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To n—jw—iniejsz— imprez— Powi—tu Strzele™kiego w rokux q—l— V—uriF
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P—ni enn— h—vi z Wierchlesi— swoe
je WHf urodziny ob™hodził— PH lutegOF S
j—kprzyst—ło n— t—k okrągłą ro™zni™ę e
uro™zystość był— n—dzwy™z—jn—F
Uśmie™hnięt— hostojn— tubil—tk—E
odebr—ł— w tym dniu wiele ży™zeńF P—ni
ennie gr—tulow—no świetnej kondy™ji i
pogodu du™h—D —le też ży™zono mnÓE
stw— zdrowi— @to w—żne w k—żdym wieE

kuA i wielu wsp—ni—ły™h pogodny™h koE
lejny™h l—tD w serde™znym gronie roE
dziny i bliski™hF
ho gron— winszują™y™h w dniu t—k
z—™ny™h urodzin dołą™zył— Sekret—rz
Powi—tu iwelin— telitOD w imieniu Z—e
rządu Powi—tu przek—zują™ najlepsze
ży™zeni—D kwi—ty i kosz słodkoś™iF

Xowy z—stęp™— komendanta

W Uomendzie Powi—towej Poli™ji odbyło się uro™zyste wrę™zenie
rozk—zu o powoł—niu S Z—stępcy
Uomend—nt— Powi—towego Policji w
Strzel™—™h ypolskichF Z dniem I Iue
tego brF został nim komis—rz UrzyszE
tof Łyżw—F Z—stąpił n— tym st—nowiE
sku mł SnspF Wirosł—w— UutynięD
który po QI l—t—ch pr—cy przeszedł
n— emeryturęF
11 lutego w świetlicy Uomendy
Powi—towej Policji w Strzelc—ch ypol-

skich uroczyście w obecności imiin
St—rosty Strzeleckiego Z—stępc— Uomend—nt— Wojewódzkiego Policji w
ypolu inspektor Zbigniew St—w—rz
wręczył rozk—z o powoł—niu n— st—nowisko S Z—stępcy Uomend—nt—
Powi—towego Policji w Strzelc—ch
ypolskich komis—rzowi UrzysztofoE
wi ŁyżwieF
ho QI styczni— był on Uomend—ntem Uomis—ri—tu Policji w Z—e
w—dzkiemF

yd sześ™iu 1—t jest p—ni Powi—E
towym Rze™znikiem Uonsumen
tówF hziś m— p—ni więcej pr—™y niż
n— początkuC
Te funkcję pełnię od PQ lutego
PHHS i z roku n— rok przybyw—
spr—wD z którymi zgł—sz—ją się mieszE
k—ńcyF To z jednej strony świ—dczy o
wzroście świ—domości konsumentówD
— z drugiej - o rosnącym z—potrzeboE
w—niuD —le i z—uf—niu do rzecznik— medi—tor—F fo t—k—jest moj— funkcj—x
wysłuchuję konsumentów i przedsięE
biorców i muszę ł—godzić konflikty
między nimiF Xie z—wsze kończy się
n— medi—cjiF gz—sem w sądzieD —le cieE
szę sięD że odkąd jestem rzecznikiem
wszystkie n—pis—ne przeze mnie i
złożone do sądów pozwy z—kończyE
ły wyrok—mi n— korzyść konsumenE
tówF W roku PHIH t—k z—kończyło się
W spr—wD n— kwotę SP UPU zł Wuszę
też dod—ć, że Powi—towy Rzecznik
Uonsumentów w Strzelc—ch ypolskich jest wpis—ny n— listę —rbitrów
St—łego Polubownego Sądu UonsuE
menckiego w ypoluF
Rze™znik jest tylko medi—tOE
remC
Woją rolę widzę szerzej - rzeczE
nik konsumentów musi być swego rodz—ju psychologiemx zorg—nizow—nie
spotk—ni— obu stron b—rdzo często
pozw—l— rozwiązyw—ć spory konsumenckieF Rzecznik musi być również
swego rodz—ju ekspertem w k—żdej
dziedzinieD bo spr—wy konsumencie
to b—rdzo szeroki w—chl—rzF fędąc n—
wizj—ch lok—lnych rzecznik robi npF
zdjęci—d które często w przyp—dku
konieczności później szych procesów
sądowych ok—zują się bezcenneD gdyż
są dowod—mi n— pogłębi—nie się w—dy
w cz—sieF
e zd—rz—ją się prośby o pomoc
spoz— n—szego powi—tuC
Rzeczywiście - tak, pr—ktycznie
z terenu c—łego województw—f a
dzwoniąc - proszą o por—dę mówiącD
iż słyszeliD że moje por—dnictwo jest
skuteczneF

