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hobre chęci i twarda rzeczywistość

ho sz™zęś™i—jeden głos 3

Wożn— było spodziew—ć się duży™h emo™ji - szło prze™ież o przyszłość Zespołu Szkół Z—wodowy™h w Z—w—dzE
kieniF Tym™z—sem spotk—nie wł—dz Powi—tu Strzele™kiego z przedst—wi™iel—mi R—dy Rodzi™ówD S—morządu
U™zniowskiegoD R—dy Ped—gogi™znej ZSZ i dyrektorów obu z—w—d™z—ński™h szkół pon—dgimn—zj—lny™h przebieE
g—ło ™—łkiem spokojnieF Tylko moment—mi było gorą™oF Woment—mi podnoszono głosF ele dyskutow—no pon—d
trzy godzinyF S wresz™ie osiągnięto kompromisF
Więcej czytaj na str. R

QPE™—lowy telewizor VED m—rki Philips ™zek—3
X— ™oC
X— P—ństw— głos w konkursie X—jlepszy Produkt Powi—tu PHIIf To mieszki
cy powi—tu strzele™kiego przyzn—ją X—grodę Uonsument—F

Zostało ostatnich kilkanaście dni - n— głosy ™zek—my do QI sty™zni—F
qłosow—ć możn— osobiście @urn— ust—wion— w holu Starostw— Powi—towegoA
lub pocztą @liczy się d—t— stempl— pocztowegoAF
Wśród głosujących @wyłącznie pełnoletnich mieszk—ńców n—szego powi—tu z
wyjątkiem pr—cowników starostw— i ich n—jbliższej rodzinyA rozlosow—n— zoe
st—nie n—grod— - wspomni—ny telewizor

Warto spróbować szczęścia3
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Włodzież z SySW zdobyła SSS miejsce
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BEZPUTNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE.
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podając numer PESEL

epiv pyvsgts

Więcej czytaj na str. S

Wydzi—ł Urymin—lny Uomendy Powi—towej Policji w Strzel™—™h ypolski™h
poszukuje osobyD któr— PI grudni— PHII roku około godzF WxHHeWxIU n— tr—sie
Poznowice - Strzelce ypolskie podwiozł— mężczyznę pod budynek Z—kł—du U—rE
nego Xr P w Strzelc—ch ypolskichF Wężczyzn— był w wieku SS l—tD ubr—ny w
niebieską koszul ciemne spodnieD bez butówF ydzież wGw był— z—krw—wion—D
posi—d—ł obr—żeni— głowyF
ysobę któr— podwiozł— wGw prosi się o kont—kt telefoniczny pod nr WWU lub do
X—czelnik— Wydzi—łu Urymin—lnego UPP pod nr telx UUGRTPIWSHf

Głosuj n— Najlepszy Produkt Powi—tu Strzele™kiego PHII - WYGRAJ TiLiWIZyR333
sz™zegóły n— stu P

P

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

WYfSiRZ xetviPSZY PRyhuuT pywseTU
hzseŁevxyść
PRyhUUgYtNAx

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

WYqRet TiViWSZyR333

phii

hZSAŁAVNyŚĆ USŁUqyWAx

Prze™ieranie drewna trakiem
przewoźnym u klienta
freitErolz z Łazisk

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

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

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

Wykonywanie balustrad
Zakład SlusarskoEUotlarski
Pieroń™zyk Zygfryd z Urośni™y
qrawer na szkle
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

□

Stół do bilarda Weble Pyka
ze Strzele™ ypolski™h

hZSAŁAVNyŚĆ
RyvNyESpyżYwgzAx

Uamieniarstwo
Uamieniarstwo endrzej qołąbek z gentawy

homowy ser parzony z kminkiem
ZPS Wilka z Łazisk

granitowy™h tontzaEqranit z Rożniątowa

Kom piat mebli ogrodowych

□
□
□
□

Stół do bilardu

□

□omowy ser parzony
z kminkiem

n

Wykonawstwo balustrad

□

Doradztwo prawne
i ubezpieczeniowe

Urządzenia na place zabaw

Obiad śląski
Chleb tradycyjny

□
□
□
□
□
□
□
□

Grawer na szkle
Kamieniarstwo

Wykonawstwo zewnętrznych
schodów granitowych

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

Wykonywanie więżb dachowych

Zagospodarowanie terenów zieleni

h—ne glosują™ego

Smię i n—zwisko .................................................................................................................
edresx miejs™owość................................ uli™—....................................... nr domu........
Tek kont—ktowy..........................................
Wyr—ż—m zgodę n— przetw—rz—nie 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 hzFU z PHPP r Xr IHI z późnF zmFA

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

Wł—snorę™zny podpis
Zagospodarowanie terenów zieleni
SZWAR z Żędowi™

ybiadśląski PSUPolańs™y Ualla
z Szbi™ka

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

Z—s—dy głosow—ni—x
If W głosow—niu może wziąć udzi—ł jedynie osob— pełnoletni—D z—meldow—n— n— terenie powi—tu
strzele™kiegoF
Pf tedn— osob— może złożyć TYVUy tEhXĄ k—rtęD odd—ją™ głos tylko n— tihiX PRyhUUT lub
USŁTOĘf
Qf U—rtę o™eny n—leży wypełnić ™zytelnieD n—jlepiej drukow—nymi liter—miF
Rf 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™iAF
Sf U—rty o™eny wypełnione niezgodnie z regul—minemD nie™zytelne lub powt—rz—ją™e się nie wezmą
udzi—łu w losow—niuF
Tf W głosow—niu nie mogą br—ć udzi—łu pr—™owni™y st—rostw— or—z i™h n—jbliższ— rodzin—F
Uf Termin głosow—ni—x I grudni— PHII - QI sty™zni— PHIPf
V f 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™hD uk tord—nowsk— Py RUeIHH Strzel™e
ypolskie @de™yduje d—t— stempl— po™ztowegoA

Q

py w set s t rz i v i g u s

y p i R TY PReg Y
powiatowy i.rząd pracy
projekt jest współfinansowany ze środków iuropejskiego Punduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu yperacyjnego Pomoc Techniczna PHHUePHIQ we współpracy z Winisterstwem Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa.

vyuevxY puxut ixpyRwegYJNY y puxhuszegr
iURypiJSuigr w STRZivgegr ypyvsuigr s RiqsyxevxY
yśRyhiu iURypiJSuiiqy puxhuszu
spyŁigzxiqy w ypyvu
zapraszają na bepł—tne spotkaniax
If „Planowane nabory wniosków w ramach Programu ypera™yjnego
Uapitał Vudzki w PHIP n”
które odbędzie się w dniu PTfHIfPHIP roku o godzinie IHfHH
w s—li n—r—d St—rostw— Powi—towego w Strzel™—™h Opolski™h
przy uli™y tord—nowskiej P
ym—wi—ne będą n—stępują™e z—g—dnieni—x
b
Progr—m Oper—™yjny U—pit—ł Vudzki PHHUePHIQ komponent region—lny w
kontekś™ie Pl—nów hzi—ł—ń n— PHIP r
b
Sz™zegółowe przedst—wieniex
e
IV rund —plik—™yjny™h z—pl—now—ny™h w województwie opolskimD tjx
konkursy st—nd—rdowe @ISA or—z konkursy pon—dn—rodowe @QAf
e
Priorytet VS - Rynek pr—™y otw—rty dl— wszystki™h - R konkursy,
e
Priorytet VSS - Promo™j— integr—™ji społe™znej - P konkursy,
e
Priorytet VISS - Region—lne k—dry gospod—rki - S konkursów,
e
Priorytet IX - Rozwój wykszt—ł™eni— i kompeten™ji w region—™h - U konkurE
sówf

b

ymówienie wszystki™h konkursów pod kątemx
e
grupy do™elowej,
e
typów możliwy™h oper—™ji,
e
kryteriów dostępu,
e
terminu ogłoszeni— d—nego konkursu,
e
kwoty —lok—™ji przewidzi—nej n— d—ny konkurs

Prosimy o potwierdzenie udzi—łu w spotk—niu do dnF PR sty™zni— @wtorekA
pod nr tek UU RRH IU HS

POWIATOWY URZĄD PRACY
W STRZELCACH OPOLSKICH

STexywssuy

SPigtevISTe hSFPVAxywexIe
REWONTÓW I INWESTYCJI

konsultant ds.obsługi

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

* wwwFpupEStrzekeFp
WYweqexse
ygziuswexse
PReCODAWCY:

WSitSgi
PRegY
zawadzkie

STRZEVCE OPOVSUIE

e

wykszt—ł™enie średnie lub wyższe te™hni™zne,

e

obsług— komputer—,

e

umiejętność obsługi progr—mów CAD

e

wykszt—ł™enie z—wodowe,

UVIENTA - TEVEWARUETER

e

obsług— komputer—,

TGV et—tu

e

miły ton głosu, - odporność n— stres,

e

umiejętność pr—™y w grupie,

- z——ng—żow—nie w wykonyw—ną pr—™ę
KONSULTANT TEVEPONICZNY

STRZEVCE OPOVSKIE

- wykszt—ł™enie średnie,

SPRZEDAWCA

STRZEVCE OPOVSKIE

- wykszt—ł™enie z—wodowe,

- obsług— komputer—, - komunik—tywność
- obsług— k—sy fisk—lnej
KASJER - SPRZEDAWCA

ZAWADZKIE

WigrAxIU

ZAWADZKIE

- wykszt—ł™enie leśne, ogrodni™ze lub rolni™ze,
- kurs florysty™zny
- wykszt—ł™eniex te™hnik me™h—nik
lub wykszt—ł™enie z—wodowe

wechaniu

SAMycryhyWY

STRZEVCE OPOVSKIE

- wykszt—ł™enie z—wodowe,
- umiejętność pr—™y w zespole,
- doświ—d™zenie z—wodowe

f VACHARZ - VAUIERXIU

STRZEVCE OPOVSUIE

- wykszt—ł™enie z—wodowe,
- umiejętność pr—™y w zespole,

SAWycryhyWY

- doświ—d™zenie z—wodowe
STRZEVCE OPOVSUIE

WEcrAxIU

IIf indywidualnych konsultacjach w zakresie funduszy unijnych w
ramach Wobilnego Punktu informacyjnego

- okFS l—t doświ—d™zeni— przy urządzeni—™h

fędziemy n— P—ństw— ™zek—ćx
b
b

PU sty™zni— PHIPrF @piątek) w s—li przy Bibliote™e Publi™znej w UolonowE
skiem n— rogu uk Szkolnej or—z uk I W—j—, w godzin—™h od WfHH do IQfHH
I lutego PHIPrF @środ—A w siedzibie vqh Ur—in— hinoz—urów w Spóroku,
przy uIf quzner— Q, od godziny IRfQH

