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Wszystkim mieszk—ncom Powi—tu Strzeleckiego 
n— zbliż—jące się Święt— fożego X—rodzeni— 

oraz n—dchodzący Xowy Rok 

pr—gniemy złożyć życzenia

I lii

|»v .«* •

■'I r—dosnychŚwiątfożegoX—rodzeni—D

. zdrowi—, odpoczynku w gronie rodzinnym

or—z p—sm— sukcesówD z—wodowej s—tysf—kcji

i spełnieni— wszystkich m—rzen

w n—dchodzącym Xowym Roku PHIP

Wi™est—rost— Strzele™ki 
W—ldem—r q—id—

Przewodni™zą™y R—dy Powi—tu 
renryk f—rtoszek

St—rost— Strzele™ki 
tózef Sw—™zyn—

Snne wigilie
ghoink—f Pięknie n—kryty stół 

Wokół rodzin—F R—dosn—F Uśmie™hnięE 
t—F Ży™zliw—F Pusty t—lerz dl— niespoE 
dziew—nego goś™i—F

ghoink—f Pięknie n—kryty stół 
Wokół rodzin—F Pełn— sprze™zny™h 
u™zuCf ele to Wigili— - kol—™ję wyp—d— 
zjeść wspólnieF S przez moment mieć 
n—dziejęD że wszystko między nimi się 
ułożyF teśli pusty t—lerz - to r—™zej z 
tr—dy™jiD niż rze™zywistego o™zekiw—E 
ni— n— kogoś ob™egoD kto w t—kim dniu 
ośmieli się z—stuk—ć do drzwiF

Z—mi—st ™hoinki - jedn— g—łązk—D 
—lbo i nieF StóŁ Tylko jedno n—kry™ieF 
teśli byłyby inne - wszystkie ™zek—łyE 
by n— ty™hD który™h już nie m—F elbo n— 
ty™hD który™h tu nie m—F Są gdzieś d—leE 
koF Z— d—lekoD żeby przyje™h—ĆF Tylko

głos z telewizor— stw—rz— n—mi—stkę 
™zyjejś obe™noś™iF

BBB
X— ypolsz™zyźnie mieszk— więkE 

szy niż w inny™h województw—™h odseE 
tek ludzi st—ry™h i s—motny™hF ele s—e 
motni są nie tylko st—rzyF ys—motnioE 
nym możn— się też ™zuć wśród inny™hF 
X—wet w rodzinieF

To dl—tego w t—k wielu różny™h 
miejs™owoś™i—™h tylu s—motny™h - nieE 
konie™znie seniorów - z—si—d— do wspóh 
nego wigilijnego stołu Xie mogą™ być 
z n—jbliższymiD możn— być z innymiF 
Xie będzie to PR grudni—D tylko inny 
dzieńC TrudnoF fędzie skromnieC Xie 
szkodziF fędą z— to potr—wy p—mięt—E 
ne z dzie™iństw—F fędzie modlitw— i 
kolędyF fędzie wesoło ™hoć przez kilk— 
godzirn S nie będzie się s—motnym przy 
świąte™znej ™hoin™eF

dokF na str R

Wigili— w hPS w U—dłubie

hrodzy mieszk—ń™y Powi—tu Strzele™kiegOD

yb™hodziliśmy w tym roku dziesiątą ro™zni™ę p—rtnerstw— - to dl— n—s ogro 
r—dośĆF hziękujemy t—kże wszystkim, którzy w tym roku odwiedzili n—sze stronyD 
serde™znie z—pr—sz—my w przyszłoś™iF Wieszk—ń™y Powi—tu Strzele™kiego z—wsze 
są w Powie™ie Soest mile widzi—niF
Rok PHII już pr—wie z— n—miF To ok—zj— do spojrzeni— wste™z, do podsumow—ń 
zmi—n Z pewnoś™ią z—równo pozytywne i neg—tywne doświ—d™zeni— zmieniły 
n—szą ™odziennośĆF W—m jedn—k n—dzieję, że był to dl— P—ństw— dobry ™z—sf S że 
optymisty™znie spogląd—ją P—ństwo n— n—d™hodzą™e dniF
Ży™zę P—ństwu piękny™h dni w oto™zeniu rodziny, wesoły™h i pełny™h r—doś™i 
Świąt fożego X—rodzeni—F j—k również ud—nego Sylwestr—F

Przedświąte™zne kierm—sze
Świąte™zne ozdobyD k—rtkiD pierniE 

kiD ™hoinki or—z wiele inny™h drobi—E 
zgów możn— już od dłuższego ™z—su poE 
dziwi—ć n— sklepowy™h wyst—w—™hD —le 
nie tylkoF t—k ™o roku w holu st—rostw— 
powi—towego w Strzel™—™h ypolski™h 
n— kierm—sz—™h bożon—rodzeniowy™h 
możn— było kupić jesz™ze orygin—lniejE 
sze ozdoby i prezenty pod ™hoinkęF Swój 
udzi—ł zgłosiło T jednostekD które swoe 
je pr—™e wyst—wi—ły od IP do IW grudE 
ni—F fyły tox Spe™j—lny yśrodek Szkoh 
noEWy™how—w™zy z Veśni™yD W—rszt—E 
ty ter—pii Z—ję™iowej z Z—w—dzkiegoD 
hom Pomo™y Społe™znej ze Strzele™ 
ypolski™hD Zespół Szkół Spe™j—lny™h z 
Z—w—dzkiegoD hom Pomo™y Społe™zE 
nej z U—dłub— i gentrum Sntegr—™ji SpoE 
łe™znej ze Strzele™ ypolski™hF

Z—pr—sz—my z— rok3

W Xowym Roku ży™zę wiele zdrowi— i z—dowoleni—F

iv— Srrg—ng 
V—ndratin des Ureises Soest 

IS grudni— br mieszk—ń™y or—z pr—E 
™owni™y hPS w U—dłubie wspólnie święE 
tow—li wigilijny wie™zór Spotk—nie rozE 
po™zęło się od przedst—wieni— t—sełekD 
w który™h wzięli udzi—ł niezwykli —kE 
torzyF Z—stępy —niołów i p—sterzy tw 
rzyli mieszk—ń™y hPSD którzy przez 
™—ły —dwent st—r—li się dobrze przygoE 
tow—ć n— foże X—rodzenie - w n—groE 
dę z— dobre z—™how—nie mogli w™ielić

U—pituł— wybrał—3 
Wieszk—ń™y 

e dopiero wybiorą3
IQ grudni— PHII po blisko Qe 

godzinny™h obr—d—™h U—pituł— UonkurE 
su wybr—ł— X—jlepszy Produkt Powi—tu 
Strzele™kiego PHII w k—żdej z trze™h 
k—tegoriix produk™yjnejD usługowej i 
rolnoEspożyw™zejF PrzypomnijmyD że 
w tym roku o tytuł i st—tuetkę XPP 
ryw—lizow—ło IT produktówD zgłoszoE 
ny™h przez s—my™h produ™entów lub 
s—morządy gminneF

się w post—™ie —niołówD p—sterzy, króE 
Iówd śwf tózef— i m—łego hzie™iątk— teE 
zusf Po wspólnym kolędow—niu przy 
szop™e wszys™y rozeszli się do grup wyE 
™how—w™zy™hD by dzielą™ się opł—tkiem 
złożyć sobie ży™zeni— i usiąść przy tr—E 
dy™yjnej kol—™ji wigilijnejF t—k ™o roku 
ten wie™zór był niezwykłym przeżyE 
™iem dl— k—żdegoF

dok. na str P
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is weihn—™htet
U—pituł— wybrał—3 

Wieszk—ń™y 
e dopiero wybiorą3 

dok. ze str. I

Po długiej wymi—nie poglądów 
™złonkowie U—pituły, czylix Ul—udi— 
Ulu™zniok - Związek Rolników Slą- 
ski™h, tózef q—rb—™z - Prezes f—nku 
Spółdziel™zego w Veśni™y, h—riusz U—j- 
stur— - Prezes ypolskiego Region—lneE 
go Punduszu Poręczeń Uredytowy™h, 
rerbert gz—j— - Prezes Z—rządu Szby 
Rolni™zej w ypolu i W—rt— qórk— - 
Red—ktor X—™zeln— dwutygodnik— „Poe 
wi—t Strzele™ki” o™enili k—żdy z proE 
duktów i każdą z usług według w™ześniej 
określony™h i przyjęty™h przez U—pi- 
tułę kryteriówF S ost—te™znie uzgodnili 
werdyktF Zwy™ięz™—mi zostali...

XiestetyF To n— r—zie t—jemni™—F 
yst—te™zne wyniki zost—ną ofi™j—lnie 
ogłoszone dopiero pod™z—s ™oro™znej 
q—li V—uri - w lutym PHIPf
Wtedy też ogłoszon— zost—nie o™en— 
konsumentów, bo to prze™ież Wy - 
hrodzy Wieszk—ńcy Powi—tu Strzele™E 

Prezenty dl— sportow™ów 
z Uadłub—

gzłonkowie strzele™kiego stow—rzyszeni— „Wi—st— dl— Wi—st” zorg—nizow—li 
zbiórkę sprzętu sportowego wśród swoi™h ™złonków i symp—tyków. Ud—ło się ze- 
br—ć kilk—n—ś™ie różnego rodz—ju piłek — t—kże łyżworolki ™zy n—rty. Prezenty te 
zost—ły przek—z—ne podopie™znym k—dłubskiego hPSEu, którzy w r—m—™h lekcji 
szkolny™h, w cz—sie wolnym or—z z—jęć org—nizow—nych przez Stow—rzyszenie n— 
Rzecz Rozwoju iduk—cji i Reh—bilit—cji ysób Xiepełnospr—wnych, n— pewno je 
dobrze wykorzyst—ją.

kiego - przyzn—je™ie X—grodę UonsuE 
mentów3

Uto w—l™zy o tytułC U—ndyd—tury 
prezentujemy n— spe™j—lnej wkł—d™e we
wnątrz numeru.

qłosujemy tylko pisemnieF 
U—rty do głosow—ni— możn—x 

e ściągnąć ze strony internetowejx 
www.powi—tstrzele™ki.pl 

e wyciąć z n—szej g—zety i wysł—ć 
po™ztą n— —dresx

St—rostwo Powi—towe 
RUeIHH Strzel™e ypolskie, 

ul. tord—nowsk— P 
e zn—leźć w siedzibie st—rostw— - w 

holu, przy ust—wionej t—m urnie
Glosować możn— do koń™— 

sty™zni— PH1P3
U—żdy odd—ny głos bierze udzi—ł w 

losow—niu wyjątkowej n—grody - no- 
wo™zesnego telewizor—3

V grudni— w Strzeleckim yśrodku 
Uultury odbył się już po r—z ósmy konE 
kurs kolęd w języku niemieckim „is 
weihn—chtet”. Sześć poprzednich edyE 
cji odbyw—ło się w Publicznej Szkole 
Podst—wowej w fłotnicy Strzeleckiej, 
któr— od PHHQ roku przygotowuje ten 
konkurs wspólnie z Tow—rzystwem 
SpołecznoEUultur—lnym Xiemców n— 
Sląsku ypolskim - kołem hPU w fłotE 
nicy Strzeleckiej.
X— początku konkurs mi—ł wyłącznie 
ch—r—kter wewnątrzszkolny. W n—stęp- 
nych l—t—ch z—proszeni— przyjmow—ły 
kolejne szkoły podst—wowe i gimn—zj— 
n—szej gminy. f—rdzo szybko zdobył 
popul—rność. Wił— świąteczn— —tmos- 
fer—, poczęstunek przygotow—ny przez 
rodziców, — przede wszystkich m—gi— 
kolęd przyciąg—ły cor—z nowych gości, 
wykon—wców i sponsorów. yd czterech 
l—t m— ch—r—kter międzygminnyx z—pro- 
szenie przyjęły sąsiedzkie gminy temiel- 
nic— i Toszek @w roku PHHU t—kże Ve- 
śnic—A.

Uonkurs „is weihn—chtet” obejmu
je P części. Pierwsz— jest —dresow—n— 
wyłącznie do uczniów PSP w fłotnicy 
Strzeleckiej, którzy przygotowują ozdo

by —dwentowe i bożon—rodzeniowex 
wieńce, k—lend—rze i l—mpiony —dwen
towe, szopki bożon—rodzeniowe i stro
iki świąteczne. Uczniom pom—g—ją ro
dzice i dzi—dkowie, poniew—ż celem tej 
części konkursu jest wz—jemn— współ- 
pr—c— trzech pokoleń. Pr—ce wszystkich 
uczniów są n—gr—dz—ne i st—nowią z—- 
wsze dekor—cję SS części konkursu, w 
której uczniowie szkół podst—wowych i 
gimn—zjów prezentują kolędy w języku 
niemieckim.

V—ure—™i

- w k—tegorii kl—s S-SSS szkół podst—wowychx
S miejsce - Szkoł— Podst—wow— w Uotulinie
SS miejsce - Publiczn— szkoł— podst—wow— w fłotnicy Strzeleckiej
SSS miejsce - Publiczn— Szkoł— Podst—wow— w Suchej

- w k—tegorii kl—s SV-VI szkół podst—wowychx
S miejsce - Szkoł— Podst—wow— w Uotulinie
SS miejsce - Publiczn— szkoł— podst—wow— w hziewkowic—ch
SSS miejsce - Publiczn— Szkoł— Podst—wow— w fłotnicy Strzeleckiej
SSS miejsce - Publiczn— Szkoł— Podst—wow— w U—dłubie

- w k—tegorii szkół gimn—zj—lnychx nie przyzn—no S i SS miejsc—
SSS miejsce z—jęło Publiczne qimn—zjum im. t—n— P—wł— SS w Szymiszowie

W tym roku do konkursu zgłosiło 
się W szkółx P gimn—zj— - Publiczne qim- 
n—zjum im. t—n— P—wł— SS w Szymiszowie 
or—z Publiczne qimn—zjum z yddzi—ł—mi 
hwujęzycznymi w Strzelc—ch ypolskich 
or—z U szkół podst—wowychx PSP z te- 
mielnicy, hziewkowic, Suchej, U—dłub—, 
fłotnicy Strzeleckiej, U—linowic i SP z 
Uotulin—. Łącznie ST wykon—wców z—- 
prezentow—ło IR kolęd. tury oceni—ło 
popr—wność językową, dobór repertu—ru 
i ogólne wr—żenie —rtystyczne.

Wolontariusz - śWf Wikołaj

„Wożn— odejść n— z—wsze 
i z—wsze być blisko...”

USf t—n Twardowski 
Wyr—zy głębokiego współczuci—

P—nu Arturowi dolcowi

z powodu śmierci

ytge

skł—d—ją
R—d— or—z Z—rząd Powi—tu Strzeleckiego

i pr—cownicy St—rostw— Powi—towego
w Strzelc—ch ypolskich

IQ grudni— wolont—riusze Zespołu 
Szkół Z—wodowych nr I w Strzelc—ch 
ypolskich uczestniczyli w hniu ektyw- 
ności Sportowo-Rekre—cyjnej idycj— S 
dl— uczniów szkół specj—lnych w ypo
lu. Pełniąc rolę opiekun— osoby niepeł
nosprawnej mieli ok—zję zmierzyć się z 
ogr—niczeni—mi ludzkiego ci—ł—, co dl— 
wielu było pierwszym doświ—dczeniem 
tego typu. fyło to nies—mowite spo- 
tk—nie i niecodzienne przeżycie. Pod
opieczni Stow—rzyszeni— n— Rzecz Roz
woju iduk—cji i Reh—bilit—cji ysób Xie- 
pełnospr—wnych z U—dłub— wybrali opie
kun— dl— siebie, przeł—mując pierwsze 
lody, lęk przed niezn—nym i niecodzien
nym spotk—niem. Po sm—cznej kol—cji 

od której z—czął się wieczór, wszyscy 
włączyli się do z—b—w t—necznych i kon
kursów, które urozm—ic—ły przerwy 
między sz—leństw—mi n— p—rkiecie. 
Wszyscy, z—równo uczniowie n—szej 
szkoły, j—k i podopieczni Stow—rzysze
ni— z U—dłub— byli z—dowoleni, gdyż ta
kie spotk—ni— nie n—leżą do częstych i 
są doskon—łym przykł—dem n— to, że 
n—sz— młodzież jest wsp—ni—ł—, potrafi 
bezinteresownie zrobić coś dl— drugie
go człowiek—, poświęc—jąc swój wolny 
cz—s, — przecież wiele wygodniej było
by zost—ć w domu i spędzić wieczór 
przed komputerem, czy telewizorem. 
Z—b—w— n—leż—ł— do b—rdzo ud—nych i 
już dost—liśmy z—proszenie n— kolejne 

wspólne spotk—ni— i z—b—wę w przy
szłym roku.

ygromnie dziękujemy wszystkim 
wolont—riuszom biorącym udzi—ł w spo- 
tk—niu, tj. Uindze r—jduk i U—t—rzynie 
Uędzi z kl. SS hi, U—rolinie Vechowicz 
z kl. S Tg, U—rolinie Węgrzyn, Wonice 
Veszczyńskiej, W—rcelinie T—cic—, en- 
gelice ylszowy, Vucynie Piech—czek z 
kl. SS Tek, egnieszce Pink—wie, W—- 
ri—nnie P—terok z kl. SS Tot, Wich—li- 
nie Uocurek, W—rlenie Purm—ni—k i 
W—rkowi X—dybskiemu z kl. S Tot —, z— 
nieocenioną pomoc i poświęcenie wła
snego cz—su, zw—żywszy, że powrót do 
domu był w późnych godzin—ch wie
czornych.
enn— W—ink—D egnieszk— Uozłowsk—
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r y