Winiony rok znów był rekorE
dowy pod tym względemC
U—żdego dni— odwiedz— mnie i
dzwoni okF kilkun—stu lub więcej konsumentówF ele nie k—żd— wizyt— kon
sument— kończy się oficj—lnym z—rejestrow—niem spr—wyY w zdecydow—nej większości kończy się n— por—d—chx w ubiegłym roku udzielił—m
pon—d QSHH por—dF Pon—dto z—rejestrow—ł—m QQH spr—wF Z tego do dziś
PSI spr—w zost—ło zre—lizow—nychD
z czego n— korzyść konsumentów IWHd n—tomi—st TI z—kończyło się
neg—tywnie bądź odstąpieniem od
d—lszego dochodzeni— roszczeń przez
konsumentówF
Uonsument przychodzi do
rzecznik— i mówix m—m t—ką spr—E
węD proszę się tym z—jąćC
X—jczęściej t—k wł—śnie jestF ele co w—żne - st—r—m się nie wyręcz—ć
konsumentów w dochodzeniu ich
pr—wD r—czej uświ—d—mi—ć w tym z—kresieF ele nie z—wsze konsumenci
chcą s—modzielnie dochodzić swych
pr—wY wyd—je im sięD że rzecznik musi
z— nich wszystko z—ł—twićF Są cor—z
b—rdziej roszczeniowi i wym—g—jącyF
t—ko rzecznik st—r—m się jedn—k ukierunkowyw—ć ich t—kD by potr—fili s—modzielnie dochodzić swych pr—wD
udziel—m por—dD pom—g—m pis—ć pism—F Wyręcz—nie ich w tych czynności—ch nie jest rozwiąz—niem proble
mu gdyż powodujeD iż ci s—mi kon
sumenci tr—fi—ją potem do rzecznik—
z k—żdym problememF Tymcz—sem
do rzecznik— powinny być kierow—ne spr—wy z prośbą o interwencję w
b—rdziej skomplikow—nych przyp—dk—chD kiedy konsumenci nie byli w
st—nie nic z—ł—twić w sposób polu
bowny s—modzielnie, mimo skł—d—nych rekl—m—cji, często p—rokrot
ny chF
go pochł—ni— n—jwięcej cz—suC
Por—dnictwoF Z jednej strony to
cieszyD gdyż m—m świ—domość, iż instytucj— rzecznik— jest potrzebn—d
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W—łgorz—t— Pł—szczykD
Powi—towy Rze™znik Uonsumentów
jedn—k wiąże się to z dłuższym z—ł—twi—niem spr—wD które wpłynęły z
prośbą o interwencjęF St—r—m się być
rzecznikiem —ktywnymD który nie
siedzi z— biurkiemD lecz podejmuje
interwencje u przedsiębiorców @w
pr—ktyce - n—jb—rdziej skuteczneAF
fyw—ją dniD gdy z powodu por—d te
lefonicznych i tych udziel—nych w
biurze or—z interwencji osobistych u
przedsiębiorców nie jestem w stanie
wysł—ć —ni jednego pism—3 ele z dru
giej strony cz—sem kilk— pism nie skutkujeD — jedn— rozmow— osobist— przy
nosi efekt w post—ci pozytywnego
dl— konsument— z—kończeni— sporu
St—r—m się w przyp—dku różnorod
nych usług zob—czyć przedmiot rekl—m—cjiD br—ć udzi—ł w oględzin—chD
wizj—ch lok—lny chD medi—cj—ch z
udzi—łem stron w miej scu wykon—ni—
usługi etcFD co jest doceni—ne z—równo przez konsumentówD j—k i przedsiębiorcówF
e j—kich tem—tów dotyczą poE
r—dy rzecznik—C
W ubiegłym roku n—jwięcej po
r—d dotyczyło umów sprzed—ży
@I576)d n—stępnie usług @IQ25) or—z
umów poz— lok—lem przedsiębiorstw—
@THI)F