Prosimy o zgł—sz—nie ™hę™i skorzyst—ni— z przedmiotowy™h konsult—™ji wx
b
Urzędzie Wi—st— i qminy Kolonowskie, pod numerem tekx UU RTI II RH
wfPW @zgłoszeni— do skorzyst—ni— z konsult—™ji WPI w UolonowskiemA
b
Vok—lnym Punk™ie Inform—™yjnym o Pundusz—™h iuropejski™h w Strzel™—™h ypolski™h pod numerem telefonux UU RRH IU HS lub —dresem po™zty em—ilx p™iegdpowi—tstrzele™kiFpl

wypos—żony™h w ww silniki

WECHANIU - KIEROWCA

STRZEVCE OPOVSUIE

UATf CCE

C TRASY KRAJOWE

WURARZ

WqFZVECEN

OPERATOR ŁADOWAREK

lub OPOVE

kołowych

vyuevxe qRUPe dzsałaxsa uResxe śWf exxY
yRez
vyuevxY puxut sxpyRwegYtxY y puxhuszegr iURypitE
susgr w sTRZivgegr ypyvsusgr
serde™znie z—pr—sz—ją do udzi—łu w spotk—ni—™h —ktywizują™y™h w gmin—™h z
benefi™jent—mi z—mieszk—łymi n— obsz—rze dzi—ł—ni— vqh Ur—in— Swf enny n—

b
b
b
b

Różni™ow—nie w kierunku dzi—ł—lność nierolni™zej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
ydnow— i rozwój wsi
W—łe projekty

b
b
b
b
b
b

Prosimy o potwierdzenie udzi—łu w spotk—niu w Stow—rzyszeniu Ur—in— śwf
enny pod nr tekx UU RR TU IQH lub UU RR TU IQI lub —dresem

- wykszt—ł™enie z—wodowe,
lub kk II,

yf SŁUqA koparki

STRZEVCE OPOVSKIE

- wykszt—ł™enie z—wodowe/średnie,

SVUSARZ E SPAWACZ

STRZEVCE OPOVSKIE

- wykszt—ł™enie z—wodowe,

- upr,F n— kop—rkę
- umiejętność pr—™y w zespole, - uprF sp—w—™z—,
- doświ—d™zenie w z—wodzie
UIEVCZA

SVUSARZ

- wykszt—ł™enie kierunkowe,
- umiejętność sp—w—ni— mile widzi—n—,
- pr—wo j—zdy k—tF B, - doświ—d™zenie

PRACOWNIK OCHRONY

STRZEVCE OPOVSUIE

- wykszt—ł™enie minF z—wodowe,
- wym—g—n— li™en™j— pr—™ownik— o™hrony,
- doświ—d™zenie mile widzi—ne

PRACOWNIK yCHRyNY

STRZEVCE OPOVSUIE

- wykszt—ł™enie minF z—wodowe,
- wym—g—n— li™en™j— pr—™ownik— o™hrony,
- doświ—d™zenie mile widzi—ne,
- stopień niepełnospr—wnoś™i

PRACyWNIU PRODUKCJI

STRZEVCE OPOVSKIE

@kontroler j—koś™i, p—kow—™z,

- wykszt—ł™enie minF z—wodowe,
- doświ—d™zenie mile widzi—ne

oper—tor, pomo™nik oper—tor—A
yPERATyR

wózua

WIhŁyWEqy

STRZEVCE OPOVSUIE

- wykszt—ł™enie te™hni™zne
- upr—wnieni— n— wózek widłowy,

INSPEKTOR hSFJAUyŚCI

STRZEVCE OPOVSUIE

- wykszt—ł™enie minF średnie,
- zn—jomość WS Offi™e,
- mile widzi—ne doświ—d™zenie w kontroli j—koś™i

PRACyWNIU PRyhUUCJI

STRZEVCE OPOVSKIE

PRACyWNIU PRyhUUCJI

STRZEVCE OPOVSKIE

RĘBAUOWY

STRZEVCE OPOVSKIE

- wykszt—ł™enie podst—wowe, średnie
lub z—wodowe, - zdolnoś™i m—nu—lne

- wykszt—ł™enie z—wodowe/średnie,
- umiejętność sp—w—ni— elektrodą

yPERATyR SUWNICY

ZAWADZKIE

- uprF do obsługi suwni™ spe™j—lny™h z tr—wersą,

hakowy

ZAWADZKIE

- kurs h—kowego, - doświ—d™zenie mile widzi—ne

eEm—ilx biuro^wiktori—d—nn—l—ndFpl lub —nn—l—ndd—nn—l—ndFpl
Zgł—sz—ć się możn— t—kże do Vok—lnego Punktu Inform—™yjnego o PunduE
sz—™h iuropejski™h w Strzel™—™h ypolski™h pod nr tek @UUA RRH IU HS lub —dreE
sem eEm—ilx p™ieg@powi—tstrzele™kkpl

- doświ—d™zenie

- doświ—d™zenie mile widzi—ne

Spotk—ni— te odbyw—c się będą kolejnox
b
PSfHIfPHIPf - Spotk—nie w Urzędzie Wiejskim w Veśni™y o godzF ISfQHf
@qmin— Veśni™— i Zdzieszowi™eA
PTfHIfPHIPr - Spotk—nie w Urzędzie Wi—st— i qminy w Ur—pkowi™—™h o
godzFWFHHF @qmin— Ur—pkowi™e i qmin— qogolinA
QlFHLPHIPrF - Spotk—nie w qminnym yśrodku Uultury w W—l™—™h o godzF
WfHHf @qmin— W—l™eA
HIfHPfPHIPr e Spotk—nie w Urzędzie Wiejskim w temielni™y o godzF
WFHHF@qmin— temielni™—A
QfHPfPHIPr - Spotk—nie w s—li X—r—d w Urzędzie Wiejskim w Ujeździe o
godzF WfHHf @qmin— Uj—zdA
UfHPfPHIPt - Spotk—nie w qminnym yśrodku Uultury w T—rnowie Opol
skim o godzF WfHHf @qmin— Izbi™ko i T—rnów ypolski A
WfHPfPHIPr - Spotk—nie w s—li nr RH n— I piętrze w St—rostwie Powi—towym
w Ur—pkowi™—™h o godzF IHfHHf

- minF P l—t— doświ—d™zeni—

- uprF oper—tor— ł—dow—rek kołowy™h kk III

tem—tx

VGPHIP n—boru wniosków w z—kresie wdr—ż—ni— Vok—lnej
Str—tegii Rozwoju n— dzi—ł—ni—X

- —ktu—lne b—d—ni—, - kurs n— przewóz rze™zy,

STRZEVCE OPOVSKIE

BBB
ssSf

- wykszt—ł™enie z—wodowe/średnie te™hni™zne,
- znajomość budowy silników hiesl—,

obrotową, SI, - doświ—d™zenie

EVEUTRYU

STRZEVCE OPOVSUIE

- wykszt—ł™enie średnie te™hni™zne,
- zn—jomość wykonyw—ny™h z—g—dnień

BBB

STyweRZYSzixsi vyuevxe qRUPe dzsałaxsa uResxe
hsxyzeuRów yRez vyuevxY puxut sxporwacyjnyo
puxhuszegr iURypitsusgr w STRzivgegr ypyvsusgr

z wykonyw—nym z—wodowe,

sVf

serde™znie z—pr—sz—ją wszystki™h mieszk—ń™ów z terenu vqh „Ur—in— hinoz—uE
rów” do udzi—łu w

- —tutem uprF elektroenergety™zne E gr I do I kV
PRACOWNIK qOSPOhARCZYG

PRASOWACZKA

szeni— vqh Ur—in— hinoz—urów w Spóroku, przy uk quzner— Q

WONTER WIĄZEK

SZWACZKA

Punktu Snform—™yjnego p—ni Swon— t—gusz
or—z p—ni Wonik— Sętkiewi™zE husz—F
gzek—my pod nr tek UU RRH IU HS lub osobiś™ie - w siedzibie St—rostw—
Powi—towego przy uk tord—nowskiej w Strzel™—™h ypolski™h

- orze™zenie o stopniu niepełnospr—wnoś™i,

STRZEVCE OPOVSKIE
STRZEVCE OPOSVUIE

DYVAKI lub KRAPKOWICE

- doświ—d™zenie, - stopień niepełnospr—wnoś™i
- wykszt—ł™enie minF z—wodowe,
- umiejętność rozróżni—ni— kolorów,
- zdolnoś™i m—nu—lne

KASJER/KASJERKA POBORU
OPŁAT AUTySTRAhyWYCH

Wię™ej sz™zegółowy™h inform—™ji udzielą P—ństwu konsult—n™i Vok—lnego

- sumienność,
- doświ—d™zenie mile widzi—ne

Szkoleniu przygotowują™ym do n—borów z „W—ły™h Projektów”
które odbędzie się I lutego PHIP roku o godzinie ISfHH w siedzibie Stow—rzyE

yd godziny IRfQH będzie możn— również skorzyst—c z bezpł—tny™h kon
sult—™ji n— tem—t funduszy unijny™h udziel—ny™h przed pr—™ownik—
Vok—lnego Punktu Snform—™yjnego o Pundusz—™h iuropejski™h w Strzek
™—™h ypolski™hF

STRZEVCE OPOVSUIE

SPRZĄTACZKA

NOqOWCZYCE, OVSZOWA,
qOqOVIN,hĄBRÓWKA

- wykszt—ł™enie średnie/z—wodowe,
- wysokie umiejętnoś™i interperson—lne,
prezent—™yjne i komunik—™yjne,

- oby™ie w pro™edur—™h doty™zą™y™h rozli™z—ni—
pieniędzy

- mimT m-™y doświ—d™zeni—

Serde™znie z—pr—sz—my 3 3 3

Głosuj na Xajlepszy Produkt Powi—tu Strzeleckiego PHII - WYGRAJ TiLiWIZyR333
sz™zegóły n— stc P

R

p y w set s t rz i vi g u s

hobre chęci i twarda rzeczywistość
dokF ze str I
wł—dzom gminy to nie przeszk—dz—ło,

roku PHPH w Z—w—dzkiem n— poziomie

to z przyszłym przezn—™zeniem terenu

dzą™y™h, — w perspektywie, by z—™ho-

pon—dgimn—zj—lnym u™zyć się będzie tyl

nie powinno być problemów. “y inweE

w—ć z—trudnienie n— ™z—s nieokreślony,

ko ok. PRH u™zniów, trzeb— podjąć zdeE

sty™j—™h w Vy z—de™ydow—ł— R—d— Poe

n—u™zy™iele z—trudnieni n— et—t - będą

™ydow—ne dzi—ł—ni— - mówił wi™est—ro-

wi—tu poprzedniej k—den™ji. S niepr—wdą

łą™zyć ™zęś™i et—tu w inny™h szkoł—™h

st— q—id—, prze™hodzą™ do z—prezentoE

jest, że w budynek ZSZ nie inwestow—E

pon—dgimn—zj—lny™h powi—tu.

w—ni— istoty proponow—ny™h zmi—n.

no - gdyby tego nie robiono, n— pewno

ydnoszą™ się do kwestii przesunię-

Skon™entrow—nie n—u™z—ni— w zmo-

nie uzyskiw—libyśmy ™o roku, j—ko orE

™i— zmi—n o rok - k—tegory™znie oświ—d-

dernizow—nym budynku vy, gdzie przeE

g—n prow—dzą™y. zezwoleni— n— prow—E

™zył, że to niemożliwe. U—żdy rok

niesiono by również te™hnikum. Powst—łE

dzenie t—m n—u™z—ni—. ybiekt jest w doE

utrzym—ni— obe™nego st—nu to pół mi

by t—m zespół szkół ogólnokszt—ł™ą™y™h

brym st—nie, doskon—le położony, He

lion— str—ty. Xikt nie może sobie n— to

i z—wodowy™h. U™zniowie z—s—dni™zej

™zymy, że w mi—rę szybko zn—jdzie się

pozwolić. Prze™ież i t—k zmi—ny nie n—-

szkoły z—wodowej dojeżdż—liby do ZSZ

kupie™. e ™o do inny™h wsk—z—ny™h

stąpią n—ty™hmi—st, —le z po™zątkiem

nr I w Strzel™—™h ypolski™h @przez pół

nowego roku szkolnego - jest wię™ ™z—s

roku Powi—t Strzele™ki refundow—łby im

ob—wx skąd wie™ie, że będzie u™zniom
t—k źle w budynku przy ul. UrótkiejC Że

koszt biletówA i zlikwidow—nie wyłą™zE

zost—ną nieprzy™hylnie potr—ktow—ni i

Z—proponow—ł wię™ przegłosow—nie pro-

nie szkoły z—wodowej - ten n—sz pomysł

będą się u™zyć n— dwie zmi—nyC

pozy™ji.

e

nieść ze względu n— ™—łkowi™ie zmoderE

mówił.
St—rost— Sw—™zyn—, ponownie przyE

nizow—ną b—zę.

t—™z—ją™ —rgumenty n—tury fin—nsowej,

go do doj—zdów - ™hyb— nie st—noE

przypomni—ł, że limit z—dłużeni— wproE

wią t—k ogromnego problemu, skoro t—k

w—dzony przez rząd obowiązuje wszystE

wielu u™zniów dojeżdż— do szkół w ypoE

kie s—morządy, — n—wet w sytu—™ji, gdy

luC

z—dłużenie nie przekr—™z— wyty™zonej

teśli ™h™e™ie, by zost—ł— szkoł—

gr—ni™y, z z—™iągniętego kredytu nie

wodow— w Z—w—dzkiem, możemy rozE

możn— regulow—ć bieżą™y™h zobowiąz—ń

w—żyć t—ką ewentu—lność, —le n— pew

e

™zyli m.in pokryw—ć z ty™h środków

z—e

no nie w budynku przy ul. ypolskiej.

funk™jonow—ni— szkół.

