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P p y w s e t s t r z i v i g u s
fudżet n— rok PHIP u™hw—lony X— ile st—ć powi—tC

yst—tni— sesj— R—dy Powi—tu StrzeE 
le™kiego w PHII roku odbył— się PV grudE 
ni— i poświę™on— był— w zn—™zniej mieE 
rze spr—wom fin—nsowymF qłównie buE 
dżetowi Powi—tu Strzele™kiego n— rok 
PHIPd —le nie tylkoF

Wpierw jedn—k R—d— z—pozn—n— 
zost—ł— z inform—cją st—rosty ntF współE 
pr—™y s—morządów gmin z s—morządem 
powi—towymF Spośród z—proszony™h n— 
sesję burmistrzów i wójtówD z z—proszeE 
ni— skorzyst—ł— jedynie wójt Szbi™k— - 
p—ni frygid— Pytek

W tr—k™ie dyskusji r—dny t—nusz 
Żyłk— poinformow—łD że pod™z—s ost—tE 
niej sesji próbow—ł przeforsow—ć, by o 
współpr—™y wypowiedzi—ły się dwie stroE 
nyD —le R—d— odrzu™ił— ten wniosekF 
Zd—niem r—dnego podst—wowymi ce- 
™h—mi inform—™ji sąx użyte™zność @™o 
prow—dzi do podję™i— de™yzji w przyE 
szłoś™iAD tr—fność inform—™ji @nie poE 
mij— się ż—dny™h elementówAD pr—wdziE 
wość @n—zyw—nie rze™zy po imieniuA i 
weryfikow—lność @spr—wdzenieD uzupełE 
nienieD pogłębienieD rozszerzenieAFproE 
siłem - mówił r—dny - —by zwró™ić się 
do wójtów i burmistrzów z z—pyt—niem 
w j—kich obsz—r—™h możn— by tę współ- 
pr—™ę popr—wićF Tego mi br—kuje w 
przedst—wionej inform—cjk Xie n—zw—ł- 
bym jej ,,inform—™ją o współpracy”, —le 
inform—™ją o „wykon—nych z—d—ni—ch 
w roku PHII”f Snform—cj— to nie tylko 
to, co zrobiliśmy, —le to, przed czym 
ewentu—lnie stoimy, npF sieć komuni- 
k—cyjn— do roku PHIT m— współgr—ć z 
gminnymk

R—dny t—n fogusz - jest to pierw- 
sz— inform—cj— i myślęD że odzwiercie- 
dl— te z—d—ni—D które były re—lizow—ne 
nie tylko przez powi—t strzeleckiD —le 
również wspólnie z gmin—mk X— pew
no są pewne niedomówieni—D być może 
tych dzi—ł—ń byłoby więcejF Xiemniej 
t— współpr—c— n— co dzień istniejeF

Wójt frygid— Pytel - Wy, przed
stawiciele gminD spotyk—my się ze sta
rostą n— bieżącoF X—sz— współpr—c— jest 
b—rdzo ścisł—D często „n— telefon” ybec- 
nieD po kontroli z—rządczejD w z—s—dzie 
wszystko powinno być dokumentow—- 
neD w tym n—sze spotk—ni—F t— ze swojej 
stronyD w z—kresie współpr—cy mojej 
gminy z powi—tem mogę powiedzieć 
tyle, że chci—łoby się więcejD —le musi- 
my zrozumieć, że s—morządy są ogra
niczone fin—nsowoF To też dzi—ł— w 
drugą stronę - z—d—ni—D które re—lizuje 
powi—t moglibyśmy wspier—ć, —le tego 
nie czynimy, bo nie m—my pieniędzyF 
t— mogę tylko podziękow—ć p—nu st—- 
rościeD z—rządowi or—z R—dzie Powi—tu 
z— toD że n—sze propozycje przyn—j- 
mniej w części są re—lizow—neF hzięku- 
ję z— toF WyślęD że jeśli przyjdzie cz—sd 
że wszyscy będziemy mieć pod dostat
kiem pieniędzy, wtedy będziemy mogli 
zdzi—ł—ć dużo więcejF teśli npF ogłoszo
ny będzie dod—tkowy n—bór n— drogi, — 
zwł—szcz— n— tę oczekiw—ną - do ytmta 
Xowy n—bór nie obejmuje dróg powi—- 
towych, dl—tego rozumiem R—dę, że nie 
możn— tej drogi zgłosić do dofin—nso- 
w—ni—F teszcze r—z dziękuję, p—nie Sta
rosto i proszę o kontynuow—nie tych 
n—szych spotk—ńF

R—dny U—zimierz Uub—l - W tej 
inform—cji pod—no, że odbył się cykl 
spotk—ń w spr—wie k—n—łu hutniczego 

w Z—w—dzkiemF qmin— Z—w—dzkie n— 
st—wie hutniczym prow—dzi inwestycję 
wieloletnią związ—ną z z—gospod—row—- 
niem dorzecz— W—łej P—nwk Włod—rze 
województw—, powi—tu i gminy spoty- 
k—ją sięF Xie wiem, n—d czym r—dząF 
Skoro gmin— Z—w—dzkie m— k—n—ł hut
niczy i prow—dzi n— jego terenie inwe
stycję, to wyd—je się, że spr—w— jest roz- 
wiąz—n— - gmin— m— robić wszystko, 
by utrzym—ć go w czystości i —by speł- 
ni—ł funkcję rekre—cyjną dl— z—d—ń, które 
gmin— prow—dzk X—tomi—st jest z—zn—- 
czony cykl spotk—ń - czemu on służył 
i ile spotk—ń m— się odbyć, by spr—w— 
był— c—łkowicie z—ł—twion—F Wnie się 
wyd—je, że tych spotk—ń nie potrzeb—, 
skoro gmin— wykonuje inwestycjęF

R—dny Xorbert Vysek - Wyślę, 
że sporządzenie inform—cji o współpra
cy pomiędzy s—morząd—mi jest rzeczą 
trudną, zwł—szcz—, że nie jest on— ure- 
gulow—n— ust—wowoF Wnie osobiście t— 
inform—cj— z—dow—l—, —le dyskutując ten 
problem n— posiedzeniu Uomisji qo- 
spod—rczej poj—wił się tem—tx kto ile 
wyd—ł środków n— te wspólne przedsię- 
wzięci—F Tego nie dop—trzyłem się w 
m—teri—leF ytrzymując od cz—su do cz—su 
z—proszenie n— sesję R—dy qminy 
uczestniczę w niejF Wyślę, że cz—sem 
r—dni pewnych spr—w nie rozumieją i 
dom—g—ją się, by st—rost— przyjech—ł n— 
sesję i wytłum—czył im dl—czego drog— 
z ytmic do Szbick— nie jest jeszcze zro- 
bion—F Uw—ż—m, że nic by się nie st—ło, 
by przedst—wiciel powi—tu był obecny 
n— takiej sesji i wysłuch—ł r—dnychF Re- 
—sumując, Uomisj— qospod—rcz— przy
jęta inform—cjęF

St—rost— tózef Sw—™zyn— - qdy- 
by nie było powodzi, nie byłoby i pro
blemu k—n—łu hutniczegoF ele problem 
jestF Z mojej inicj—tywy, po powodzi 
spotk—liśmy się w Z—w—dzkiem Q-krot- 
nieF Tem—tem spotk—ni— było ust—lenie 
wł—ściciel— k—n—łuF test on połączony z 
rzek—mix Uieleczk— i W—ł— P—newF Po
zwolenie wodno-pr—wne mówi, że z—- 
rządcą jest W—lcowni— Rur endrzej f ted- 
n—k nie jest on jej potrzebny w chwili 
obecnejF Wystąpiliśmy do m—rsz—łk— 
województw— i ok—z—ło się, że w reje
strze RZqW widnieje, że k—n—łem po
winien z—rządz—ć W—rsz—łek Wojewódz
tw— ypolskiegoF ele ten stwierdził, że 
k—n—ł hutniczy n—leż—łoby z—syp—ć, bo 
nie jest nikomu potrzebnyF Z r—cji po
łożeni— powinien być wł—snością gmi- 
nyF Wyszedł przy tym problem, kto 
powinien remontow—ć uszkodzony 
przez powódź w—Ł Tem—t nie jest roz- 
wiąz—nyF qmin— wykonując inwestycję 
n— st—wie musi—ł— z pewnością wystą
pić o użyczenie k—n—łuF Uwesti— wł—- 
sności jest jedn—k b—rdziej skompliko- 
w—n—x k—n—ł, Uieleczk— i W—ł— P—new - 
dno n—leży do RZWq, sk—rpy są wł—- 
snością kogoś innegoF Wł—ścicielem jest 
również Sk—rb P—ństw— reprezentow—- 
ny przez starostę, który nie m— ż—d- 
nych n— ten cel środkówF Tem—t jest 
b—rdzo skomplikow—nyF yst—tnie spo- 
tk—nie było w PHIH r - mogę udostęp
nić protokół

yst—tecznie, przygotow—n— przez 
st—rostę inform—cj— o współpr—cy z s—- 
morząd—mi gmin zost—ł— przyjęta jed- 
nogłośnieF

W d—lszej części obr—d przystąpio

no do om—wi—ni— przyszłorocznego 
budżetu Powi—tu StrzeleckiegoF Prze
wodniczący Uomisji fudżetu przedsta
wił opinie do projektu uchw—ły w tej 
spr—wieF

R—dny Pf Łup—k - Wł—ściwie n—le
ż—łoby powtórzyć opinię z— Region—lną 
Szbą ybr—chunkowąF ele przedst—wię 
opinię zbiorczą po obróbce projektu 
budżetu przed —utopopr—wkąF

ytóż Uomisj— fudżetu n— swym 
posiedzeniu w dniu IP grudni—, po do- 
kł—dnym prze—n—lizow—niu projektu 
or—z wszystkich opinii komisji proble
mowych post—nowił— pozytywnie z—- 
opiniow—ć przygotow—ny przez Z—rząd 
Powi—tu Strzeleckiego projekt budżetu 
n— rok PHIPf

W tr—kcie posiedzeni— rozp—trzo- 
no n—stępujące wnioski x
• Uomisji qospod—rczej dotyczący 

z—kupu t—bletów n— potrzeby rad
nych powi—tu strzeleckiegoY

• Uomisji fezpieczeństw— dotyczą
cy wsp—rci— fin—nsowego n— dzi—- 
ł—lność ochotniczych str—ży poż—r- 
nych funkcjonujących n— terenie 
powi—tu strzeleckiego, w tym Z—- 
rządu Powi—towego ychotniczych 
Str—ży Poż—rnychY

• Uomisji fudżetu dotyczący prze- 
zn—czeni— oszczędności przetargo
wych n— remont drogi powi—towej 
łączącej powi—t strzelecki z powi—- 
tem oleskim @drog— nr y IWSV od 
skrzyżow—ni— z drogą wojewódzką 
do WyślinyAF
W tr—kcie dyskusji n—d wniosk—mi, 

po wyj—śnieni—ch uzysk—nych od sta
rosty i członków Z—rządu Powi—tu, — 
t—kże p—ni sk—rbnik, Uomisj— fudżetu 
odrzucił— wniosek dotyczący przezn—- 
czeni— oszczędności przet—rgowych n— 
remont drogi powi—towej łączącej po
wi—t strzelecki z powi—tem oleskim @dro- 
g— nr y IWSV od skrzyżow—ni— z drogą 
wojewódzką do WyślinyA uz—s—dni—jąc 
skromnością środków przezn—czonych 
n— inwestycje drogowe w budżecie po
wi—tu or—z niewi—domym wynikiem 
rozstrzygnięć przet—rgowych związ—- 
nych z inwestycj—mi drogowymk