Rozm—wiał— W—rt— qórk—

Tydzień Pomo™y yfi—rom Przestępstw
PI lutego tego roku rozpoczyn— się Tydzień Pomocy yfi—rom
PrzestępstwF ekcj— —utorstw— Winisterstw— Spr—wiedliwościD m— wymi—r ogólnokr—jowy i odbyw— się
cyklicznie co roku Podst—wowym
celem projektu jest zwrócenie szcze
gólnej uw—gi n— potrzeby i pr—w— osób

pokrzywdzonych przestępstwemF
PR lutego PHII roku w w Są
dzie Rejonowym w Strzelc—ch ypol
skich przy ulicy ypolskiej nr II w
godzin—ch od IPx00 do I5x00 por—d
będzie udziel—ł policj—nt z Uomendy
Powi—towej Policji w Strzelc—ch ypol
skichF

Śpiewajmy razem
muzycznych @bębenk—ch, trójkąt—chDgrzechotk—chD dzwonk—ch chrom—tycznych) metodą f f Str—ussf
Przyczyniło się to do większego
umuzyk—lnieni— uczniówD gdyż słu
żyło do reprodukcji muzyki j—ko
—komp—ni—mentu do opr—cow—nych
piosenekF
Poz— tym uczestnicy gr—ntów
chętnie uczyli się nowych ukł—dów
t—necznych @polonezD taniec indyj ski)F
Słuch—nie muzyki mi—ło n— celu
uwr—żliwienie uczniów or—z stopnio
we i system—tyczne z—chęc—nie do
świ—domego i powszechnego jej od
bioru fr—li też udzi—ł w wielu kon
kurs—ch o z—sięgu wewnątrzszkolnym, lok—lnym i wojewódzkim or—z
uroczystości—ch okolicznościowych
x Przeglądzie W—łych porm Te—tr—lnych w VeśnicyD Wojewódzkim pestiw—lu pod qołym NiebemD wystę
pie —rtystycznym w f i—łej S—li w
Strzelc—ch ypolskichD Wieczorku Pio
senki P—triotycznej, Uonkursie U—-
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yd d—wn— wi—domoD że muzy
k— ł—godzi obycz—je or—zD j—k twier
dził egripp— Von Nettesheimx ,,Wuzyk— uspok—j— umysł...”. Dl—tego
też z—jęci— muzyczne mogą i powin
ny być stosow—ne w ter—pii osób z
głębszym upośledzeniem intelektu—lnymF T—k zrodził się pomysł prow—dzeni— z—jęć poz—lekcyjnych
„Spiew—jmy razem”
ydbyw—ły się one r—z w tygo
dniu w wymi—rze dwóch godzin lekcyjnychF Trw—ły od ISfOPfPOIOe do
I7fIPfP0I0e w świetlicy szkolnej
Zespołu Szkół Specj—lnych w Z—w—dzkiemF Uczestniczyło w nich
ogółem dw—dzieścioro uczniówF fyli
nimi wychow—nkowie Szkoły Pod
st—wowej Specj—lnejD qimn—zjum
Specj—lnego or—z Specj—lnej Szkoły
Przyspos—bi—jącej do Pr—cyF
Uczestnicy gr—ntów br—li czyn
ny udzi—ł w z—b—w—ch muzycznoruchowychD słuchowych i rytmicznychF qr—no n— wielu instrumentach