Rodzi™e: jesteś™ie dobrze
przygotow—niD
—le będziemy w—l™zyc
To zd—nie, które p—dło mniej wię™ej w trze™iej godzinie dyskusji, zn—™z-

nie podniosło emo™je.

Uspokoił— je propozy™j— przerwy i
stwierdzenie, że jeśli zebr—ni zost—li wy-

br—ni j—ko reprezent—n™i różny™h śro

dowisk, to prze™ież bez ż—dny™h ogr—-

ni™zeń - mogą wię™ dzielić się ob—w—mi

X—u™zy™iele: d—jmy sobie
™z—s n— zmi—ny

Rodzi™e: wy m—™ie
—rgumenty tw—rdeD
my e miękkie

w dyskusji, j—k i głosow—ć n—d —ltern—-

tywą dl— po™zątkowej wersji zmi—n.

Wi™edyrektor ZSZ w Z—w—dzkiem

Urszul— Skorek proponow—ł—, by do

qiosow—nie: trzy r—zy t—k

r—l in—

wszystki™h zmi—n się odpowiednio przyE

gzy jesteś™ie z— tym, by ™—łość

Uow—l™zyk,

gotow—ć i podejść do ni™h z— rok -

oświ—ty pon—dgimn—zj—lnej pozost—wić

reprezentuE

wszystkim będzie ł—twiejx i u™zniom, i

w Z—w—dzkiem, n— b—zie obiektu przy

ją™—

n—u™zy™ielom, i wię™ej ™z—su będzie n—

ul. UrótkiejC

—d—pt—™ję pomiesz™zeń.

Rodzi™ex t—k

„zwy-

kły™h” rodziE
™ów, w emo-

Wyr—ż—ł— też ob—wy o to, ™zy n—

™jon — lnym

pewno ud— się uniknąć dwuzmi—nowo-

U™zniowiex t—k
X—u™zy™ielex t—k

wystąpieniu

ś™i n—uki, —le też o w—runki, w j—ki™h

przyzn—w—ł—,

przyjdzie u™zyć się młodzieży, np in-

W ™iągu n—jbliższy™h dni ™—łość ofer

ekono

form—ty™y, którzy u™zą się w m—ły™h

ty m— zost—ć przygotow—n— w sz™zegó-

m i ™ z n e

grup—™h, potrzebują dobrze wypos—żo-

ł—™h. Wszys™y z—interesow—ni będą po-

są

wi—domieni o wdr—ż—niu jej przez Po

że

Wl—dze powi—tu: wiemy ™o

n— konie™zne przeróbki i —d—pt—™je.

U™zniów ze Strzele™ nie d— się przeE

st—nowi punkt wyjś™i— do dyskusji -

To se ne vr—ti

my zrezygnow—ć z n—u™zy™ieli do™ho-

się, wrę™z prze™iwnie - wg prognoz w

fezpowrotnie minęły ™z—syD kiedy

Po tymD j—k wi™est—rost— W—ldem—r

rze™zywiś™ie niezwykle istotne. ele wł—E

ny™h pr—™owni. gzy zn—jdzie się n— to
miejs™eC

prężnie rozwijają™— się hut— potrzeboE

q—id— z—prezentow—ł po r—z pierwszy

dze powi—tu przedst—wiły tylko jedną

Pyt—ł— też o podniesioną w™ześniej kwe

fędzie się jesz™ze dyskutow—ć n—d

stię poziomu z—trudnieni— n—u™zy™ieli.

n—zwą nowej pl—™ówki. Sąjuż dwie pierw

względy

w—ł— stałego dopływu f—™how™ów „wł—-

kon™ep™ję zmi—n n— spotk—niu z R—dą

op™ję zmi—n, — nie kilk— w—ri—ntówC S

snego” ™howu. ruty z wielotysię™zną

Ped—gogi™zną i w liś™ie do ZXPd funkE

™zy w efek™ie re—liz—™ji tego pomysłu

z—e

™jonują™ym w szkole @inform—™j— do

nie dojdzie do tego, że Z—w—dzkie, które

trudni—ją™— pon—d RHH osób. Szkoły

związku z—wodowego st—nowi wymóg

r—™zej „zwij— się” niż rozwij—, nie będzie

przyz—kł—dowej nie m— od l—t.

form—lny przed podję™iem u™hw—ły in-

musi—ło wró™ić do st—tusu osiedl—C3

z—łogą już nie m—. test w—l™owni—,

sze propozy™jex Zespół Szkół Pon—d-

U™zniowie: ™o n—s ™zek—
po przenosin—™hC
Robert Ćwi

test z— to kryzys. fudżet n—k—zująE

ten™yjnej R—dy Powi—tuD do ™zego ost—E

Rodzi™e u™zniów ZSZ są zbulwersoE

k l i ńs k i ,

™y z—™isk—nie p—s— i szuk—ni— osz™zędE

te™znie nie doszłoA - z—wrz—ło w Z—e

w—ni, że młodzież sk—z—n— zost—ł— n— doE

u™zeń SS kl.

noś™i. R—™jon—lizow—ni— wyd—tków ze

w—dzkiem.

jeżdż—nie, i to wów™z—s, gdy PUS likwiE

te™hniku in-

środków publi™zny™h. t—kby tego nie n—E

Rodzi™e i u™zniowie protestow—li

duje t—k wiele kursów. e ™i, którzy będą

form—ty™z-

zw—ć - st—tus quo w oświ—™ie dłużej nie

prze™iw likwid—™ji szkoły @™hoć w rzeE

u™zyć się w budynku Vy tez nie będą

nego nie po-

d— się utrzym—ć. Tym b—rdziej przy głęE

™zywistoś™i nie t—ki był pomysłA, interE

mieli lekko. Po pierwsze - nie będą doE

dziel—ł ob—w

bokim niżu demogr—fi™znym i b—rdzo

weniow—no u opolskiego kur—tor— oświ—E

brze przyję™i, bo u™zniowie Vy z—wsze

™o do zły™h

pesymisty™zny™h w tym względzie dl—

ty,

zbier—no podpisy pod protestem

uw—ż—li się z— ™oś lepszego, po drugie -

rel—™ji mię

™—łej ypolsz™zyzny prognoz—™h.

skierow—nym do st—rosty. Vist podpis—E

™zek— i™h n—uk— n— dwie zmi—ny.

dzy u™zni—-

Te wł—śnie przesł—nki z—de™ydow—E

ny przez pon—d PPHH osób zost—ł wręE

ły o propozy™ji Z—rządu Powi—tux reorE

™zony st—roś™ie Sw—™zynie pod™z—s

t—

tol—nE

mi Vy i ZSZ

Pis—rsk—

- prze™ież wszys™y jesteśmy koleg—mi,

g—niz—™ji szkół pon—dgimn—zj—lny™h w

wspomni—nego n— wstępie spotk—ni—, do

pyt—ł— z koE

zn—my się - mówił. tedn—k z niepoko

Z—w—dzkiem.

którego doszło w siedzibie st—rostw— IV

lei, dl—™zego

jem pyt—ł, ™zy jeśli w budynku Vy bę

sty™zni—.

t—k dużo inE

dzie funk™jonow—ł— również szkoł— z—-

wodow—, rze™zywiś™ie d— się uniknąć n—-

Pierwsze sugestie w tym kierunku
wysunięto już kilk— l—t temu. tesz™ze

Wobe™ gron— reprezentuj ą™ego

westow—no w

przed rozpo™zę™iem budowy gimn—zjum

wszystki™h z—interesow—ny™h przedst—e

budynek vy,

uki n— dwie zmi—ny. S ™zy d— się to

w Z—w—dzkiem burmistrzowi z—prezen-

wiono —rgumenty uz—s—dni—ją™e koE

—

ogóle

wszystko pogodzić z z—ję™i—mi dod—t-

tow—no ideę współpr—™y przy tworzeE

nie™zność zmi—n. ergumenty przytoE

tego nie było

kowymix przygotow—niem do m—tury,

niu zespołu szkół ogólnokszt—ł™ą™y™hx

™zone n— wstępie trzeb— uzupełnić jeszE

w ZSZC go

z—ję™i—mi wyrówn—w™zymi ™zy sporto

li™eum i dwujęzy™znego gimn—zjum. ybE

™ze kolejnymix

st—nie się z

wymi dl— t—k dużego gron— młodzieży

niżyłoby to koszty funk™jonow—ni— pl—E

e

tym obiektem, skoro w pl—nie z—gospoE

w m—łym obiek™ie. e może lepiej było

od roku szkolnego PHIPGPHIQ zmieE

w

™ówek i przyniosło osz™zędnoś™i z—rówE

ni— się system kszt—ł™eni— z—wodowegoY

d—row—ni— przestrzennego gminy ten

by przenieść u™zniów Vy do obiektu

no gminieD j—k i powi—towi. t—k— był—
odpowiedźC Ż—dnej. ydpowiedzią było

większy n—™isk w te™hnikum położony

teren przewidzi—ny jest n— dzi—ł—lność

ZSZC

zost—nie n— kszt—ł™enie ogólne, któreE

oświ—towąC S gmin— n— pewno nie zgoE

mil™zenie.

go ™elem jest dobre przygotow—nie do

dzi się n— zmi—ny w tym względzie.