Z ok—zji zblii—ją™y™h się Świąt foiego X—rodzeni—D 

dziękują™ n—szym Ulientom z— korzyst—nie z n—szy™h usiugD 
iy™zymy r—dosny™h i ™iepty™h Świąt foiego X—rodzeni— 

or—z s—my™h suk™esów w Xowym Roku PHIPf

PUS w Strzei™—™h ypolski™h Se

Powiatowy Rze™znik Uonsumentów r—dzi

go zrobić z kłopotliwymi 
prezent—mi C

Prezenty z—m—wi—ne przez SnternetD p—™zkiD k—rtki z ży™zeni—mi - ™o zrobiĆD 
gdy nie dojdą n— ™z—sC gzy możn— odd—ć nietrafiony prezent bez względu n— kraj 
z—kupuC t—k pł—™ić bezpie™znieC X—jw—żniejsze por—dy dl— Swięty™h Wikoł—jów 
kupują™y™h w sie™i wspólnie przedst—wi—jąx Urząd y™hrony Uonkuren™ji i Uonsu- 
mentówD Urząd Uomunik—™ji ilektroni™znej or—z iuropejskie gentrum Uonsu- 
men™kieF

W sklep—™h tłokF Przegląd—sz oferty internetowy™h sprzed—w™ówF Vi™zb— ku- 
piony™h prezentówx Hf gz—su ™or—z mniejF Znajdujesz w sklepie wirtu—lnymx kolek- 
™ję płyt w —tr—k™yjnej ™enieF To ok—zj— ™zy puł—pk—C Pozn—j siedem kroków przy- 
gotow—ny™h przez Urzędu y™hrony Uonkuren™ji i Uonsumentów uł—twi—ją™y™h 
porusz—nie się w wirtu—lny™h sklep—™hx

Urok Ix dowiedz się od kogo kupujeszF Upewnij sięD ™zy sklep z—mieś™ił swoje d—ne 
n— stronie internetowejF edres przedsiębiorcy, numer dzi—ł—lnoś™i gospod—rczejD pod 
którym przedsiębior™— jest z—rejestrow—ny to obowiązkowe d—ne, które pozw—l—ją 
stwierdzić, ™zy sprzed—w™— rze™zywiś™ie istniejeF U™z™iwy nie m— powodów, —by je 
ukryw—ĆF teżeli wybierasz z—kupy grupowe prze™zyt—j dokł—dnie regul—min, sprawdź 
terminy, może się ok—z—ć, że kupon będzie możn— zre—lizow—ć tylko w ś™iśle okre
ślonym ™z—sie, niekonie™znie odpowiednim dl— giebieF Porówn—j t—kże koszt pro- 
mo™yjnej usługi lub produktu z regul—rnym ™ennikiemF

Urok P: prze™zyt—j i spr—wdź - opis produktu, zdję™i—, ™enęF yst—te™zny koszt 
powinien uwzględni—ć pod—tki or—z wszystkie dod—tkowe opł—ty npF wysyłki, z—p—- 
kow—ni—D ubezpie™zeni—F Z—nim z—mówisz, pozn—j z—s—dy pł—tnoś™i wybierz tę, któ
ra w konkretnym przyp—dku jest n—jbezpie™zniejsz—F teśli nie jesteś przekon—ny, ™o 
do wi—rygodnoś™i sprzed—w™y wybierz op™ję z—pł—ty przy odbiorzeF

Urok Qx z—pyt—j o termin dost—r™zeni—F Prezenty z—m—wi—j z wyprzedzeniem, 
poniew—ż internetowy sprzed—w™— m— QH dni n— zre—lizow—nie z—mówieni—F W 
t—kim s—mym terminie musi poinformow—ć konsument— o tym, że nie jest w st—nie 
dost—r™zyć produktu, npF dl—tego, że tow—r jest już niedostępnyF Przed z—mówie- 
niem dowiedz się j—k długi jest termin re—liz—™ji z—mówieni— or—z dost—rczeni— 
przesyłkiF

Urok R: m—sz ™z—s do n—mysłuF W prze™iwieństwie do z—kupów tr—dy™yjny™h zwrot 
prezentu, który po prostu się nie podob—, jest możliwy w przyp—dku z—kupów 
wirtu—lny™h niez—leżnie od woli sprzed—w™yF Wożn— to zrobić w ™iągu IH dni, —le 
tylko wtedy, gdy twoim kontrahentem jest przedsiębior™—F teżeli kupujesz od kon
sument— n— przykł—d pod™z—s —uk™ji internetowej - do™hodzenie pr—w może być 
utrudnioneF Przede wszystkim to ™zy będzie możliwy zwrot nieud—ny™h z—kupów 
or—z n— j—ki™h w—runk—™h, musisz ust—lić ze sprzed—jącym przed z—w—r™iem umowyF

Urok Sx sz™zególne pr—wo w przyp—dku z—kupów wirtu—lny™hF gz—s do n—mysłu 
i możliwość rezygn—™ji z z—kupów to wyjątkowy przywilej kupującego w sie™iF teśli 
™h™esz skorzyst—ć z tego pr—w—, musisz w ™iągu IH dni od momentu odbioru przesył
ki wysł—ć przedsiębiorcy pisemne oświ—d™zenie listem pole™onym z— zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, dołącz—ją™ dowód z—kupu @npF p—r—gonAF Xie trzeb— pod—- 
w—ć ż—dnego powodu zwrotu, — przedsiębior™— nie może żąd—ć odstępnegoF Uonsu- 
ment musi odesł—ć nieużyw—ny produktF Sprzed—w™— m— IR dni n— zwrot wpł—™onej 
kwotyx ™eny tow—ru or—z kosztów jego wysł—ni— konsumentowi, jeżeli ten musi—ł je 
ponieśćF

Urok Tx p—mięt—j o wyjątk—™hF Są jedn—k grupy produktów, który™h z—kup w 
sklepie wirtu—lnym nie d—je jedno™ześnie możliwoś™i zwrotu Xie możesz zrezygno- 
w—ć z z—kupów, gdy z—m—wi—szx płytę gh, hVD, progr—m komputerowy i rozp—ko- 
w—łeś je z folii st—nowi o tym tzwF kl—uzul— ™elof—now—F Rezygn—™j— nie będzie też 
możliw—, gdy kupiłeś wy™ie™zkę, bilet do kin—, te—tru, n— kon™ertF P—mięt—j o 
wyjątk—™h i kupuj świ—domieF

Urok Ux m—sz pr—wo do rekl—m—™jiF W—to p—mięt—ć, że prezenty kupione w sie™i, 
które ok—z—ły się w—dliwe, niezgodne z umową lub po prostu zepsuły się - możesz 
rekl—mow—ćF W—sz n— to —ż dw— l—t— od z—kupu Uonie™znie z—™how—j p—r—gon lub 
inny dowód z—kupu uł—twią do™hodzenie rosz™zeń, w sz™zególnoś™i w przyp—dku 
skł—d—ni— rekl—m—™jiF

Wię™ej inform—™ji o pr—w—™h konsumentów o™zekują™y™h n— świąte™zną prze
syłkę w por—dniku elektroni™znym n— wwwFuokikFgovFpk Pon—dto pr—kty™zne in- 
form—™je j—k bezpie™znie korzyst—ć z usług po™ztowy™h, możn— zn—leźć n— stronie 
Urzędu Uomunik—™ji ilektroni™znejF y tym j—k robić bezpie™znie e-z—kupy z— 
gr—ni™ą informuje iuropejskie gentrum Uonsumen™kieF Snstytu™je te razem z UyUiU 
wzięły udzi—ł we wspólnej —k™ji Xie d—j się oskub—ć przed święt—mi - informującej o 
pr—w—™h intern—utówF

U—żdy konsument, który nie wie, ™zy może odd—ć nietrafiony prezent, powi
nien skont—ktow—ć się z powi—towym rze™znikiem konsumentów lub z—dzwonić 
pod bezpł—tny numer infolinii VHH HHU UHU ™zynnej od poniedzi—łku do piątku w 
godzin—™h od HWfHH do IUfHHf
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PReCODAWCY:

sPigtevssTe hSFPvexywexiA 
REMyNTÓW i INWESTYgJI

ZAWAhZKIE e wykształcenie średnie lub wyższe techniczne. 
e obsługa komputera.
e umiejętność obsługi programów gAh

hyRAhgA KLIENTA STRZELgE yPyLSKIE e wykształcenie średnie. - zdolności interpersonalne. 
e komunikatywność. - obsługa komputera

KyNSULTANT PIXAXSyWY STRZELgE yPyLSKIEY
PyWIAT STRZELEgKI

- niekaralność.
- komunikatywność

SPEgJALISTA hSFRYNKU 
xiiRUgrywysgi

STRZELgEyPyLSKIE - wykształcenie średnie lub wyższe.
- samodzielność. - gotowość do pracy w terenie.
- obsługa komputera. - doświadczenie mile widziane.
- słaba znajomość ]f angielskiego i ]f niemieckiego

KyNSULTANT TELEpyNIgZNY STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie średnie. - obsługa komputera.
- komunikatywność

PRZEhSTAWIgIEL HANDLyWY STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie średnie - wyższe.
- znajomość branży budowlanej.
- doświadczenie. staż na podobnym stanowisku.
- obsługa komputera. - prawo jazdy katF B

ASYSTENT gAŁA PyLSKA - wykształcenie mim średnie. - prawo jazdy katF B.
- doświadczenie w handlu.
- doświadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego.
- gotowość do częstych wyjazdów służbowych

ZASTĘPgA KIERyWNIKA SKLEPU ZAWAhZKIE - wykształcenie średnie. - obsługa komputera.
- odporność na stres.
- mim rok doświadczenia na podobnym stanowisku

KIERyWNIK SKLEPU ZAWAhZKIE - wykształcenie średnie. - obsługa komputera.
- dobra organizacja pracy.
- mim rok pracy na stanowisku kierowniczym 
w branży spożywczej

KIERyWNIK SKLEPU ELEKTRYgZNEqy STRZELgE yPySLKIE - wykształcenie średnie.
- znajomość branży elektrycznej. - doświadczenie

SPRZEhAWgA STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe.
- mile widziana znajomość branży elektrycznej

ZASTĘPgA KIERyWNIKA SKLEPU STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie średnie. - obsługa komputera.
- mim rok doświadczenia.
- dobra organizacja pracy własnej i podległych 

pracowników
SPRZEhAWgA - KASJER LESNIgA - mile widziane wykształcenie kierunkowe.

- obsługa kasy fiskalnej. - doświadczenie mile widziane
KASJER/SPRZEhAWgA STRZELgE yPyLSKIE - mile widziana obsługa kasy fiskalnej
KASJER/SPRZEhAWgA STRZELgE yPyLSKIE - mile widziana obsługa kasy fiskalnej.

- stopień niepełnosprawności
BARMAN/BARMANKA IGP etatu STANISZgZE WIELKIE - dobry kontakt z ludźmi. - aktualna ksFzdrowia
RZEźNIK PIyTRÓWKA - wykształcenie zawodowe-rzeźnik. - doświadczenie

MEgHANIK SAMygHyhyWY
- MEgHANIK MASZYN BUDyWNIgTWA

STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe - mechanik samochodowy 
c mechanik maszyn budowlanych. - doświadczenie

KIERyWgA KATf g c E STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe. - doświadczenie.
- kurs na przewóz rzeczy

hEKARZ lub hEKARZ - BLAgHARZ WqFZLEgEŃ - mile widziane wykształcenie kierunkowe.
- prawo jazdy katF B mile widziane.
- doświadczenie zawodowe

KAMIENIARZ RyŻNIĄTÓW - mile widziany kurs na wózek widłowy.
- umiejętność polerowania. wycinania

yPERATyR PyMPY hy BETyNU STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe. - umiejętność pracy w zespole.
- uprawnienia operatora pompy do betonu.
- doświadczenie na podobnym stanowisku

SAMyhZIELNY BRUKARZ STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe.
- doświadczenie jako brukarz. - prawo jazdy katF B.

yPERATyR WIBRyPRASY hy 
PRyhUKgJI ELEMENTÓW BETyNyWYgH

STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe.
- doświadczenie na podobnym stanowisku.
- umiejętność pracy w zespole.
- uprawF operatora do produkcji mieszanek betonowych

LAKIERNIK ŻĘhyWIgE - wykształcenie zawodowe. - mile widziane doświadczenie
PREZERd TOKARZ. SZLIPIERZ STRZELgE yPyLSKIE - wyksztF zawodowe. średnie lub wyższe techniczne.

- doświadczenie w pracy na frezarkach i tokarkach.
- sprawność fizyczna i manualna

PRAgyWNIK ygHRyNY STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie mim zawodowe.
- mile widziany kurs pracownika ochrony

yPERATyR WÓZKA WIhŁyWEqy STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie mim zawodowe.
- uprawnienia na wózek widłowy.
- doświadczenie mile widziane.

yPERATyR gIĄqU STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie mim średnie techniczne.
- obsługa komputera.
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

PyMygNIK yPERATyRA STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie mim średnie techniczne.
- obsługa komputera. - mile widziane doświadczenie

PAKyWAgZ STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie mim zawodowe. - obsługa komputera.
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

KyNTRyLER JAKySgI STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie mim zawodowe. - spostrzegawczość.
- rozróżnianie barw. - mile widziane doświadczenie

PRAgyWNIK PRyhUKgJI STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe. - umiejętność pracy w zespole.
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

PRAgyWNIK PRyhUKgJI STRZELgE yPyLSKIE
ELEKTRYK UTRZYMANIA RUgHU STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie min zawodowe - elektryczne.

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
- uprF SEP do IkV

PIELĘqNIARKA STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie kierunkowe.
- kurs pielęgniarki środowiskowej 

lub opieki długoterminowej
SEqREqAgJA yhPAhóW STRZELgE yPyLSKIE
MEgHANIK STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie zawodowe/średnie techniczne.

- znajomość budowy silników hiesla.
- okFS lat pracy przy urządzeniach wyposażonych 

w ww silniki
ELEKTRYK STRZELgE yPyLSKIE - wykształcenie średnie techniczne.

- znajomość zagadnień związanych z wykonywanym 
zawodem.

- atut- uprF elektroenergetyczne E grI do IkV

Głosuj n— Najlepszy Produkt Powi—tu Strzeleckiego PHII - WYGRAJ TiLiWIZyR333
sz™zegóły wewnątrz numeru
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Snne wigilie dok. ze str. 1

Wigili— pierwsz—
e z—tem wyjątkow— - pierwszy r—z 

w gminie zorg—nizow—n— zost—nie w 
szkole podst—wowej w Ujeździe wspól- 
n— wigili— dl— podopiecznych yśrodk— 
Pomocy Społecznej. P—miętn— to bę
dzie d—t—x dwudziestego grudni— przybę
dzie t—m ok. TH osób.

Wszyscy m—ją n—dzieję, że to bę
dzie pr—wdziwy początek nowej tr—dy- 
cJi.

t—sełk— są tradycyjne, spotk—nie kolę
dowe - też. ele tym roku było ono 
c—łkiem nietypowex IW grudni— kolędy 
śpiew—no k—r—oke3

Wigili— piąt—
Tr—dycj— tej wigilii sięg— d—leko 

wstecz. yrg—nizow—ło się ją u n—s, z—- 
nim jeszcze powst—ły yPS-y - mówią w 
Szbicku. gzyli od co n—jmniej PH l—t. 
Wtedy jedn—k był— to wyłącznie wigili— 
dl— seniorów. Potem przyjęto inną z—-

dycyjnych potr—w—ch i wspólnym kolę- 
dow—niu ok. TH s—motnych z c—łej p—r—- 
fii i mieszk—ńcy domów f—rki.

Wigili— ósm—
tej inicj—torem przed około IH l—ty 

był gminny z—rząd TSKN. hziś to wspól
ne przedsięwzięcie TSUX i gminy. go 
roku z z—proszeń korzyst— ok. TH osób. 
St—r—my się, by do wspólnego stołu wszy
scy s—motni z—siedli możliwie j—k n—jbli- 
żej PR grudni—. hopiero wtedy czuje się

Stypendystka Xatalia
P grudni— w S—li Uoncerto- 

wej P—ństwowej Szkoły Wu- 
zycznej w ypolu odbyło się 
uroczyste wręczenie dyplo
mów stypendi—lnych w r—m—ch 
„Progr—mu pomocy stypen- 
di—lnej województw— opolskie
go dl— uczniów szczególnie 
uzdolnionych szkół gimn—zj—l- 
nych i pon—dgimn—zj—lnych”.