s

r—oke w U—dłubie „Spiew—ć k—żdy
może’^ VSSS pestiw—lu Piosenki Tu
rystycznej w UolonowskiemF
Uk—z—ły się dw— —rtykuły w pra
sie @„Powi—t Strzelecki”, „Ur—jobr—zy Z—w—dzkiego”) Z—w—dzkiego do
tyczące uroczystości zorg—nizow—nej
przez uczestników gr—ntów muzycz
nych - „Wieczorek Piosenki P—triotycznej”
Uczestnicy gr—ntów mieli także
możliwość wysłuch—ni— n— żywo
Uoncertu U—mer—lnego w pilh—rmonii ypolskiej z ok—zji dwusetnej rocz
nicy urodzin pryderyk— ghopin—F

qr—nty wspier—ły wszechstron
ny rozwój uczniów poprzez wydo
bycie ukrytych w nich zdolności ,
rozwij—nie z—interesow—ń —rtystycznych i liter—ckichD j—k również pobudz—nie do twórczego dzi—ł—ni—F Wi—ły one t—kże duży wpływ n— wzbog—c—nie słownictw—d popr—wi—nie
wymowy f Dzieci podcz—s tych z—jęć
uczyły się wyrazistej dykcji i melo
dii zd—ń recytując wiersze i poszcze
gólne role do występów —rtystycznychF N—de wszystko jedn—k spełni—ły w—żną rolę ter—peutycznąF Po
przez te z—jęci— uczniowie uwr—żli-

W pozost—łe dni od PI do PS
lutego POIIrF w Sądzie Rejonowym
w godzF od VxQ0 - IRxQ0 w pokoj—ch
nr Q0PdQ0QdQ0V i QII osobom po
krzywdzonym w wyniku prze
stępstw będą udziel—ne bezpł—tne
por—dy pr—wneF