Wi™est—rost— q—id— przyrzekł, że

Tym™z—sem od l—t sp—d—ł n—bór do

m—tury umożliwi—ją™e kontynu—™ję n—E

e poz— tym - dl—™zego by nie przeE

weźmie wszystkie zgłoszone uw—gi, ob—-

szkół pon—gimn—zj—lny™h i zmniejsz—ł—

uki w szkoł—™h wyższy™h n— równi z —bE

nieść u™zniów ze strzele™kiego zespołu

wy i z—strzeżeni— pod uw—gę przy pl—-

się li™zb— u™zniów. Wido™zne to było

solwent—mi li™eów ogólnokszt—ł™ą™y™hY

szkół do Z—w—dzkiego, skoro to t—k duży

now—nej —d—pt—™ji wolny™h pomiesz-

zwł—sz™z— w ZSZ w Z—w—dzkiem Z reE

e

obiektC S dl—™zego likwidow—ć szkołę

™zeń w budynku przy ul. Urótkiej. Przy-

kordowej w ™—łym ost—tnim IH-le™iu

u™zniów powoduje zmniejszenie subwen-

li™zby RWU u™zniów w roku PHHR do PQU

™ji oświ—towej, — to z kolei rodzi d—lsze

gh™emy, by w Z—w—dzkiem u™znioE

wiąz—ń - do przyję™i— przez wszystki™h,

w roku PHIId ™zyli o ok. SQ7 @w vy o

konsekwen™jex z—™zyn— br—kow—ć pieE

wie mogli kszt—ł™ić się t—k, j—k doty™hE

w dod—tku rozsądny™h ekonomi™znie. S

ok. QQ7 w tym s—mym ™z—sieA. ifekty

niędzy n— d—lsze funk™jonow—nie szkół

™z—s.

pomysł, żeby w Z—w—dzkiem pozosta

st—le

zmniejsz—ją™—

się

li™zb—

z—wodowąC

zn—ł też, że szuk—no n—jlepszy™h roz-

wić t—kże szkołę z—wodowąD pozwoli n—

prób z—interesow—ni— młodzieży spoz—

i utrzym—nie obe™nego st—nu z—trudnieE

gminy ofertą szkoły @np. z Urupskiego

ni— n—u™zy™ieli, dl—tego z z—trudnionyE

X— odpowiedź wi™est—rosty nie trzeE

Włyn—D hobrodzieni—D itp.A były mizerE

mi n— niepełny™h et—t—™h umowy nie

b— było długo ™zek—ćx to ™hyb— jedyny

ne.

będą przedłuż—ne.

obiekt w województwie, n— którego te

go do zmi—n w z—trudnieniu w

Poniew—ż ni™ nie wsk—zuje, że w

renie są g—r—że i gdzie prow—dzi się dzi—E

oświ—™iex nie d— się i™h uniknąć. gh™e

n—jbliższy™h l—t—™h t— tenden™j— zmieni

ł—lność gospod—r™zą. teśli do tej pory

S z—p—dł— de™yzj—x trzeb— ™oś z tym

zrobić.

wi—t Strzele™ki zgodnie z ust—leni—mi.

z—™how—nie struktury kszt—ł™eni— pon—dgimn—zj—lnego w tym mieś™ie.

gimn—zj—lny™h w Z—w—dzkiem lub Ze
spół Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h i Z—wo-

dowy™h w Z—w—dzkiem.

W—rt— qórk—

Trudn—
sztuk—
kompromisu
Xego™j —™j e
nigdy nie są
ł—twe. ysiąg n i ę ™ i e
kompromisu
jest jesz™ze
trudniejsze.
Tym trud
niej o niego,
jeśli n— po™zątku stro
ny stoją n— b—rdzo różny™h st—nowisk—™h. e jedn—k n—m się ud—ło - ™ieszy
się wi™est—rost— W—ldem—r q—id— po
spotk—niu n— tem—t przyszłoś™i ZSZ w
Z—w—dzkiem, zorg—nizow—nym IV
sty™zni— w siedzibie st—rostw—.
t—k wid—ć, jeśli wszys™y pod™hodzą
b—rdzo merytory™znie do z—g—dnień i
wszystkim z—leży n— zn—lezieniu s—tysf—k™jonują™ego rozwiąz—ni—, d— się wypr—™ow—ć wspólne st—nowisko. f—rdzo
serde™znie dziękuję wszystkim u™zestnikom spotk—ni—. Wł—ś™iwie powinno
ono było się odbyć przy okrągłym stole
- t—k w—żkie prze™ież problemy musieliśmy rozwiąz—ć - —le n—wet br—k takie
go mebl— nie przeszkodził w rze™zowej,
kilkugodzinnej dyskusji, po której ud—ło się n—m uzgodnić st—nowisko, —le ™o
n—jw—żniejsze - z—pewnić st—bilność
pon—dgimn—zj—lnego szkolni™tw— w Z—w—dzkiem.
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py w set s t rz i v i g u s

Protest starostów trze™h województw
T0d co jest dobrą wi—domością
dl— p—cjentów @od I styczni— PHIP
mogą ubieg—ć się o odszkodowani—
z— błędy medyczne przed wojeE
wódzką komisją dsF orzek—ni— o
zd—rzeni—ch medycznychAD jest b—r
dzo złą dl— szpit—li - ich obowiązE
kow— skł—dk— ubezpieczeniow—
wzrósł— niebotycznieF
y spr—wie pis—liśmy już w poE
przednim numerze n—szego dwutygOE
dnik—d wię™ ter—z tylko przypomnij myx w przyp—dku Szpit—l— Powiato
wego w Strzel™—™h ypolski™h koszty
ubezpie™zeni— wzrosną wię™ z VS tysF
do RVH tysF zł w tym rokuF yzn—™z—
to, że o t—ką kwotę zmniejszą się środ
ki n— le™zenie w tej pl—™ów™eD bo prze™ież dod—tkowy™h pieniędzy n— ten
™el nie dost—nie on— z NPZf W sk—li
kr—ju sk—l— nowego ubezpie™zeni— się
gnie RPH mln złoty™hF
y tym mówiono IT sty™zni— biy
n— Uonwen™ie St—rostów Wojewódz
tw— holnośląskiegoD Śląskiego i ypolskiego z udzi—łem wi™eministr— zdro
wi— t—kub— Szul™—F yn s—m przyzn—w—ł, że i ministerstwo z—sko™zone jest
sk—lą dod—tkowy™h ubezpie™zeńF
Po dyskusji st—rostowie uzgodni
li „St—nowisko”, w którym zwr—™—ją
uw—gę, że PZUd który j—ko jedyny
ubezpie™zy™iel z—oferow—ł nowe polisyD wy™enił je n— wysokoś™i nie do
przyję™i— przez szpit—leF S większość
z ni™h nie zde™ydow—ł— się n— przyję™ie ofertyF ele są do tego zobligow—ne
wprow—dzonymi przepis—miF S może
się ok—z—ć, że niespełnienie tego wy
mogu post—wi szpit—l przed re—lnym
ryzykiem „wykreśleni— z rejestru i
pozb—wieni— pr—w— wykonyw—ni—
dzi—ł—lnoś™i le™zni™zej”D j—k stwierdz—
się we wspomni—nym dokumen™ieF Z

V—urka dl— f—b™i
ho PW lutego Panie w wieku SHeTW lat mogą
w naszym szpitalu wykonać
fiZPŁerxi fehexsi wewwyqRepsgzxiF

IS minut do zdrowia

drugiej strony - opł—™enie dod—tkowego ubezpie™zeni— n—r—zi szpit—le n—
wzrost z—dłużeni—D — prze™ież już n—
™o dzień boryk—ją się z problem—mi
fin—nsowymiF T—k wię™ zn—l—zły się
między młotem i kow—dłem - z obu
stron grozi im up—dekF
hl—tego też st—rostowie k—tegory™znie z—protestow—li prze™iwko
wprow—dzonym zmi—nom systemo
wym F
W skierow—nym do Winistr— Zdro
wi— st—nowisku pisząx
„W—ją™ świ—domość k—t—strof—lny™h skutków powst—łej sytu—™jiD któ
ra może z—grozić polskiemu szpit—lni™twuD jedno™ześnie nie przynoszą™
w efek™ie ż—dny™h korzy ś™i p—™jentomD z—sil—ją™ fin—nsowo firmy ubezpie™zenioweD pilnie dom—g—my się
wprow—dzeni— konie™zny™h zmi—n w
—kt—™h pr—wny™hD — mi—nowi™iex
If wykreślenie z AUfPS ustFl ust—wy o dzi—ł—lnoś™i le™zni™zej pkt
PA

Pf

t—kie określenie w—runków do

ty™h™z—sowego obowiązkowego
ubezpie™zeni—d —by obejmow—ło
nowy z—kres ryzyk— ubezpie™zeniowegoD pozost—wi—ją™ szpit—lom wybór dod—tkowego dobro
wolnego ubezpie™zeni— n—dwyżkowego wg wł—snej o™enyD ™zyli
likwid—™j— oblig—toryjnoś™i posi—d—ni— dod—tkowego ubezpie™zeni—,
Qf zdefiniow—nie @poprzez zmi—ny
w ust—wie or—z stosowny™h rozporządzeni—™hAD podst—wy do™hodzeni— rosz™zeń przed komisj—mi
orzek—ją™ymiD —by nie było moż
liwe do™hodzenie w tej pro™edurze rosz™zeń w t—ki™h spr—w—™hD
które bezwzględnie wym—g—ją™
pro™edury sądowej d w ™elu z—pewnieni— pr—w konstytu™yjny™h
wszystki™h stron ewentu—lnego
sporm”
St—rostowie wystosow—li wię™
—pel o pilne spotk—nie z ministrem
zdrowi— - w ™elu uzgodnieni— sposo
bu i trybu rozwiąz—ni— problemu dod—tkowy™h ubezpie™zeń szpit—liF

f—d—ń m—mmogr—fi™zny™h ™iągle
wykonuje się u n—s z— m—łoF A to tyl
ko IS minut dl— zdrowi—F W™zesne wykry™ie r—k— piersi to sz—ns— n— jego
wyle™zenieF NiestetyF Zbyt ™zęsto do
onkologów zgł—sz—ją się kobiety już
zbyt późno f go dzień n— r—k— piersi
umier— IQ PolekF hl—tego obe™ną —k™ję „L—urk— dl— f—b™i” pop—rł swoim
—utorytetem bpF endrzej gz—j— i probosz™zowie PH p—r—fii n— ypolsz™zyźnieF Strzele™ki szpit—l też prow—dzi
fEZPŁATNEE b—d—ni— skryningoweD
skierow—ne do p—ń w wieku „b—b™inym” ™zyli SH-TW l—tF
- Niekonie™znie trzeb— być rze™zywiś™ie b—b™iąF Niekonie™znie trzeb—
przyjść z l—urką ™zy różową k—rte™zką rozd—w—ną w koś™ioł—™h3 W—żneD by W yqÓLE przyjść - z—™hę™—
Rom—n— Rom—nowi™zD kierownik ze
społu te™hników elektror—diologów w
strzele™kim szpit—lm - ho podobny™h
—k™ji przesiewowy™h przyłą™z—my się
™o rokuD —le z niepokojem obserwujemyD że li™zb— p—ń podd—ją™y™h się
m—mmogr—fii m—lejeF
yd dwó™h l—t m—my świetnyD nowo™zesny sprzęt - nowy m—mmogr—fF
W—my nową pr—™ownięF Z—równo
on—D j—k i urządzeni— or—z ™—ły pro™es
b—d—ń podd—w—ne są testom j—koś™i i
okresowym surowym kontrolom zewnętrznymF I... p—™jentek jest t—k
m—łoD że pł—k—ć się ™h™eF N— tę inwesty™ję wyd—liśmy dużoY przewidyw—liśmyD że ™o dzień zost—nie tu wykon—ny™h do IH m—mmogr—fiiF
W roku PHII wykon—ny™h zost—ło
IRII m—mmogr—fiiD — w r—m—™h pro
gramu profil—kty™znego - WPQf Sześdziesiąt osiem p—™jentek zost—ło skie