X—tomi—st wnioski Uomisji qospo- 
d—rczej i Uomisji fezpieczeństw— Uo
misj— fudżetu post—nowił— przek—z—ć 
do Z—rządu Powi—tu celem rozp—trze- 
ni— w tr—kcie re—liz—cji budżetu powi—tu 
w roku PHIPf

hod—tkowo poinformuję - konty- 
nuow—ł r—dny - że pokłosiem tej opinii 
w —utopopr—wk—ch do projektu budże
tu n— PHIP r już są pozycjex z—kup ta
bletów dl— r—dnych - QQ tysF zł or—z 
środki dl— ySP - IS tysF zŁ Uwot— t— 
uwzględni— wniosek Z—rządu Powi—to
wego ySPF Uomisj— fezpieczeństw— 
wnioskow—ł— o kwotę RH tysF zł, —le 
Z—rząd Powi—tu przychylił się do pro
pozycji Z—rządu Powi—towego ySPF 
Projekt budżetu ch—r—kteryzuje się n—d- 
wyżką operacyjną, j—ko zwi—stunem 
oszczędz—ni— i rozsądnego wyd—w—ni— 
pieniędzyF X—dwyżk— przezn—czon— jest 
n— zmniejszenie długu Uomisj— z troską 
p—trzy n— c—łkowity dług powi—tu ho 
m—ksym—lnej wysokości TH7 jest n—m 
jeszcze d—leko, — n— koniec roku m—my 
wsk—źnik IW,QP7f gzyli w tym z—kre
sie jest bezpiecznieF fezpieczny jest 
również wsk—źnik rocznych spł—t - 

m—XF wynosi IS7, — n—sze wsk—źniki 
pl—sują się w gr—nic—ch połowy tej wiel- 
kośck Spł—ty n— przyszły rok wynoszą 
QfTISfHHH zŁf Wyślę, że nie sposób z—- 
spokoić wszystkich oczekiw—ń, często 
odwołujemy się do potrzeb drogowychF 
e n— ten cel trzeb— by okF SHH-THH mln 
zł, —by zrobić wszystkie drogk Z— pr—ce 
n—d projektem dziękuję r—dnym, Z—- 
rządowi, p—ni Sk—rbnik i c—łemu Wy- 
dzi—łowi Pin—nsowemu

ydnosząc się do Przewodniczące
go Uomisji qospod—rczej - —utor— proś
by o ponowne prze—n—lizow—nie remon
tu drogi z Szbick— do ytmic @z kredy
tem wsk—z—nym j—ko źródło pokryci—A, 
Uomisj— fudżetu nie mogł— przyjąć tej 
prośby j—ko wniosku

R—dny tF fogusz pyt—ł, czy przed 
przystąpieniem do dyskusji st—rost— 
chci—łby przedst—wić j—kieś uzupełnie
ni— do projektu budżetu n— rok PHIPC 
St—rost— tF Sw—czyn— - fudżet n— przy
szły rok jest budżetem n—szych możli- 
wośck testeśmy ogr—niczeni z—pis—mi 
—rtF PRP i —rtF PRQf Rok PHIP będzie 
rokiem wielu niewi—domychF W przy
szłym roku o P punkty procentowe 
wzrośnie skł—dk— emeryt—ln—F W n—- 
szym przyp—dku jest to okF SHH-THH 
tysF zŁf Poniew—ż nie jest z—twierdzony 
budżet p—ństw—, nie zn—my ostatecz
nych kwotF X—sze wyd—tki n— rok przy
szły w dobie kryzysu zost—ły zn—cząco 
ogr—niczone - zmniejszyliśmy pulę 
środków n— p—tron—ty, n— ochronę n—d 
z—bytk—mk go do drogi Szbicko-ytmi- 
ce - chcielibyśmy ją zrobićF W prze
szłości mi—ł— to być drog— wojewódzk— 
j—ko ciąg komunik—cyjny do potencj—l- 
nego lotnisk— w U—mieniu Sk Projekt 
„lotnisko” up—dł, — powi—t strzelecki 
zost—ł z problememF hl—tego, j—k tyl
ko możliwe były do pozysk—ni— środki 
ze „schetynówek”, wyremontow—liśmy 
odcinek będący w n—jgorszym st—nie - 
przez ytmiceF Ter—z zmodernizow—li- 
śmy krótki odcinek, —by mieszk—ńcy 
uIf qogolińskiej w Szbicku mogli spo
kojnie sp—ćF teśli chodzi o d—lsze per
spektywy w z—kresie środków zewnętrz
nych - nie m— sz—ns n— „schetynów- 
ki”, bo jest tylko PHHmln zł w sk—li 
kraju Xie będzie pieniędzy z krajowej 
rezerwy, które dost—ł s—morząd woje
wództw— opolskiego n— drogi lok—lneF 
Xie będzie pieniędzy n— drogi lok—lne 
w progr—mie iurop— PHPH w kolejnym 
rozd—niu PHIR-PHPHf Xie wi—domo, —le 
są sygn—ły, że możliwe będzie powró
cenie w PHIQ r do Schetynówek o puli 
I mld zŁf Snnej możliwości, poz— kre
dytem, nie m—F Uredyty obecnie są co
raz droższeF W przyszłych l—t—ch bę
dziemy świ—dk—mi d—lszej, postępują
cej dew—st—cji dróg powi—towychF te- 
dyn— inwestycj— drogow— re—lizow—n— 
w przyszłym roku, fin—nsow—n— będzie 
w r—m—ch RPy Wyx moderniz—cj — 
skrzyżow—ni— uk Z—kł—dowej z uk I 
W—j— —ż do uk ysieckiejF Z początkiem 
styczni— ogł—sz—my przet—rg i n— wio
snę rozpoczną się pr—ceF

R—dny tF fogusz - W dyskusji 
chci—łbym przypomnieć p—ństwu, że 
przy zgł—sz—niu wniosków o zmi—ny w 
projekcie budżetu, obowiązują ogr—ni
czeni— ustawowe, czyli n—leży wsk—z—ć 
źródło fin—nsow—ni—F ytwier—m dysku
sję n—d budżetem PHIPf

R—dny Xf Vysek - ghci—łem p—nu 
st—roście podziękow—ć z— te PHH m wy- 
remontow—nej drogi, bo mieszk—ńcy 
mogą sp—ćF W— p—n r—cjęF t— się upie
ram, nie po to, by wprow—dzić do pl—- 
nu, —le przypomnieć - ost—tnio w tele
wizji dużo poświęc— się tr—nsportowi 
powietrznemu w PolsceF Przewij— się 
też Votnisko U—mień Sk, czyli ktoś 
jeszcze myśli o tym, że to lotnisko 
może być remontow—ne przy sprzyj—- 
jących okoliczności—chF t— wiem, że 
obecnie jest to niemożliwe, —le chci—ł- 
bym, żebyście p—mięt—li, że jest to pro- 
blemF

R—dny Uf Uub—l - Z— chwilę po- 
dejmiemy b—rdzo w—żną uchw—łę, —le 
k—żdy z n—s m— j—kieś wątpliwości i 
przed podjęciem decyzji chci—łby je z 
siebie wyrzucta t— m—m jedno pyt—nieF 
gzy w projekcie uchw—ły budżetowej, 
z—pis—ne środki dl— Zespołu Szkół Z—- 
wodowych w Z—w—dzkiem z—bezpiecz—ją 
funkcjonow—nie tej pl—cówki do grud
ni— PHIP, czy też do sierpni— PHIPC

Wf q—id— - Pozwolę sobie odpo
wiedzieć j—ko wicest—rost— z—jmujący 
się oświ—tąF X— posiedzeniu Uomisji 
iduk—cji, której jest p—n członkiem, 

przedst—wiłem inform—cje wynik—jące 
z —n—lizy budżetu P—dł— inform—cj—, że 
wszystkie jednostki eduk—cyjne, w tym 
Zespół Szkół Z—wodowych pl—n fin—n- 
sowy w projekcie budżetu powi—tu n— 
rok PHIP m—ją skonstruow—ny w ukł—- 
dzie roku budżetowegoF ydpowi—d—jąc 
wprost n— p—n— pytanie, pełny pl—n fi- 
n—nsowy, j—k k—żd— inn— jednostk— 
oświ—tow—, jest związ—ny z funkcjono- 
w—niem do QI grudni— PHIP r

Uolejnym punktem sesji było przy
jęcie spr—wozd—ń z dzi—ł—lności komisji 
problemowychF Swoje spr—wozd—ni— 
przedstawiły kolejno komisjex Rewizyj- 
n—D fezpieczeństw—, qospod—rcz—, fu
dżetu i iduk—cjk

W d—lszej części R—d— podjęta n—- 
stępujące uchw—łyx
- w spr—wie uchw—leni— tem—tyki i 

terminów sesji R—dy Powi—tu Strze
leckiego n— rok PHIP

- w spr—wie z—twierdzeni— pl—nu 
kontroli Uomisji Rewizyjnej n— rok 
PHIP

- w spr—wie ust—nowieni— St—tutu Po
wi—tu Strzeleckiego - uchw—lenie 
jednolitego tekstu St—tutu związ—- 
ne jest z wprow—dzeniem do jego 
treści post—nowień związ—nych z 
z—mi—rem wprow—dzeni— elektro
nicznego sposobu przesył—ni— m—- 
teri—łów sesyjnychF

- zmieni—jącej Uchw—łę Xr XLVGRIRG 
HT R—dy Powi—tu Strzeleckiego z 
dni— PV czerwc— PHHT r w spr—wie 
n—d—ni— st—tutu Powi—towemu gen- 
trum Pomocy Rodzinie w Strzel- 
c—ch ypF

- w spr—wie rozkł—du godzin pr—cy 
—ptek ogólnodostępnych n— tere
nie Powi—tu Strzeleckiego w PHIPr

- zmieni—jącą Uchw—łę Xr VGTHGII 
R—dy Powi—tu Strzeleckiego z dni— 
PQ lutego PHII r w spr—wiex okre
śleni— z—d—ń re—lizow—nych przez 
Powi—t Strzelecki, n— które prze- 
zn—cz— się w PHII roku środki P—ń- 
stwowego Punduszu Reh—bilit—cji 
ysób Xiepełnospr—wnych i wyso
kości środków n— ich fin—nsow—nie

- w spr—wie pop—rci— uchw—ły Sejmi
ku Województw— ypolskiego Xr 
XLGQVQGPHHS z dni— PS p—ździer- 
nik— PHHS r w spr—wie przyjęci— 
rezolucji dotyczącej ogłoszeni— 
obsz—ru województw— opolskiego 
strefą wolną od upr—w genetycznie 
zmodyfikow—nych

- w spr—wie ust—leni— wyk—zu wyd—t- 
ków, które nie wyg—s—ją z upływem 
roku budżetowego PHII or—z okre
śleni— ost—tecznego terminu ich 
re—liz—cji w roku budżetowym PHIP

- 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

- w spr—wie uchw—leni— wieloletniej 
prognozy fin—nsowej Powi—tu 
Strzeleckiego

- w spr—wie budżetu Powi—tu Strze
leckiego n— rok PHIP - projekt był 
przedmiotem odrębnej procedury, 
tzn wpierw komisje problemowe 
wyd—ły swe opinie wr—z z wniosk—- 
mi, które n—stępnie przek—z—ły 
Uomisji fudżetu Uomisj— w opinii 
zbiorczej, pozytywnie z—opiniow—- 
ł— projekt budżetu, przyjmując n—- 
stępujące wnioskix
—f dotyczący z—kupu l—ptopów w 

celu uspr—wnieni— pr—cy R—dy 
poprzez wprow—dzenie syste
mu przek—zyw—ni— m—teri—łów 
drogą elektroniczną;

bF dotyczący wsp—rci— fin—nso
wego n— dzi—ł—lność ochotni
czych str—ży poż—rnych funk
cjonujących n— terenie powi—- 
tu strzeleckiegoF

Powyższe wnioski zost—ły przez 
Z—rząd uwzględnione i wprow—dzo- 
ne w drodze —utopopr—wki do pro
jektu uchw—ły w spr—wie budżetu 
Projekt budżetu uzysk—ł również 
pozytywną opinię Region—lnej 
Szby ybr—chunkowejF