X—t—li— Soch— uczennic— 
kl—sy SSS Tot Zespołu Szkół Z—- 
wodowych nr I w Strzelc—ch 
ypolskich był— jednym z IPV 
n—grodzonych uczniów z TU 
szkół woj. opolskiego. tej śred
ni— ocen przekr—cz— S,H, — to 
gw—r—ntuje stypendium w kwo
cie PSH złotych przez c—ły rok 
szkolny. f—rdzo cieszy n—s suk
ces X—t—lii, tym b—rdziej, że 
zgłoszonych było zn—cznie 
więcej k—ndyd—tów, — to wł—- 
śnie n—sz— uczennic— zost—ł—
wybr—n—. Uroczystość prow—-
dził dyrektor hep—rt—mentu iduk—cji i Rynku Pr—cy UWWy p. W—ldem—r Z—dk—. 
P—n dyrektor w imieniu W—rsz—łk— Województw— or—z ypolski Uur—tor yświ—ty p. 
r—lin— filik skł—d—li serdeczne gr—tul—cje uczniom i przedst—wicielom szkół, w 
których uczą się l—ure—ci. gzęść oficj—lną uświetniły występy —rtystyczne w wyko- 
n—niu uczniów P—ństwowej Szkoły Wuzycznej w ypolu.

enn— W—ink—

hot—™j— dl— koś™ioł— w Su™hej
Wigili— drug—

t—sełk—, — potem - wspólny stół. 
f—rszcz z uszk—mi i grzybow— @n— zmi—- 
nęA, pierogi, k—pust— z grochem, m—- 
kówki. W tym roku, dzięki temu, że 
ud—ło się zdobyć kilku sponsorów 
@hur—3A będzie jeszcze po k—w—łku serni
k—. T—k będzie wygląd—ł— szkoln— wigi
li— w Zespole Szkół Specj—lnych w Z—- 
w—dzkiem PI grudni—, w której uczest
niczyć będzie QV uczniów. gztern—stu z 
nich n— lekcje przywożą rodziceY ci świę
ta oczywiście spędzą we wł—snych do- 
m—ch. hwudziestu czterech to miesz
k—ńcy hPS. Woże R-S z nich spędzi świę
ta z rodziną. hl— reszty rodzin— jest tu, 
w domu, który prow—dzą br—ci— z—kon
ni.

s—dęx z—pr—sz— się, przy współpr—cy z 
sołtys—mi, osoby s—motne lub te, które 
czują się s—motne. To jest różnic—, —le 
s—motność niejedno m— imię. Xic to, że 
ktoś mieszk— d—leko - sołtysi pomogą 
w dot—rciu n— miejsce. t—k pok—zują 
wszystkie te l—t— - to dzi—ł—, i to dobrze.

W tym roku z z—proszeni— n— wigi
lię w Zespole Szkół w Szbicku, którą z—- 
pl—now—no n— PI grudni—, skorzyst— ok. 
IPH osób.

Wigili— szóst—
Z IV-letnią tr—dycją. Z—częło się od 

skromnej wieczerzy uczniów i n—uczy- 
cieli z—s—dniczej szkoły z—wodowej, n— 
którą wspólnie gotow—no w jednej z kl—s 
g—r zupy grzybowej. fyło skromnie, —le
serdecznie. St—r—no się, by ciepł— foże-

pr—wdziwy sm—k świąt - mówią w Veśni- 
cy. S cieszą się, że dl— wszystkich, któ
rzy PQ grudni— skorzystają z z—proszeń 
@dowóz to nie problem - org—niz—torzy 
z—pewni—ją go od dobrych kilku l—tA, bę
dzie też m—leńk— świąteczn— niespo- 
dzi—nk—.

Wigili— dziewiąt—
R—d— Wieszk—ńców już przed tygo

dniem z dietetykiem ust—lił— menu wigi
lijnej kol—cji. ele już wcześniej zrobiło 
się nerwowo. Wi—domo - idą święt—.

hom Pomocy Społecznej, choćby 
n—jb—rdziej komfortowy i n—jlepiej pro- 
w—dzony, nie jest domem rodzinnym. 
e m—my przecież z—kodow—ne od dzie
ciństw—, że foże X—rodzenie powinno

Wigili— trze™i—
Rzeczywiście, w gminie Uolonow- 

skie wigilie są trzyx w St—niszcz—ch Wiel
kich, W—łych i Uolonowskiem. T—k się 
ut—rło przez kilk—n—ście l—t, —le też trud
no byłoby w jednym miejscu pomieścić 
ok. IWH osób3 Z—wsze odbyw—ją się w 
niedzielę @w tym roku - IV grudni—A. 
qłównym ich org—niz—torem jest g—ri- 
t—s, —le gmin— również dokł—d— swoją 
cegiełkę. S sponsorzy. qdyby nie to, 
chyb— nie ud—łoby się zorg—nizow—ć tych 
spotk—ń, —ni obd—row—ć przybyłych 
skromnymi p—czk—mi.

go X—rodzeni— nie br—kow—ło nikomux 
przecież w intern—cie SySW w Veśnicy 
część uczniów zost—w—ł— n— święt—, bo 
do domu jech—ć nie mogli @i nie powin- 
niA - rodzice pozb—wieni byli pr—w ro
dzicielskich.

hziś, po tylu l—t—ch, intern—tu już 
nie m—, — wigili— w SySW m— inny wy- 
mi—rx jest wspóln— dl— wszystkich kl—s, 
bog—tsz—, poprzedzon— j—sełk—mi. ele 
ciepł—, rodzinn—, wzrusz—jąc— —tmosfe- 
r— jest ciągle t—k— s—m—.

Wigili— siódm—
W n—jwiększej gminie n—szego po-

się spędz—ć z rodziną. qdy to niemożli-
we, robi się człowiekowi j—koś nieswojo 
n— duszy. Xo i to „nieswojo” kumuluje 
się we wszystkich, którzy n— święt— zo- 
st—ją w hPS. e tych jest większość.

W Wigilię serc— są już spokojniej
sze, choć t—k s—mo smutne j—k dzień 
wcześniej. PR grudni— o godzinie IT rów
nocześnie we wszystkich trzech dom—ch 
mieszk—ńcy hPS z—siądą do wspólnej 
kol—cji wigilijnej.

Wigili— dziesiąt—
Ze sto osób j—k co roku przyjdzie n— 

wigilię w gminie temielnic—. Zmieni— się 
tylko miejsce - co roku inn— miejsco-

Podpis—nie umowy o przek—z—nie środków publicznych w formie dotacji ceowej w 
dniu S grudni— br. pomiędzy Powi—tem Strzeleckim — P—r—fią Rzymskok—tolicką 
pw. Sw. f—rtłomiej— w Suchej z przezn—czeniem n— dofin—nsow—nie robót budowa
nych związ—nych z wymi—ną wewnętrznej inst—l—cji elektrycznej w kościele pw. Sw. 
f—rtłomiej— w Suchej .

Wigili— ™zw—rt—
hom Pomocy Społecznej i Zespół 

Szkół Specj—lnych w U—dłubie to niem—l 
jeden org—nizm, —le wspólnej wigilii tu 
nie m—. Są - w poszczególnych grup—ch. 
W tym roku odbyły się dosyć wcześnie
- już IS grudni—. Wielu chłopców szyb
ko wyjeżdż— do domówx nie może być 
in—czej, bo nie m— innych t—k rodzin
nych świąt. ele z—nim się porozjeżdż—ją,
— będzie ich większość @ok. US7 
uczniówA - uczestniczą jeszcze wspól
nie w j—sełk—ch. g—ły edwent st—r—ją się, 
żeby móc być eniołem czy P—sterzemY 
—le n—jtrudniej zost—ć św. tózefem - n— 
to przez c—ły rok trzeb— sobie z—służyć3

wi—tu do wspólnych stołów wigilijnych 
z—siądzie n—jwięcej s—motnych - pon—d 
PSH. ykoło PHH - w dwóch zorg—nizo- 
w—nych IV grudni— @dl— mieszk—ńców z 
ysiedl— Pi—stów i osobne - dl— miesz
k—ńców pozost—łych dzielnic mi—st— i 
c—łej gminy Strzelce ypolskieA. Visty 
z—proszonych przygotowuje się przy 
współpr—cy z sołtys—mi. Uto nie może 
przyjść - dost—je p—czkę. T—k jest co 
n—jmniej od IS l—t.

ele to niejedyne w gminie wspólne 
wigilie. test jeszcze t— w s—lce przyko
ścielnej w fłotnicy Strzeleckiej, którą 
od T l—t org—nizuje g—rit—s p—r—fii gen- 
t—w—. Tu spotyk— się przy opł—tku, tr—-

wość gości s—motnych i niepełnospraw
nych. S t—k od PH l—t. Woże dl—tego wszy
scy czują się włączeni w to przedsięwzię- 
ciex i pr—cownicy socj—lni, i sponsorzy, i 
rest—ur—torzy użycz—jący swoich s—l z— 
d—rmo. g—łe popołudnie spędzone z in
nymi, przy opł—tku, kolęd—ch i z Wiko- 
ł—jem roznoszącym prezenty, to w s—- 
motnym życiu zn—czy b—rdzo wiele.

Wigili— jeden—st—
Utórej od trzech l—t już nie m—. 

Woże przyn—jmniej po Xowym Roku 
s—motni z gminy Z—w—dzkie zost—ną z—- 
proszeni n— spotk—nie noworoczne.

W—rt— Górk—

V Wikołajkowy Turniej
Piłki ralowej tuniorów

BBB

Z różny™h miejs™ 
przez przeszkody 
przyprow—dzeni do stołu 
n— którym ™zek— 
ułożony troskliwie 
bukiet d—n wigilijny™h 
są wiąz—nki ży™zen 
z rosą łez kilku 
i ogród prezentów 
siedzimy r—zem j—k wi—nuszek 
kwi—tów wiosenny™h 
letni™h i jesienny™h

t—n Zieliński

W sobotę, IH grudni—, odbył się ju
bileuszowy, piąty Wikoł—jkowy Turniej 
Piłki r—lowej. Tym r—zem w h—li spor
towej w Uolonowskiem zmierzyły się 
trzy drużyny juniorów z okolicznych 
klubów sportowych. Z dużym z—intere- 
sow—niem spotk—ły się t—kże dw— me- 
czex tr—mpk—rzy młodszych i st—rszych.

Wśród juniorów techniką „k—żdy- 
z-k—żdym” rozegr—no trzy mecze, któ
re wyłoniły zwycięzcę. Pierwsze miej
sce, ze wszystkimi wygranymi mecz—- 
mi, z—jął Ulub Sportowy Uni— Uolonow- 
skie, strzel—jąc łącznie —ż PH goli, przy 
str—cie U br—mek. hrugie miejsce przy-

p—dło dl— zespołu VUS ed—mietz U—dłub 
z jednym wygr—nym meczem or—z bi- 
l—nsem br—mek IP-T. Trzecie miejsce 
n— podium i n—jmniejszy puch—r zdobył 
VUS Zieloni Spórok. Wszystkie druży
ny otrzym—ły ogromne trofe—, — k—żdy 
z—wodnik, już tr—dycyjnie, otrzym—ł 
czekol—dowego Wikoł—j—.

furmistrz qminy Uolonowskie, p—n 
Xorbert Uostoń, wręczył t—kże n—gro- 
dy dl— n—jb—rdziej wyróżni—jących się 
uczestników turnieju. Robert Ćwikliń
ski z Uolonowskiego z— nies—mowity 
refleks i dużą skuteczność w obronie

dok. n— str. 1P
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X—jlepszy Produkt Powiatu Strzele™kiego PHII
PRZYZxet xequyhĘ uyxsuwiXTe

WYfliRZ XetViPSZY PRyhUUT 
pywseTu STRZiViguiiqy phii

Xie przeg—p swojej sz—nsy3
fy wziąć udzi—ł w konkursieD n—leży pr—widłowo wypełnić k—rtę do głosow—ni—F 

U—rt— do głosow—ni— dostępn— jest:
W —ktu—lnym wyd—niu dwutygodnik— „Powi—t Strzele™ki” nr PP (możn— ją wy™iąć wprost z g—zetyA 

Obok urny do głosow—ni— zn—jdują™ej się przy Snform—™ji 
w St—rostwie Powi—towym w Strzel™—™h Opolski™hD uL tord—nowsk— Pd RUeIHH Strzel™e Opolskie 

X— stronie internetowej powi—tu wwwFpowi—tstrzele™kiFpl

W konkursie mogą br—ć udzi—ł jedynie osoby pełnoletnie z—meldow—ne w powie™ie strzele™kimD które do 
IS sty™zni— PHIP r złożą w st—rostwie w Strzel™—™h OpF pr—widłowo wypełnioną k—rtę do głosow—ni—F

Wypełnioną k—rtę możn— n—dsył—ć n— —dres: 
St—rostwo Powi—towe w Strzel™—™h Opolski™h (Zespół dsF Promo™ji Powi—tuAD 

uIf tord—nowsk— P RUeIHH Strzel™e Opolskie 
bezpośrednio wrzu™ić do urny zn—jdują™ej się w holu budynku St—rostw— w Strzel™—™h Opolski™h obok Snform—™ji 

tedn— osob— może złożyć tylko jedną k—rtęF 
Odd—jemy tylko jeden głos n— produkt lub usługęF

W innym przyp—dku głos będzie niew—żnyD — osob— go odd—ją™— nie będzie mi—ł— pr—w— wzię™i— 
udzi—łu w losow—niu n—grodyF Regul—min konkursu dostępny n— stronie internetowej 

wwwFpowi—tstrzele™kiFpl

Z—łą™znik nr R do Regul—minu konkursu

xetviPSZY PRyhuuT pywseTu STRZiVigusiqy phii
xeqRyhe uyxsuwiXTe

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

□ Komplet mebli ogrodowych □ Grawgr na szkle

□ Stół do bilardu □ Kamieniarstwo

□ Urządzenia na place zabaw □ Wykonawstwo zewnętrznych 
schodów granitowych

□ Obiad śląski □ Przecieranie drewna trakiem 
przewoźnym u klienta

□ Chleb tradycyjny □ Szkolenie kierowców

□ Domowy ser parzony 
z kminkiem

□ Tygodnik Regionalny 
„Strzelec Opolski"

□ Wykonywanie więżb dachowych□ Wykonawstwo balustrad

□ Doradztwo prawne 
i ubezpieczeniowe

□ 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 moi™h d—ny™h osobowy™h n— potrzeby przeprow—dzeni— 
konkursu n— X—jlepszy Produkt Powi—tu PHII @zgodnie z ust—wą z dn. PW sierpni— IWWU r.

o o™hronie d—ny™h osobowy™h hz.U. z PHPP r. Xr IHI z późn. zm.A

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 

strzele™kiego.
P. tedn— osob— może złożyć TYVUy tEhXĄ k—rtę, odd—ją™ głos tylko n— tihiX PRyhUKT lub 

USŁUqĘ.
Q. U—rtę o™eny n—leży wypełnić ™zytelnie, n—jlepiej drukow—nymi liter—mi.
R. Wśród głosują™y™h n— X—jlepszy Produkt Powi—tu Strzele™kiego - X—grodę Uonsument— zost—nie 

rozlosow—n— n—grod— @przy jej odbiorze konie™zny będzie dowód tożs—moś™iA.
S. U—rty o™eny wypełnione niezgodnie z regul—minem, nie™zytelne lub powt—rz—ją™e się nie wezmą 

udzi—łu w losow—niu.
T. W głosow—niu nie mogą br—ć udzi—łu pr—™owni™y st—rostw— or—z i™h n—jbliższ— rodzin—.
U. Termin głosow—ni—x I grudni— PHII - QI sty™zni— PHIP.
V. U—rty do głosow—ni— możn— wrzu™ić do urny ust—wionej w holu St—rostw— Strzele™kiego lub przesł—ć 

po™ztą n— —dresx St—rostwo Powi—towe w Strzel™—™h ypolski™h, ul. tord—nowsk— Py RU-IHH Strzel™e 
ypolskie @de™yduje d—t— stempl— po™ztowegoA

Najhpszy 
Proilukt 

Powiatu Strzeleckiego

ueTiqyRse 
hzieŁevxyść PRyhuugYtNe

ilteteEPolska SpF z OfOf 
uIf Z—kł—dow— I 

RUeIIH Uolonowskie 
TeL UU RTI IV VP

URZĄhZixse xe pvegi zefew

OPSS PRODUUTU:

ilementy pl—™ów z—b—w wykon—ne są z kompozytowy™h, solidny™h i odporny™h n— 
wszelkie w—runki —tmosfery™zne m—teri—łów typux lity l—min—t rPV posi—d—ją™y 
st—biliz—tor UV or—z drewno lite w post—™i okrągl—ków j—ki klejone w formie k—n- 
tówki o przekroju kw—dr—towym impregnow—nym w SV kl—sie impregn—™ji dod—tko- 
wo m—low—ne środk—mi o™hronnymiF f—rwn— kolorystyk— urządzeń pewnoś™ią 
z—™hę™i do z—b—wy, — wielofunk™yjność k—żdego z urządzeń z—pewni zn—komitą 
rozrywkę k—żdemu dzie™kuF Z—s—dni™zą z—letą jest nisk— ™en duż— wytrzym—łość 
użyty™h m—teri—łówF