row—ne n— tzwF „b—d—ni— pogłębione”
A ter—z ™hętny™h br—kx w sty™zniu z tego powodu pr—™owni—jest nie™zynn— i z—pisy prow—dzimy n— lutyF
ho tej pory m—my „z—pełniony” tEhEN tydzień3
teśli nie wykon—my odpowiedniej iloś™i b—d—ń k—żdego dni— - ponosimy
dod—tkowe kosztyD związ—ne z wylew—niem nieużyty™h od™zynników
™hemi™zny™hF S nie m—my innego wyjś™i—D z—wsze muszą być świeże - dod—jeF
Sporą, i zupełnie niepotrzebną,
konkuren™ję robią n—m m—mmobusyF
S z— to winię opolski NPZ - bo to on
wyd—ł zgodę n— i™h uru™homienieF
ypolsz™zyzn— nie jest terenem „bi—ły™h pl—m”, gdzie trudno zn—leźć pr—™ownię m—mmogr—fi™znąF A skoro nie
m— ty™h „bi—ły™h pl—m”, to po ™o n—m
t— konkuren™j—D n— którą wyraził zgo
dę opolski NPZC
y™zywiś™ie, rozumiem, że dl— p—™jentek jest to zn—™znie wygodniejsze
- m—mmobus przyjedzie npF do Z—w—dzkiego ™zy Szbi™k— i nie trzeb—
będzie już wybier—ć się n— b—d—ni— do
Strzele™F Ale z— to p—™jentk— wy™hodzą™ z n—szej pr—™owni, otrzymuje
pełen komplet wyników - R zdję™i— i
i™h opisY po b—d—niu w m—mmobusie
dost—je tylko k—rte™zkę ze skrótowym
opisemF t—ki m—teri—ł porówn—w™zy
będzie mi—ł lek—rz przy n—stępnym
b—d—niuC

hl—tego w—rto wybr—ć m—mmogr—fię w n—szej pr—™owni3 Wyst—rczy
z—telefonow—ć pod nr UU RTI QP WI w
godzF IQfHH-IRfHH i pod—ć swój PESELf
f—d—nie jest bezpł—tne3

ek—demi— przyszły™h f—chow™ów3
Trw— re—liz—cj— projektu „Ak—demi— przyszły™h f—™how™ów3” dzięki
środkom pozysk—nym przez Powi—t
Strzele™ki w ram—™h Programu yper—E
™yjnego U—pit—ł Vudzki Priorytet SX
hzi—ł—nie WfP Podniesienie j—kości i
—tr—k™yjnoś™i szkolni™tw— z—wodowegoF
f eneficjent—mi projektu są u™zniowie
szkół z—wodowych z terenu powi—tu
strzele™kiegox Zespołu Szkół Z—wodoE
wy™h nr I w Strzel™—™h ypolski™hD ZeE
społu Szkół Z—wodowy™h w Zawadzkiem
or—z Te™hnikum S—mochodowego w
Strzel™—™h ypolski™hF
W dni—ch IP i IQ sty™zni— PHIP
roku QH benefi™jentów projektu przyE
stąpiło w Zespole Szkół Z—wodowy™h
nr I w Strzel™—™h ypolski™h do dwu™zęE
ś™iowego egz—minu Zertifik—t heuts™h
fur den feruf. gertyfik—t odpowi—d—
czw—rtemu poziomowi @fPA sześ™iostopE
niowej sk—li Europejskiego Systemu
ypisu Uszt—łceni— i jest uzn—w—ny n—
™—łym świe™ie i —probow—ny przez pr—E
™od—w™ów or—z instytu™je eduk—™yjne w
wielu kr—j—™h.
W r—m—™h tego s—mego projektu od
m—rc— PHII roku u™zniowie Q szkółx
Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I w Strzel™—™h ypolski™hD Zespół Szkół Z—wodoE
wy™h w Z—w—dzkiem or—z Te™hnikum
S—mochodowe w Strzel™—™h ypolski™h
mogli bezpł—tnie br—ć udzi—ł w V róŻE
ny™h kurs—™h i szkoleni—™hD n—d—ją™y™h

im kw—lifik—™je i uprawnieni— uł—twi—jąE
™e poszukiw—nie pr—cy po ukoń™zeniu
szkoły. ho tej pory benefi™jen™i proE
jektu uzysk—lix
e
uprawnieni— b—rm—n— S i SS stopni—
- PH benefi™jentów
e
uprawnieni— sp—w—™z— metodą WAq
- IW benefi™jentów
e
uprawnieni— SiP - IS benefi™jenE
tów
e
uprawnieni— obsługi wózków widłoE
wy™h - SH benefi™jentów
e
upr—wnieni— obsługi kop—rek - IH
benefi™jentów
W listop—dzie do egz—minów z jęE
zyk— —ngielskiego z—wodowego fritish
goun™il przystąpiło QH benefi™jentówD
wyniki będą zn—ne w drugiej połowie
styczni—. Trw—ją jesz™ze spotk—ni— w
r—m—™h kursu sp—w—™z— dl— PH u™zestniE
ków or—z rozpo™zęty w listop—dzie kurE
su pilot—.
PH u™zestników kursu pilot— wy™ieE
™zek pozn— m.in. z—s—dy programow—E
ni— i rozlicz—ni— imprez turysty™zny™h
d podst—wy komunikow—ni— się pilot— z
grupą, elementy s—voirEvivre9u i protoE
kołu w biznesie, formy turystyki, ryE
nek turysty™zny, poję™ie produktu tu
rystycznego, Turysty™zny Uodeks
ityczny. hod—tkowo beneficjenci będą
uczestniczyć w st—Ż—ch n— P wycieczk—ch kr—j owych or—z I z—gr—nicznej.
Uurs z—kończy się przystąpieniem

uczestników do egz—minu p—ństwowego
przed Wojewódzką Uomisją Egz—min—cyjną w Urzędzie M—rsz—łkowskim w
celu otrzym—ni— licencji p—ństwowej
umożliwi—jącej pilotow—nie we wszyst
kich biur—ch podróży w Polsce. Uurs
prow—dzi fiuro Turystyczno-M—rketingowe „MAREU”. Uurs cieszył się spo
rym z—interesow—niem n— et—pie rekrut—cji. Pr—c— pilot— poleg— n— re—liz—cji
wycieczek obj—zdowych lub pobytowych
@rezydentA org—nizow—nych przez biuro
podróży. Sstnieje możliwość wyj—zdów
krajowych i z—granicznych, letnich i zi
mowych. test doskon—łym sposobem
podróżow—ni—, pozn—w—ni— ludzi, przy
noszącym istotne korzyści fin—nsowe.
Może być z—równo głównym j—k i —ltern—tywnym źródłem dochodów.
tuż uzysk—ne efekty projektu to
zwiększenie motyw—cji uczniów do uzyskiw—ni— kw—lifik—cji z—wodowych,
zwiększenie z——ng—żow—ni— w n—ukę,
zwiększenie motyw—cji do d—lszego
kszt—łceni— i —ktywnego poszukiw—ni—
pr—cy po z—kończeniu n—uki, rozwinię
cie umiejętności oczekiw—nych n— ryn
ku pr—cy, wzrost świ—domości uczniów
uczestniczących w projekcie o potrze
bie podnoszeni— kw—lifik—cji z—wodo
wych i konieczności uczeni— się przez
c—łe życie.

igz—miny zjęzyk— niemie™kiego i —ngielskiego to sz—ns— n— uzysk—nie uzn—ny™h w
swie™ie ™ertyflk—tówjęzykowy™!^
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Strzel™z—n eibum Rodzinny

Zimow— ,,™horob—
brudny™h rąk”

Witoniów w Rozmierzyjuż nie m—

Tod ™o większość z n—s n—zyw—
„grypą żołądkową” lub „jelitową”
jest wirusowym z—k—żeniem żołądE
k— i jelitF W—rto wiedzieĆD że to tzwF
„™horob— brudny™h rąk” W dod—tE
kuD sezonowoD podobnie j—k w „zwyE
kłej” grypie wido™zny jest wzrost
z—™horow—ń - zwł—sz™z— jesienią i
zimąF

Zdjęcie sprzed S wojny światowej - Złote qody tózef— i tózefy Pyków. Franciszek Witon @dziadek p. WojtkaA jest jeszcze
chłopcem - w I rzędzie Q z prawej
hokł—dniejx nie m— męż™zyzn o n—zwisku Witoń. Zniknęli po pon—d QHH
l—t—™h obe™noś™i we wsiF Nie, nie będzie
to ™iemn— opowieść o skomplikow—ny™h dziej—™h jednego rodu, tylko proz— ży™i— - dw—j n—jmłodsi Witoniowie Krzysztof i Woj™ie™h wyprow—dzili się
stąd, gdzie i™h przodkowie mieszk—li ™o
n—jmniej od po™zątku XIX wiekuF
Pierwszym, którego śl—dy ud—ło się
odn—leźć w —r™hiw—lny™h dokument—™h,
był Wi™h—el Viton, urodzony w roku
IUHSf Pojął z— żonę C—th—rinę, o R l—t—
młodszą od siebie p—nnę, ™órkę qeorg—
PietruszkiF Włod— p—r— ślub z—w—rł— dość
późno j—k n— t—mte ™z—sy - dopiero
wtedy, kiedy obydwoje byli dobrze po
trzydziest™e - w roku IURQ, dokł—dniex
PR listop—d—F Woże już wów™z—s p—n
młody prze™zuw—ł, że przed nim długie
ży™ieC Przeżył UH l—t.
A gdzie odbył się ślubC O™zywiś™ie
w RozmierzyF
W—rte to podkreśleni—, bo kolejne
pokoleni— męż™zyzn w tej rodzinie trw—ły przy tej tr—dy™jix jeśli ślub, to w Roz
mierzyF Pon—d dwieś™ie l—t trzeb— było
™zek—ć n— to, by zd—rzyło się odstęp
stwo od tej tr—dy™jiF W roku IWTU u™zynił to Stef—n Witoń, który st—nął n—
ślubnym kobiercu ze swą wybr—nką,
Różą Zi—ją po™hodzą™ą z q—siorowi™, w
jemielni™kim koś™ieleF
Ogląd—m rozłożyste drzewo gene—logi™zne WitoniówF St—nowi ™zęść ro
dzinnej kronikiF Kiedy powst—ł—C
- Wł—ś™iwie ™—ły ™z—s jest uzupełni—n— odpowi—d— Woj™ie™h WitońF Ten, któ
ry j—ko ost—tni z męski™h potomków
opuś™ił Rozmierz, by z—mieszk—ć w
OpoluF Co nie zn—™zy, że zerw—ł też z
uzupełni—niem „bi—ły™h pl—m” w dziej—™h rodzinyF
A j—k to się z—™zęłoC
J—k zwykle od st—ry™h zdjęć. W—rtwił— mnie wątł— ludzk— p—mięć i ™h™i—-