- zmieni—jącą Uchw—łę Xr VGTIGII 
R—dy Powi—tu Strzeleckiego z 
PQfHPfPHII r w spr—wie z—opinio- 
w—ni— pl—nu fin—nsowego i inwe
stycyjnego n— rok PHII s—modziel- 
nego publicznego z—kł—du opieki 
zdrowotnej, dl— którego org—nem

dokF n— sti\ Q
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Bezpieczne ferie
Wkrót™e rozpo™zyn— się ™z—s 

zimowego wypo™zynku dzie™i i 
młodzieży szkolnej f W tym roku 
poli™j—n™i przeprow—dzą dzi—ł—ni— 
pod n—zwą „f ezpie™zne ferie 
PHIP”f S™h ™elem jest przede wszystE 
kim z—pewnienie bezpie™zeństw— 
wypo™zyw—ją™ym dzie™iom i młoE 
dzieżyF Poli™yjne dzi—ł—ni— rozE 
po™zną się IQ sty™zni— i trw—c będą 
do PW sty™zni— br

W okresie ferii zimowy™h wiele dzieE 
™i korzyst— ze zorg—nizow—ny™h form 
wypo™zynku gzęść z ni™h pozost—nie 
w dom—™hF X—dmi—r wolnego ™z—su poE 
łą™zony z niedost—te™zną opieką doroE 
sły™h niewątpliwie m— wpływ n— zwiękE 
szenie zd—rzeń, gdzie br—wur—D lekkoE 
myślność i niewł—ś™iwe gospod—row—nie 
mogą doprow—dzić do niesz™zęś™i—F

t—k ™o roku strzele™™y poli™j—n™i 
w r—m—™h dzi—ł—ń profil—kty™zE 
ny™hx
e będą spr—wdz—li miejs™— z—b—w dzieE

™i i młodzieży nie korzyst—ją™y™h 
ze zorg—nizow—ny™h form wypoE 
™zynkuD w z—kresie bezpie™zeństw— 
n— pl—™—™h z—b—w i podwórk—™hD wy- 
stępow—ni— z—™how—ń p—tologi™zE 
ny™h itpF

e skontrolują miejs™— sprzedaży —lkoE
holu G™zy nie jest sprzed—w—ny osoe 
bom niepełnoletnim/ or—z miejs™— 
gdzie możn— rozpowsze™hni—ć środE 
ki odurz—ją™eD

e będą kontrolow—ć miejs™— wypoE 
™zynku zimowego pod kątem wł—- 
ś™iwy™h w—runków bytowy™hD n—E 
leżytej opieki i n—dzoruD które to 
niewątpliwie powinien z—pewnić orE 
g—niz—tor wypo™zynku
Poz— tym istotne jest z—pewnienie 

bezpie™zeństw— związ—nego z ru™hem 
drogowymD kiedy to org—nizow—ne są 
wyj—zdy n— wy™ie™zki lub zimowisk—F

hl—tego też, poli™j—n™i sz™zeE 
gólną uw—gę zwr—™—c będą n—x 
e st—n trzeźwoś™i kierow™ów —utobuE

sówy
e st—n te™hni™zny —utobusuD trzeźwość 

projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna PHHUePHIQ 

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

W—sz pomysł, —le br—kuje gi środków n— jego re—liz—™jęC

VyueLXYPUXUTSXPyRWAgYtXY 
ypuxhuszAgriURypiJSuscr 
w STRZiLCAcr ypyLSuicr

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 Snform—™yjnego 

fędziemy n— P—ństw— ™zek—ć x 
IQ sty™zni— PHIPr @piątekA

w s—li przy fibliote™e Publi™znej w Uolonowskiem 
n— rogu uIf Szkolnej or—z uL I W—j—D 

w godzin—™h od WfHH do IQfHH 
gh™ą™ wyjść n—prze™iw P—ństw— o™zekiw—niomD 
prosimy o zgł—sz—nie ™hę™i skorzyst—ni— 

z przedmiotowy™h konsult—™ji wx
b Urzędzie Wi—st— i qminy UolonowskieD pod numerem tekx UU RTI II RH wf PW 
b Vok—lnym Punk™ie Snform—™yjnym o Pundusz—™h iuropejski™h w Strzel™—™h 

ypolski™h pod numerem telefonux UU RRH IU HS lub —dresem po™zty eEm—ilx 
p™iegdpowi—tstrzele™kiFpl
W przyp—dku pyt—ń sz™zegółowy™h inform—™ji udzielą P—ństwu konsult—n™i 
Vok—lnego Punktu Snform—™yjnego o Pundusz—™h iuropejski™h w Strzel™—™h 

ypolski™h pod nr tek UU RRH IU HSf Z—pr—sz—my również do odwiedzeni— n—s 
osobiś™ieF Zn—jdujemy się w St—rostwie Powi—towym 

w Strzel™—™h ypolski™h przy uk tord—nowskiej P @p—rterD pokój nr UA
SiRhiCZXSi ZePReSZeWY333

P—nu Piotrowi Lepiorzowi

dyrektorowi Zespołu Szkół Z—wodowy™h w Z—w—dzkiem

wyr—zy głębokiego ż—lu i współ™zu™i— 
po śmier™i

yj™—
skł—d—

R—d— i Z—rząd Powi—tu Strzele™kiego 
or—z pr—™owni™y St—rostw— Powi—towego 

w Strzel™—™h ypolski™h

kierow™y or—z wym—g—ne dokumen- 
tyD

e pr—widłowość oświetleni— poj—zdówY 
e dobór miejs™ postoju w ™z—sie podE

różyY
e dostosowyw—nie prędkoś™i j—zdy do 

w—runków p—nują™y™h n— drodzeF

APiVUtiWY333
Przed wyj—zdem dzie™k— —utobusemD 

poprośmy o skontrolow—nie poj—zdu i 
jego kierow™yD przez poli™j—ntów ru™hu 
drogowego - niez—leżnie od posi—d—ni— 
—ktu—lny™h b—d—ńF N—jlepiej z kilkudnioE 
wym wyprzedzeniemD osobiś™ie lub te- 
lefoni™znie skont—ktujmy się z sekret—E 
ri—tem Wydzi—łu Ru™hu hrogowegox 
UURTPIWRRF

W—rto ™z—s—mi po™zek—ć godzinę 
dłużej n— przyj—zd poli™j—ntów i sp—ć 
spokojnieF Wy™ie™zkę możn— powtó- 
rzyćF Skutków wyp—dku n—tomi—st nie 
odwró™imyF

Rodzi™ów dzie™i nie korzyst—E 
ją™y™h ze zorg—nizow—ny™h form 
wypo™zynku zimowego z—™hę™—myx 
e —by umożliwili swoim po™ie™hom 

korzyst—nie z oferty półkoloniiD 
z—jęć w szkoł—™h org—nizow—ny™h 
n— terenie powi—tu strzele™kiego /w 
powie™ie strzele™kim pl—™ówki 
oświ—towe przygotow—ły wiele z—e 
jęć w formie w—rszt—tówD półkoloE 
nii, z—jęć inform—ty™zny™hD —rtyE 
sty™zny™hD eduk—™yjny™hD — t—kże 
sportowy™h i rekre—™yjny™hY moż- 
n— z—tem spędzić wolny ™z—s pożyE 
te™znie i bezpie™znie/D

e przypomnieli n—jmłodszym podst—e 
wowe z—s—dy bezpie™zeństw— podE 
™z—s porusz—ni— się zimą po drog—™h 
i w i™h obrębieD w sz™zególnoś™i o 
z—k—zie zjeżdż—ni— n— s—nk—™h z gó
rek i p—górków położony™h w poE 
bliżu drógF
Widzą™ ślizg—ją™e się dzie™i w poE 

bliżu uli™y n—leży im zwró™ić uw—gęD nie 
tylko wtedyD gdy wśród ni™h jest n—sze 
dzie™koF

W tej sytu—™ji obojętność i br—k reE 
—k™ji osoby dorosłej mogą doprow—dzić 
do tr—gediiF

y p i R T Y P R e g Y
PyWIATyWY URZĄD PRACY

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

eEm—ilx opstdpr—™—FgovFpl * wwwFpupEStrzekeFp

4U
POWIATOWY URZĄD PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

STexywssuy wsitsgi 
pracy

WYweqexse 
ygziuswexse 

PReCODAWCY:

SPigtevsSTe hSFPLANyWANSA 
RiWyNTÓW s SNWESTYCtS

ZAWAhZKSi e wykszt—ł™enie średnie lub wyższe te™hni™zneD 
e obsług— komputer—d
e umiejętność obsługi progr—mów CAP

hYSPyZYTyR RyZWSiRZ e wykszt—ł™enie średnie lub wyższeD 
zn—jomość WS yffi™eD - doświ—d™zenieD 

e dobr— zn—jomość język— —ngielskiego 
bądź niemie™kiego

UyXSUVTAXT TELipyNSCZNY STRZELCE yPyLSKIi - wykszt—ł™enie średnieD - obsług— komputer—D
- komunik—tywność

SPRZihAWCA STRZELCE yPyVSKSi - wykszt—ł™enie z—wodoweD
- obsług— k—sy fisk—lnej

SPRZihAWCA ZAWAhZKSi - wykszt—ł™enie z—wodoweD
- obsług— k—sy fisk—lnej mile widzi—n—D
- stopień niepełnospr—wnoś™i

SPRZihAWge ZAWAhZKSi - wykszt—ł™enie z—wodoweD
- obsług— k—sy fisk—lnej mile widzi—n—

wigrAXsu SAMycHyhóW 
gsĘżeRyWYgr

RyZWSiRZ - wykszt—ł™enie kierunkoweD
- doświ—d™zenie

wechanik - KiiRyWge 
UATf gCi

STRZELCE yPyVSKSi 
C TRASY KRAtyWE

- —ktu—lne b—d—ni—d
- kurs n— przewóz rze™zy,
- mim P l—t— doświ—d™zeni—

usiRyWge ciężarówki TRASY KRAtyWE - wykszt—ł™enie z—wodoweD
- pr—wo j—zdy k—tF CcEd
- min P l—t— doświ—d™zeni—

usiRyWge cci TRASY WSĘhZYNARyhyWi - kurs n— przewóz rze™zy,
- —ktu—lne b—d—ni— psy™hote™hni™zneD
- doświ—d™zenie mile widzi—neD
- mile widzi—n— zn—jomość jF niemie™kiego

WURARZ E BRUKARZ WytFyPyvSKSi - wykszt—ł™enie z—wodoweD
- doświ—d™zenie mile widzi—ne

WURARZ WqFZViCiŃ - doświ—d™zenie
yPiRATyR ŁAhyWAREK 
uyŁywYgH

Strzelce yPyLSKIi 
lub yPyLi

- wykszt—ł™enie z—wodoweD
- upr oper—tor— ł—dow—rek kołowy™h kk SSS 

lub kk SSd
- doświ—d™zenie mile widzi—ne

yfSŁUqe uyPARKi STRZELCE yPyLSKSi - wykszt—ł™enie z—wodowe/średnieD
- uprDF n— kop—rkę

PRACyWNSK ygHRyNY ZAWAhZKSi
WeqAZYNSiR ZAWAhZKSi - wykszt—ł™enie z—wodowe
yPiRATyR WÓZKA WShŁyWiqy STRZELCE yPyLSKSi - wykszt—ł™enie te™hni™zne

- upr—wnieni— n— wózek widłowy,
SNSPEKTyR hSFtAUySCS STRZELCE yPyLSKSi - wykszt—ł™enie mim średnie,

- zn—jomość WS yffi™eD
- mile widzi—ne doświ—d™zenie w kontroli j—koś™i

PRAgyWNSK PRyhUKCtS STRZELCE yPyLSKIi - wykszt—ł™enie podst—wowe, 
średnie lub z—wodowe,