wi—li swoje zmysłyD szczególnie rozwij—jąc sferę emocjon—lnąF gor—z le
piej z—częli r—dzić sobie ze swoimi
emocj—miD konstruktywnie wyr—ż—jąc wł—sne emocjeF
Z—jęci— pełniły też w—żną funk
cję wy chow—wcząF Spr—wi—ły, że
uczniowie staw—li się b—rdziej otw—rci n— świ—t i ludzi, czuli potrzebę —ktywnego dzi—ł—ni—, lepiej z—chowyw—li się w grupie rówieśniczej, pom—g—jąc również sł—bszym i mniej
spr—wnym dzieciomF
Uczniowie potrafią cieszyć się
muzyką i ruchem przy muzyceF Dzię
ki temu czują się potrzebni i w—rtościowiF gzują, że tworzą coś piękne
go i dobregof
System—tyczne z—jęci— muzycz
ne to sz—ns— n— rozwij—nie uzdolnień
uczniów or—z możliwość zn—lezieni—
siły do życi— wśród pełnospr—wnych
ludziF
N—tomi—st udzi—ł w wielu konkurs—ch n— szczeblu szkolnym, lok—l
nym i poz—szkolnym wzbudził duże
z—interesow—nie społeczeństw— możliwości—mi umiejętności—mi n—szych
niepełnospr—wnych uczniówF
ypr—™ow—ł— e Wonik— q—lus
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Wszys™y równiD ™zyli szansa
nie tylko dla orłów
Vek™je nie muszą być nudneD —ni
schem—tyczne. Xie™o entuzj—zmu z
obu stronD nieb—n—lny pomysł ™iek—E
we pomo™e i... n—uk— staje się przyE
jemniejsz—F Woże st—ć się n—wet p—sją
Udow—dni—ją to prow—dzone już od
grudni— ubF roku z—ję™i— w vy w Z—e
w—dzkiem i vy w Strzelc—ch Opolski™hD w r—m—™h projektu pm ,,U—żdy
inny - wszys™y równiF Wyrównyw—E
nie sz—ns eduk—cyjnych u™zniów
szkół pon—dgimn—zj—lnych ogólnoE
kszt—ł™ą™y™h z terenu powi—tu strzeE
leckiego”.
gelem projektu re—lizow—nego
przez Powi—t Strzele™ki jest wyrówE
nyw—nie dysproporcji eduk—cyjnych
u™zniów n—szych li™eów z uczni—mi
ogólni—ków z duży™h — glomer—cji,
przy jednoczesnym podniesieniu j—kości procesu kszt—łceni—. hzięki pro
jektowi możliwe było zorg—nizow—nie dod—tkowych z—jęć poz—lekcyjnychD wyrówn—wczychD kursów język— —ngielskiegoD niemieckiegoD francuskie
go i rosyjskiegoF Również z—jęć m—tem—tyczno - przyrodniczych „W—tem—tyk— między szkołą średnią — wyższą” ,,qeometri— z komputerem” or—z kszt—łtujących umiejętność przeprow—dz—ni— obserw—cji i wyciąg—ni— wniosków przy
rodniczy^
Od n—uczycieli z—leżyD j—k prow—dzą z—jęci—D i te „zwykłe” i te w r—m—ch
projektu A te cieszą się ogromnym z—interesow—niem wśród uczniówF hl—czegoC Więdzy innymi dl—tegoD że nie są one prow—dzone w st—nd—rdowy sposóbF
Oto n— z—jęci—ch kształtujących umiejętności prow—dz—ni— obserw—cji i wycią
g—ni— wniosków przyrodniczych dl— uczniowie z—w—dcz—ńskiego VO uczą się
obserwow—ć pogodę przy pomocy nowoczesnych przyrządów meteorologicz
nych @wśród nich sąx elektroniczn— st—cj— meteorologiczn—D termometry; deszczomierzeD wi—tromierzeD b—rometryAF Pomi—ryD obserw—cje i wnioski zostaną w
dod—tku opublikow—ne w specj—lnej broszurzeF X—tomi—st n— z—jęci—ch „qeometri— z komputerem” uczniowie przy użyciu progr—mu komputerowego g—bri
SS Plus pozn—ją podst—wowe konstrukcje geometryczneD eksperymentują n—
figur—ch geometrycznych i odkryw—ją wł—sności tych figur
Oczywiście dod—tkowe z—jęci— przyrodnicze czy m—tem—tyczne przewidzi—ne są dl— uczniów pr—wdziwie z—interesow—nych tymi dziedzin—mi. A co
tymiD którzy m—ją pewne br—kiC W projekcie pomyśl—no także o nich.
WSPy czyli uczniowieD którzy m—ją problem ze zrozumieniem m—teri—łu z
lekcji korzy st—ją z z—jęć wyrówn—wczych. A uczniowieD którzy chcą biegle
mówić po —ngielskuD niemiecką rosyjsku czy fr—ncusku i dod—tkowo potwier
dzić zdobyte umiejętności certyfik—tem uczestniczą w z—jęci—ch językowych.
W r—m—ch projektu już od p—ździernik— PHIH rozpoczęł— swoj— dzi—ł—lność
Pr—cowni— Rozwoju Osobistego @PROA. tej celem jest efektywne dor—dztwo
eduk—cyjno - z—wodoweD czyli pomoc uczniom w di—gnozow—niu swojego potencj—łu eduk—cyjnego i z—wodowego or—z motyw—cj— uczniów do inwestow—ni— w siebie i swój rozwój. PRO pełni dyżury dw— r—zy w tygodniu dl— indywidu—lnych por—dD — kilk— r—zy w miesiącu org—nizow—ne są z—jęci— grupoweD
w—rszt—towe i treningi. Snform—cje o z—jęci—ch i w—rszt—t—ch są n— bieżąco przek—zyw—ne uczniom.
egnieszk— Wod—rz

Projektjest współfin—nsow—nyprzez Unię Europejską w r—m—™h Europejskiego
punduszu Społe™znegoD Progr—m yper—™yjnyU—pit—łLudzkiD Poddzi—ł—nie WfPP
Wyrównyw—nie sz—ns eduk—™yjny™h uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
eduk—cji or—z zmniejszenie różnic wj—kości usług eduk—cyjnychF
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STRZELgE ypyLSKiE