łem u™hronić inform—™je o osob—™h uwie™zniony™h n— zdję™i—™h mówi Woj™ie™h WitońF
Te poszukiw—ni— korze
ni zbiegły się w ™z—sie z
wizytą w n—szej wsi ro
dziny hugos™hów z Teks—su. To potomkowie
jednej z emigr—n™ki™h
rodzin z Rozmierzy,
które z— o™e—nem w
XIX wieku szuk—ły lep
szego bytu. I ok—z—ło się
- opowi—d— p—n Woj™ie™h - że i od n—s ktoś
wyje™h—ł do Ameryki.
To był— Pr—n™is™— Witon, ™órk— Jo—nnes— Wi
ton i C—th—riny Wi™h—lsky, urodzon— I wrześni—
IVSR roku. Niespełn— PH
l—t później, w IVSR r.
poślubił— W—rtin— Pierdoll—F Wieli V dzie™i,
przy™hodzą™y™h
n—
świ—t mniej wię™ej ™o
dw— l—t—. Byli tox W—ry
@IVSUA, Pr—nk @IVSVA,
Antoni— @IVTIA, Josef
@IVTQA, U—tie @IVTWA,
Simon @IVUPA, Hedwig
Słub Franciszka Witon z enną Vasohczyk z ysiek—D
@IVUPA, Hedwig @IVURA
rok IWQR
i Joseph @IVUTA.
Równolegle z—™zęło się żmudne szuWojtek - że to p—sjonują™e z—ję™ie.
k—nie dokumentów w —r™hiw—™h - w
h—ją™e ogromną s—tysf—k™je, —le i b—rOpolu i Wro™ł—wiu. To w™—le nie jest
dzo „w™iąg—ją™e”.
ł—twe, i gdyby nie ogromn— pomo™ mo
hod—je też, że z ok—zji jubileuszu
jej ™io™i, Heleny V—soń™zyk z RozmierUSH-le™i— Rozmierzy, kiedy przygotoki, któr— wiele l—t przepr—™ow—ł— w Arwyw—no się do otw—r™i— we wsi Izby
™hiwum P—ństwowym w Opolu, dzięki
Tr—dy™ji i szuk—no zdjęć or—z ekspon—™zemu uzysk—łem nieo™enioną pomo™
tów, rozmowy jego rodzi™ów z miesznie tylko w do™ier—niu do źródeł, —le też
k—ń™—mi wsi wniosły dod—tkowe inforw odkryw—niu t—jników niemie™ki™h z—m—™je. Ok—z—ło się wów™z—s, że odkryli
pisów gotykiem.
oni wiele powiąz—ń @po mie™zu lub kąI musze przyzn—ć - mówi d—lej p—n
dzieliA, o który™h nie wiedzieli zbyt wiele.

qdy wiele osób w moim oto™zeniu
z—™zęł— mę™zyć biegunk— i wymioty, i
to nie tylko m—łe dzie™i, —le i dorosły™h,
o™zywiś™ie p—dło pyt—niex ™zy to już
j—k—ś epidemi—C
Nie - p—dł— st—now™z— odpowiedź
U—t—rzyny U—nozy, dyrektor strzele™kiej St—cji S—nit—rno-Epidemiologi™znejF
- P—ktem jest jedn—k, że w roku PHII
odnotow—no w n—szym powie™ie wzrost
z—™horow—ń n— biegunki spowodow—ne
wirus—mi. I to o PSH7. W li™zb—™h bezwzględny™h nie wygląd— to —ż t—k dr—m—ty™zniex z—™horow—ło III osób, z
który™h IHI z—r—ziło się rot—wirus—mi.
W grudniu ub.r. i dwó™h pierwszy™h dek—d—™h sty™zni— tego roku tylko po R
osoby z—™horow—ły n— biegunki rot—wi
rusowe.

Skąd t—k n—gły wzrost z—™hoE
row—ń w stosunku do PHIHC
Otóż nie n—leży go łą™zyć z poj—wieniem się w n—szym powie™ie po™zątku j—kiejś epidemii, —le zn—™znie lepszą
di—gnostyką i wykonyw—niem większej
iloś™i b—d—ń, ™zyli - większą odpowiedzi—lnoś™ią lek—rzy. Ale i t—k uw—ż—m,
że b—d—ń mikrobiologi™zny™h jest zbyt
m—ło w szpit—l—™h. W k—żdym. I moim
zd—niem k—żdy przyp—dek biegunki po
winien zost—ć podd—ny b—d—niom mikrobiologi™znym - twierdzi dyrektor
U—noz—F

Skąd wiemyD j—ki wirus n—s z—e
—t—kow—łC
Chorobę wywołuje kilk— grup wiru
sów. O tym, który z ni™h doprow—dził

do infek™ji, przesądz—ją wyłą™znie b—d—ni— k—łu - odpowi—d— dyrektor U—no
z—F - Jedn—k to są dość drogie b—d—ni—.
Zle™eni— n— i™h wykon—nie po™hodzą™e
z g—binetów pryw—tny™h ™zy przy™hodni są z—ledwie pojedyn™ze. W pon—d
WW,W7 wykonujemy je n— potrzeby szpit—l—F

t—k do™hodzi do z—k—żeni—C
J—k we wszystki™h ™horob—™h „brudny™h rąk” - głównie drogą pok—rmową,
™zyli niedost—te™zną db—łoś™ią o higie
nę. Wożn— z—r—zić się wtedy, gdy po poby™ie w ubik—™ji niedokł—dnie umyjemy
rę™e, —le też od ™horego m—łego dzie™k—
- np. przy zmi—nie pielu™h. Inne wirusy
roznoszone są drogą kropelkową. Nie
z—r—ż—my się jedn—k n—ty™hmi—st okres wylęg—ni— wirusowy™h z—k—żeń
przewodu pok—rmowego wynosi ok. Q
dni. Podkreślić też trzeb—, że b—rdzo
ł—two z—r—zić się od kogoś innego. Wożn— powiedzieć, że jeśli jedn— osob— z—™horuje w rodzinie, nie m— siły, żeby
inni nie z—™horow—li. hl—tego trzeb—
rę™e myć mydłem odk—ż—ją™ym, — to—letę i no™niki dzie™i - dezynfekow—ć.

Rot—wirusy są niebezpie™zne
zwł—sz™z— dl— m—ły™h dzie™iC
Przede wszystkim dl—tego, że w
przyp—dku biegunki i wymiotów szybko
do™hodzi do odwodnieni— i utr—ty elek
trolitów w org—nizmie. To dl—tego fir
my f—rm—™euty™zne stworzyły sz™zepionki dl— niemowląt. Z—le™— się i™h stosow—nie do T miesią™— ży™i—. P—mięt—ć
jedn—k n—leży, że sz™zepionk— nie z—bezpie™z— przed k—żdym rodz—jem rot—wirus—.
Chorują™y dorośli ł—twiej por—dzą
sobie z ™horobą, mimo że nie m— le™zeni— prze™iwwirusowego. Wuszą tylko p—mięt—ć o dost—rcz—niu org—nizmowi du
żej iloś™i płynów @m.in. izotoni™zny™hA
i lekkostr—wnej die™ie. To wyst—rczy, bo
biegunki n—leżą do ™horób s—moogr—ni™z—ją™y™h się.

@mgA

OP^NY
PKS w Strzelcach Op. S.A.
NOWY SERWIS !!1
oferuje:

- wymiana opon - wyważanie kół
- sprzedaż opon - naprawa ogumienia
- przechowywanie opon

UWAGA !!! OFERTA SPECJALNA
zffA.fi/jfff u* .Yłfrrr/.sZff kotapłetu o/nm ziiffUJ^Fc/f
PRXEł.Oi!F.NiE I WYWAŻENIE GRATIS II!
- prz&cft&wani# opon fk&łj

-

5 jfJL

Hyntiany o/jcjh
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE TYPY POJAZDÓW

Op, ul. 1 IMailJa 5® CBUłiattiM ma?
tal. 77 462 25 54, 723 185 812

Jtfożna odejść na zawsze
i zawsze być bliskoFFF^
USf tan Twardowski

Wyr—zy głębokiego współ™zu™i—

P—ni h—nieli Wyrwi™h
z powodu śmierci

W—tki
skł—d—ją
R—d— or—z Z—rząd Powi—tu Strzele™kiego
i pr—™owni™y St—rostw— Powi—towego
w Strzel™—™h Opolski™h

Słub Warii i FełiksaJagusz w UadłubieD rok IWSI. Ta część rodziny to gałąź „po kądziełi”, ze strony Warii Ułyszcz, Żony Stefana
Witton.
Czek—my n— P—ństw— zdję™i— i opowi—d—ni— o swoi™h rodzin—™h w St—rostwie Powi—towymD przy uL tord—nowskiej
w Strzel™—™h Opolski™hD pokF QIHd tek UU RR HIU IQd eEm—il: red—k™j—@powi—tstrzele™ki pl

U

py w set s t rz i v i g u s
Powi—towy Snform—tor Wedy™zny @qa

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

Powi—towy Rze™znik Uonsumentów r—dzi

XSi fĄhŹ JEViŃ,
wiź peReqyx

Sz—nowni P—ństwo,
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
dyczne 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™kiego” 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. enkietę możn— pobr—ć z strony
www.powi—tstrzele™ki.pl z z—kł—dki enkiet— ZyZ. Wypełnioną —nkietę możn—
przesł—ć n— —dres —bidpowi—tstrzele™ki.pl bądź dostarczyć ją do siedziby St—rostw—
Powi—towego przy ul. tord—nowskiej P.

Zespół Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h

w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTIPPPS
eEmailx lo strzelce opdopFpl

Spe™j—listy ™zn— Pr—ktyk— Stom—tologi™zn—
q—briel— Wij—s
UL Wi™kiewi™z— QQd RUeIHH Strzefce ypolskie

Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I

w Strzel™—™h ypF

Telx THPTTQIRV

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

hzień tygodni—

qodziny Przyjęć

Poniedzi—łek

V.HH-IS.HH

Wtorek
Srod—

X

IT.HH-IW.HH

gzw—rtek

IT.HH-IW.HH

Piątek

Po uzgodnieniu telefoni™znym

w Z—w—dzkiem

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

telF RTITRQH
eEmail x lozawadzkied-gmaiLcom
Powi—towe gentrum Pomo™y Rodzinie
w Strzel™—™h ypolskie

telF RTIQQVId RTIQWHI
eEmailx pcprstrzelceopdopFpl

Sndywidu—ln— Spe™j—listy™zn— Pr—ktyk— Vek—rsk—
VekF stomF W—rt— hrzyzg—
UIf Swier™zewskiego IHGId RUeIHH Strzel™e ypolskie
Telx UU RTIQHIQ

Por—dni— Psy™hologi™znoEPed—gogi™zn—

hzień tygodni—

w Strzel™—™h ypolski™h

qodziny Przyjęć

telF RTIQHPT
eEmailx pppstrzelcedpocztaFonetFpl

Poniedzi—łek

IQ.HH-IW.HH
U.QH-IP.QH

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS

Wtorek
Srod—

w Z—w—dzkiem

telF RTPHHRTd RTITHRWd RTPHHRW
eEmailx zss_zawadzkiedpocztaFonetFpl

U.QH-IQ.HH

gzw—rtek

IP.HH-IW.HH

Piątek

X

Świadczenia realizowane w ramach umow^' z Xarodowym Funduszem Zdrowotnym

Zespół Szkół Spe™j—lny™h

w Strzel™—™h ypolski™h

Sndywidu—ln— Pr—ktyk— Vek—rsk—
VekF stomF terzy hrzyzg—

telF RTIPVVP
eEmailx gimspecjdtlenFpl

UIf Swier™zewskiego IHGId RUeIHH Strzel™e ypolskie
Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS

Telx TWP TTW UVQ,, UU RTIQHIQ

w K—dłubie

telF RTQTRPPd RTQTQU
eEmailx zsskadlubdwp.pl

hzień tygodni—

qodziny Przyjęć

Spe™j—lny yśrodek

Poniedzi—łek

V.HH-IQ.QH

Wtorek
Srod—

V.HH-IW.HH

gzw—rtek

V.HH-IQ.QH

Piątek

IH.HH-IS.HH

SzkolnoEWy™hoEw—w™zy w Veśni™y

telF RTISPTI
eEmailx soswlesnicadpocztaFonet.pl
Szkolne S™hronisko Włodzieżowe

w qórze Swf enny

IR.HH-IW.HH

Świadczenia realizowane w ramach umow^' z Xarodowym Funduszem Zdrowotnym

telF RTISRUQ
eEmailx szkolneschroniskodwp.pl
S—modzielny Publi™zny Z—kł—d ypieki
Zdrowotnej w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTIQPWIeWS
eEmailx szpitaldszpitalFstrzelceEop.pl