- zdolnoś™i m—nu—lne
PRAgyWNSK PRyhUKCtS 
yPiRATyR WSESZALNS STRZELCE yPyLSKSi - wykszt—ł™enie średnie preferow—ne ™hemi™zne, 

te™hni™zne, - obsług— komputer—,
- umiejętność pr—™y w zespole,
- mile widzi—ne upr n— wózki widłowe,
- doświ—d™zenie mile widzi—ne

ELEKTRyWECHANSK
UTRZYWANIA RUCHU

STRZELCE yPyLSKSi - wykszt—ł™enie mim średnie te™hni™zne 
@me™h—ni™zne, elektrome™h—ni™zneA,
- doświ—d™zenie n— podobnym st—nowisku,
- b—rdzo dobr— zn—jomość język— niemie™kiego 

lub —ngielskiego
PRAgyWNSK qySPyhARCZY/ 
SPRZĄTACZKA

STRZELCE yPyLSKIi - sumienność,
- orze™zenie o niepełnospr—wnoś™i,
- doświ—d™zenie mile widzi—ne

PSigyWY ZAWAhZKSi - wykszt—ł™enie mim z—wodowe, 
mile widzi—ne średnie,

- mile widzi—ne upr n— wózki widłowe 
or—z n— obsługę suwni™y sterow—nej 
z poziomu robo™zego „H”

WyNTiR WIĄZEK hYLAKS lub KRAPKyWSCi - wykszt—ł™enie mim z—wodowe,
- umiejętność rozróżni—ni— kolorów,
- zdolnoś™i m—nu—lne

X— ile st—ć powi—tC
dokF ze stn P

z—łoży™ielskim jest Powi—t Strzele™E 
ki - Szpit—l— Powi—towego imF Pr—E 
ł—t— tF qlow—tzkiego w Strzel™—™h 
ypF

e w spr—wie z—opiniow—ni— pl—nu fi- 
n—nsowego i inwesty™yjnego n— rok 
PHIP s—modzielnego publi™znego 
z—kł—du opieki zdrowotnejD dl— któ
rego org—nem z—łoży™ielskim jest 
Powi—t Strzele™ki - Szpit—l— Powi—E 
towego imF Pr—ł—t— tF qlow—tzkiego 
w Strzel™—™h ypF
W koń™owej ™zęś™i obr—dD r—dny 

Xorbert Vysek złożył interpel—™ję doE 
ty™zą™ą z—nie™zysz™zeni— po™hodnymi 
terpentyny rzeki Su™h—f

Z kolei Przewodni™zą™— Uomisji ReE 
wizyjnej - to—nn— Wróz - przedst—wił— 
inform—™ję w kwestii sk—rgi złożonej 
przez mieszk—ń™— powi—tu - p—n— teE 
rzego Zi—jęF W wyniku postępow—ni— 
wyj—śni—ją™ego Uomisj— z—rekomendoE 
w—ł— R—dzie skierow—nie sk—rgi do rozE 

p—trzeni— przez Wojewodę ypolskiegoF 
Przedmiotem sk—rgi jest bowiem ewiE 
den™j— gruntów i budynkówF Poniew—ż 
jest to z—d—nie zle™one St—roś™ie z z—e 
kresu —dministr—™ji rządowejD wł—ś™iwym 
do rozp—trzeni— sk—rgi w tej kwestii jest 
Wojewod—F

W tej kwestii głos z—br—ł obe™ny n— 
sesji sk—rżą™y - p—n tF Zi—j—F

R—dn— eniel— Welson w imieniu 
obe™nego ksF probosz™z— Zygfryd— P1—e 
k— or—z ksF Pr—ł—t— Werner— Szyguli - 
doty™h™z—sowego probosz™z— RzymskoE 
k—toli™kiej P—r—fii śwf endrzej— epostoł— 
z Uj—zdu złożył— podziękow—nie z— przyE 
zn—ną dot—™ję ™elową w wysokoś™i IS 
tysF zk hot—™j— zost—ł— przezn—™zon— 
n— remont koś™ioł— w Ujeździe @wymi—- 
nę ™zęś™i elementów konstruk™yjny™h 
drewni—nej więźby d—™hu wr—z z wymi—ną 
pokry™i— d—™hu or—z odnowienie elew—E 
™ji koś™ioł—AF

X— z—koń™zenie Wi™eprzewodniE 

™zą™y R—dy - t—n fogusz - od™zyt—ł 
wniosek r—dnej W—ndy SzostokD któr— 
w imieniu pr—™owników Zespołu Szkół 
Z—wodowy™h w Z—w—dzkiem zwró™ił— się 
z prośbą o zorg—nizow—nie wizyty w sieE 
dzibie szkołyF R—dn— wnioskuje o wyE 
zn—™zenie w sty™zniu PHIP r wspólne
go wyj—zdowego posiedzeni— wszystki™h 
komisji problemowy™hD które odbyłoE 
by się w Zespole Szkół Z—wodowy™h w 
Z—w—dzkiemF gelem posiedzeni— byłoE 
by osobiste z—pozn—nie się r—dny™h z 
w—runk—mi pr—™y szkoły or—z opinią 
u™zniówD rodzi™ów i pr—™owników szkoE 
ły ntF pl—nów St—rostw— dotF tej pl—™ów- 
kk

Po wyj—śnieni—™h wi™est—rosty 
W—ldem—r— q—idy doty™zą™y™h strony 
form—lnej przeprow—dz—ni— reorg—niz—e 
™ji w z—kresie pl—nu sie™i szkół i związ—E 
nej z nią pro™edury, r—dni odrzu™ili wnioE 
sek o zorg—nizow—nie przedmiotowego 
spotk—ni— w sty™znim

Iwon— Tyslik
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Po opublikow—nym wł—śnie @IH sty™zni—A ogólnopolskim r—nkingu szkół 
średni™h @™o roku tego przedsięwzię™i— podejmują się „Perspektywy” i 
„Rze™zpospolit—”A wszys™y dyrektorzy szkólD dl— który™h org—nem prow—E 
dzą™ym jest Powi—t Strzele™kiD wł—ś™iwie byli z—dowoleniF S ™hoc od preE 
stiżowy™h pierwszy™h miejs™ i™h szkoły dzieli spor— różni™—D to jedn—k 
źle nie jestF
go de™ydow—ło o pozy™ji w r—nkingu szkółC W li™e—™h ogólnokszt—ł™ąE 
™y™hx suk™esy szkoły w olimpi—d—™liD wyniki m—tury z przedmiotów oboE 
wiązkowy™hD wyniki m—tury z przedmiotów dod—tkowy™h or—z opini— o 
u™zni—™h szkoły wyr—żon— przez k—drę —k—demi™kąF W te™hnik—™h z—e 
stosow—no te s—me kryteri—D —le n— o™enę dod—tkowo wpływ—ły wyniki 
egz—minu z—wodowegoF hl—tego też w isto™ie r—nkingów jest wię™ej niż 
dw— - obok osobny™h dl— li™eów i te™hników @w kr—ju i województw—™hAD 
przygotow—ne zost—ły zest—wieni— szkół „olimpijskie” i „m—tur—lne”

vsgie
testeśmy zadowoleni - przyznają zgodE 
nie obaj dyrektorzy li™eów ogólnoE 
kształ™ą™y™h. Ryszard Paga™zD dyrekE 
tor Vy im. Wieszka S w Zawadzkiem 
™ieszy sięD że jego szkoła po raz pierwE 
szy w historii rankingów „Perspektyw” 
i „Rze™zpospolitej” znalazła się na li- 
ś™ie @RVT miejs™eD ale właś™iwie RVR - 
ex aeqo z P innymiAD a to w obe™nej 
rze™zywistoś™i jest ważne. fo tak na
prawdę właś™iwie nie wiadomoD ile szkół 
ogólnokształ™ą™y™h funk™jonuje w kraE 
ju. Są prze™ież różne zespoły szkółx two
rzy się w ni™h jedną klasę li™ealną i... 
już jest ogólniak - mówi dyrektor P—e 
ga™z. hlatego miejs™e wśród pierwszej 
pięćsetki rze™zywiś™ie nobilituje.
Przypomnijmy równieżD że w Vy w Z—e 
wadzkiem nie prowadzi się naboru @a 
właś™iwiex selekcjiA u™zniów pod kątem 
wyników egzaminu gimnazjalnegoD jak 
™zyni się to w wielu renomowany™h plaE 
™ówka™hD które sz™zy™ić się potem 
mogą wieloma olimpij™zykami i wspaE 
niałymi rezultatami na maturze. teśli już 
na starcie wybiera się najlepszy™h - doE 
bre wyniki przy™hodzą w zasadzie same 
i szybko. go innegoD gdy pierwszą klasę 
rozpo™zynają u™zniowie o różny™h preE 
dyspozy™ja™h i zdolnoś™ia™hD nawet z 
dużymi brakamiD a mimo to szkoła poE 
trafi wydobyć z ni™h to, ™o najlepsze.

Znalezisko było przypadkowex podE
™zas remontu domu na stry™hu państwo 
Tko™zowie z Zawadzkiego odkryli me
talowe pudełka ze szklanymi dageroty- 
pami. tedne były w lepszym stanie, inne 
w gorszym. yglądane pod światło wpro
wadzały w dawno miniony świat. Pro
blem był jednak z i™h wywołaniemx te™h- 
nika fotografi™zna poszła tak daleko 
naprzód, że nie było ™hętnego, który 
by podjął się i™h wywołania. tednak w 
koń™u udało się - wszystko dzięki na
szej ak™ji „elbum Strzel™zan Rodzinny 
stwórzmy razem”.

Uiedy pani eniela Tko™z udostęp
niła nam swoje fotografrczne skarby, 
wszys™y byli podeks™ytowani. Wszys™y 
byliśmy podeks™ytowani wierzą™, że bę
dziemy mieć do ™zynienia z bardzo sta
rymi fotografiami. takież było nasze 
zdumienie, kiedy okazało się, że zdję™ia 
są wprawdzie stare, ale nie aż tak „le™i- 
we” jak się spodziewaliśmy. S tajemni™a 
wyjaśniła się ostate™znie, kiedy pani 
eniela przeprowadziła kilka rozmów ze 
znajomymi, m.in. z wiekową sąsiadką i 
jej goś™iem z Xiemie™ - panią Zuzanną

gzek—my n— P—ństw— zdję™i— i opowi—d—ni— o swoi™h rodzin—™h w St—rostwie Powi—towymD przy uk tord—nowskiej 
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W uro™zystoś™i podsumowania ubiegłe
go roku i opublikowania rankingu w 
Warszawie u™zestni™zył dyrektor ZSy 
tan Wróblewski. - To nasze najlepsze 
miejs™e - ISH w kraju i S w wojewódzE 
twie - w doty™h™zasowej historii ranE 
kingu - mówi.
pakty™znie - skok o UH miejs™ w górę 
@w ub. roku szkoła uplasowała się na PPH 
pozy™ji w rankinguA to spore osiągnięE 
™ie.
- Xi™ nie dzieje się bez przy™zyny. To 
efekt ™iężkiej pra™y u™zniówD nau™zyE 
™ieli, wsparciu rodzi™ów i organu proE 
wadzącego @np. projekt Powiatu StrzeE 
le™kiego „Uażdy inny, wszys™y równi” 
w którym u™zestni™zyli u™zniowie z 
pewnymi problemamiD ale też ™i, któ
rzy ™h™ieli poszerzyć swoją wiedzęA. 
gałość znajduje odzwierciedlenie w wy- 
nika™h na maturzeD w udziale u™zniów w 
olimpiada™h i konkursa™hD ale też w wyE 
równywaniu poziomu. hodam jesz™ze - 
mówi dyrektor Wróblewski - że w ogól
nopolskim zestawieniu wyprzedziły nas 
tylko R szkoły z ypolsz™zyzny - trzy 
li™ea opolskie i jedno nyskie. WszystE 
kie pozostałe uplasowały się za nami3