WŁyhSZY INSTRuUTyR hSF
yRqeNizegti imprez
W ŚWIETLIgY IGP ETATU

szymiszów

sPEgtevisTe
uBEzpiEgZENiywy-PiNANsywY

ypyLE c
STRZELgE ypyLSKiE

telemarketer

STRZELgE ypyLSKiE

UyNSULTANT
hSFyBSŁuqi klienta

STRZELgE ypyLSKiE

SPRZEhAWgA
w sklepie ze sprzętem
AqhiRTV
SPRZEhAWgA

KASJER E SPRZEhAWgA
barman

zawadzkie

zawadzkie

STRZELgE ypyLSKiE
WYSyKA

uugrARZ/pyMyg uugrNi

WYSyKA

SZEP KUgrNi

WYSyKA

uugrARZ/pywyg uugHARZA
kelner/barman

qRABÓW
RASZyWA

KugrARZ
KugrARZ

KELNEReBARMAN

KIERyWgA KATf g c E
SAMygHyhyWY
ypERATyR hżWiqu

lakiernik

hiAqNysTA SAMygHyhWY

pyMygNiK BuDyWLANY

hyZyRgA
pRAgyWNiK ygHRyNY

ypERATyR wózka WihŁyWEqy
/pRAgyWNiK MAqAZYNyWY

RASZyWA
STRZELgE ypyLSKiE

kamień śląski

TRASY MiĘDZYNARyhyWE
ByRYgZ
uyLyNywsuiE

STRZELgE ypyLSKiE

WqF ZLEgEŃ
STRZELgE ypyLSKiE
STRZELgE ypyLSKiE

yLSzywA

STRZELgE ypyLSKiE

Targi Pra™y

W przyp—dku pyt—ń lub wątpliwości prosimy o kont—kt:
b Rom—n Uus - Z—stępc— hyrektor—D tel. UU RTP IV HWd THQQITRSS
•* qizel— enioł - pośrednik pr—cyD tel. UU RTP IV IH

wykszt—łcenie minF średnieD
biegł— znajomość język— niemie™kiego
e wykszt—ł™enie średnieD umiejętnoś™i
org—niz—torskieD komunik—tywność

e

e

pRAgyWNiu qySpyhARgZY

Powi—towy Urząd Pr—cy w Strzelc—ch Op. org—nizuje
dni— V kwietni— PHII roku w godzinach od IHxHH do IRxHHd
w h—li sportowej Zespołu Szkół Z—wodowych
w Strzelc—ch Opolski^ ul. Powstańców Sl. Q
„Strzeleckie T—rgi Pr—cy”.
gelem tej inicj—tywy jest wspier—nie rozwoju nowych miejsc pr—cy or—z
stworzenie lepszej i szybkiej komunik—cji pomiędzy pr—cod—wcą poszu
kującym pr—cy i urzędem pr—cy.
W tr—kcie t—rgów pl—now—ny jest również kolportaż folderu rekl—mowego
z—wier—jącego inform—cje o firmie i jej ofert—ch @druk folderu w n—kł—dzie
IHHH egzempl—rzy będzie fin—nsow—ny przez firmyD które zdecydują się n—
umieszczenie w nim swojej ofertyA. Snform—cje o t—rg—ch zn—jdą się t—kże w
lok—lnej pr—sieD r—diu i telewizji.
X—sze T—rgi stw—rz—ją firmom wsp—ni—łe możliwości nie tylko rozwoje —le
i promocji swojej m—rki. T—k więcD jeśli P—ństw— firm— w n—jbliższej przy
szłości z—mierz— z—trudnić nowych pr—cownikówD lub poszukuje specj—listów d—nej br—nżyD to ofert— T—rgów jest n—jlepszą ok—zją re—liz—cji pl—nów
z—trudnieniowych.
W przyp—dku z—interesow—ni— n—szą ofertą prosimy zgłosić udzi—ł firmy
w T—rg—ch poprzez wysł—nie zgłoszeni— w terminie do IIfHQfPHII roku.
pormul—rz zgłoszeniowy możn— wysł—ć pocztą n— —dres
Powi—towego Urzędu Pr—cy w Strzelc—ch Opolskich
lub e-m—ilem n— —dresx rFkusdPunEstrzelceFnk