OPSS PSRWY:

iltete-Polsk— SpF z ofo. z siedzibą w Uolonowskiem istnieje pon—d IS l—t. Pirm— m— 
™h—r—kter produk™yjno-usługowy j—k również wykonuje usługi projektowe. ho pro- 
duk™ji firm— używ— wysokiej j—koś™i m—teri—łów. hzięki wysoko wykw—lifikow—nej 
z—łodze firm— osiągnęł— renomę n— rynku polskim j—k i z—gr—ni™znym. Współpr—™u- 
je z renomow—nymi firm—mi kr—jowymi, — t—kże z t—kimi kr—j—mi j—k Pinl—ndi—, 
Xiem™y ™zy Słow—™j—. X— wszystkie wyroby posi—d—ją szereg —prob—t te™hni™zny™h, 
™ertyfik—tów, zn—ków bezpie™zeństw— z—równo kr—jowy™h j—k i europejski™h.
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X—jlepszy Produkt Powi—tu Strzele™kiego PHII
ueTiqyRse hzseŁevxyść PRyhuugYtxe

uywpviT wifvs yqRyhywYgr stół hy fsveRhe
ypss PSRWYx

pirm— ,,t—śko” wykonuje 
meble ogrodoweD impregnoE 
w—ne ™iśnieniowoD według 
swojego wzoru lub n— indyE 
widu—lne ży™zenie klient—f 
hod—tkowo dor—dz— j—k urząE 
dzić swój wym—rzony ogród 
poprzez wł—sne doświ—d™zeE 
ni— lub firm współpr—™ująE 
™y™h w dziedzinie projektoE 
w—ni— ogrodówF W ofer™ie 
możn— zn—leźć jesz™zex k—E 
mień ogrodowyD kostkę gr—E 
nitową, grysyD gr—nitowe płyE 
ty n— ś™ieżki, dębowe krążki 
n— ś™ieżki, pl—™e z—b—w dl— 
dzie™iD drewno kominkowoE 
op—łoweF

ypss PSRWYx

pirm— „meble Pyk—” rozpoE 
™zęł— swoją dzi—ł—lność w roku 
IWUW uru™homieniem z—kł—du 
mebl—rskiego w W—li™howie 
koło hobrodzieni—F W PHHI 
roku otworzył— drugi z—kł—d w 
yleśnieF Uolejnym et—pem 
rozwoju przedsiębiorstw— było 
z—kupienie w p—ździerniku 
PHHQ roku m—szyn i urządzeńD 
— w listop—dzie z—kł—dów me- 
bl—rski™h przy uk Ur—kowskiej 
or—z VeśnejEf—r—ki w Strzel- 
™—™h ypolski™hF W ™iągu z—e 
ledwie Q miesię™y przywró™ił 
IHH były™h pr—™owników do 
pr—™y i rozpo™zął re—liz—™ję inE
westy™ji w nowo™zesne linie produk™yjneF Rodzinn— firm— produkuje meble skrzynioweD mebloś™i—nkiD 
stoły, krzesł—D meble t—pi™erow—neD — w PHII roku rozpo™zęł— produk™ję stołów bil—rdowy™hF X— k—n—E 
p—™h wyprodukow—ny™h przez firmę Uub— Wojewódzki w TVX prow—dzi progr—m telewizyjnyF W ™hwili 
obe™nej firm— z—trudni— IIS osób w Strzel™—™h ypolski™hD — łą™znie pon—d RHHf

„tAŚUy” Smyk—ł— t—n
uIf Veśn— P d St—nisz™ze WielkieD RUeIIQ Posowskie 

Tek UU RTP PS IS

„Webie Pyk—”
uIf Veśn— RQd RUeIHH Strzetee ypolskie 

Tek UU RTQ WI TSd THV TRQ RQS

ueTiqyRse hzseŁevxyść RyvxyESpyżYwgze

hOWOWY SiR PeRZyXY z uwsxuiiw grvif TRehYgYtXY
ypss PRyhuuTUx

homowy ser p—rzony z 
kminkiem jest produktem 
bez konserw—ntówF ProdukoE 
w—ny jest z tw—rogu ™hudeE 
go, metodą tr—dy™yjnąF ProE 
dukt zost—ł wpis—ny n— listę 
Winisterstw— Rolni™tw— i 
Rozwoju WsiF

ypss PSRWYx

pirm— jest obe™n— n— rynku 
od IWWP roku i jest to firm— 
rodzinn—F Większość proE 
duk™ji tr—fi— do sąsiedniego 
województw— śląskiegoD n—e 
tomi—st ™zęść jest również 
eksportow—n— n— rynek nieE 
mie™kiF

ypss PRyhuuTUx

ghleb— TRAhYgYJXY to fund—E 
ment n—szej pir—midy zdrowego 
żywieni—F Segmenty zdobyw—ją™e 
™or—z większe udzi—ły w rynku to 
pie™zywo o przedłużonej trw—łoś™iD 
tostoweD ™hrupkie or—z głęboko mroE 
żoneF ghleb tr—dy™yjny produkow—E 
ny jest z mąki pszennejD drożdży i 
rze™z j—sn— n— z—kw—sie n—tur—lnym3 
ghleb m— ł—dną i ™hrupią™ą skórkęF

ypss psrwyx

TWP Tr—dy™yjne Wypieki Piek—rE 
skie powst—ło dopiero w PHII rokuD 
le™z n— bazie doświ—d™zeni— i fund—E 
ment—™h istnieją™ej od IWUS roku 
piek—rni z tr—dy™j—miF Wypieki są 
n— z—kw—sieD j—ki p—mięt—ją n—sze
b—b™ie i pie™zone w tr—dy™yjnym pie™u ™er—mi™znymF Produkty możn— zn—leźć w ™—łym powie™ie strzeE 
le™kimD opolskim i kr—pkowi™kimFt4

ZPS „wsvue” Piotr freits™heidel 
uIf Strzele™k— Qd Łaziski^ RUe IQQ temielni™— 

Tek UU RTQ PR UQ

TWP Tr—dy™yj ne Wypieki Piek—rskie 
uIf P—bry™zn— Td RUe IHH Strzetee ypolskie 

Tek SHP VVH VIV

ypss pRyhuuTUx
Ofieh śvąsui

Tr—dy™yjny obi—d śląskix rosół 
z m—k—ronemD rol—d— wołow— 
i kluski śląskie z modrą k—E 
pustąF Zest—w obi—dowy zost—ł 
op—rty n— przepis—™h przek—E 
zyw—ny™h w firmie z pokoleE 
ni— n— pokolenieD b—zuje n— 
miejs™owy™h surow™—™hF Ślą
ski obi—d w st—ry™h mur—™h 
pięknej rest—ur—™ji to nie tyl
ko posiłekD to kulin—rn— pod
róż do st—ry™hD dobry™h ™z—- 
sówd u™ie™zk— od ™odziennego 
stresuF

ypss psrwyx

Spółk— powst—ł— w IWWH roku, 
z—jmuje się h—ndlem i g—stro- 
nomiąF hzi—ł— n— terenie gmi
ny Szbi™ko, —ktu—lnie z—trudni— IV osóbF hzięki re—liz—™ji projektu współfin—nsow—nego z iuropejskiego
punduszu Rozwoju Region—lnego powst—ł— rest—ur—™j— „del Vill—ggio”, obiekt z nowo™zesną ku™hnią or—z 
pięknym stylowym wnętrzemF Wyróżni— się przede wszystkim różnorodną i zn—komitą ku™hniąF howo- 
dem n— to jest z—ję™ie pierwszego miejs™— n— tegoro™znym ypolskim pestiw—lu Sm—kówF44

„psu” PyvAŃSgYD uewe spółka tewxe 
uIf Powst—ń™ów Ś1f Id RUe IVH Szbteko 

Tek UU RTI UR WT

qiosujemy 

do QI sty™zni— PHIP 

e urn— w siedzibie 

St—rostw—
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Xajlepszy Produkt Powiatu Strzele™kiego PHII
• *

uATiqyRie hzieŁevxyść usŁuqywe

PRZEgIERANIE hREWNA TRAUIiW 
PRZEWOŹNYW u ULIENTA qRewiR xe SZuvi

_TiAjluffiU)
rrirdikkr 

PnmiilH sirztkcMcg*

OPSS PRODUUTU:

Usług— prze™ier—ni— kłód drewn— n— 
wymi—ry pod—ne przez klient—. W 
z—leżnoś™i od potrzeb firm— może 
prze™ier—ć drewno n— k—żdy wymi—r 
- deski, ł—ty, klo™e, więźby. Pirm— 
posi—d— duży z—kres ™ię™i— desek od 
n—wet Imm do b—li budowl—ny™h.

OPSS PSRWY:

Pirm— powst—ł— w PHHV roku. tej wł—- 
ś™i™iel nie ™h™ą™ wyjeżdż—ć z— gr—ni- 
™ę, skorzyst—ł z dot—™ji Powi—towe- 
go Urzędu Pr—™y w r—m—™h projektu 
„Tut—j zost—ję”. Z otrzym—ny™h pie
niędzy z—kupiony zost—ł tr—k or—z 
urządzeni— pomo™ni™ze. Pirm— po
si—d— tr—k przejezdny wiodą™ej fir
my produkują™ej według spr—wdzonej —meryk—ńskiej metody ™ię™i— drewn—.

OPSS PRODUUTU:

Pirm— projektuje i wykonuje gr—wer okoli™znoś™io- 
wy n— w—zon—™h, st—tuetk—™h, kieliszk—™h, kufl—™h 
itp., dzięki któremu —rtykuły otrzymują wyjątkowy i 
niepowt—rz—lny ™h—r—kter. Pirm— oferuje również 
sprzed—ż szkł— dekor—™yjnego w szerokim —sortymen- 
™ie or—z dekor—™je ślubno-weselne. ho n—by™i— są t—kże 
med—le, trofe— i pu™h—ry.

OPSS PSRWY:

Sklep heqe-ART powst—ł w PHIH roku, oferuje usłu
gę gr—werow—ni— n— szkle, sprzed—ż szkł— dekor—™yj- 
nego or—z —rtykułów ślubno-weselny™h. Sklep zn—j- 
duje się między rynkiem — t—rgowiskiem przy drodze 
przelotowej n— ul. Ur—kowskiej PW w Strzel™—™h ypol- 
ski™h. Z uw—gi n— f—kt, iż nie jest to s—me ™entrum 
mi—st— firm— może z—oferow—ć ™eny konkuren™yjne 
swoi™h produktów.44

fRiLTEryVZ P—weł freits™heidel 
uIf Strzele™k— Qd Łaziska , RUeIQQ temielni™— 

TelF UU RTQ PR VQ

heqeEART h—gm—r— q—l—nt 
uIf Ur—kowsk— PWd RUeIHH Strzetee ypolskie 

TelF SIP QQQ SVH

UAWIEXIARSTWy
OPSS PRODUUTU:

Pi—skowie™ to średniozi—rnist—, zwię- 
zł— sk—ł— os—dow— powst—ł— w wyni
ku s™ementow—ni— zi—ren kw—r™u, 
sk—leni, miki or—z okru™hów inny™h 
sk—ł i miner—łów. Pi—skowie™ jest jed
nym z n—tur—lny™h m—teri—łów bu- 
dowl—ny™h. tego w—lory estety™zne 
i bog—t— g—m— kolorów pozw—l— n— 
zre—lizow—nie wielu przedsięwzięć 
budowl—ny™h. W—teri—ł ten świetnie 
się spr—wdz—, j—ko jedyne pokry™ie 
powierz™hni, j—k również w połą™ze- 
niu z popul—rnymi współ™ześnie ele- 
ment—mi szkl—nymi, met—lowymi 
™zy drewni—nymi. Z—stosow—nie pi—- 
skow™— to m.in.x kominki, ogrodze
ni—, okł—dziny elew—™yjne, s™hody, 
p—r—pety, pos—dzki. U—mień wydo- 
byw—ny jest rę™znie.

WYUyXAWSTWy ZEWXĘTRZXYgr 
sgryhów qRAxiTyWYgr

ypss PRyhuuTUx

Pirm— ł'tontz—EGranit’' zajmuje się szereg 
ko pojętą obróbką kamienia naturalnegOF 
Wykonuje nagrobkix pojedyn™zeD podwójE 
neD dzie™ię™eY 
s™hodyx wewnętrzneD zewnętrzneD także 
parapetyD blatyD komin^ posadzki i inneF 
yferuje kilkadziesiąt rodzajów kamieni 
“o różny™h kolora™h i gruboś™ia™h “w nieE 
obrobiony™h płytachF Wykonuje pomiary 
u klientówD zapewnia transport oraz mon 
taż swoi™h wyrobówF

ypss PSRWYx

OPSS PSRWY:

Pirm— dzi—ł— n— rynku od PHHW roku i z—trudni— Q osoby. X— ży™zeni— klientów org—nizow—ny jest 
tr—nsport n— terenie ™—łego kr—ju. Pirm— pom—g— również w org—niz—™ji grupy mont—żowo-k—mieni—r- 
skiej. W ofercie zn—jduje się duży wybór kolorysty™zny k—mieni—, po™ząwszy od bi—łego poprzez kremo
wy, żółty, — skoń™zywszy n— beżowym.

Po™zątkowo przedsiębiorstwo zajmowało 
się produk™ją nagrobkówD płytekD parapeE 
tów i s™hodów z lastryka oraz produk™ją 
kostki brukowejF Zakład znajdował się w
Strzel™a™h ypolski™h “i zajmował około THmPF Zmieniające się potrzeby nabyw™ów i rosnący popyt na wyroby 
lastrykowe i kamieniarskieD stymulujący rozwój firmy spowodował konieczność zakupu nowych maszyn Puma rozpoE 
częła produkcję nagrobkówD parapetówD schodów również z granitu i marmuru a z czasem zaprzestała produkcję lastrykaF 
W roku PHHP firmę przejął syn edrian tontza i nadał jej obecną nazwę "tontzaEGranif \ W PHHS roku przedsiębiorstwo 
"tontzaEGranit" uzyskało dofinansowanie ze środków Unii iuropejskiej na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do 
obróbki kamienia naturalnegoF hzięki nowoczesnym maszynomD produkty oferowane przez firmę charakteryzują się 
precyzją wykonania i krótkim terminem realizac^

UAWLiXLARSTWy Andrzej qołąbek
uIf Powst—ń™ów Śląski™h Pd gent—w—D RUeIQR fłotni™— Strzele™k— 

TelF SHT WTS PUV

tontz—Eqr—nit Adri—n tontz— 
uIf qogolińsk— I—d RUeITI Rożniątów 

TelF UU RTI WP HI

ypss PRyhuuTUx

ZAqOSPOhAROWANIi 
TERENÓW ZIELENI

pirma „Izmar” wykonuje usługi z zakresu 
zagospodarowania terenów zieleń yczka 
wodne czyszczone są specjalistycznymi 
odkurzaczamiF Przedsiębiorstwo posiada 
kilka różnych rodzajów dmuchaw i odku
rzaczy. które są niezastąpione przy usuwa
niu skoszonej trawy. opadłych liściF Pirma 
zajmuje się także stawianiem murów oporo
wych na skalniakach. układaniem kostki. 
montażem ogrodzeń. altan i mebli ogrodo- 
wychF

yPSS PIRMYx

pirma istnieje na rynku od PHHP rokuF Po
czątkowo głównym obszarem jej aktywno
ści było świadczenie usług związanych z 
utrzymaniem terenów zielony^ Z czasem 
poszerzono ofertę o zakładanie i pielęgna
cję ogrodów. a także o ścinkę i cięcia pielę
gnacyjne drzewF Aby sprawnie i profesjonalnie wykonywać zlecenia z tego zakresu przez lata zgromadzono szereg maszyn 
i urządzeńF W PHHV roku firma otworzyła w Zawadzkiem „gentrum ygrodnicze”F

„szwAR” W—rek Wrohs
uIf Uoś™iuszki Id Żędowi™eD RUeIPH Z—w—dzkie 

TelF THU HQR HUVd UU RTPH HRT

qiosujemy 

do QI sty™zni— PHIP 

e urn— w siedzibie

St—rostw—
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V p O w I A T s T R z i v i C K I

X—jlepszy Produkt Powi—tu Strzele™kiego PHII
ueTiqyRse hzseŁevxyść usŁuqywe

TYqyhxsu RiqsyxevxY
„STRZiVig ypyvsui” szuyvixii uiiRywgów

ypss PRyhuuTUx

Tygodnik Region—lny „Strzelec 
ypolski” uk—zuje się n— terenie po
wi—tu strzeleckiego od IWWV roku. 
Z—jmuje się problem—mi regionu i 
jego mieszk—ńców. Promuje przed
siębiorców i ludzi —ktywnych. Po- 
si—d— PI tysięcy czytelników. Tygo
dnik Region—lny wyróżni— się ory- 
gin—lnym l—youtem, dobrą j—kością 
druku or—z mnogością podejmow—- 
nych tem—tów. X— ł—m—ch tygodnik— z—mieszcz—ne są teksty inform—cyjne, koment—rze, wywi—dy i 
report—że, — t—kże liczne konkursy z n—grod—mi.

ypss PRyhuuTUx

ypss PSRWYx

Wyd—wnictwo Silesi—n— to spółk— z ogr—niczoną odpowiedzi—lnością. X—leży do fusiness gentre glub. 
qłówną dzi—ł—lnością spółki jest wyd—w—nie „Strzelc— ypolskiego”. yprócz tego, Silesi—n— wyd—ł— książki 
m.in. „yd lek—rz— do gr—b—rz—” terzego W—sl—nky, „holn— biskup— gedzich—” Piotr— Smyk—ły. hrukuje 
zdjęci— noworodków or—z k—lend—rze. yrg—nizuje również imprezy t—kie j—k „q—l— Perły Roku”, „ekcj— 
w—k—cyjn— red—kcj—”, „Wygr—j choinkę”, „R—jd rowerowy”.