Tigrxsue
e qdyby o™eniano tylko dwa kierunki 
te™hnikumD w który™h kształ™imy, ™zyE 
li elektry™zny i ekonomi™zny, nasza poE 

Strzel czan eibum Rodzinny

zy™ja byłaby zupełnie inna - o™enia raE 
lina UajsturaD dyrektor ZSZ nr I. - Tam 
idą osoby, które mają nie tylko bardzo 
spre™yzowane zainteresowaniaD ale po 
prostu zdolne i ambitneD wiedzące, że to 
najtrudniejsze kierunki kształ™eniaD 
oparte na matematy™e. W tej grupie 
zdawalność matur sięga WH i wię™ej proE 
™entD pod™zas gdy w inny™h profila™h 
te™hnikum - zaledwie około RH7. To 
robi różni™ęD prawdaC S w takim przyE 
padku wyżej uplasowalibyśmy się nie 
tylko w rankingu ogólnopolskim @PSHCA 
i wojewódzkim @IS miejs™eAD ale i „podE 
rankingu” maturalnym. Zresztą do ranE 
kingów maturalny™h wiele osób ma za
strzeżenia. Wówiono o ni™h nawet podE 
™zas ubiegłoro™znej konferen™ji z opol
skim kuratorem oświaty. ytóż w nieE 
który™h szkoła™h zdarzały się na™iski na 
słabszy™h u™zniówD by wy™ofywali podE 
pisane deklara™je przystąpienia do ma
tury w zamian za wystawienie o™eny 
pozytywnej na konie™ roku. U™zeń końE 
™zył szkołęD ale matury nie zdawał, ani 
egzaminu zawodowegoD automaty™znie 
wię™ średnie wyniki szkoły były lepsze. 
e jeśli ten sam u™zeń za rok do matury 
pod™hodziłD podobnie jak do egzaminu 
zawodowego - już „wypadał” ze statyE 
styk. e nasza szkoła jest u™z™iwa - ta- 
ki™h praktyk nie stosujemy.
Xieprzypadkiem padły słowa o tymD ™o 
byłoby, gdyby o™eniano nie wszystkie 
profile kształ™enia w te™hnikum. Tak 
właśnie się stało w przypadku ZSZ w 
Zawadzkiem - w rankingu wzięto pod 
uwagę wyłącznie wyniki osiągnięte przez 
te™hnikum Snformaty™zne. W ten spoE 
sób zajęło ono wyższą pozy™ję @miejs™e 
ISWA niż Te™hnikum w ZSZ nr I w Strzel- 
™a™h ypolski™h.
e Xie jestem zasko™zony, ponieważ poE 
dobnie jak w ubiegłym roku u™zniowie 
te™hnikum informaty™znego osiągnęli 
bardzo dobre wyniki na egzaminie zaE 
wodowy™h zawodowym. Przy średniej w 

enioł, obe™nie mieszkają™ą w XiemE 
™ze™h, ale wywodzącą się z ZawadzkieE 
go. yto na jednej z odbitek zoba™zyła 
ona swoje własne komunijne zdję™ie3 tej 
radoś™i nie było grani™, bo rodzina wyE 
jeżdżają™ w pośpie™hu, żadny™h zdjęć 
nie zabrała3

tak trafiły do domu państwa TkoE 
™zówC ytóż powiedzieć należy, że ™hoć 
dom, w którym obe™nie mieszkają pańE 
stwo Tko™zowie nie jest i™h rodzinnym 
domem, to jednak od lat należał do dal
szej rodziny, konkretnie - do kuzynki 
teś™iowej pani enieli. gzy mieszkał w 
nim fotograf? Xie zawodowy, ale ama
tor, próbują™y swy™h sił w różny™h te™hE 
nika™h i samodzielnym wywoływaniu 
zdjęć @pozostałoś™i domowej ™iemni też 
odnaleziono na stry™huA.

e fotografia portretowa stanowiła 
jego ogromną pasję. To dlatego na szklaE 

województwie TH,W7 nasi absolwen™i 
osiągnęli wynik UT7 - mówi Piotr VeE 
piorz, dyrektor szkoły w Zawadzkiem. 
gieszymy się, że w tym roku to my 
znaleźliśmy się w ™zołów™e najlepszy™h 
te™hników. Xie traktujemy jedno™zeE 
śnie tego zestawienia jako bezpośredE 
niej rywaliza™ji między szkołami. qraE 
tulujemy zajęty™h lokat pozostałym 
szkołom Powiatu Strzele™kiego.
e qdyby o™eniano tylko dwa kierunki 
te™hnikum, w który™h kształ™imy, ™zyli 
elektry™zny i ekonomi™zny, nasza poE 
zy™ja byłaby zupełnie inna - o™enia raE 
lina Uajstura, dyrektor ZSZ nr I. - Tam 
idą osoby, które mają nie tylko bardzo 
spre™yzowane zainteresowania, ale po 
prostu zdolne i ambitne, wiedzą™e, że 
to najtrudniejsze kierunki kształ™enia, 
oparte na matematy™e. W tej grupie 
zdawalność matur sięga WH i wię™ej proE 
™ent, pod™zas gdy w inny™h profila™h 
te™hnikum - zaledwie około RH7. To 
robi różni™ę, prawdaC S w takim przyE 
padku wyżej uplasowalibyśmy się nie 
tylko w rankingu ogólnopolskim i wo
jewódzkim @IS miejs™eA, ale i „podran- 
kingu” maturalnym. Zresztą do tego 
ostatniego wiele osób ma zastrzeżenia, 
o który™h mówiono nawet pod™zas ubieE 
głoro™znej konferen™ji z opolskim kuE 
ratorem oświaty. ytóż w niektóry™h 
szkoła™h zdarzały się na™iski na słabE 
szy™h u™zniów, by wy™ofywali podpisaE 
ne deklara™je przystąpienia do matury 
w zamian za wystawienie o™eny pozyE 
tywnej na konie™ roku. U™zeń koń™zył 
szkołę, ale matury nie zdawał, ani egzaE 
minu zawodowego, automaty™znie wię™ 
średnie wyniki szkoły były lepsze. e 
jeśli ten sam u™zeń za rok do matury 
pod™hodził, podobnie jak do egzaminu 
zawodowego - już „wypadał” ze statyE 
styk. e nasza szkoła jest u™z™iwa - taE 
ki™h praktyk nie stosujemy.

Z—pis—ł— W—rt— qórk—

ny™h płytka™h jest tak wiele twarzyx i 
zakonni™ pra™ują™y™h w zawad™zańskim 
szpitalu, i księdza - prawdopodobnie ks. 
yskara rankego, probosz™za parafii 
Świętej Rodziny, któremu to stanowiE 
sko powierzono w lata™h PH. XX wieE 
ku, i wielu inny™h osób. Xie brak też w 
zbiora™h zdjęć wykonany™h pod™zas to- 
warzyski™h spotkań ™zy dokumentuj ą- 
™y™h rozbudowę huty w Zawadzkiemi 
zmieniające się obli™ze miasta.

tak powiedziano w™ześniej, foto
grafie nie po™hodzą z po™zątku wieków 
™zy ™zasów jesz™ze w™ześniejszy™h - jak 
o™zekiwaliśmy. Ra™zej z lat PH i QH ubie
głego wieku. To jednak rodzi pewne na
dzieje, bo jest szansa na rozpoznanie 
sportretowany™h na ni™h osób.

hziś prezentujemy dwa zdję™ia gru
powe - ™zy ktoś z Państwa poznaje te 
twarze? teśli tak - prosimy o kontakt.

RHH tysF wię™ej 
n— yg dl— 

strzele™kiego 
szpit—l—

tuż wi—domoD że szpit—leD poE 
dobnie j—k i™h org—ny z—łoży™ief 
skieD ™zyli s—morządyD będ— musi—E 
ły z—™isk—c p—s—F Tym™z—sem ok—E 
zuje sięD że n—st—wic się muszą n— 
dod—tkowe wyd—tkiD w związku z 
obowiązuj ą™ą od po™z—tku PHIP 
roku now— ust—wąF W efek™ieD j—k 
obli™zonoD wyd—tki szpit—li w ™—e 
łym n—szym województwie n— doE 
d—tkowe ubezpie™zenie e bo o to tu 
™hodzi e mogą sięgną™ n—wet Q mln 
złoty™hF To dużoF S protestują przeE 
™iw temu z—równo s—morządyD j—k 
i s—me pl—™ówki szpit—lneF

hyrektor strzele™kiego Szpit—e 
l— Powi—towego fe—t— gzempiel 
odpowi—d— n— kilk— pyt—ń z tym 
związ—ny™hF

gzy te ubezpie™zeni— są oboE 
wiązkowe dl— wszystki™h pl—™ówek 
szpit—lny™h ™zy dl— niektóry™hC

Zgodnie z nowymi przepisami, od 
HI.HI.PHIP - pa™jen™i - ofiary błędów 
medy™zny™h - będą mogli do™hodzić 
rosz™zeń przed spe™jalnymi komisjami 
wojewódzkimi. Postępowanie takie jest 
proste bo odszkodowanie będzie moż
na przyznać bez orzekania o winie le
karza. ybe™nie konie™zność udowod
nienia winy lekarza jest jednym z głów- 
ny™h powodów długoletni™h pro™esów 
sądowy™h. Zgodnie z nowymi przepi
sami, to nie komisja wojewódzka, ale 
ubezpie™zy™iel szpitala będzie de™ydo- 
wać o wysokoś™i odszkodowania. W 
przypadku śmier™i może to być mak
symalnie QHH tys. zł., a w razie pogor
szenia stanu zdrowia- IHHtys. zł. Sądy 
mogą przyznać zna™znie wyższe od
szkodowanie.

Poszkodowanemu, który będzie 
niezadowolony z zaproponowanej kwo
ty pozostanie ™ywilna droga sądowa, 
™zyli rozpo™zę™ie ™ałej pro™edury od 
nowa. ysoby, które przyjmą propozy- 
™ję ubezpie™zy™iela, nie będą mogły do- 
™hodzić swoi™h rosz™zeń na drodze są
dowej .

Wejś™ie w ży™ie nowy™h przepisów 
rodzi konsekwen™je nie tylko dla pa- 
™jentów, ale i pla™ówek medy™zny™h, 
które muszą się dodatkowo ubezpie™zyć 
na rze™z pa™jentów z tytułu zdarzeń me- 
dy™zny™h. Xie wystarczy posiadanie 
standardowego ubezpie™zenia yg. Xa 
razie polisy z tytułu rosz™zeń przed ko
misjami zaoferował tylko jeden ubez- 
pie™zy™iel - PZU. testeśmy skazani na 
ofertę monopolisty, bo do dnia dzisiej
szego Winister Zdrowia nie wydał roz
porządzenia w sprawie sposobu ustala
nia zadośću™zynienia i odszkodowania 
w postępowaniu przed komisją i tym 
samym ubezpie™zy™iele nie są w stanie 
w sposób rzetelny o™enić ryzyka zwią
zanego z oferowanymi umowami ubez- 
pie™zenia.

t—ką kwotę musi—łby z—pł—™ic 
n—sz szpit—lC gzy był— on— przeE 
widzi—n— w budże™ie n— rok PHIPC 
gzy to dużo w sk—li ™—łego budżeE 
tu szpit—l—C

Składka za ubezpie™zenie yg i ma
jątkowe dla naszego szpital wynosiła 
VS tys. zł. Xa rok PHIP została pod
wyższona do kwoty IVH tys. zł.