Sndywidu—ln— Pr—ktyk— Vek—rsk— hentysty™zn—
VekF stomF enn— hrzyzg— - W—lkowi—k
UIf Swier™zewskiego IHGId RUeIHH Strzel™e ypolskie
Telx THH QUR QHU, UU RTIQHIQ

hzień tygodni—

Komend— Powi—tow— P—ństwowej Str—ży

qodziny Przyjęć

Poż—rnej w Strzel™—™h ypolski™h

telF RHRWWHQ

Poniedzi—łek

IQ.HH-IW.HH
U.QH-IP.QH

Komend— Powi—tow— Poli™ji

Wtorek
Srod—

w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTPIPHHd RTPIWHQ
Powi—towy Snspektor Weteryn—rii

Tro™hę ™z—su, zn—jomość podst—wowy™h pr—w konsumentów or—z do
wód z—kupu - to niezbędny zest—w pod™z—s skł—d—ni— rekl—m—™ji. Ł—twiej do™hodzić swoi™h pr—w, gdy m—my p—r—gon. W—rto o tym p—mięt—ć, kupują™
nie tylko n— zimowy™h wyprzed—ż—™h
fez p—r—gonu rekl—m—™ji nie uzn—je się - to nie ™yt—t z kultowej z pol
skiej komedii, —le inform—™je, które
możn— ™zęsto usłyszeć od sprzed—w™ów.
P—r—gon jest jednym z n—jprostszy™h i
n—jpowsze™hniejszy™h dowodów z—ku
pu - dost—jemy go z—wsze, gdy kupuje
my. tuż po r—z drugi —k™ję Winisterstw—
pin—nsów pt. Xie bądź jeleń, weź p—r—gon wspier—ją Urząd y™hrony Uonkuren™ji i Uonsumentów, Wojewódzkie
Snspektor—ty Snspek™ji r—ndlowej,
Rze™zni™y Uonsumentów, Peder—™j —
Uonsumentów or—z Stow—rzyszenie
Uonsumentów Polski™h. Wspólnie bę
dziemy przypomin—ć o konie™znoś™i
wyst—wi—ni— i prze™howyw—ni— p—r—gonów.

howód z—kupu

Pod—tki
ytrzym—nie p—r—gonu to pr—wo
konsument— i pod—tnik—, poniew—ż p—r—gon to potwierdzenie, że kwot— pod—tku n—li™zonego w ™enie z—kupionego tow—ru tr—fi do budżetu p—ństw—,
™zyli do n—szej wspólnej k—sy, — nie do
kieszeni nieu™z™iwego przedsiębiorcy.
W wyniku ubiegłoro™znej —k™ji Wini
sterstw— Pin—nsów Weź p—r—gon ok—z—ło się, że skontrolow—ni przedsiębior™y w trze™im kw—rt—le PHII roku wpł—™ili —ż o pon—d PH pro™. wię™ej pod—tków niż w —n—logi™znym okresie po
przedniego roku. W przyp—dku przed
siębiorców, u który™h nie z—goś™iły
kontrole fiskus— wzrost wpł—t z tytułu
pod—tków wyniósł tylko około S pro™.
Z d—ny™h zebr—ny™h przez Winisterstwo Pin—nsów tylko w jednym woje
wództwie w pojedyn™zym kw—rt—le
wynik—, że te dod—tkowe PH pro™. wpły
wów pod—tkowy™h w sumie d—ło pon—d
IS mln zł. e kontrolow—ny był tylko
™o pięćdziesiąty punkt h—ndlowy.

W—dliwy produkt
Rze™z, któr— posi—d— w—dy możn—
rekl—mow—ć. Rekl—m—™ję skł—d—my u
sprzed—w™y n— piśmie w dwó™h egzempl—rz—™h. hołą™z—my do niej p—r—gon.
W—my n— to —ż dw— l—t— od momentu
z—kupu. T—kie s—me z—s—dy doty™zą t—kże ty™h konsumentów, którzy korzyst—ją z koń™zą™y™h się już zimowy™h
wyprzed—ży, ™zy kupują w interne™ie.
he™ydują™ się n— tow—ry używ—ne @np.
w komisieA, musimy p—mięt—ć, że ™z—s
rekl—m—™ji może wynieść minimum
rok. Urótsze terminy obowiązują wte
dy, gdy rekl—mujemy produkty spożyw™ze - możemy to zrobić w ™iągu trze™h
dni od momentu otw—r™i— op—kow—ni—
lub z—kupu tow—ru luzem.

Rekl—m—™j— tylko z p—r—gonemC
W—rto p—mięt—ć, że sprzed—w™— nie
może uz—leżni—ć przyję™i— rekl—m—™ji
od przedst—wieni— wyłą™znie p—r—gonu.
teżeli go nie m—my, — pł—™iliśmy k—rtą,
powinniśmy dołą™zyć potwierdzenie

IQ.HH-IW.HH

Piątek

V.HH-IP.HH

Wyr—zy głębokiego współ™zu™i—

Zbigniewowi Wróblowi
W—ri—nowi Wróblowi
Urszuli Wróbel

Pryw—tn— Pr—ktyk— Stom—tologi™zn—
Robert telito

z powodu śmierci

UIf hlug— Wd RUeIQQ temielni™—

fudowl—nego w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTQWHWW

weTus i TiśgiyWit

Telx UU RHR VS QT

Powi—tow— St—™j— S—nit—rno e

hzień tygodni—

qodziny Przyjęć

Poniedzi—łek

V.HH-IS.HH

Wtorek
Srod—

V.HH-IS.HH

skł—d—ją

ipidemiologi™zn—
w Strzel™—™h ypolski™h

telF RRHHQIQ
Powi—towy Urząd Pr—™y

gzw—rtek

IT.HH-IW.HH

telF RTPIVHH
eEmailx opstdpracaFgovFpl

Piątek

V.HH-IS.HH

RUeIHH Strzeke ypolskieD
uIf

Kr—kowsk— IT

telF UUGRTI PU SRy UUG RTI PQ PHy

Świadczenia realizowane w ramach umow^' z Xarodowym Funduszem Zdrowotnym
gentr—l— St—rostw— Powi—towego
w Strzel™—™h ypolski™h @łą™zy wszystkie dzi—łyA

Wydzi—ł Pin—nsowy

Wydzi—ł Z—rządz—ni— Kryzysowego

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

Tel. wew.x UTTd UTU.

TelF CRV UU RRHIUHH

Wydzi—ł qeodezjiD K—rtogr—fiiD K—t—stru
i qospod—rki Xieru™homoś™i—mi

Wydzi—ł iduk—™jiD KulturyD
Kultury Pizy™znej i Turystki

TelF CRV UU RRHIUHQd Paks CRV UU RRHIUHI

TelF wew.x UQUd UQVd UQWd URHd URId URPd URQd URRd
URSD URTD URUD URWF

Tel. wew.x UUHd UUId UUPd UUQ.

Powi—towy Rze™znik Konsumentów

Wydzi—ł er™hitektoni™zno - fudowl—ny

Zespół dsF Promo™ji Powi—tu UIQ
Wydzi—ł y™hrony Środowisk—

TelF CRV UU RRHIUST

TelF wew.x UTHd UTI UTPd UTQ.

Tel. wew.xUVHD UVI UVPd UVSd UVT.

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

Wydzi—ł yrg—niz—™yjny

Vok—lny Punkt Snform—™yjny

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

Tel. wew. UHS

Zespół Kontroli

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

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

Tel. wew.x UHS.

Tel. wew. UWHd UWI

Sekret—ri—t Z—rządu Powi—tu

tel komF THR SRH RHP

Wyd—w™—x Powi—t Strzele™ki

Red—ktor X—™zelnyx W—rt— qórk—

Z—strzeg—my sobieprowo skr—c—ni—
tekstów. W—teri—łów
nie zamówionych nie zwr—c—my.
hrukx hruk—rni— „PRO WihSe”

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

hyrek™j—
wr—z z pr—™ownik—mi i u™zni—mi
Zespołu Szkół Z—wodowy™h Xr I
w Strzel™—™h ypolski™h

II.HH-IV.HH

w Strzel™—™h ypolski™h

Polskie Stow—rzyszenie
hi—betyków
Uolo Powi—towe

Problem ze sprzed—w™ąC
qdy nie otrzym—liśmy p—r—gonu od
sprzed—w™y, powinniśmy zgłosić ten
f—kt Urzędowi Uontroli Sk—rbowej. X—tomi—st, gdy m—my problem z z—kup—mi, odrzu™oną rekl—m—™ją możemy li™zyć n— bezpł—tną pomo™ miejski™h lub
powi—towy™h rze™zników konsumen
tów. Pon—dto por—dę pr—wną możn—
uzysk—ć dzwonią™ pod d—rmowy numer
infolinii konsumen™kiej VHH HHU UHU.
Por—d udziel— t—kże Peder—™j— Uonsu
mentów w swoi™h oddzi—ł—™h w ™—łej
Pols™e, — w W—rsz—wie gentrum Por—d
Uonsumen™ki™h SKP.

X

gzw—rtek

Świadczenia realizowane w ramach umow^' z Xarodowym Funduszem Zdrowotnym

Powi—towy Snspektor—t X—dzoru

Zwroty
Wożliwość zwrotu lub wymi—ny
produktu, który po prostu n—m się nie
podob— z—leży wyłą™znie od dobrej woli
sprzed—w™y. teżeli zg—dz— się n— t—kie
rozwiąz—nie, poprośmy o potwierdze
nie tej możliwoś™i n— p—r—gonie. W—r
to p—mięt—ć, że sklep przyjmują™y
zwrot tow—ru może n—łożyć n— konsu
ment— dod—tkowe obowiązki, np.
opró™z tow—ru żąd—ć orygin—lnego op—kow—ni—, nieznisz™zony™h metek, p—r—gonu. gor—z wię™ej sklepów dopusz™z— możliwość zwrotu we wsk—z—nym
przez siebie terminie.

go łą™zy z—kupy n— wyprzed—ży,
n— b—z—rze, w rest—ur—™jiC - dowód z—kupu. Wusi n—m go wyd—ć k—żdy przedsiębior™—, poniew—ż jest to potwierdze
nie tr—ns—k™ji kupn—-sprzed—ży. X—j™zęś™iej dost—jemy p—r—gon. ele dowodem
może też być f—ktur—, potwierdzenie
pł—tnoś™i k—rtą, ™zy wy™iąg z kont—.
Przyd—dzą się, gdy produkt będzie nie
zgodny z umową, ™zyli w—dliwy. W—rto
p—mięt—ć o tym, —by z—wsze upomin—ć
się o wyst—wi—nie p—r—gonów. W prze™iwnym wyp—dku, b—rdzo trudno będzie
konsumentowi udowodnić, że produkt
kupił w konkretnym miejs™u.

w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTIRSPV

t—kiej tr—ns—k™ji. Urząd zwr—™— uw—gę
n— bezpr—wne post—nowieni— w regul—min—™h sklepów, które wyłą™z—ją moż
liwość przedst—wieni— innego dowodu
z—kupu niż p—r—gon. U—żdy konsument
powinien mieć j—sną, rzetelną i niewprow—dz—ją™ą w błąd inform—™ję o
przysługują™y™h mu pr—w—™h. gieszy
jedn—k f—kt, że niepr—widłowoś™i w tym
z—kresie jest niewiele.