Wydawni™two Silesi—n— Spółka z OfOf 
uIf Piłsudskiego Wd RUeIHH Strzetee ypolskie 

Tek UU RTQH RRH

pirma Usługi szkoleniowe WIRAŻ świadE 
™zy usługi w zakresie szkolenia kandydaE 
tów na kierow™ów kategorii AI DADfDgDgciF 
Ponadto w ofercie znajduje się również kurs 
wózków jezdniowy™h z bezpie™zną wy
mianą butli gazowejF hzięki wykorzystywa
niu w szkolenia™h najnowo™ześniejszy™h 
te™hnik @system SPSAd usługo świad™zone 
są na najwyższym poziomieD ™zego dowo
dem jest uzyskanie Akredyta™ji ypolskie
go Uuratora yświaty.

yPSSPSRWYx

pirma Usługi Szkoleniowe WSRAŻ powsta
ła w PHHU roku jako jednoosobowa firma
świad™zą™a usługi w zakresie szkolenia kandydatów na kierow™ów kat. f. W ™hwili obe™nej szkoleni są kandyda™i na kierow- 
™ów w S kategoria™h. hzięki współpra™y z yśrodkiem Szkolenia Uierow™ów i hoskonalenia Te™hniki tazdy hiVTA s.™. firma 
rozszerzyła swoje usługi o szkolenia kierow™ów zawodowo wykonują™y™h transport drogowy. W sty™zniu bieżą™ego roku 
firma uzyskała Akredyta™ję ypolskiego Uuratora yświaty na prowadzone szkolenia kandydatów na kierow™ów w ww. kate- 
goria™h. Kadra składa się z S instruktorów nauki jazdyD ratownika medy™znego i pra™ownika biurowego.

Usługi Szkoleniowe WSReZ War™in fartodziej 
uIf Powstań™ów Śl. PQd RUeISH Veśni™a

Tek SHI HVU SQS

wYuyxewsTwy fevusTRAh wYuyxYwAxii wiĘŹf hAgrywYgr

ypss PRyhuuTUx

yferow—ne produkty wykonyw—ne 
są ze st—li cz—rnej, wysokiej j—kości i 
ocynkow—ne ogniowo. X—stępnie 
m—low—ne proszkowo, co spr—wi—, 
że powłoki te są nierozdzielnie zwią- 
z—ne n— st—łe z podłożem st—lowym. 
Pirm— wykorzystuje st—l o przekro
ju pełnym i profilowym, potr—fi ją 
przekuw—ć n— zimno i gorąco lub 
skręc—ć i profilow—ć do wym—rzo- 
nego kszt—łtu.

ypss PSRWYx

Pirm— istnieje n— rynku od IWVH 
roku, z tego też względu posi—d—
ogromne doświ—dczenie i wiedzę w wykonyw—niu swoich pr—c. Z—trudnione osoby są wysoko wykw—lifi-
kow—nymi pr—cownik—mi. Pirm— specj—lizuje się w wykonyw—niu n— z—mówienie ogrodzeń i br—m st—lo- 
wych, kutych — t—kże b—lustr—d, schodów itp.

ypss PRyhuuTUx

h—chowe więźby są perfekcyjnie 
wykonyw—ne, ł—twe w mont—żu, ich 
wykończenie jest niezwykle este
tyczne. Pirm— jest w st—nie wykon—ć 
k—żdy skomplikow—ny element 
ozdobny, j—ki sobie z—życzy klient. 
Produkuje i montuje domy drewni—- 
ne szkieletowe j—k i w systemie pru
skim. Pirm— ch—r—kteryzuje się krót
kim cz—sem mont—żu, jego elemen- 
t—mi wykończeniowymi, ozdobny
mi, które upiększ—ją j—k i wzbog—- 
c—ją kr—jobr—z ypolszczyzny.

ypss psrwyx

Pirm— hek—rstwo-giesielstwo eugustyn Urysti—n istnieje n— rynku od PHHI roku. hoświ—dczenie zdobył— 
nie tylko w kr—ju, —le również z— gr—nicą. W ciągu ost—tniego roku wymienili c—ły p—rk m—szynowy, tym 
s—mym n— dzień dzisiejszy posi—d—ją n—jnowocześniejsze linie do produkcji więźby d—chowych i budowy 
domów szkieletowych, drewni—nych. Wocnym —tutem firmy jest k—dr— f—chowców, wieloletnie doświ—d
czenie i d—lszy rozwój i dl—tego jest w st—nie sprost—ć k—żdemu z—d—niu.

Zakład ŚlusarskoEUotlarski Pieroń™zyk Zygfryd 

ul. Wyśliw™a 11, Urośni™—D RTeHRW Szbi™ko 
Tel. UU RTIU TSQd SHH UWQ QHQ

hekarstwOEgiesielstwo Augustyn Urystian 
ul. Wiejska PRd Wier™hlesieD RUeIQQ temielni™a 

Tel. UU RTQP PPR

hyRAhZTwy PRAwXi 
i uBiZPiigzixiywi

ypss PRyhuuTUx

Kompleksowa obsługa 
przedsiębiorstw i osób fi- 
zy™zny™h polega na pełnej 
obsłudze przedsiębiorców i 
osób fizy™zny™h w zakresie 
prawaD ubezpie™zeń i szeroko 
pojętym doradztwie. Produkt 
jest nie tylko innowa™yjnyD 
ale również unikatowy na 
rynku polskim. Raz w tygo
dniu prowadzone są darmo
we porady prawne. Pra™ow- 
ni™y zawsze i wyłą™znie 
działają na korzyść swoi™h 
klientówD dzięki ™zemu posia
dają w swym portfelu lojal- 
ny™h i oddany™h klientów.

qiosujemy 

do QI sty™zni— PHIP 

e urn— w siedzibie 

St—rostw—
yPSS PIRMYx

pirma posiada Illetnie doświad™zenieD od po™zątku swojej działalnoś™i spe™jalizują się w obsłudze zamówień publi™zny™h. 
Wulti-Porm składa się z działów @prawoD ubezpie™zeniaD windyka™jeD fundusze unijneD inwesty™jeD odszkodowaniaA. Wulti-Porm 
to wysoka jakość za rozsądną ™enę. Pirmę wyróżniają m.in. jasne zasady współpra™yD elasty™znośćD konkuren™yjne ™eny oraz 
™eniony ™zas klientów.

WUVTSEpyRW U—n™el—rie Pr—wneD Ubezpie™zeni— 
uIf Wyzwoleni— UbD RUePPS UędzierzynEUoźle 

psvsex uIf Wi™kiewi™z— IVbD RUeIHH Strzeke ypolskie 
Tek UU RVQ TT HHd SHI PQP QRP
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p y w s e t s t r z i v i g u s
Zagraniczne praktyki zawodowe 
to dobra inwestycja w przyszłość

W sytu—™ji, gdy n— rynku wzr—st— 
z—potrzebow—nie n— pr—™owników o 
wysoki™h kw—lifik—™j—™h z—wodowy™h w 
br—nż—™h usługowy™h i me™h—ni™zny™h 
ZSZ nr I w Strzel™—™h ypF wy™hodzi 
n—prze™iw tym o™zekiw—niom przygo
towują™ projekty, dzięki którym będzie 
możn— pozysk—ć nowy™h p—rtnerów do 
współpr—™y z—gr—ni™znejF Szkoł— b—rdzo 
™eni t—kie kont—kty, które pozw—l—ją 
młodzieży n— zdobyw—nie nowy™h do- 
świ—d™zeń, doskon—lenie zn—jomoś™i ję
zyków ob™y™h, podniesienie wiedzy z—- 
wodowej or—z pozn—nie kultury inny™h 
kr—jów, z—wier—nie nowy™h przyj—źniF 
Uzupełnieniem teorety™zny™h treś™i 
n—u™z—ni— zdobyty™h n— lek™j—™h jest 
szkolenie pr—kty™zneF gelem pr—ktyk 
jest przede wszystkim podwyższenie 
kw—lifik—™ji z—wodowy™h, możliwość 
skonfrontow—ni— wiedzy teorety™znej z 
pr—ktyką, n—by™ie umiejętnoś™i pr—™y 
zespołowej or—z kompeten™ji z—wodo- 
wy™h Pr—ktyk—n™i m—ją ok—zję pozn—ć 
z—™hodnie st—nd—rdy i org—niz—™ję pr—- 
™y w hotel—™h i rest—ur—™j—™h o wyso
kim st—nd—rdzieF t—k w™ześniej informo- 
w—liśmy, W grudni— br. do szkoły po od- 
by™iu pr—ktyki w R-gwi—zdkowy™h ho- 
tel—™h @3A wró™ił— z Turyngii grup— IV 
u™zniów te™hnikum org—niz—™ji usług g—- 
stronomi™zny™h i te™hnikum obsługi tu- 
rysty™znejF

Pierwsi u™zniowie wyjeżdż—li z li™z- 
nymi ob—w—miF Xiektórzy pod™hodzili 
s™epty™znie do wyj—zdu. Szuk—li —rgu- 
mentów n— ”nie”x niewyst—rcz—ją™— zn—- 
jomość język—, tęsknot— z— domem, 
br—k oby™i— w br—nży i świ—domość, że 
to pierwszy t—ki d—leki i t—ki pow—żny 
wyj—zd. Z drugiej strony poj—wi—ł— się 
pokus—, żeby wresz™ie zob—™zyć ™oś no
wego, innegoF Wresz™ie z—p—dł— de™y- 
zj— - jedziemy3 Wyj—zd zost—ł przygo- 
tow—ny przy współpr—™y dyrek™ji ZSZ 
nrI i firmy Siegmundsburger r—us Wer- 
r—quelle qmbr w r—m—™h projektu Pol- 
sko-Niemie™kiej Współpr—™y Włodzie- 
ży.

Po przyjeździe n— miejs™e u™znio- 
wie zost—li porozwożeni do hoteli i re- 
st—ur—™jiF X— miejs™u otrzym—li do swo

Uilka słów o Weihnachtsmarkcie
Weihn—™htsm—rkt org—nizow—ny przez mniejszość 

niemie™ką odbył się po r—z W n— pl—™u k—tedr—lnym w 
ypolu. W tym roku imprezę zorg—nizow—ł Związek 
Włodzieży mniejszoś™i niemie™kiej @fJDWA. Tegoro™z- 
ny festyn potrw—ł ™—ły weekend, —le młodzież mniej- 
szoś™i niemie™kiej org—nizow—ł— tylko pierwszy dzień 
imprezy - IT grudni—F

X— Weihn—™htsm—rk™ie j—k ™o roku występow—ły 
szkoły z ypolsz™zyznyF Udzi—ł wzięło IP szkół, które 
musi—ły przygotow—ć występy w języku niemie™kim 
j—k również ozdoby i wypieki które szkoły sprzed—w—- 
ły n— str—g—n—™hF hzie™i do występów długo się przy- 
gotow—ły, były t—ń™e, piosenki świąte™zne, gr— n— in- 
strument—™h i inne ™iek—we formy występu.

hoty™h™z—sowe występy n— Weihn—™htsm—rk™ie 
odbyw—ły się w n—mio™ie w tym roku n— pl—™u k—te
dr—lnym st—nęł— profesjon—ln— s™en— n— której u™znio- 
wie mogli po™zuć się j—k pr—wdziwi —rtyś™iF

Pomimo zimn— i wieją™ego wi—tru odwiedz—ją™y™h 
Weihn—™htsm—rkt nie br—kow—łoF

jej dyspozy™ji przestronne pokoje, 
ku™hnię z niezbędnym sprzętem, tele
wizor “„testeśmy z—sko™zeni st—nd—r- 
dem wnętrz— i wypos—żeniemF fyliśmy 
przygotow—ni n— zn—™znie gorsze w—- 
runki - informow—liF - Śni—d—ni— były 
b—rdzo obfiteF Zob—™zyliśmy eleg—n™ko 
z—st—wiony szwedzki stół, n— którym ni- 
™zego nie br—kow—ło, — my mogliśmy 
wszystkiego spróbow—ć. ybi—dy były 
równie dobre.“ypiekun pr—ktyk opro- 
w—dził n—s po miejs™—™h n—szej przy
szłej pr—™yF Powiedzi—ł, ™o będziemy 
robili”F ‘“Ludzie, którzy kontrolow—li i 
o™eni—li pr—™ę u™zniów byli wym—g—ją- 
™y i jedno™ześnie ży™zliwiF Wyj—zd był 
ud—nyF

Wszys™y pr—ktyk—n™i przyje™h—li 
b—rdzo z—dowoleni, bo ™ho™i—ż ™z—s—mi 
było ™iężko, to i t—k się opł—™—ło. 
U™zniowie mieszk—li i pr—™ow—li w pięk- 
ny™h ™zterogwi—zdkowy™h hotel—™h pod 
n—dzorem doskon—ły™h instruktorówG 
ku™h—rzyF Ten ™z—s spr—wił, że wr—™—ją 
do domu pełni optymizmu, energii i z 
wielkimi pl—n—mi n— przyszłość. Xie- 
którzy u™zniowie otrzym—li już propo- 

zy™je pr—™y sezonowej w niemie™ki™h 
hotel—™h w TuryngiiF hziew™zyny po 
powro™ie opowi—d—ją, że pr—ktyki z—- 
gr—ni™zne d—ją im ogromne sz—nse, dużo 
się n—u™zyłyF Przydzi—ł obowiązków był 
zgodny z wykszt—ł™eniemF

hziew™zyny pr—™ow—ły w ku™hni, 
przygotowyw—ły potr—wy, dekorow—ły 
t—lerze, obsługiw—ły klientówF Pr—ktyki 
w polski™h lok—l—™h nie d—ją t—ki™h moż- 
liwoś™i, ™zęsto okres pr—ktyki spędz— 
się n— sprząt—niuF Pr—™od—w™y niemie™- 
™y są b—rdzo ży™zliwi i tr—ktują polski™h 
pr—ktyk—ntów j—k pełnopr—wny™h pr—- 
™ownikówF Wszystko tłum—™zą od pod
staw, — drobne potknię™i— nie m—ją wiel
kiego wpływu n— ™—łą pr—™ęF Z reguły 
wię™ej jest po™hw—ł, — —tmosfer— w pr—- 
™y jest b—rdzo przyj—zn—.

Z—gr—ni™zne pr—ktyki z—wodowe to 
dzisi—j sz—ns— rozwoju dl— młody™h lu- 
dziF Zdobyw—nie w—rtoś™iowego doświ—d- 
™zeni— jest w dzisiejszy™h ™z—s—™h klu- 
™zową spr—wą dl— osiągnię™i— suk™esu z—- 
wodowego i rozwoju wł—snej k—rieryF 
Włodzież jest z—™hwy™on— tymi wyj—z- 
d—miF Wimo iż wyjeżdż—ją stąd z pew
nymi ob—w—mi, ™zy sobie por—dzą, po
wrót jest z—wsze pełen entuzj—zmuF gie- 
k—w— form— re—liz—™ji projektów spra
wi—, że u™zniowie rozwij—ją się n— wielu 
pł—sz™zyzn—™hF gennym doświ—d™ze- 
niem jest spr—wdzenie się w nowy™h 
w—runk—™h - z d—lek— od rodziny i bli- 
ski™hF

U™zniowie biorą™y udzi—ł w projek- 
™ie m—ją uł—twiony st—rt w tzwF dorosłe 
ży™ie po ukoń™zeniu te™hnikumF W—ją 
wyższe kw—lifik—™je od swoi™h rówie
śników i są silniej zmotywow—ni do kon- 
tynuow—ni— n—uki i doskon—leni— języ
k— ob™egoF X—byte umiejętnoś™i pr—k- 
ty™zne przenoszą i wykorzystują w roz
woju z—wodowym. Włodzież korzysta
ją™— z pr—ktyk z—gr—ni™zny™h wr—™— do 
kraju b—rdziej dojrz—ł— i s—modzieln—F 
gor—z większ— li™zb— u™zniów ™hętny™h 
n— wyj—zdy z—gr—ni™zne utwierdz— n—s w 
przekon—niu, że jest to wł—ś™iw— drog— 
kszt—ł™eni— umiejętnoś™i z—wodowy™h, 
™o motywuje k—drę do re—liz—™ji kolej- 
ny™h projektówF

endrzej Porębny

qWi—zdka w
W konkursie kulin—rnym „qwi—zd- 

k— PHII” org—nizow—nym przez Wyższą 
Szkołę rotel—rstw— i q—stronomii w 
Pozn—niu wśród PH u™zestników - dru
żyn reprezentują™y™h szkoły średnie z 
różny™h stron Polski o profilu g—stro- 
nomi™znym, hotel—rskim i spożyw™zym, 
nie mogło z—br—knąć i ZSZ nr If