Składka z tytułu ubezpie™zenia na 
rze™z pa™jentów z tytułu zdarzeń me- 
dy™zny™h ma wynosić QHHt ys. zł. 
Łą™znie koszty ubezpie™zenia wzrosną 
wię™ z VS tys, do RVH tys. zł.. Wzrost 
kosztów o RHH tys zł jest bardzo duży, 
zwłasz™za, że rok PHII zakoń™zy się 
strata finansową. Przetargi na ubezpie- 
™zenie miały miejs™e w ostatni™h dnia™h 
grudnia, stąd sytua™ja taka nie została 
przewidziana w budże™ie. ektualnie 
przetarg na ubezpie™zenie na rze™z pa- 
™jentów zostanie powtórzony.
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filety podrożąfy
Wł—ś™iwie tego możn— było się spodziew—ćx wokół wszystko drożeE 

j eD wię™ i podwyżka ™en biletów w strzele™kim PUS nie powinn— nikogo 
z—sko™zyĆF y jej przy™zyny pytam Renatę Mor—wie™D ™złonk— Zarządu 
PUS SfAf

qiosujD wygraj telewizor3

P—s—żerowie pł—™ą z— bilety 
wię™ejF Wszystki™h podwyżk— doE 
tknęł— w t—kim s—mym stopniuC

Cen— biletów jednor—zowy™h wzro- 
sł— od I sty™zni— br. średnio o R,T7. 
W—rtoś™iowo przyrosty ™en biletów w 
z—leżnoś™i od długoś™i tr—s wynoszą od 
PH groszy @krótsze tr—syA do UH groszy 
@dłuższe tr—syAF Ceny biletów miesię™z- 
ny™h pozost—wi—my n— r—zie bez zmi—n 
- do sierpni— br. hopiero od I wrześni— 
PHIP pl—nujemy wstępnie i™h podwyż
kę n— poziomie średnim około S7 .

Czym wzrost ™en biletów był 
podyktow—nyC wzrostem ™en ben 
zynyC zmniejszeniem li™zby p—s—E 
żerówC

N— podwyżki te zde™ydow—ny 
wpływ m—ją g—lopują™e ™eny p—liw. 
Tylko w ubiegłym roku z—notow—liśmy

przypieczętowane

t—k juz informow—liśmy w jednym z poprzedni™h numerów n—szego dwutygodnik—, 
PV listop—d— ub.r. w Soest podpis—ny zost—ł —kt przedłuż—ją™y umowe o p—rtnerstwie 
i współpr—™y między n—szymi powi—t—mi. T—k wygląd— ów dokument.

szvegriTxe pegzue

Cz—s Swiąt Bożego N—rodzeni— to 
okres, w którym p—mięt—my o n—szy™h 
bliski™h, kupujemy dl— ni™h prezenty, 
robimy z—kupy n— świąte™zne biesi—dy, 
wresz™ie org—nizujemy rodzinne spotk—- 
ni—F test to również ™z—s, gdy nie z—po- 
min—my o ty™h, którzy bez n—szego 
wsp—r™i— nie mogliby ty™h świąt spędzić 
w uro™zystym n—stroju. Nie z—pomnieli 
o ni™h u™zniowie n—szej szkoły, którzy 
drugi rok z rzędu przyłą™zyli się do ygól- 
nopolskiej —k™ji „Szl—™hetn— p—™zk—”. 
Sni™j—torem tegoro™znej —k™ji był— kl—- 
s— SV tek —. U™zenni™— kl—sy, K—rolin— 
fednorz, n—wiąz—ł— kont—kt ze Stow—- 
rzyszeniem „WSySNA”, org—nizują™ym 
jeden—stą już edy™ję —k™ji, które prze- 
k—z—ło —nonimowe inform—™je n— tem—t 
rodzin, sz™zególnie potrzebują™y™h 
pomo™y i wsp—rci—. Wśród u™zniów kl—sy 
zorg—nizow—n— zost—ł— zbiórk— fundu
szy or—z potrzebny™h produktów żyw- 
noś™iowy™h i —rtykułów gospod—rstw— 
domowego dl— wybr—nej rodziny. Ak™ję 
wspier—li rodzi™e u™zniów or—z wy™ho- 
w—w™— kl—sy i p—ni Aleks—ndr— Wnuk- 

przyrost kosztu z tego tytułu o IH 7. 
ho™hodzą do tego również inne wzr—- 
st—ją™e pozy™je kosztowe j—k ubezpie- 
™zeni— poj—zdów, pod—tki, opł—ty z— 
wj—zdy n— dworce itd. Również istotne 
zn—™zenie i wpływ n— ™eny biletów m— 
stały ubytek p—s—żerów n— lini—™h przez 
n—s obsługiw—ny™h. Z— ost—tni rok z—- 
notow—liśmy sp—dek frekwen™ji o IS7.

Czy to jedyn— podwyżk— pl—noE 
w—n— w tym rokuC S ™o z ewentu—b 
nymi zmi—n—mi w rozkł—dzie e bęE 
dzie ogr—ni™zenie li™zby kursówC

ypró™z wymieniony™h, inny™h 
podwyżek n— wstępie roku nie z—kł—d—- 
my ™hyb—, że rynek p—liw wymusi t—kie 
dzi—ł—ni—. N—tomi—st zmi—ny w rozkł—- 
dzie j—zdy uz—leżni—my od nego™j—™ji z 
gmin—mi.

@™gA

Partnerstwo

Wrzu™iłeś już swój głos do umyC XieC To n— ™o ™zek—sz3C To jest twój— ost—tni— sz—ns— - głosow—nie trw— 
do 31 sty™zni— PHIP r., dl—tego nie zwlekaj, z—głosuj już dziś i wygr—j nowo™zesny telewizor firmy PhilipsF

yfi™j —lne ogłoszenie wyników wr—z z wrę™zeniem n—grody n—stąpi 1V lutego PH1P r. pod™z—s uro™zystoś™i 
q—l—V—uri w Strzele™kim yśrodku Uultury.

U—rt— do głosow—ni— i prezent—™j—k—ndyd—tur do tytułu X—j lepszy Produkt Powi—tu Strzele™kiego PH11 - n— 
n—stępnej stronie. Wytnij k—rtę, wybierz produkt, głosuj. WYqRet3

U™zniowie ZSZ nr I w XX Pin—le WyŚP

Cejzik. ho zbiórki dołą™zyły się rów
nież u™zniowie z inny™h kl—s.

Zebr—no n—pr—wdę ok—z—łą ilość 
d—rów, QH duży™h k—rtonów, które 
u™zniowie s—mi dost—rczyli do wsk—z—- 
nego punktu zbiórki w Kr—pkowi™—™h. 
Trzeb— było z—pewnić duży s—mo™hód 
dost—w™zy, —by je wszystkie przewieźć.

Z rąk Prezes— Stow—rzyszeni— 
„WSySNA”, księdz— t—™k— u™zniowie 
otrzym—li podziękow—nie or—z Pismo 
Swięte i opł—tki wigilijne. Pismo zosta
ło przek—z—ne n—u™zy™ielom religii.

Sz™zególne wyr—zy uzn—ni— z— or- 
g—niz—™ję —k™ji n—leżą się u™zniomx K—- 
rolin— fednorz, S—ndr— Kr—s, Ag—t— qoli, 
S—bin— W—rze™h—, Łuk—sz ferl—k z kl—- 
sy SV tek — or—z rodzi™om u™zniów tej 
kl—sy.

Z—™hę™—my wszystki™h, —by wł—śnie 
w t—ki sposób wspier—li osoby potrzebu- 
ją™e, —nonimowo i umiejętnie, gdyż dzie
lenie się z innymi w t—ki sposób, —by nie 
ur—zić osoby obd—row—nej to wielk— sztu- 
k—D której musimy się ™zęsto n—u™zyć.

to—nn— Dr—bik

Telewizor Philips rD Re—dyD In™redible SurroundD Tuner DVf-T@ WPiqER). HDWId USfD QP”

t—k ™o roku w drugą niedzielę sty™z- 
ni— wyruszyli n— uli™e mi—st i wiosek 
wolont—riusze Wielkiej yrkiestry Swią- 
te™znej Pomo™y. W PHIP roku yrkie- 
str— z—gr—ł— już po r—z dwudziesty. To 
piękny jubileusz, który mówi o tym, że 
Pol—™y m—ją wielkie ser™— i ™hętnie 
dzielą się tym, ™o m—ją, by pomó™ sł—b- 
szym i potrzebują™ym.

W XX Pin—le, który w tym roku 
odbyw—ł się pod h—słem ”qr—my z 
pompą3 Zdrow— m—m—, zdrowy w™ze- 
śni—k, zdrowe dzie™ko” br—ło udzi—ł w 
™—łej Pols™e or—z poz— gr—ni™—mi kr—ju 
blisko IPH tysię™y wolontariuszy, któ
rzy zbier—li pieniądze n— z—kup n—jno- 
wo™ześniejszy™h urządzeń dl— r—tow—- 
ni— ży™i— w™ześni—ków or—z pomp in- 
sulinowy™h dl— kobiet ™ięż—rny™h z ™u- 
krzy™ą.

Wśród wolont—riuszy kwestują™y™h 
n— terenie powi—tu strzele™kiego nie 
mogło i w tym roku z—br—knąć u™zniów 
n—jwiększej szkoły pon—dgimn—zj—lnej 
- Zespołu Szkół Z—wodowy™h nr I w 
Strzel™—™h ypolski™h.
Chętni do wzię™i— udzi—łu w XX Pin—le 
WySP od listop—d— spotyk—li się z— 
swoimi opiekun—mi - Agnieszką Ko
złowską i Anną h—libóg, by dobrze przy- 
gotow—ć się do godnego reprezentow—- 
ni— swej szkoły w tym z—™nym przed- 
sięwzię™iu. V sty™zni— PHIP roku pl—- 
™ówkę reprezentow—ło RQ u™zniów te™h- 
nikum i z—s—dni™zej szkoły z—wodowej.

N—sz— młodzież z—wsze świetnie się 
spr—wdz— we wszystki™h t—ki™h —k™j—™h, 
gdzie możn— wyk—z—ć się odpowiedzi—l- 
noś™ią, zdys™yplinow—niem i dojrz—ło- 
ś™ią. U™zniowie ™i są dumą dl— n—u™zy- 
™ieli, którzy wiedzą, że z—wsze mogą 
li™zyć n— swy™h wy™how—nków. A to z 
i™h strony wielkie poświę™enie - wst—ć 
b—rdzo w™ześnie w niedzielę i odd—ć bez
interesownie ten wolny dzień innym. 
N— uw—gę z—sługuje t—kże f—kt, iż pogo- 
d— ™zęsto nie sprzyj— długiemu przeby- 
w—niu n— dworze. W tym roku desz™z i 
silny wi—tr również nie n—str—j—ły opty- 
misty™znie do pr—™y, le™z dobre humo
ry i wz—jemne wsp—r™ie potr—fią ™zynić 
™ud— i n—wet zł— —ur— nie był— w st—nie 
popsuć wsp—ni—łej —tmosfery, którą 
tworzą ludzie - ™i kwestują™y i ™i - któ
rzy potr—fią się dzielić.

hużym wsp—r™iem dl— wolont—riu
szy jest ™o roku przygotowyw—ny przez 
Strzele™ki yśrodek Kultury po™zęstunek 
- ™iepły bigos, herb—t— i ™i—ste™zk—. To 
b—rdzo w—żne, bo po kilku godzin—™h 
kwestow—ni— wszys™y robią się głodni i 
pyszny bigosik jest j—k ”zn—l—zł”3 Są 
u™zniowie, którzy pr—™ę koń™zą koło 
IQ, —le m—my i t—ki™h, którzy po ™ie- 
płym posiłku odzyskują siły i ™zęsto nie
którzy z ni™h wytrzymują do wie™zor—.

Wszys™y u™zestni™y posz™zegól- 
ny™h Pin—łów podkreśl—ją, że w—żny jest 
dl— ni™h moment rozli™zeni— się z ze- 
br—nej kwoty. Czują się wtedy t—™y w—ż- 
ni i ™ieszą się, że mogą mieć swój wkł—d 
w ogólny wynik ogólnopolskiej —k™ji 
WySP.