V

p y w set s t rz i vi g u s

Poznanie poprzez doświad™zenieD
™zyli V Pestiwal Xauki
w ,,Strzele™kim ygólniaku”

Tr—dy™ją st—ły się już semestr—lne
imprezy m—tem—ty™zno - fizy™zneD
które przygotowują u™zestni™y projekE
tu „P—rtnerzy w n—u™e” dl— swoi™h młodE
szy™h kolegówF
Tym r—zem li™e—liś™i mogli doświ—d™zyć n— wł—snej skórze wielu zj—E
wisk fizy™zny™hF giągle t—jemni™ą jest
sposób n—elektryzow—ni— swojego ™i—E
ł—D t—kD żeby „włosy st—ły n— głowie’\F
t—k wzbudz—ć prąd induk™yjnyC t—k zob—™zyć dwie świe™eD m—ją™ tylko jednąC
t—k pomnożyć gotówkęC Sie osób utrzym— pl—tform— umiesz™zon— n— Rf b—loE
nik—™hC yswojenie i zrozumienie ty™h
zj—wisk będzie b—rdzo pomo™ne n— lekE
™j—™h fizykiF
gzęść m—tem—ty™zn— festiw—lu skł—E
d—ł— się z dwó™h blokówF teden przybliE
ż—ł, zn—ną wł—ś™iwie od nied—wn—D bryłę
o ™iek—wej n—zwie U - dronF hrugi mi—ł
™h—r—kter konkursowyF
U - dron jest jeden—stoś™ienną bryłą
geometry™zną o unik—lny™h wł—ś™iwoE
ś™i—™h opty™zny™hD —kusty™zny™h i
struktur—lny™hD odkrytą w IWVS roku
przez Pol—k— - t—nusz— U—pustęF X—zw—
po™hodzi od gre™kiego słow— „dron” ś™i—n—D z—ś „U” jest jeden—stą literą w
—lf—be™ie ł—™ińskimF frył— ok—z—ł— się
b—rdzo użyte™znym kszt—łtemD który po
op—tentow—niu w IWVU roku w USe był
wykorzystyw—ny przez inżynierów do

projektow—ni— elew—™ji budynkówD d—E
™hówekD sufitówD mebliD z—b—wekD gierD —
n—wet e fff wyrobów jubilerski™hF WięE
™ej inform—™ji n— tem—t U - dronu możE
n— zn—leźć n— stroniex httpxGGwwwFkE
dronF™om f
X— festiw—luD korzystają™ z f—ktuD
że dw— U - drony złożone ze sobą d—ją w
sumie sześ™i—nD mogliśmy komponoE
w—ć ™iek—we wzory or—z budow—ć z—e
sk—kują™e f—nt—zją ™z—rno - bi—łe bryły
Wśród dys™yplin konkursowy™h doE
minow—ły te, które wym—g—ły od u™zestE
ników dobrego wzroku, sprytu or—z
umiejętnoś™i m—tem—ty™zny™hF
Wszystko to skł—d—ło się n— twórE
™zeD szybsze sz—™ow—ni—D npF długoś™i linii
kręty™hD li™zby z—p—łek w stosieD poE
jemnoś™i n—™zyni—F
Snną konkuren™ją było j—k n—jszybE
sze „przejś™ie” l—biryntu według jego odE
bi™i— lustrz—negoF Wyd—je się ł—tweC
góż, pole™—my spróbow—ć3 Przysporzył—
t— z—b—w— wielu trudnoś™iF
Wierzyliśmy również siłę swoi™h
głosów - są t—™y, którzy krzy™zą głoE
śniej niż n—sz szkolny dzwonek 3 3 3 e
dzwoni on n—pr—wdę b—rdzo donośnieFFF
Pozn—nie poprzez doświ—d™zenieC tuż
st—rożytni wiedzieli, że to n—jlepsz— forE
m— n—ukiF Sofiś™i - n—u™zy™ieleD dzięki
niemu żyją w p—mię™i wszystki™h poE
koleń do dni— dzisiejszegoF

Sion— r—jduk

Włodzież z SySW zdobyła SSS miejsce
dokF ze str I
W dniu IP sty™zni— PHIP roku w
X—mysłowie odbył się Wojewódzki
Przegląd Zespołów Uolędni™zy™h Szkół
Spe™j—lny™hF
X— s™enie n—mysłowskiego homu
Uultury od kilkun—stu l—t mogą z—preE
zentow—ć swoją twórczość @o tem—ty™e
bożon—rodzeniowejA grupy te—tr—lne ze
szkół i ośrodków szkolni™tw— spe™j—lE
nego województw— opolskiegoF
yd kilku l—t młodzież z n—szego
ośrodk— u™zestni™zy w tym wyd—rzeE
niuD prezentują™ swoje ins™eniz—™je z—
które wielokrotnie otrzymyw—ł— wyróżE
nieni— i ™enne n—grody Podobnie w tym
roku grup— QP osób u™zestni™zą™y™h w
z—ję™i—™h kółk— „żywego słow—” i kółk— te—tr—lnego „U™zniowsk— s™en— te—tr—ln—”D prow—dzony™h przez h—nutę
Uolender i Ewę PrzybyłekEPrusD pojeE
™h—ł— do X—mysłow— z ins™eniz—™ją „gzy
pójdą przywit—ć fog—”F
Premier— tego przedst—wieni— mi—ł— miejs™e n— spotk—niu opł—tkowymD
które odbyw— się w SySW w Veśni™y od
kilkun—stu l—t, tuż przed święt—mi foE
żego X—rodzeni—F
X—sze przedst—wienie zrobiło
ogromne wr—żenie n— publi™znoś™iD któr— żywiołowo re—gow—ł— n— to, ™o dzi—E
ło się n— s™enieD — n— konie™ n—grodził—
n—s gromkimi br—w—miF

W fin—le festiw—lu ok—z—ło sięD że
jury o™eni—ją™e występy było t—kże pod
wr—żeniemD gdyż...F przyzn—ło n—m S
miejs™e i główną n—grodę - nowo™zesną
k—merę ™yfrowąF Po usłyszeniu werdykE
tu jury w n—szej grupie n—stąpił— „sz—1oe
n— r—dość”F Po odbiór n—grody i dyploE
mu poszliśmy ™—łą ekipąF U™zniowie

przeżyw—li swój suk™esD podkreśl—ją™D że
włożyli w to dużo pr—™y, —le się opł—™iE
ło, skonsolidow—ło też grupęD któr— jest
zróżni™ow—n— nie tylko pod względem
wieku
Widok u™zniów ™ieszą™y™h się
wspólnym suk™esem - bez™enny3 3 3

Ew— PrzybyłekEPrus

Spotkanie z kolędą w Veśni™y
Tr—dy™yjnie już po r—z szósty w
n—szej szkole odbyło się „Spotk—nie z
kolędą” pod™z—s którego u™zniowie
n—szej szkoły śpiew—li kolędy, p—stor—łki i świąte™zne piosenkDi w™ześniej przez
ni™h wybr—neF Wstępem do imprezy były
występy kolędnikówD przygotow—ny™h
do p—stor—łki ptF „Z gwi—zdą z—stuk—li”D
którą przedst—wili u™zniowie kl—sy Przyspos—bi—ją™ej do Pr—™y i Zespołu Eduk—™yjno - Ter—peuty™znegoF
W piękny™h stroj—™h przebr—ni kolędni™y z h—słem „X— zdrowieD n— sz™zęś™ieD n— ten Xowy Rok” wkro™zyli n—
s—lę z krótką ins™eniz—™jąF
Smprez— przebieg—ł— w b—rdzo uro™zystej —tmosferzeD — wykon—w™y do
występów podeszli profesjon—lnieF Po
wszystki™h prezent—™j—™h kl—sowy™h
swoją ulubioną kolędę ptF „ho szopy hej
p—sterze” z—śpiew—li n—u™zy™ieleF X—
konie™ wszys™y zost—li po™zęstow—ni
p—™hną™ymi pierni™zk—mi upie™zonymi
przez u™zniów n—szej szkoły Wszys™y
b—wili się świetnie i wspólnie nu™ili kolędyF

X—d ™—łoś™ią ™zuw—ły e hzierg—s,
WFSzymkowi—kD tFRe™zekF Szkod— tyl-

koD że do n—stępnego „Spotk—ni— z kolędą” trzeb— będzie po™zek—ć rokF

t.Re™zek

Xagroda Zarządu dla strażaków
Spr—wozd—w™ze ro™zne spotk—ni—

™złonków ySP m—ją z—zwy™z—j podob
ny przebiegF tedn—k to ost—tnie w ySP

R—szow—D które mi—ło miejs™e PI sty™zni—D różniło się nie™o od inny™hF W—lde-

m—r fedn—rek, w imieniu Z—rządu Po
wi—tu przek—z—ł jednost™e ™zek n— kwo

tę SHH złoty™h, j—ko n—grodę Z—rządu

z— ubiegłoro™zne osiągnię™i— - mFirn SSS
miejs™e w XSSS Ur—jowy™h Z—wod—™h

Sportowo-Poż—rni™zy™h ySPF

Tradycje szkoły w Su™hej
Wielkie emo™je i z—™ięt— w—lk— tow—rzyszyły XI Turniejowi Wini Uoszykówki hziew™ząt Szkół Wiejski™h pod
p—tron—tem q—brieli Wrohs-gzerk—wskiej, który ™o roku org—nizow—ny jest
przez Publi™zną Szkołę Podst—wową w
Su™hejF Tegoro™zny turniej odbył się w
sobotę IR sty™zni—F ytw—r™i— dokon—ł
eifred Wrohs, który przek—z—ł ży™zeni— od P—ni q—brieli dl— wszystki™h
u™zestników turnieju
W br—ły w nim udzi—ł ™ztery druży
ny Po r—z pierwszy szkoł— w Su™hej
goś™ił— drużynę z Uj—zdu Rozgrywki
prow—dzone były systemem k—żdy z
k—żdymF

yst—te™zne wynikix
S miejs™e - PSP Su™h—

SS miejs™e - ZPy U—dłub
SSS miejs™e - PSP Pokój
SV miejs™e - PSP Uj—zd
U—żd— z drużyn otrzym—ł— pu™h—r i
dyplomF Zwy™ięz™om pu™h—r q—brieli
Wrohs-gzerk—wskiej wrę™z—ł eifred
WrohsF hrużynie z U—dłub— - tózef
U—mp— z—stęp™— burmistrz— Strzele™
yp„ drużynie z Pokoju - Vili—nn— Sm—g—D z—stęp™— dyrektor— qZyiW w Strzel™—™h ypF i drużynie z Uj—zdu - endrzej
h—m—szek, dyrektor WyS w Strzel™—™h
ypF
Z—wodni™zki z Uj—zdu zost—ły dru
żyną p—ir Pl—yF Pu™h—r ufundow—ny
przez tózef— Sw—™zynę St—rostę Strzele™kiego wrę™z—ł t—n Zubek, ™złonek Z—rządu Powi—tu w Strzel™—™h ypF t—n Zu

bek wrę™zył również ufundow—ny przez
siebie pu™h—r dl— n—jlepszej z—wodni™zki turnieju Zost—ł— nią Weronik— Xo™oń u™zenni™— szkoły w Su™hejF X—jskute™zniejszą z—wodni™zką zost—ł— również
z—wodni™zk— z Su™hej Teres— Steindor
Ufundow—ny przez siebie pu™h—r wrę™zyli Regin— i qrzegorz SkowronkowieF
hod—tkowo drużyny zost—ły obd—row—ne upomink—mi ufundow—nymi przez
St—rostwo w Strzel™—™h ypolski™h “or—z
terzego Ułe™zk— wieloletniego sędziego
turnieju
yrg—niz—torzy dziękują wszystkim
osobom z——ng—żow—nym w przygotow—nie i przeprow—dzenie tegoro™zny™h
rozgrywekF
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