W konkursie br—ło udzi—ł W n—szy™h 
u™zniówx Wi™h—ł Siodl—™zek SSTg, W—r- 
™elin— quzdek, Wonik— h—mbie™, Ann— 
Uroker z SSS Tgb, Ann— Wik—, Wi™h—el— 
Piontek, W—ldem—r Przemus, to—nn— 
Swobod—D Wonik— Stróżyk z SVTgF Te™h- 
nikum yrg—niz—™ji Usług q—stronomi™z- 
ny™h pod opieką W—łgorz—ty T—™i™y - 
n—u™zy™iel— przedmiotów g—stronomi™z- 
ny™hF

W pierwszym dniu przygotowyw—- 
liśmy swój boks, gdzie przedst—wiliśmy 
wystrój izby śląskiej łą™znie z przygoto- 
w—nym stołem wigilijnymF W tym dniu 
n—stąpiło uro™zyste otw—r™ie wyst—wy 
przez rektor— u™zelni, p—n— dr h—bF Ro- 
m—n— h—wid— T—uber—F Wie™zorem z—- 
siedliśmy do wspólnej kol—™ji wigilijnejF 
Potr—wy przygotow—li ku™h—rze pr—™u- 
ją™y w rest—ur—™ji filmowej „feverly 
rills” tej u™zelniF Potr—wy były tr—dy- 
™yjne, z WielkopolskiF Skł—d—liśmy so
bie ży™zeni— i wspólnie śpiew—liśmy ko
lędy.

hzień n—stępny spędziliśmy w ku™h- 
ni gotują™ potr—wy wigilijne tr—dy™yjne 
dl— n—szego regionux m—kówki, mo™zkę, 
tymb—liki śledziowe, pl—™uszki śledzio
we, pierogi z łosiem i ri™ottą, k—rp f—- 
szerow—ny pie™z—rk—mi z sosem win

Uonkurs kartek

V grudni— br w Zespole Szkół 
Specj—lnych przy hPS w U—dłubie 
odbył się fin—ł konkursu „K—rtek ŚwiąE 
te™zny™h - f ożon—rodzeniowych 
hzie™i Spe™j—lnej Troski’ którego ce 
lem jest prezent—cj— i popul—ryz—cj— 
—rty stycznej twórczości młodzieży 
niepełnosprawnej intelektu—lnieF Uro
czystość rozpoczęł— się przedst—wieE 
niem bajki ptF „g—lineczk—” przygoE 
tow—nym przez uczniów n—szej szko- 
ty

W konkursie wzięli udzi—ł ucznioE 
wie z z—przyj—źnionych szkół wojeE 
wództw— opolskiegox Zespołu Szkół 
Specj—lnych przy SySW w qłubczyE 
c—chD Zespołu Szkół Specj—lnych w 
Opolu Zespołu Szkół Specj—lnych 
przy hPS w Z—w—dzkiemD W—rszt—- 
tów Ter—pii Z—jęciowej w Z—w—dz- 

nym, rolmopsy śledziowe z kiszon— k—- 
pust—D tort orze™howy, pierniki. Przy- 
gotow—liśmy wyst—wę ty™h potr—wF Po 
południu br—liśmy udzi—ł w korowodzie 
wszystki™h u™zestników w stroj—™h re- 
gion—lny™h z po™zt—mi szt—nd—rowymi 
or—z w uro™zystej Wszy Świętej w ko- 
ś™iele pw. ghrystus— ydkupi™iel—F Wie- 
™zorem próbow—liśmy wszystkie potra
wy gotow—ne przez n—szy™h kolegów z 
inny™h regionów Polski i n—sze również 
- wszystko n—m sm—kow—ło.

W trze™im dniu n—szego pobytu 
r—no poje™h—liśmy n— wy™ie™zkę, po- 
dziwi—liśmy uroki z—mku kórni™kiego. 
W godzin—™h popołudniowy™h odbył— 
się uro™zyst— g—l—, gdzie zost—ły ogło
szone wyniki konkursu i wrę™zone pu- 
™h—ry, dyplomy i drobne upominki. Wy 
otrzym—liśmy wyróżnienie Rektor— 
WSriq w Pozn—niu. X— konie™ uro™zy- 
stoś™i rektor zrobił n—m niespodzi—nkę 
pod—ją™ wsp—ni—ły tort - przygotow—- 
ny przez studentów tej u™zelni.

gieszymy się b—rdzo, że mogliśmy 
wziąć udzi—ł w tym konkursie, ponie- 
w—ż zdobyliśmy nowe doświ—d™zeni—, 
pozn—liśmy nowy™h i ™iek—wy™h ludzi i 
przeżyliśmy wsp—ni—łą przygodę.

gh™ieliśmy t—kże podziękow—ć 
sponsorom, dzięki którym mogliśmy 
poje™h—ć do Pozn—ni— - — było i™h wie
lu, ™o wsk—zuje n— to, że są im bliskie 
spr—wy młodzieży i ™h™ą pom—g—ć w 
rozwoju t—lentu młodego ™złowiek— or—z 
są z—interesow—ni w kszt—ł™eniu dobry™h 
f—™how™ów.

Wałgorz—ta T—™i™a

kiemD Specj—lnego yśrodk— SzkolnoE 
Wychow—wczego w VeśnicyD Specj—l- 
nego yśrodk— Szkolno-Wychow—w- 
czego w Kluczborku Zespołu Pl—có- 
wek Specj—lnych w Pr—szceD Zespołu 
Szkół Specj—lnych przy hPS w K—- 
dłubieD z których n—desł—no IQS pr—cF 

Wśród uczestników wyłoniono 
dziewięć n—gród głównych i piętn—- 
ście wyróżnieńD które przyzn—no w 
poszczególnych et—p—ch eduk—cyj- 
nychF

X—si uczniowie wyp—dli b—rdzo 
dobrzex w k—tegorii szkół podstawo
wych SSS miejsce z—jął P—tryk Sojk— 
zSs przy hPS w K—dłubieD — dw— 

wyróżnieni— zdobyli Wich—el S—woń 
i Krzysztof Kl—wiński z tej s—mej 
szkołyF W k—tegorii gimn—zjum n— SS

dok. na str. IH
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Uonkurs kartek
dok. ze str. W

miejs™u upl—sow—ł— się eieks—ndra Uobyl—rz ZSS 
przy hPS w Z—w—dzkiemD — wyróżnieni— uzysk—lix 
Piotr Pogudz i Piotr Pzionk— z ZSS przy hPS w 
U—dłubie

W k—tegorii szkoł— pon—dgimn—zj—ln— S miejs™e 
z—jęł— X—t—li— Urup— ZSS przy hPS w Z—w—dz- 
kiemD — wyróżnieni— zdobylix Łuk—sz P—™zkowski 
ZSS przy hPS w Z—w—dzkiem i qr—żyn— S—g—n 
SySW w Veśni™yF

W r—dosnej —tmo sferze zostały wrę™zone n—-
grody i wyróżnieni—D który™h fund—torem był Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy 
hPS w U—dłubieF U—żdy u™zestnik konkursu otrzym—ł dyplom z— udzi—ł

Wykon—ne przez u™zniów pr—™e już możn— podziwi—ć w holu St—rostw— 
Powi—towego w Strzel™—™h ypolski™hF

koordyn—tor konkursu 
Swon— Wiel™—rz

Spotk—nie kolędowe w U—dłubie

IW grudni— br. c—ł— społeczność Ze
społu Szkół Specj—lnych przy hPS w 
U—dłubie @uczniowie pr—cownicy, z—pro- 
szeni rodziceA or—z mieszk—ńcy hPS spo- 
tk—li się przy betlejemskiej st—jence, by 
wspólnie r—dow—ć się T—jemnicą fożego 
X—rodzeni—. U—żd— kl—s— mi—ł— możli
wość wcieleni— się w rolę Świętej Rodzi
ny i p—sterzy i z—śpiew—ni— wybr—nej 
kolędy. ho wspólnego kolędow—ni— do
łączył Wicest—rost— Powi—tu Strzeleckie
go p. W—ldem—r q—id—, który “w kolę
dzie „gich— noc”, śpiew—nej r—zem z k—drą 
szkoły i rodzic—mi, wcielił się w post—ć 
św. tózef—.

qwi—zdki przyniesione przez k—ż- 
dego uczestnik— spotk—ni—, zost—ły przy
pięte do betlejemskiego nieb— i dopiero 
kiedy wszystkie rozgwieździły nocny 
mrok, pok—z—ły moc n—szej szkolnej 
wspólnoty, w której n— co dzień odbij— 
się ...dobroć, miłość i pomoc potrzebu
jącym.

Piernikowe gwi—zdki upieczone spe- 
cj—lnie n— to spotk—nie przez kl—sę S 
gimn—zjum or—z słodycze pod—row—ne 
przez wicest—rostę b—rdzo wszystkim 
sm—kow—ły, — r—dosną świąteczną —t- 
mosferę wszyscy z—biorą do swoich do
mów i rodzin.

gywixsus Riqsy
W PRZihŚWIĄTiCZXYW XeSTRytU

We wtorek IQ grudni— w mur—ch 
ZSZ nr I w Strzelc—ch ypolskich po r—z 
kolejny gościł— deleg—cj— czesk— biorą- 
c— udzi—ł w Projekcie „gyWiXSUS 
RiqSy - P—rtnerskie projekty Regio. 
Uszt—łcenie z—wodowe - duże wyzw—nie 
współczesnej eduk—cji”. Wśród czeskich 
gości bylix przedst—wiciele wł—dz szkol
nych Ur—ju Srodkowoczeskiego Sngrid 
V—vrinkov—, dyrektor instytutu wspo- 
m—g—jącego n—uczycieli tiri roly or—z 
n—uczyciele p—rtnerskiej szkoły w Ul—d- 
nie z dyrektorem R—dkiem Strih—vk—. 
Stronę polską reprezentow—li przedsta
wiciele podmiotów p—rtnerskich - Uu- 
r—torium yświ—ty w ypolu Uur—tor r—- 
lin— filik, eureli— Stępień - dyrektor 
Wydzi—łu Wspom—g—ni— yświ—ty i Stra
tegii iduk—cyjnej Uur—torium yświ—ty 
w ypolu or—z wicedyrektor Wiesł—w— 
endros-Uostrzew— i Piotr Ł—b— - star
szy wizyt—tor Uur—torium yświ—ty w 
ypolu. Wojewódzki yśrodek hoskon—- 
leni— Snform—tycznego i Politechnicz
nego w ypolu reprezentow—ł hyrektor 
Vesł—w Tomcz—k, n—tomi—st ze strony 
ZSZ nr I udzi—ł w konferencji wzięlix 
dyrektor r—lin— U—jstur—, uczestniczą
cy w projekcie n—uczyciele or—z wice
st—rost— W—ldem—r q—id—.

tednym z punktów progr—mu wizy
ty było przyjrzenie się kszt—łceniu z—- 
wodowemu w n—szym kraju or—z ew—lu- 
—cj— dotychcz—sowych dzi—ł—ń w r—m—ch 
projektu. P—rtnerzy z gzech wizytow—- 
li opolskie szkoły z—wodowe, gentr— 
Uszt—łceni— Z—wodowego, — t—kże z—- 
st—n—wi—li się n—d przyszłością szkolnic- 
tw— z—wodowego we współczesnym świe- 
cie.

Poniew—ż spotk—nie odbyw—ło się 
w okresie przedświątecznym, goście z 
gzech podcz—s pobytu w Strzelc—ch 
ypolskich mieli możliwość skosztow—- 
ni— potr—w goszczących n— polskich sto- 
ł—ch podcz—s Wigilii i świąt fożego X—- 
rodzeni—. X—uczycielki przedmiotów g—-

HSVGeihS - gzy wiem już wszystkoC
Z inicj—tywy P—ństwowego Powi—- 

towego Inspektor— S—nit—rnego w Strzel
c—ch ypolskich P grudni— PHII roku 
zorg—nizow—no powi—towy konkurs wie
dzy, dotyczący profil—ktyki rSVGeShS. 
r—sło tego konkursu brzmi—ło „rSVG 
eShS - gzy wiem już wszystkoC” ho 
współpr—cy z—proszono Zespół Szkół 
Z—wodowych nr I w Strzelc—ch ypol
skich. Z— re—liz—cję pomysłu odpowi—- 
d—ły p. P—trycj— Płosz—j z PSSi w Strzel
c—ch ypolskich or—z p. iw— Puchowsk— 
i p. enn— W—ink— z ZSZ nr I. Pierw
szym et—pem przygotow—ń było opr—- 
cow—nie pyt—ń testowych i n—pis—nie 
regul—minu or—z ust—lenie miejsc—, w 
którym przeprow—dzony zost—nie test. 
X—stępnie wybór pl—cówek, które będą 
uczestniczyć w zm—g—ni—ch testowych. 
ho udzi—łu w konkursie z—proszono szko
ły pon—dgimn—zj—lne z Z—w—dzkiegox 
Zespół Szkół Z—wodowych i Viceum 
ygólnokszt—łcące or—z ze Strzelec ypol- 
skichx Zespół Szkół ygólnokszt—łcących 
i Zespół Szkół Z—wodowych nr I. Zgod
nie z regul—minem poszczególne pl—ców- 
ki mogły zgłosić do udzi—łu w konkursie 
IH k—ndyd—tów, wyłonionych według 
wł—snych ust—leń. Reprezent—nci szko
ły pełniącej rolę współorg—niz—tor— i jed
nocześnie gospod—rz— konkursu wyło
nieni zost—li n— podst—wie wyników 
szkolnego et—pu. Z—nim uczniowie przy
stąpili do pis—ni— oficj—lnego przywita
ni— młodzieży z poszczególnych szkół 
or—z otw—rci— powi—towego konkursu 
wiedzy „rSVGeShS - gzy wiem już 
wszystkoC” dokon—li p. U—t—rzyn— U—- 
noz— P—ństwowy Powi—towy Inspektor 
S—nit—rny or—z wicedyrektor ZSZ nr I 
p. endrzej Porębny. ho testu przystąpi
ło QI uczestników, których z—d—niem 
było rozwiąz—nie QH z—d—ń testowych w 
RS minut. Z— pr—widłowe odpowiedzi 
mogli oni uzysk—ć m—ksym—lnie RQ 
punkty. Po z—kończeniu części pisem
nej konkursu komisj— w skł—dziex opie
kunowie uczniów piszących test p. iw— 
Puchowsk— ZSZ Xr I w Strzelc—ch ypol

stronomicznych w ZSZ nr I, p—nie W—ł- 
gorz—t— T—cic— or—z U—t—rzyn— Uręp—- 
Stef—nik wr—z z uczni—mi przygotow—ły 
n— tę ok—zję minikol—cję wigilijną. T—k 
więc n— stole poj—wił się b—rszcz z uszk—- 
mi, k—rp wigilijny, k—pust— z grzyb—mi. 
Stoły pięknie udekorow—no elementa
mi bożon—rodzeniowymi, t—k że wszy
scy obecni poczuli zbliż—jące się święt—.

Po kol—cji n—stąpił— część konfe- 
rencyjno-merytoryczn—, w której dy
rektor r—lin— U—jstur— z—prezentow—ł— 
strukturę szkolnictw— z—wodowego w 
Polsce, z możliwości—mi kszt—łceni— w 
poszczególnych typ—ch szkół, ze szcze
gólnym uwzględnieniem kszt—łceni— 
pr—ktycznego. hyrektor Vzdelav—ci Sn- 
stitut Stredoceskeho kraje przedst—wił 
prezentację dotyczącą współczesnych 
problemów —bsolwentów n— czeskim 
rynku pr—cy or—z nowych wyzw—ń, z 
j—kimi styk— się kszt—łcenie z—wodowe 
w Republice gzeskiej.

skich, p. to—nn— Pol—ńsk— ZSy w Strzel
c—ch ypolskich, p. Wirosł—w— Uądzioł- 
k— Vy Z—w—dzkie, p. iw— Przybył— ZSZ 
Z—w—dzkie or—z p. U—t—rzyn— U—noz— 
P—ństwowy Inspektor S—nit—rny oceni
ł— pr—ce. W tym s—mym cz—sie dl— 
uczestników przygotow—no krótką część 
—rtystyczną - przedst—wienie profil—k- 
tyczne w wykon—niu uczniów ZSZ nr I 
w Strzelc—ch ypolskich @kl. S Tek or—z S 
TgA.