W tym roku z ZSZ nr I w Strzel- 
™—™h ypolski™h w Pin—le WySP wzięli 
udzi—łx Anderw—ld Wi™h—ł, fedn—rsk— P—- 
try™j—, Celes tustyn—, Chmursk— Lidi—, 
Chmursk— Lidi—, hrzymott— h—wid, Pur- 
m—n hominik—, Purm—ni—k W—rlen—, 
q—wrońsk— Krystyn—, qr—belus N—t—li—, 
H—delko K—t—rzyn—, H—jduk King—, Sw—n 
Agnieszk—, t—™kiewi™z Angelik—, t—ku- 
b—sz Urszul—D t—rosz Norbert ,t—sińsk— 
Ann—, turek ż—net—, K—mp— W—rtin—, 

W szt—bie WySP - wolont—riusze z—r—z wyruszą

Kędzi— K—t—rzyn—, Klysz™z P—tryk, 
Ko™urek Wi™h—lin—, Krup— W—teusz, 
Kubi™— Aldon—, Ligęz— Ag—t—, Lo™h P—- 
tryk, Łuk—siewi™z Ann—, W—rkowsk— 
King—, Werkel Ewelin—, Wni™h W—gd—- 
len—D Wróz N—t—li—, Wurlowsk— imili—, 
N—dybski W—rek, Ni™ińsk— hominik—, 
Pietr—™zuk ż—net—, Pietrzyk K—t—rzy- 
n—D Pol—™zek Nikol—, Rother Adri—n—, 
Sl—dek W—łgorz—t—, Sz—ni—wsk— W—gd—- 
len—D Woźni™— Angelik—, Wy™isk Zuz—n- 
n—D Zielonk— K—rolin—, ż—k hominik—.

X—si u™zniowie zebr—li łą™znie: 
IUUITdHU złoty™h

N—jwiększe kwoty ud—ło się zebr—ćx 
I.homini™e Ni™ińskiej - IPVI,VU
P. iwelinie Werkel - IIRV,VU
Q. Wi™h—łowi Anderw—ld - IHSU,IP
R. K—t—rzynie Kędzi - IHPW,TV
S. imilii Wurlowskiej - WRU,WU
T. Nikoli Pol—™zek - WQW,QW

Serde™znie gr—tulujemy3 
hziękujemy wszystkim wolont—riuszom 
z— wsp—r™ie tej szl—™hetnej —k™ji swym 
udzi—łem i z—pr—sz—my z— rok do u™zest- 
ni™tw— w n—stępnym Pin—le WySP.
egnieszk— Uozlowsk— i enn— D—libóg

Głosuj na Najlepszy Produkt Powiatu Strzele™kiego PHII - WYGRAJ TiLiWIZyR333
sz™zegóły n— stn T



T ____________p y w s e t s t r z i v i g u s
WYqRet TiViWSZyR333WYfSiRZ xetviPSZY PRyhuuT pywseTU phii

hzseŁevxyść 
PRyhUUgYtNAx

hzseŁevxyść usŁuqywAx

Urządzeni— n—pl—™e zabaw 
UteteEPolsk— SpF z o.o.

z Uolonowskiego

Prze™ieranie drewna trakiem 
przewoźnym u klienta 
freitErolz z Łazisk

Szkolenie kandydatów na kierow™ów 
Usługi Szkoleniowe Wiraż z Veśni™y

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

qrawer na szkle

Wykonywanie więźb da™howy™h 
hekarstwoEgiesielstwo eugustyn Urystian 

z Wier™hlesia

Wykonywanie balustrad 
Zakład SlusarskoEUotlarski 

Pieroń™zyk Zygfryd z Urośni™y

horadztwo Prawne i Ubezpie™zeniowe 
WUVTSEpyRW 

ze Strzele™ ypolski™h

Stół do bilarda Weble Pyka 
ze Strzele™ ypolski™h

hZSAŁAVNyŚĆ 
RyvNyESpyżYwgzAx

hagaEert ze Strzele™ ypolski™h 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

Uamieniarstwo
Uamieniarstwo endrzej qołąbek z gentawy

homowy ser parzony z kminkiem 
ZPS Wilka z Łazisk

□ Kom piat mebli ogrodowych □ Grawer 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

□ □omowy ser parzony 
z kminkiem

□ Tygodnik Regionalny 
„Strzelec Opolski"

n Wykonawstwo balustrad □ Wykonywanie więżb dachowych

□ Doradztwo prawne 
i ubezpieczeniowe

□ Zagospodarowanie terenów zieleni

ghleb trady™yjny 
Trady™yjne Wypieki Piekarskie 

ze Strzele™ ypolski™h

granitowy™h tontzaEqranit z Rożniątowa

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 hzFU z PHPP r Xr IHI z późnF zmFA

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
If W głosow—niu może wziąć udzi—ł jedynie osob— pełnoletni—, z—meldow—n— n— terenie powi—tu 

strzeleckiegoF
Pf tedn— osob— może złożyć TYLUy tEhXĄ k—rtę, odd—jąc głos tylko n— tihiX PRyhUKT lub 

USŁTOĘf
Qf U—rtę oceny n—leży wypełnić czytelnie, n—jlepiej drukow—nymi liter—miF
Rf 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—mościAF
Sf U—rty oceny wypełnione niezgodnie z regul—minem, nieczytelne lub powt—rz—jące się nie wezmą 

udzi—łu w losow—niuF
Tf W głosow—niu nie mogą br—ć udzi—łu pr—cownicy st—rostw— or—z ich n—jbliższ— rodzin—F
Uf Termin głosow—ni—x I grudni— PHII - QI styczni— PHIPf
V f 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— P; RU-IHH Strzelce 
ypolskie @decyduje d—t— stempl— pocztowegoA

Głosuj na Najlepszy Produkt Powiatu Strzele™kiego PHII - WYGRAJ TiLiWIZyR333
sz™zegóły n— stn T



p y w s e t s t r z i v i g u s U
hom Pomo™y Społe™znej
w Strzel™—™h ypolskie
tel. RTIPQPWd RTIQRVH
eEm—ilx dpsFstrzelceopolskiedwp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. RTPQVRS
z filią w Veśni™y
telF RTQWVRHd RTQWVQH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f ożon—rodzeniowe spotk—nie

W piątek, IT grudnia odbyło się spotkanie fożonarodzeniowe z mieszkań™ami 
hPS w Strzel™a™h ypolski™h. U™zenni™e, które aktywnie działają w szkolnym 
wolontaria™ie przygotowały słodkie upominki dla podopie™zny™h homu, ™o było 
miłą niespodzianką. hziew™zęta zostały bardzo ™iepło przywitane, ponieważ po- 
świę™ają™ swój wolny ™zas przebywają ™zęsto z mieszkań™ami homu, są osobami 
wnoszą™ymi radość do ™odziennoś™i. Pod okiem terapeutki, pani enny fuszman 
u™zenni™e pomagały przygotować stroiki świąte™zne, które ozdobią stołówkę i 
pokoje mieszkań™ów.

fardzo dziękuję Wariannie Paterok, egniesz™e Pinkawie, ennie Wie™zorek z 
kl. SS Tot, oraz homini™e Sapi™h, engeli™e ylszowy, Uarolinie Węgrzyn i Xatalii 
gzuksik z kl. SS Tek b, za udział w spotkaniu i ogromne zaangażowanie.

egnieszk— Uozłowsk—

CO to JEST TLENEK WĘGLA?
Tlenek wnqla ,«l bazbańmym I bazwcwTym 
hującym gazetn. Dostuje się do orgarrzrru przez 
ułtfad oddechowy, ,1 następni? jasi wchłaniany do 
bw obiegu Uortn&Żlf*i» pr-uwckrw rozprowa
dzane tlenu w* krwi i powoduje uszkudzaria módgu 
orajmnych narządów
Jeśli używasz węgla i drewna. dokonuj okresowych 
przuęląricw nie rzadziuj niż raz na łrzy mitr?*404 Gdy 
używafny gazu ziemnego ety oteju opałowego - n e 
rządze, nd raz na pćri roku Zarządca budynku lub 
właśfiicti n-ia abOwążek rti.h. przeglądu instalacji 
wentylacyjnej nerzadzej niż raz w roku.

JAKIE SA OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM: 
WĘGLA?
* tsMgPwy,
* og$ha zrnęczAnie,
r dusinc-Sci
- orudntóci 3 oddychaniem, oddech pnyapiaSMny. 

nieregularny.
■ sarricsć. 
r nudności.
Osłabianie i znużenie. czuje zeciadzony. a tsKże- 
zaburzenia orerrtac,i 1 zdalncic oceny zag-ożeria 

że jesi en Mi«rr*i:>t bierny (eie ucieka 
z miejsca nagromadzenia trucizny!, traci pTylorrnosc
- jfrfli nfttnię przyjdzie mu z pon-ocą—urnieią

JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?
Nalały zapowmć mu dopływ $wfczagnpawiHlrza:
• natychmiast otwórz orna 1 drzwi, by z po mieszczą- 

nia usunąć truciznę,
■ jak nąńZybC*, wyniSŚ<jfrnflśwwWpCwefl-ze.
■ rozluźni mii ubranie - rozcprii pasek, guzki, ale 

nie roztierej go. gdyż nie niwna doprowadzić do 
jego przemarzn ęcia.

Jeśli po wyniesńriŁJ na sw^że ocw^lrze MSAdtofty 
ne oddycha niezwłocznie przystąp dc> wykonana 
sztucznego oddythi me$4żu hk»
Wezwu służby nStawncze: pogotowie ratunkowe - 
tul. S93, siraż pożarną -lal. 9DH lub 113.

CO ZROBEĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM?
• zapewnij prawidłową webiytacją pcmeazcwć.
- Elc-suirrikrawer-rtylacięDucriidrzwi
- nigdyne Ea&^n^nreiekwertły1»yjny<h.
• z pomocą iachowcćrw dekenu, L

przeglądów komina, urządzeń 
i nuta la ci wentylacyjnej.

■ nie frpaą niczego W zamkniętych 
mach. |eżełi me sq wsntyfcnnfM,

- zaim&wluj czujki ifebkj węgle w lej C&Hei domu, 
w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne 
uraydnnla, ki^a ftiejędnożycłe już uratowały

Tylło czujka pozwał Ci slwenizjC obecność lenku 
w^gla W spraedeiy oprócz czujek ił&nkj węgfe 
lakże urządzeniu wykrywające .jednocześnie bene< 
węgia i inna groźna substancja.

okres owych 
flriewCłyCh

pomie&zcze-

Sz—nowni Ulien™i3

PUS w Strzel™a™h ypolski™h Se informuje, że z dniem PH.IP.PHII r. uru™hamia 
następują™e połą™zenia autobusowe z Targowiskiem Wiejskim w Strzel™a™h ypol- 
ski™h przy uli™y fudowlany™h - kursy w dni targowe tj. wtorki i piątki.

PRZYtAZhY STRZiVgi yPF e TARqyWSSUy uIf fudowl—ny™h

Goózf 
wyj—zdu

Uierunek przez GodzF 
przyj—zdu 
n— T—rgowisko

HVXPH uyvyxyWSUSi Spórok HWXIH

HVXIH qĄSSyRyWigi Łaziska, farut HWXHS

HVXIH USivgZe Zawadzkie HVXSS

HUXRH URePuyWSgi Veśni™a, qóra.Św.enny HVXSS

HUXRS ZhZSiSZyWSgi Veśni™a,Zalesie Śl. HVXPT

HWXHH SZfSgUy skrz. qrodzisko HWXRS

HVXRS SZfSguy sp Siedle™, Poznowi™e HWXPS

HVXPS SZfSguy Su™ha HVXRS

HVXSH uteZh fal™arzowi™e HWXQH

yhtAZhY STRZiVgi yPF E TARqyWSSUy uk fudowl—ny™h

Uierunek przez Godziny odj—zdu

SZfSguy sp Poznowi™e, Siedle™ IIXIS

USivgZe Zawadzkie IIXRS

Uyvyx OWSKIE dk tędrynie,Spórok IIXSH

URepuyWSgi qóra Św. enny, ybrowie™ IHXSS

URyŚNSge s qrodzisko IIXSS

ViŚNSge Zalesie Wieś IIXPS

ypyvi Su™ha, Szbi™ko IPXHS

feRUT qąsiorowi™e,Łaziska, IHXSS

uteZh Sieroniowi™e IIXIS

c Cns

Strzel™e ypolskie, dnia HP.HI.PHIPr.