wYweqexse
ygziuswexse
PRegyhewgYx

wsitsgi
PRegY

pAKyWAgZ/pRAgyWNiK
pRyhuugti
ELEKTRyNiK

yLSzywA

SpEgtLAISTA DSf
uyNTRyLi tAuysgi

dylkaki

DYLAKI

ypERATyR maszyn hy
pRyhuugti kabli
i pZREWyhÓW ELEKTRYgZNYgH

DYLAKi

SpEgJLAISTA hy spraw
pRyhuugti kabli i pzREwyhów
ELEKTRYgZNYgH
@ekstrudaa

hLAKi

ELEKTRYK-AuTyMATYU

ypERATyR MASZYNy
MyNTER wiązek

SZYMiSZÓW or—z DELEqAgJE

wykszt—ł™enie średnieD ł—twość n—wiązyw—ni— rel—cjiY
pr—wo j—zdy k—tF Bd
e minF Q m - ce doświ—d™zeni— w obsłudze klient—
e wykszt—ł™enie średnieY
- dobr— dykcj—Y
- miły ton głosuD
- mile widzi—ne osoby u™zą™e sięD
- kre—tywnośćD
- komunik—tywnośćD
- obsług— komputer—
- wykszt—ł™enie minF średnieD
- dobr— dyk™j—d
- zn—jomość komputer—D
- dyspozycyjność d
- komunik—tywność
- wykszt—ł™enie średnieD
- obsług— komputer—D
- pr—wo j—zdy k—tF B
- wykszt—ł™enie o kierunkux leśnymD rolnym lub ogrodni™zymD
- obsług— k—sy fisk—lnejD
- mile widzi—ny kurs florysty™zny
- —ktu—ln— ksF zdrowi—
- wykszt—ł™enie z—wodowe lub średnie h—ndloweD
- umiejętność pr—™y w zespoleD obsług— k—sy fisk—lnejD komputer—
- wykszt—ł™enie z—wodowe lub średnie g—stronomi™zneD
- umiejętnoś™i kulin—rne i pr—™— w zespole
- wykszt—ł™enie z—wodowe lub średnie g—stronomi™zneD
- obsług— komputer—D
- umiejętność kierow—ni— zespołemD dyspozy™yjność
e
e