Zgodnie z ust—leni—mi komisji l—u- 
re—t—mi powi—towego konkursu wiedzy 
dot. Profil—ktyki rSVGeShS pod h—słem 
„rSVGeShS - gzy wiem już wszystkoC” 
zost—li uczniowiex
s miejs™e - U—t—rzyn— Sz™zep—ńsk— z 
Zespołu Szkół Z—wodowych Xr I w 
Strzelc—ch ypolskich @RH punktówA - 
uzysk—no lepszy wynik w dogrywce.
ss miejs™e - W—rtyn— ed—mie™ z Vi- 
ceum ygólnokszt—łcącego w Z—w—dz- 
kiem @RH punktówA
sss miejs™e - U—rolin— Signus z Viceum 
ygólnokszt—łcącego w Z—w—dzkiem @QW 
punktówA

Uontynuując z—początkow—ny pod
cz—s kol—cji wątek polskiej tradycji, p—ni 
eleks—ndr— Wnuk-gejzik, n—uczycielk— 
przedmiotów turystycznych, w formie 
multimedi—lnej z—prezentow—ł— zwycz—- 
je i tradycje świąteczne n— terenie Ślą
sk— ypolskiego.

g—łe spotk—nie upłynęło w b—rdzo 
przyj—znej i serdecznej —tmosferze. 
yprócz niewątpliwych w—rtości mery
torycznych, związ—nych z wymi—ną do- 
świ—dczeń or—z obserw—cji dotyczących 
szkolnictw— z—wodowego, uczestnicy 
wyjech—li ze Strzelec wzbog—ceni w nową 
wiedzę kulturową dotyczącą tradycji i 
obycz—jów Śląsk— ypolskiego. Uolej- 
nym et—pem projektu będzie wizyt— stro
ny polskiej w Ul—dnie, któr— z—pl—no- 
w—n— zost—ł— n— m—rzec PHIP r. T—k więcx 
xe SrvihAxyU s hy ZyfegZiNse 
w gzech—ch.

enn— Grzesińsk—

Wyróżnienie - eleks—ndr— Golik z 
Zespołu Szkół ygólnokszt—łcących w 
Strzelc—ch yp. @QV punktówA 
Wyróżnienie - Xikol— Guiz— z Ze
społu Szkół ygólnokszt—łcących w 
Strzelc—ch yp. @QV punktówA
Wyróżnienie - Ewelin— R—ko™zy z Vi- 
ceum ygólnokszt—łcącego w Z—w—dz
kiem @QV punktówA

hl— wszystkich l—ure—tów przewi- 
dzi—no n—grody rzeczowe. Środki fin—n- 
sowe n— ich z—kup pozysk—no z ypol
skiego Urzędu Wojewódzkiego @SHHzłA 
or—z St—rostw— Powi—towego w Strzel
c—ch ypolskich @SHHzłA.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczniom biorącym udzi—ł w powi—to- 
wym konkursie wiedzy.

enn— W—ink—
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p y w s e t s t r z i v i g u s
hom Pomo™y Społe™znej 
w Strzel™—™h ypolskie 
tel. RTIPQPW. RTIQRVH 
e-mailx dpsFstrzelceopolskiedwpFpl 
z filią w Szymiszowie
telF RTPQVRS 
z filią w Veśnicy 
telF RTQWVRH. RTQWVQH

hom Pomo™y Społe™znej w U—dłubie 
telF RTQTQQU. RTQTRPP. fax RTQTURR 
e-mailx dpskadlubPdgoP.pl

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

Zespół Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h 
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTIPPPS
e-mailx lo strzelce opdoP.pl

Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I 
w Strzel™—™h ypF
telF RTIPUHI
e-mailx zsz-strzelceopdoswiataForg.pl

Zespół Szkół Z—wodowy™h 
w Z—w—dzkiem
telF RTITPVV. RTITSRI
e-mailx zsz zawadzkiedinteria.pl

Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e 
w Z—w—dzkiem
telF RTITRQH
e-mail x lozawadzkiedgmail.com

Powi—towe gentrum Pomo™y Rodzinie 
w Strzel™—™h ypolskie 
telF RTIQQVI. RTIQWHI 
e-mailx pcprstrzelceopdopFpl

Por—dni— Psy™hologi™znoEPed—gogi™zn— 
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTIQHPT
e-mailx pppstrzelcedpoczta.onet.pl

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS 
w Z—w—dzkiem
telF RTPHHRT. RTITHRW. RTPHHRW 
e-mailx zss^zawadzkiedpoczta. onet.pl

Zespół Szkół Spe™j—lny™h 
w Strzel™—™h ypolski™h 
telF RTIPVVP 
e-mailx gimspecjdtlen.pl

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS 
w U—dłubie
telF RTQTRPP. RTQTQU
e-mailx zsskadlubdwp.pl

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

Szkolne S™hronisko Młodzieżowe 
w qórze Swf enny
telF RTISRUQ
e-mailx szkolneschroniskodwp.pl

S—modzielny Publi™zny Z—kł—d ypieki 
Zdrowotnej w Strzel™—™h ypolski™h 
telF RTIQPWI-WS
e-mailx szpitaldszpitalFstrzelce-op.pl

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

Uomend— Powi—tow— Poli™ji 
w Strzel™—™h ypolski™h 
telF RTPIPHH. RTPIWHQ

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

Powi—towy Inspektor—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 
e-mailx opstdpracaFgov.pl

Powi—towy Snform—tor Wedy™zny
Sz—nowni P—nstwoD

ydpowi—d—ją™ n— li™zne sygn—ły mieszk—ń™ów Powi—tu Strzele™kiego doty™zą- 
™e br—ku kompleksowej inform—™ji n— tem—t podmiotów świ—d™zą™y™h usługi me- 
dy™zne n— terenie Powi—tu Strzele™kiego St—rostwo Strzele™kie opr—™ow—ło, n— 
podst—wie d—ny™h przek—z—ny™h przez podmioty medy™zne, „Powi—towy Snfor- 
m—tor Wedy™zny”. Snform—tor jest publikow—ny n— ł—m—™h „Powi—tu Strzele™kie- 
go” or—z zost—nie umiesz™zony n— stronie internetowej www.powi—tstrzele™ki.pl 
h—ne zost—ną z—miesz™zone bezpł—tnie.
Podmiot udostępni—ją™y ponosi odpowiedzi—lność z— i™h treść.

X—d—l istnieje możliwość dosył—ni— d—ny™h. Ankietę możn— pobr—ć z strony 
www.powi—tstrzele™ki.pl z z—kł—dki Ankiet— ZyZ. Wypełnioną —nkietę możn— 
przesł—ć n— —dres —bidpowi—tstrzele™ki.pl bądź dost—rczyć ją do siedziby St—rostw— 
Powi—towego przy ul. tord—nowskiej P.

Podst—wow— Opiek— Zdrowotn—
Xiepubli™zny Zakład ypieki Zdrowotnej Wihew

uIf Wiejsk— Id RUeIHH fłotni™— Strzele™k—

Rejestr—™j—x UUGRTIUIVT 
Andrzej W—r™inkowski 

Od poniedzi—łku do piątku V.HH-IR.HH or—z IT.QH-IV.HH 
W godzin—™h IR.HH-IT.HH - wizyty domowe

Świadczenia realizowane w ram.ach. umowy z \arodowym. Funduszem Zdrowotnym

Xiepubli™zny Zakład ypieki Zdrowotnej 
Rehabilita™ja Wedy™zna 

uIf Powst—ń™ów S1f I—d RUeIHH Strzel™e Opolskie

Rejestr—™j—x UUGRTIPTVW 
www.reh—bilit—™j—-strzel™e.pl

Z—kł—d ™zynny od poniedzi—łku do piątku V.HH-IV.HH

Por—dy lek—rzy
Urystyn— P—ter - ™zw—rtek w godz. IT.HH-PH.HH 

W—rzen— Tomkiewi™z - Porwoł - piątek w godz. W.HH-IP.HH

Świadczenia realizowane w ramach umowy z Xarodowym Funduszem Zdrowotnym

qabinet hermatologii i Uosmetyki Vekarskiej 
hiRwsxe

uIf W—rk— Pr—wego PUd RUeIHH Strzel™e Opolskie

Rejestr—™j—x UUGRTIWVVS
www.dermin—.pl

Ew— rorowsk—-Półtor—k

Poniedzi—łek IS.HH-IV.HH
Wtorek W.HH-IR.HH
Srod— IS.HH-IV.HH
gzw—rtek V.HH-IR.HH
Piątek V.HH-IR.HH

Świadczenia realizowane w ramach umowy z Xarodowym Funduszem Zdrowotnym

Vaboratorium enality™zne vef
uIf St—wow— IP—d RUeIPH Z—w—dzkie

Rejestr—™j—x UUGRTITTSH 
www.l—b-z—w—dzkie.pl 

™zynne poniedzi—łek - piątek w godz. U.QH-IS.QH 
Pobier—nie m—teri—łu ™odziennie od U.QH-W.QH

Punkty pobr—ń:
Strzel™e yp., ul. Powst—ń™ów Śl. PR

™zynne poniedzi—łek - piątek w godz. U.QH-IH.HH 
yzimek, ul. gzęsto™howsk— QI

™zynne poniedzi—łek - piątek w godz. U.QH-W.HH 
Uędzierzyn - Uoźle, ul. r—rcersk— IR

™zynne poniedzi—łek - piątek w godz. U.QH-W.HH

Świadczenia realizowane w ramach umowy z Xarodowym Funduszem Zdrowotnym

embulans tędrekEWed 
Przewóz ™hory™h i osób niepełnosprawny™h 

endrzej t—™kowski

ul. Uorf—ntego IP, RU-IHH hziewkowi™e
TelGf—xx UURTIQQPI, Telx THP TUI PVU

Telx SQH UUH PVU
gzynne PRhGdobę

Świadczenia realizowane w ramach umowy z Xarodowym Funduszem Zdrowotnym

Sz—nowni Ulien™i3

PUS w Strzel™—™h ypolski™h SA informuje, że z dniem PH.IP.PHII r. uru™h—mi— 
n—stępują™e połą™zeni— —utobusowe z T—rgowiskiem Wiejskim w Strzel™—™h Opol- 
ski™h przy uli™y fudowl—ny™h - kursy w dni t—rgowe tj. wtorki i piątki.

PRZYteZDY STRZiVgi OPf - TeRGOWSSUO uk fudowl—ny™h

Goózf 
wyj—zdu

Uierunek przez GodzF 
przyj—zdu 
n— T—rgowisko

HVXPH kolonowskie Spórok HWXIH

HVXIH qĄSsyRywigE Ł—zisk—, B—rut HWXHS

HVXIH KIELCZA Z—w—dzkie HVXSS

HUXRH KRAPKOWICE Leśni™—, qór—.Sw.Anny HVXSS

HUXRS ZhZIESZyWIgE Leśni™—,Z—lesie Sl. HVXPT

HWXHH IZBICKO skrz. qrodzisko HWXRS

HVXRS IZBICKO SP Siedle™, Poznowi™e HWXPS

HVXPS izbicuo Su™h— HVXRS

HVXSH UtAZh B—l™—rzowi™e HWXQH

ODteZDY STRZiVgi OPf - TeRGOWSSUO uk fudowl—ny™h

Uierunek

izbicuo SP

przez

Poznowi™e, Siedle™

Godziny odj—zdu

IIXIS

KIELCZA Z—w—dzkie IIXRS

KOLON OWSKIE dk tędrynie,Spórok IIXSH

KRAPKOWICE qór— Św. Anny, Obrowie™ IHXSS

urośnica I qrodzisko IIXSS

LEŚNICA Z—lesie Wieś IIXPS

OPOLE Su™h—, Izbi™ko IPXHS

BARUT qąsiorowi™e,Ł—zisk—, IHXSS

UtAZh Sieroniowi™e IIXIS

PUS w Strzel™—™h ypolski™h SA informuje, że n— zle™enie Urzędu qminy w Z—- 
w—dzkiem uru™h—mi— z dniem I sty™zni— PHIP połą™zeni— komunik—™yjne według 
pod—nego niżej rozkł—du j—zdyx

ZeWeDZUSi gWiXTeRZ - URUPSUS WŁYX przez Żędowi™eD Uiel™zę

Przystanek P T P C P P C X

ZWAhZKIE gMENTARZ o HTXHS HUXPS HVXHH IPXPS IPXSS ISXRH ITXQH IWXQH

ZAWAhZKIE xyWE yś HTXHT HUXPT HVXHI IPXPT IPXST ISXRI ITXQI IWXQI

ZAWAhZKIE d.k HTXHV HUXPV HVXHQ IPXPV IPXSV ISXRQ ITXQQ IWXQQ

ZAWAhZKIE UM HTXIH HUXQH HVXHS IPXQH IQXHH ISXRS ITXQS IWXQS

ZAWAhZUIE ySIEhVE HTXIP HUXQP HVXHU IPXQP IQXHP ISXRU ITXQU IWXQU

ZAWAhZKIEqRAXIgZXA HTXIR HUXQR HVXHW IPXQR IQXHR ISXRW ITXQW IWXQW
ŻĘhyWIgE HTXIU HUXQU HVXIP IPXQU IQXHU ISXSP ITXRP IWXRP
ŻĘhyWIgE TARTAK HTXIW HUXQW HVXIR IPXQW IQXHW ISXSR ITXRR IWXRR
KIEVgZA WIEŚ HTXPP HUXRP HVXIU IPXRP IQXIP ISXSU ITXRU IWXRU

KIEVgZA ySIEhVE HTXPR HUXRR HVXIW IPXRR IQXIR ISXSW ITXRW IWXRW
KIEVgZA PKP HTXPU HUXRU HVXPP IPXRU IQXIU ITXHP ITXSP IWXSP
KIEVgZA Powstańców Śl HTXQH HUXSH HVXPS IPXSH IQXPH ITXHS ITXSS IWXSS

KIEVgZA qRAXIgA HTXQV HUYSV HVXQQ IPXSV IQXPV ITXIQ IUXHQ PHXHQ

KRUPSKI MŁYN SŁ p HTXRH HVXHH HVXQS IQXHH IQXQH ITXIS IUXHS PHXHS

URUPSUS WŁYX - ZeWeDZUSi gWiXTeRZ przez Uiel™zęD Żędowi™e

Przystanek P T P C P P C X

KRUPSKI MŁYN SŁ o HUXHH HVXIH HVXSS IQXIS IQXQS ITXPH IUXIH PHXIS

KIEVgZA qRAXIgA HUXHP HVXIP HVXSU IQXIU IQXQU ITXPP IUXIP PHXIU
KIEVgZA Powstańców Śl. HUXIH HVXPH HWXHS IQXPS IQXRS ITXQH IUXPH PHXPS
KIEVgZA PKP HUXIQ HVXPQ HWXHV IQXPV IQXRV ITXQQ IUXPQ PHXPV

KIEVgZA ySIEhVE HUXIT HVXPT HWXII IQXQI IQXSI ITXQT IUXPT PHXQI

KIEVgZA WIEŚ HUXIV HVXPV HWXIQ IQXQQ IQXSQ ITXQV IUXPV PHXQQ
ŻĘhyWIgE TARTAK HUXPI HVXQI HWXIT IQXQT IQXST ITXRI IUXQI PHXQT
ŻĘhyWIgE HUXPQ HVXQQ HWXIV IQXQV IQXSV ITXRQ IUXQQ PHXQV

ZAWAhZKIE qRAXIgZXA HUXPT HVXQT HWXPI IQXRI IRXHI ITXRT IUXQT PHXRI
ZAWAhZKIE ySIEhVE HUXPV HVXQV HWXPQ IQXRQ IRXHQ ITXRV IUXQV PHXRQ

ZAWAhZKIE UM HUXQH HVXRH HWXPS IQXRS IRXHS ITXSH IUXRH PHXRS

ZAWAhZKIE d.k HUXQP HVXRP HWXPU IQXRU IRXHU ISXSP IUXRP PHXRU
ZAWAhZKIE xyWE yś. HUXQR HVXRR HWXPW IQXRW IRXHW ITXSR IUXRR PHXRW

ZAWADZKIE gMENTARZ p HUXQS HVXRS HWXQH IQXSH IRXIH ITXSS IUXRS PHXSH

yzn—™zeni—x
P - UURSUJE 
T - UURSUJE 
g - UURSUJE 
X - UURSUJE

w hxs RyfygZE yh PONiEhziAŁUu hy psątuu 
w SyfyTY pywSZEhNiE
W Syf yTY,NSEhZSEVE S ŚWIĘTA
COhZIENNIE

Polskie Stow—rzyszeaie 
hi—betyków 

Uolo Powi—towe
RUeIHH Strzei™e ypolskieD 

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

tel komF THR SRH RHP

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. Paks cRV UU RRHIUHI

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

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

nie zamówionych nie zwr—c—my. 
hrukx hruk—rni— „PRO WihSe” 

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

Powi—towy Rze™znik Uonsumentów
TelF CRV UU RRHIUST
Wydzi—ł Uomunik—™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
Tel. wew.x UPU. UPV. UQH. UQI. UQP. UQQ. UQR. UQS
Wydzi—ł qeodezjiD U—rtogr—fiiD U—t—stru
i qospod—rki Xieru™homoś™i—mi
Tel. wew.x UQU. UQV. UQW. URH. URI. URP. URQ. URR.
URS. URT. URU. URWF
Wydzi—ł er™hitektoni™zno - fudowl—ny
Tel. wew.x UTH. UTI. UTP. UTQ.
Wydzi—ł yrg—niz—™yjny
Tel. wew. USH. USI. USP. USQ. USR. USS. UST. USU.
USV. UTR
Zespół Uontroli
Tel. wew.x UHS.

Wydzi—ł Z—rządz—ni— Uryzysowego
TelF wewFX UTT. UTU.
Wydzi—ł iduk—™jiD UulturyD
Uultury 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

Vok—lny Punkt Inform—™yjny
TelF wew. UHS
Wydzi—ł Inwesty™ji i Z—rządz—ni— 
Pundusz—mi
Tel. wew. UWH. UWI

dpskadlubPdgoP.pl
lo_strzelce_opdoP.pl
strzelceopdoswiataForg.pl
zsz_zawadzkiedinteria.pl
lozawadzkiedgmail.com
pppstrzelcedpoczta.onet.pl
onet.pl
gimspecjdtlen.pl
zsskadlubdwp.pl
soswlesnicadpocztaFonet.pl
szkolneschroniskodwp.pl
opstdpracaFgov.pl
ww.powi%25e2%2580%2594tstrzele%25e2%2584%25a2ki.pl
ww.powi%25e2%2580%2594tstrzele%25e2%2584%25a2ki.pl
%25e2%2580%2594bidpowi%25e2%2580%2594tstrzele%25e2%2584%25a2ki.pl
strzel%25e2%2584%25a2e.pl
ww.dermin%25e2%2580%2594.pl
z%25e2%2580%2594w%25e2%2580%2594dzkie.pl


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

ed multos annos3
hziś m—my z—sz™zyt i ogromną przy
jemność przedst—wić P—ństwu dwoje sz—- 
™owny™h tubil—tów - WH-l—tków.