STARySTA STRZELEgK

stosownie do artF UP ustF T ustawy z dnia Q października PHHVr. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronieD udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odE 
działywania na środowisko @hzFUF Xr IWWd pozF IPPU z PHHVr. z późn. zmFA

pod—je do publi™znej wi—domoś™i 
inform—™j^D o wyd—niu w dniu QHFlpFpHIIn n— rze™z Polskiego Kon™ernu X—ftowego yRLiX 
SFeF e HWeRII Pło™k uIf ghemików Ud pozwoleni— nr RTQGII n— wymi—nę zbiorników p—liwoE 
wy™h i dystrybutorów p—liwD budowę st—™ji LPq z podziemnym zbiornikiem g—zuD wymi—nę 
kostki betonowej i t—™y sz™zelnej przy dystrybutor—™hD budowę k—n—liz—™ji desz™zowejD w LeE 
śni™y przy uk I W—j— n— dzi—łk—™h nr IHQRd IHQSd IHRHd IHRPd IIUR obręb ewiden™yjny LeśniE 
™—d w r—m—™h przebudowy st—™ji p—liw PKX yRLiX SFeF nr IPHSf

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach ypolskich - Wydział erchitektonicznoEfudowlanyD 
ul. tordanowska Pd SS piętro. pokój nr Pll. @w godzinach pn.VHH+lTHH. wtFEptF7QH^lSQHl moŻE 
na zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją“sprawyF

STARySTA 
tózef Swaczyna

OP(0NY
PKS w Strzelcach Op. S.A.
NOWY SERWIS !!!
oferuje:

- wymiana opon - wyważanie kół
- sprzedaż opon naprawa ogumienia

- przechowywanie opon
UWAGA !!! OFERTA SPECJALNA
- przy zakupie w serwisie kompletu opon zimowych 
PRZEŁOŻENIE 1 WYWAŻENIE GRATIS 1!!

- przechowanie aport (kół) za jedyne
5 ZŁ KPL-SEZON

- możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu 
wymiany opon

OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE TYPY POJAZDÓW

tel. 77 25 723186 612

Polskie Stow—rzyszeaie 
hi—betyków 

Uolo Powi—towe
RUeIHH Strzetee ypolskieD 

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

tel komF THR SRH RHP

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

Z—strzeg—my sobiepr—wo skr—c—ni— 
tekstów. W—tei'i—łów 

nie zamówionych nie zwrac—^^. 
hrukx hruk—rni— ,,PRy WihSe” 

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

gentr—l— St—rostw— Powi—towego
w Strzel™—™h ypolski™h @łą™zy wszystkie dzi—łyA
Tel. CRV UU RRHlUHH
Sekret—ri—t Z—rządu Powi—tu
Tel. CRV UU RRHlUHQ. Paks CRV UU RRHlUHl

Powi—towy Rze™znik Konsumentów
Tel. CRV UU RRHlUST
Wydzi—ł Komunik—™ji i Tr—nsportux
Rejestr—™j— poj—zdów UHU. UHV. UHW. UlH. Ull. UlP
Pr—wo j—zdy UHT
Pozost—łe numery UPH
Wydzi—ł hróg Powi—towy™h UlR. UlS. UlT. UlU. UlV

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

Wydzi—ł Z—rządz—ni— Kryzysowego
Tel. wew.x UTT. UTU.
Wydzi—ł iduk—™jiD KulturyD
Kultury Pizy™znej i Turystki
Tel. wew.x UUH. UUl. UUP. UUQ.
Zespół dsF Promo™ji Powi—tu UlQ
Wydzi—ł y™hrony Środowisk—
Tel. wew.xUVH. UVl. UVP. UVS. UVT.
Lok—lny Punkt Snform—™yjny
Tel. wew. UHS
Wydzi—ł Snwesty™ji i Z—rządz—ni— 
Pundusz—mi
Tel. wew. UWH. UWl

dpsFstrzelceopolskiedwp.pl
dlubdwp.pl
soswlesnicadpocztaFonet.pl
szkolneschroniskodwp.pl


V p y w s e t s t r z i v i g u s
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Pomo™ni™y Świętego Wikołaj— w szpitalu
hziś m—my z—sz™zyt i ogromną przyjemność przedst—wić P—ństwu dwie sz—™owne 
tubil—tki, które w ost—tni™h dni—™h ob™hodziły swoje WH. urodzinyx P—nią W—rię 
Cień™i—łę z Rożniątow—, któr— tę wyjątkową ro™zni™ę ob™hodził— PV grudni— PHII 
roku i P—nią fronisł—wę Sw—niów z Poręby, któr— świętow—ł— I sty™zni— PHIP roku. 
tubil—tki, j—k przyst—ło, odwiedzili w tym sz™zególnym dniu, nie tylko n—jbliżsi, —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

P—ni W—rt— Cień™i—ł—

P—ni fronisł—w— Sw—niów

Basen otwarty 3

hługo n— to ™zek—li wszys™y mieszk—ń™y powi—tu strzele™kiegox „Strzele™”, 
™zyli kryt— pływ—lni— @t—kie mi—no wybr—li mieszk—ń™yA zost—ł uro™zyś™ie otw—rty 
PW grudni—. Pierwszym pływ—kiem, który tuż po prze™ię™iu wstęgi zn—l—zł się w 
wodzie, był burmistrz T—deusz qoc. A to, że ™—łą długość b—senu @PS mA przepłynął 
w g—rniturze j—koś nikogo nie zdziwiło.

yd momentu otw—r™i— pływ—lni— ™ieszy się rosną™ą popul—rnoś™ią, —le ni™ dziw
nego - w koń™u nie trzeb— już jeździć do ypol— ™zy qogolin—. ybiekt jest jednym z 
n—jnowo™ześniejszy™h w ™—łym regionie @o ile nie dzierży tu p—lmy pierwszeństw—A. 
W—bi nie tylko PS-metrową nie™ką, —le i m—ł—, przezn—™zoną do n—uki pływ—ni—, 
hydrom—s—ż—mi, —le też punktem g—stronomi™znym.

Zespół Szkół Z—wodowy™h m— po
wody do dumy - po r—z kolejny jego 
u™zniowie wyk—z—li się dobrym sercem i 
w przedświąte™znym okresie z—db—li o 
popr—wę s—mopo™zu™i— p—™jentów Szpi
t—l— Rejonowego w Strzel™—™h ypolski™h.

N—jb—rdziej z——ng—żow—n—D dziesię- 
™ioosobow— grup— u™zniów z kl—sy SS 
Tm—g wybr—ł— się w odwiedziny do p—- 
™jentów oddzi—łu dzie™ię™ego. ho tego 
wyjś™i— przygotow—ni— rozpo™zęły się 
jesz™ze w połowie listop—d— pod okiem 
ini™j—tor— dzi—ł—ń-mgr tustyny qiini—k. 
N—jpierw powst—ły punkty informują™e 
o przedsięwzię™iu, — n—stępnie zgodnie 
z z—powiedzi—mi płyną™ymi z owy™h 
inform—torów, poj—wił się punkt zbiór
ki pieniędzy.

hzięki dzi—ł—niom u™zniów drugiej 
kl—sy te™hnikum me™h—ni™znego i te™h- 
nikum —grobiznesu or—z wsp—r™iu ™—łej 
społe™znoś™i u™zniowskiej Zespołu Szkół 
Z—wodowy™h nr I w Strzel™—™h ypol- 
ski™h, ud—ło się zebr—ć kwotę ITR,HH 
złoty™h, z— które z—kupiono so™zki, 
™hrupki, b—toniki, ™i—ste™zk— i p—miąt- 
kę w post—™i glini—nej figurki.

Wypos—żeni w —trybuty pomo™ni- 
ków świętego Wikoł—j—, ™zyli ™zerwone 
™z—py z pompon—mi, u™zniowie wrę™zyli 
™horym dzie™i—kom przygotow—ne w™ze- 
śniej p—™zki. ypró™z pod—runków m—- 
teri—lny™h, ofi—row—li im swój ™z—s, któ
ry spędzili n— rozmow—™h i robieniu 
wspólny™h zdjęć.

Rekordowy Pin—ł Wy ŚP

WyŚP w Ujeździe

Wielu mi—ło n—dzieję, że pod™z—s XX 
Pin—łu Wielkiej orkiestry Swiąte™znej 
Pomo™y p—dnie rekordow— kwot— zbiór
ki. Nikt nie mówił tego głośno, —le po 
™i™hu li™zono n— to, zwł—sz™z— wolonta
riusze. y prze™ież od i™h zaangażow—ni— 
i z—™hę™—ni— do podzieleni— się groszem

yrszak Urólewski w Piotrówce
yrsz—k Królewski w Piotrów™e, to 

nie tylko przem—rsz li™znej grupy prze- 
br—ny™h w post—™i biblijne mieszk—ń™ów 
wioski i i™h goś™i. To wielk— m—nifest—- 
™j— jednoś™i. Sni™j—torem projektu był 
miejs™owy Zespół „Civit—s Cristi—n—”, 
—le przyłą™zyło się do niego się do niego 
sporo osób - ™złonkowie „Civit—s Cri
sti—n—” z ypol— i Strzele™, n—u™zy™iele i 
dyrektorzy szkół, fr—™i— Szkolni z Z—- 
w—dzkiego wr—z ze swymi podopie™z- 
nymi, szefow— i ™złonkowie zespołu „P—- 
sk—”, wł—dze gminy temielni™—. Wresz- 
™ie - mieszk—ń™y z p—nią sołtys. 
yrsz—k n—pr—wde był imponują™y. N— 
s—mym przodzie gwi—zdę niosł— m—lut- 
k— W—dzi— - —niołek, — jej b—b™i— gr—ł— 
rolę p—sterki, sztyg—r, stol—rz i elektryk 
w™ielili się w post—™i królów. ypró™z 
K—™pr—, Wel™hior— i f—lt—z—r— poj—wił 
się legend—rny Król hobry.
K—żdy z u™zestni™zą™y™h w tym orsz—- 
ku mógł się po™zuć j—k król, p—sterz,
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Cieszymy się, że po r—z kolejny 
mogliśmy widzieć w—sze rozpromienio
ne tw—rze. ży™zymy w—m t—kiego uśmie- 

t—k dużo z—leż—ło. No i m—my wsp—ni—- 
łe efektyx pon—d TU tysię™y zł w Strzel- 
™—™h ypolski™h, w Z—w—dzkiem - po
n—d W,S tysią™—, w Ujeździe - pon—d V,S 
tysią™—. Kon™ert „qminne kolędow—nie” 
w szkole podstawowej w Szbi™ku przy
niósł VPH złoty™h. A jesz™ze wpływy z 

ry™erz, ™zy —nioł i t—k było . Chłop™y i dzi i sędziwi włożyki kostiumyD modlili
dziew™zęt—, p—nowie i p—nie, ludzie mło- się, śpiew—li i b—wili się r—dośnie.

Bronisława Vatocha

™hu n— ™o dzień i szybkiego powrotu do 
zdrowi—.

tustyn— qiini—k

—uk™ji, przeli™zenie wrzu™—ny™h do pu
szek w—lut @od lei rumuński™h po euro i 
dol—ryA, ™zy wy™en— biżuterii @w Ujeź
dzie do puszki wrzu™ono złoty ł—ń™u- 
szekA...

Wszystkim serde™znie dziękujemy3

Głosuj na Najlepszy Produkt Powiatu Strzele™kiego PHII - WYGRAJ TiLiWIZyR333
sz™zegóły n— stn T


