostwie wypełniony „Wniosek o wyst—wienie ™ertyfik—tu”D który n—leży pobr—ć
ze strony www.powi—tstrzelecki.pl.
hod—tkowe inform—™je możn— uzysk—ć pod telefonem UU RRH IU SWf

PQ listop—d— w homu Pomo™y SpoE
łe™znej w U—dłubieD pod p—tron—tem St—E
rosty Powi—tu Strzele™kiego odbył się SS
Powi—towy Pestiw—l ektywnoś™i XiepełE
nospr—wny™h „Spiew—ć k—żdy może”.
Sdeą festiw—lu jest prezent—™j— uzdolnień
muzy™znoEwok—lny™h osób z umi—rkoE
w—ną i zn—™zną niepełnospr—wnoś™ią
intelektu—lną powi—tu strzele™kiego.
yrg—niz—torem imprezy było Stow—rzyE
szenie n— Rze™z Rozwoju iduk—™ji i ReE
h—bilit—cji ysób Xiepełnospr—wny™h w
U—dłubie przy współpr—™y dyrektor—
homu Pomo™y Społe™znej w U—dłubie
or—z dyrektor— Zespołu Szkół Specj—k
ny™h przy hPS w U—dłubie. yrg—niz—toE
rzy przyjęli formę prezent—™ji twór™zoE
ści u™zestników Pestiw—lu wykorzysta
ją™ te™hnikę k—r—oke. Wszys™y wykoE
n—w™y zost—li n—grodzeni upomink—miD
dyplom—miD z—ś k—żd— pl—™ówk— otrzyE
m—ł— spe™j—lną st—tuetkę. Wymi—n—
poglądów, opiniiD wr—żeń był— możliw—
przy wspólnym obiedzie przygotow—E
nym przez hom Pomo™y Społe™znej.
W Pestiw—lu udzi—ł wzięli reprezent—nci
U pl—™ówek dl— osób niepełnospr—wny™h
powi—tu strzele™kiego or—z Q ekipy z
powi—tu kędzierzyńskoEkozielskiego
wr—z z opiekun—mix Środowiskowy hom
S—mopomo™y w Strzel™—™hD Zespół Szkół

Spe™j—lny™h w Strzel™—™h yp.D Zespół
Szkół Spe™j—lny™h przy hPS w Z—w—dzE
kiem , Spe™j—lny yśrodek SzkolnoEWyE
™how—w™zy w Veśnicy, Zespół Szkół
Spe™j—lny™h przy hPS w U—dłubie, hom
Pomo™y Społe™znej w U—dłubie or—z
W—rszt—ty Ter—pii Z—ję™iowej z UędzieE
rzyn— -Uoźl—, Zespół Szkół Spe™j—lny™h
z Uędzierzyn— -Uoźl—, hom Pomo™y
Społe™znej im św. U—rol— z Uędzierzyn—
-Uoźl—F X— Pestiw—lu wystąpiło PI wyE
kon—w™ów w PP utwor—™h. W—rto doE
d—ć, że Pestiw—l odbyw—ł się w Swi—toE
wym hniu Piernik—, stąd piernikowe
med—le dl— k—żdego wykon—w™y. WuzyE
k— i śpiew pokon—ł— wszystkie b—riery.
f—wili się wszys™y. R—dość, z—dowoleE
nie możn— było z—uw—żyć n— k—żdej
tw—rzy obe™nej n— Pestiw—lu. T—k ud—n—
imprez— możliw— jest dzięki współpr—E
™y wielu osób rozumieją™y™h szczegók
ne potrzeby s—more—liz—™ji osób niepełE
nospr—wny™h w re—li—™h dzisiejszej rzeE
™zywistoś™i. hziękujemy St—roś™ie Poe
wi—tu Strzele™kiego z— obję™ie p—tron—E
tem n—szego Pestiw—lu, wszystkim ter—E
peutom przygotowują™ym u™zestników
Pestiw—lu do występów, dyrektorowi
homu Pomo™y Społe™znej w U—dłubie
z— goś™inność i ży™zliwość, dyrektor
wi or—z n—u™zy™ielom Zespołu Szkół

Spe™j—lny™h przy hPS w U—dłubie z—
pomoc w przygotow—ni—™h i f—™howe
wsp—r™ie inicj—tywy Stow—rzyszeni—.

Uornelia Wroszczyk
Prezes Zarządu

Sstota konkursu sprowadza się do tegoD by o zwycięstwie decydowała siła umysłu

SX Wojewódzki Uonkurs qier Vogi™zny™h
Wzorem l—t ubiegłych W—łgorz—t— i
endrzej Podym— przy wsp—rciu dyrekE
cji Specj—lnego yśrodk— Szkolno-WyE
chow—wczego w Veśnicy zorg—nizow—li
SX Wojewódzki Uonkurs qier VogiczE
nych. P—tron—t n—d imprezą przyjęło
Uur—torium yświ—ty w ypolu. gelem
konkursu było prop—gow—nie umiejętE
ności logicznego myśleni— wśród młoE
dzieży szkolnictw— specj—lnego.
PP listop—d— w Veśnicy spotk—li się
uczniowie szkół specj—lnych wojewódzE
tw— opolskiego z qłogówk—, qłubczyc,
Prudnik—, Uluczbork—, Uędzierzyn—Uoźl— or—z Veśnicy. W konkursie wzięE
ło udzi—ł IV uczniów, którzy mieli do
rozwiąz—ni— IQ z—d—ń ułożonych przez
org—niz—torów konkursu. X— rozwiąz—E
nie z—d—ń przezn—czono IPH minut.
Z—d—ni— spr—wdz—ł— komisj— wyłonion—
z n—uczycieli - opiekunów grup.PierwE
sze trzy miejsc— kolejno z—jęlix P—tryE
cj— qr—d @IIP,Spkt.A z Uluczbork—, U—e
rolin— gholwniec @IHUpkt.A z qłogówE
k—D Wich—ł W—zur @IHTpkt.A z PrudniE
k—.
Wiejsc— n—szych uczniówx W—rcin
Vibigocki z VV,S pkt. z—jął miejsce IP,
o pół punktu mniej mi—ł Tom—sz VibiE
gocki, który upl—sow—ł się n— miejscu
IQ, — n— miejscu IS - horot— gz—j— z
VH,S pkt.
Uczestnicy konkursu otrzym—li p—E
miątkowe dyplomy or—z —trakcyjne n—E

grody, które wręczył dyrektor SySW w
Veśnicy p. Rysz—rd f—szuk Po ogłoszeE
niu wyników i wręczeniu n—gród wszyscy
z—siedli do wspólnego obi—du przygotoE
w—nego przez p—nie kuch—rki z SySW w
Veśnicy.
Sponsor—mi tegorocznego SX WojeE
wódzkiego Uonkursu qier Vogicznych

bylix Uur—torium yświ—ty w ypolu or—z
Szkoł— X—uki t—zdy „Veśnic—” w VeśniE

cy.
Wszystkim zwycięzcom gr—tulujeE
my, — tym, którzy przyczynili się do
zorg—nizow—ni— konkursu serdecznie
dziękujemy.
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