W™ześniej, bo V grudni— świętow—ł swo
je okrągłe urodziny P—n Antoni t—skuł— 
z f—rutu.

P—ni Ann— W—ri— Seidel z Poręby - PI 
grudni—.

tubil—tów, j—k przyst—ło, odwiedzili w 
tym sz™zególnym dniu, nie tylko n—j- 
bliżsi, —le też wł—dze s—morządowe z 
gr—tul—™j—mi i kwi—t—mi.
ho n—jserde™zniejszy™h ży™zeń zdrowi—, 
dni bez trosk, z— to pełny™h ™iepł— i 
r—doś™i - dołą™z—my również swoje - Ad 
multos —nnos3

PUNKT
INFORMACYJNY

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Punduszu Rozwoju Regionalnego 
w ranach Programu Operacyjnego Porno™ Techniczna PHHUePHIQ we współpracy 

z Winisterstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

W—sz pomysłD —le br—kuje gi środków n— jego re—liz—cjęC

LyKALNY PUNKT SNFyRWAgYJNY y FUNDUSZAgr 
iUROPiJSKSgr W STRZiLgAgr yPyLSKSgr

serdecznie z—pr—sz— wszystkie z—interesow—ne osoby do skorzyst—ni— 
z bezpł—tnych indywidu—lnych konsutacji w z—kresie funduszy 

unijnychD org—nizow—ne w r—m—ch Wobilnego Punktu Snform—cyjnego 
fędziemy n— P—ństw— czek—ćx

IQ styczni— PHIP @piątekA w s—li przy fibliotece Publicznej 
w Kolonowskiem n— rogu uk Szkolnej or—z uk I W—j—D 

w godzin—ch od WfHH do IQfHH
Konsutacje w r—m—ch Wobilnego Punktu Snform—cyjnego będą 
udziel—ne w Urzędzie qminy Jemielnic— PHf k—żdego miesiąc—F 

Szczegółowych inform—cji w przedmiotowej spr—wie udzielą P—ństwu 
konsult—nci Lok—lnego Punktu Snform—cyjnego 

o Fundusz—ch iuropejskich w Strzelc—ch ypolskich 
p—ni Swon— J—gusz i p—ni S—bin— Kiełb—s— 

pod numerem telefonux UU RRH IU HS 

lub —dresem poczty e-m—ilx pciegdpowi—tstrzeleckkpl
W przyp—dku pyt—ń z—pr—sz—my również do odwiedzeni— n—s 

osobiścieF Zn—jdujemy się w St—rostwie Powi—towym w Strzelc—ch 
ypolskich przy uk Jord—nowskiej P @p—rterD pokój nr UA

SiROigZNSi ZAPRASZAMY33 3

V Wikołajkowy Turniej
dok. ze str. R

sytu—™ji ”s—m n— s—m”, zost—ł ogłoszo
ny n—jlepszym br—mk—rzem. X—tomi—st 
T strzelony™h br—mek pozwoliło W—r- 
kowi U—lli z U—dłub—D n— zdoby™ie tytu
łu król— strzel™ów turnieju.

yrg—niz—torzy - ™złonkowie Ludo
wego Ulubu Sportowego Zieloni Spórok 
- z—db—li o profesjon—lne przyję™ie go- 
ś™i. Xie br—kow—ło słodkiego po™zęstun- 
ku, gorą™ego posiłku, ™zy ™iepły™h i 
zimny™h n—poi. Z—rząd Ulubu z—zn—™z—,

Uilometr łańcucha
W mury Zespołu Szkół ygólno- 

kszt—ł™ą™y™h w Strzel™—™h ypolski™h n— 
dobre z—goś™ił— m—gi— Świąt fożego X—- 
rodzeni— . Wszys™y ™hętni u™zniowie z—- 
równo gimn—zjum j—k i li™eum w dni—™h 
od IR do IT.IP.PHII roku przyłą™zyli 
się do —k™ji „Ł—ń™u™howy z—wrót gło
wy”, której ™elem było stworzenie j—k 
n—jdłuższego ł—ń™u™h— świąte™znego z 
kolorowy™h p—sków p—pieru i przyozdo
bienie nim szkolny™h ™hoinek i koryta
rzy. Pomysłod—w™ą —k™ji był— n—u™zy- 
™ielk— wy™how—ni— fizy™znego -p—ni 
fe—t— Wehli™h. której w zre—lizow—niu 
pomysłu pom—g—ł— p—ni W—gd—len— 
pij—łkowsk— również n—u™zy™ielk— wy- 
™how—ni— fizy™znego, wspier—n— dziel
nie przez p—nią ped—gog Aleks—ndrę 
Uropielni™ką.

U™zniowie kleili ł—ń™u™h n— długi™h 
przerw—™h międzylek™yjny™h or—z w 
™z—sie wolnym od z—jęć lek™yjny™h. ho 
—k™ji przyłą™zyły się osoby nie ćwi™zą- 
™e n— z—ję™i—™h wy™how—ni— fizy™znego 
or—z wszys™y ™i, którzy ™h™ieli u—tr—k- 

że zorg—nizow—nie turnieju nie byłoby 
możliwe bez pomo™y sponsorów, któ
rym n—leżą się sz™zególne podziękow—- 
ni—F tuż ter—z wszys™y z nie™ierpliwo- 
ś™ią ™zek—my n— przyszłoro™zny Wiko- 
ł—jkowy Turniej Piłki r—lowej, — po roz- 
mow—ch w kulu—r—™h możn— wniosko- 
w—ć, że uw—g— org—niz—torów tym ra
zem skupi się n— n—jmłodszy™h klubo- 
wy™h z—wodnik—™h.

Wi™hał heja

™yjnić swoje lek™je wy™how—w™ze. Po- 
™zątkowo większe z—interesow—nie po
mysłem wyk—zyw—li u™zniowie gimn—- 
zjum jedn—kże z biegiem ™z—su przeko- 
n—li się również do niego li™e—liś™i. Wy
nik koń™owy przeszedł n—jśmielsze 
o™zekiw—ni— org—niz—torek. Przez nie- 
spełn— trzy dni ud—ło się stworzyć ł—ń- 
™u™h o długoś™i IIII metrów i PH ™en- 
tymetrów z—wier—ją™y IQ RSP ogniw—. 
X— sz™zególne wyróżnienie z—sługują 
u™zniowie kl—s pierwszy™h gimn—zjum, 
którym w piątek IT grudni— PHII roku 
przez niespełn— dwie godziny lek™yjne 
ud—ło się stworzyć ł—ń™u™hD który połą- 
™zył drzwi do s—li gimn—sty™znej z g—bi- 
netem dyrektor— szkoły.

Wszystkim biorą™ym udzi—ł w —k™ji 
n—leżą się ogromne podziękow—ni— i gr—- 
tul—™je. Ter—z pozost—je n—m tylko to 
wszystko rozwiesić w szkole.

Podziękow—ni— dl— u™zenni™ kl—sy 
SS™ gimn—zjumx Anety hrewniok, V—nes- 
sy Uubzdy, Swony Thiel, Wiktorii Wi- 
™h—lik z— pomo™ w org—niz—™ji.

Pod t—kim h—słem Powi—tow— St—- 
™j— S—nit—rno-ipidemiologi™zn— w 
Strzel™—™h ypolski™h zorg—nizow—ł— 
konkurs pl—sty™zny, którego ™elem było 
wykon—nie z—kł—dki z—wier—ją™ej treś™i 
o tem—ty™e —ntytytoniowej. Uonkurs 
—dresow—ny był do u™zniów szkół pod- 
st—wowy™h i gimn—zj—lny™h z pl—™ówek 
powi—tu strzele™kiego, w który™h re—li- 
zow—ny jest progr—m profil—ktyki p—le
ni— tytoniu pt. „Zn—jdź wł—ś™iwe roz- 
wiąz—nie”.

ho konkursu przystąpiły ™ztery pl—- 
™ówki, tj. Zespół Pl—™ówek yświ—towy™h 
“w U—dłubie, Publi™zn— Szkoł— Podst—- 
wow— Xr P w Strzel™—™h yp., Publi™zn— 
Szkoł— Podst—wow— w t—ryszowie or—z 
Publi™zne qimn—zjum Xr I w Strzel™—™h 
yp. X—desł—no V pr—™ konkursowy™h. 
Rozstrzygnie™ie konkursu odbyło się T 
grudni— w siedzibie PSSi. Uomisj— kon- 
kursow— w skł—dziex przewodni™zą™y 
U—t—rzyn— U—noz— - P—ństwowy Po- 
wi—towy Snspektor S—nit—rny or—z ™złon- 
kowiex P—try™j— Płosz—j - pr—™ownik 
Sek™ji Promo™ji Zdrowi— i yświ—ty Zdro
wotnej i W—ri— Uołodziej - pr—™ownik

ech, co to były za wigilie.
tuż po r—z IV. w Spe™j—lnym yśrod- 

ku Szkolno - Wy™how—w™zym w Leśni- 
™y ludzie z—siądą do wigilijnego stołu. gi 
ludzie to, o™zywiś™ie, u™zniowie, n—u™zy- 
™iele, wy™how—w™y, pr—™owni™y —dmi- 
nistr—™ji i obsługi, probosz™z leśni™kiej 
p—r—fii, przedst—wi™iele Starostw— Powi—- 
towego, R—dy Powi—tu, Urzędu qminy, 
y™hotni™zej Str—ży Poż—rnej, Uur—to- 
rium yświ—ty, pl—™ówek oświ—towy™h i 
kultur—lny™h, sponsorów.

A z—™zęło się wszystko od pomysłu 
emerytow—nego dziś n—u™zy™iel— m—te- 
m—tyki - p—n— U—zimierz— Przybyłk—. 
Po™zątkowo spotk—ni— opł—tkowe były 
org—nizow—ne tylko dl— u™zniów i n—- 
u™zy™ieli z—s—dni™zej szkoły z—wodowej. 
To były b—rdzo skromne wigilie. W jed
nej z s—l lek™yjny™h w ogromnym g—rze 
gotow—n— był— zup— grzybow— @ku™h—- 
rz—mi byli n—u™zy™iele i u™zniowieA. t—k- 
żeż t— zup— był— pyszn—3 X— deser były 
słody™ze ofi—row—ne przez sponsorów. 
Stół był skromnie z—st—wiony, —le n—j- 
w—żniejsz— był— świąte™zn— —tmosfer—, 
skł—d—nie sobie ży™zeń, ł—m—nie się 
opł—tkiem, śpiew—nie kolęd.

Potem uro™zystość się rozrosł—. 
gor—z wię™ej było z—proszony™h goś™i, 
n— stole, opró™z zupy grzybowej, poj—- 
wiły się tr—dy™yjne m—kówki, przyrzą- 
dz—ne przez z—przyj—źnione Siostry Słu- 
żebni™zki z Leśni™y. Ten śląski wigilijny 
deser, wykon—ny przez Siostry, nie m— 
sobie równy™h. hzięki sponsorom, któ- 
ry™h z roku n— rok przybyw—ło, n— świą- 
te™znym stole zn—l—zły się również pier
niki, ™i—st—, owo™e, słody™ze, n—poje. Zo
stało zmienione również miejs™e spo- 
tk—ni—F yd wielu l—t to do stołówki SySW 
w Leśni™y przybyw—ją w ten dzień z—- 
proszeni goś™ie. test on— świąte™znie ude- 
korow—n—. X— ś™i—n—™h poj—wi—ją się gir- 
l—ndy, u sufitu - mienią™e się gwi—zdy, n— 
stoł—™h - świąte™zne stroiki i świe™zni- 
ki. hekor—™je, n— wiele tygodni przed 
świętami, wykonują u™zniowie wraz z n—- 
u™zy™iel—mi.

Nie palę, bo...
Sek™ji rigieny hzie™i i Włodzieży 
z—de™ydow—ł— wyróżnić pr—™e 
konkursowe n—stępuj ą™y™h
u™zniówx
Wi™h—eli Szł—py z Zespołu Pl—™ó- 
wek yświ—towy™h w U—dłubie, 
Ag—ty gzek—ły z Publi™znej Szko
ły Podstawowej Xr P w Strzel™—™h 
yp.D 
h—wid— Wil™zk— z Publi™znej 
Szkoły Podstawowej w t—ryszowie. 
X—leży z—uw—żyć, że n—grodzone 
pr—™e z—wier—ły nie tylko popraw
ne treś™i merytory™zne, —le rów
nież ™iek—wą sz—tę gr—fi™zną. Z 
pewnoś™ią wykon—nie i™h wym—- 
g—ło zn—™znego z——ng—żow—ni— 
u™zniów or—z opiekunów szkol- 
ny™h.
yfi™j—lne wrę™zenie p—miątko- 
wy™h dyplomów or—z upominków 
ufundow—ny™h wspólnie z Urzę
dem Wiejskim w Strzel™—™h ypolski™h mi—ło miejs™e IQ grudni— br. “w siedzibie 
tutejszej St—™ji.

Wszystkim u™zniom, którzy przystąpili do konkursu jesz™ze r—z skł—d—my 
gr—tul—™je or—z gorą™e podziękow—ni—.

Patry™ja Płoszaj

Ter—z zupę grzybową gotują p—nie 
ku™h—rki, — pom—g—ją im u™zniowie 
przygotowują™y się do z—wodu ku™h—- 
rz—F W—kówki jedn—k, t—k j—k n— po- 
™zątku, przyrządz—ją Siostry Służebni™z- 
ki.

ypró™z str—wy dl— ™i—ł— jest rów
nież u™zt— dl— du™h—. go roku u™zniowie 
pod okiem n—u™zy™ieli przygotowują j—- 
sełk—D które ™z—sem wzrusz—ją, ™z—sem 
rozśmiesz—ją, —le z—wsze pozost—wi—ją 
w ser™—™h słu™h—™zy g—rść myśli n— świą- 
te™zny ™z—s.

Również w tym roku z—siądziemy 
wspólnie do wigilijnego stołu, spróbuje
my tr—dy™yjny™h potr—w, podzielimy się 
opł—tkiem, złożymy sobie ży™zeni—, 
z—śpiew—my kolędy. t—sełk— będą nosiły 
tytuł „gzy pójdą przywit—ć fog—C” i 
m—my n—dzieję, że st—ną się ok—zją do 
z—st—nowieni— się n—d tym, ™o w ży™iu 
jest n—jw—żniejsze.

qoś™ie otrzym—ją wykon—ne przez 
u™zniów z pomo™ą n—u™zy™ieli drobne 
świąte™zne upominki i k—rtki z ży™ze- 
ni—mi.

T—k, j—k d—wniej, przebyw—ją u n—s 
dzie™i i młodzież z różny™h rodzin. Xie 
z—wsze mogą w 
ni™h doświ—d- 
™zyć rodzinnego 
™iepł— i przeżyć 
święt— fożego 
X—rodzeni— w 
pr—wdziwej świą- 
te™znej —tmos- 
ferze. 
hl— ni™h wspól
ne wigilie są 
sz™zególnie 
w—żne. Tworzy
my wtedy jedną 
wielką rodzinę. 
Te spotk—ni— 
mogą mieć miej- 
s™e dzięki po- 
mo™y fin—nso- 
wej sponsorów.

ho n—szy™h n—jwierniejszy™h d—r™zyń- 
™ów n—leżąx f—nk Spółdziel™zy w Leśni- 
™y, Rolni™z— Spółdzielni— Produk™yjn— 
w Leśni™y, Z—kł—dy Uoksowni™ze w 
Zdzieszowi™—™h, fiuro Podróży Sindb—d 
w ypolu, Produ™ent yp—kow—ń tokey 
Pl—stik fl—™howni— w Uędzierzynie - 
Uoźlu, Produ™ent ghemii qospod—rczej 
i Uosmetyków - W™fride w Strzel™—™h 
ypolski™h i inni, —le nie sposób wymie
nić wszystki™h. Z— k—żdą ok—z—ną, n—- 
wet n—jmniejszą pomo™, serde™znie dzię
kuj emy.

A n— konie™ t—k, j—k przed rokiem, i 
dwom—, i trzem— ... i osiemn—stom—, 
z—nim świ—t st—nie się bi—ły j—k opł—tek 
i wszys™y z—siądą do świąte™znej wie- 
™zerzy, skł—d—my tym z P—ństw—, z któ
rymi nie będzie n—m d—ne spotk—ć się 
osobiś™ie, bożon—rodzeniowe i nowo- 
ro™zne ży™zeni—.

eby te n—d™hodzą™e Swięt— peb 
ne były rodzinnego ™iepł—D r—doś™i 
i spokojuD — Xowy Rok przyniósł 
spełnienie m—rzeń i wiele sukceE 
sów z—wodowy™h i osobisty™hF

SySW w Vesni™y
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