- wykszt—łcenie średnie g—stronomi™zneD
- dobr— zn—jomość |f —ngielskiego
- wykszt—łcenie średnie g—stronomiczne
- wykszt—łcenie minF średnie kierunkoweD
- doświ—dczenieD
- zn—jomość Jf —ngielskiego w stopniu komunik—tywnym
- wykszt—łcenie z—wodoweD
- obsług— k—sy fisk—lnejD
- —ktu—lne b—d—ni— lek—rskie
- upr—wnieni— n— przewóz rzeczyD
- doświ—dczenie
- mile widzi—ne doświ—dczenie
- wykszt—łcenie średnieD
- upr—wnieni—D
- doświ—dczenie
- wykszt—łcenie średnieD
- niek—r—lnośćD
- upr—wnieni— di—gnosltyD
- pr—wo j—zdy k^B
- umiejętności m—l—rskie
- doświ—dczenie
- umi—rkow—ny stopień niepełnosprawności
- wykszt—łcenie minF z—wodoweD
- kurs pracownik— ochronyD
- doświ—dczenie n— podobnym st—nowisku mile widzi—ne
- wykszt—łcenie z—wodoweD
- umiejętności prow—dzeni— wózk— widłowegoD
- upr—wnieni— oper—tor— wózk— widłowego mile widzi—ne
- wykszt—łcenie minF z—wodoweD
- umi—rkow—ny stopień niepełnosprawność
- doświ—dczenie mile widzi—ne
- wykszt—łcenie z—wodoweD
- precyzj—D sumienność
- wykszt—łcenie wyższe techniczne
@elektronik—D elektromech—nik—Ad
- Q-S l—t doświ—dczeni— w z—kł—dzie produkcyjnymD
- biegł— zn—jomość jF niemieckiego
- wykszt—łcenie wyższe lub średnie techniczneD
- zn—jomość SpgD QS STAĘ pRygELLAD
- zn—jomość metod rozwiązyw—ni— problemów j—kościowychD
- mile widzi—ne doświ—dczenie w dzi—le z—rządz—ni— j—kością
- biegł— zn—jomość język— —ngielskiego lub niemieckiego
- wykszt—łcenie średnieD technikum elektryczneD
- zn—jomość oprogr—mow—ni— numerycznego SIEMENSd
- Q l—t— doświ—dczeni— w z—kresie produkcji k—bli i przewodów
elektrycznychD
- biegł— zn—jomość język— —ngielskiego lub niemieckiego
- wykszt—łcenie wyższeD inżynier elektrykD
- zn—jomość oprogr—mow—ni— SIEMENSd
- doświ—dczenie w z—kresie produkcji k—bli
i przewodów elektrycznychD
- biegł— zn—jomość jF —ngielskiego lub niemieckiego
- wykszt—łcenie minF średnieD
- umiejętność czyt—ni— schem—tów i rozwiązyw—ni— problemów
z z—kresu —utom—tyki przemysłowejD
- doświ—dczenieD
- zn—jomość jF niemieckiego w stopniu komunik—tywnym

hydraulik

DYLAKi
STRZELgE ypyLSKiE

- zdolności m—nu—lne
- doświ—dczenie

pRAgyWNiK pyRZĄhKyWYG
SpRZĄTAgZKA

STRZELgE ypyLSKiE

- umi—rkow—ny stopień niepełnosprawności
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Strzetez—n album rodzinny - mundury
X—sze zbiory zdjęć powiększają się3 S obejmują b—rdzo różne tem—tyF eie ™zyż możn— się dziwićC
Przecież ży™ie rodzinne skł—d— się z różny™h od™ieniD różny™h przeżyĆD l—t dobry™h i złych. Łą™zy je
jednox histori— rodzinyF
hzisiejszy od™inek nosi robo™zy tytułx mundury w rodzinieF Przykł—d rodziny Wutzów z Rożniątow—
jest dość typowy n— Śląsku. Z— ™z—sów pruski™h mężczyźni służyli w —rmii pruskiej. Z— ™z—sów niemie™E
kich — w —rmii niemieckiej. Po IWRS roku — w polskim wojsku.
W innych rodzin—ch — choćby podcz—s powst—ń — mężczyźni z—kł—d—li jeszcze inne mundury. S m—my
n—dziejęD że i t—kie zdjęci— P—ństwo n—m przek—żą do n—szego wspólnego ,, Strzelcz—n elbumu Rodzin
nego ”. gzek—my z niecierpliwością.

Zdję™ie śiubne qertrudy i toh—nn—
WutzówD wykon—ne PV sty™zni— IWPW
roku

enton Uotzur
@ wujek Pf U—roi—
Wutz—A - —rtyierzysta
w wyjś™iowym muiT
durze —rmii pruskiej
@w ™ywiiu w tym s—mym ™z—sie - ™zei—dnik m—s—rskiD ™o poświ—d™z—ją wpisy w
prezentów—nej obok
książe™z™e ™zei—dni™zejA.

toh—nn Wutz @oj™ie™A - żołnierz Wehrm—™htu. Zdję™ie
wykon—ne w sty™zniu IWRPd pod™z—s uriopuD ost—tnie w jego
ży™iu @zginął trzy miesią™e późniejD QI m—r™— IWRP roku nied—ieko tezior— Siimen w RosjiD t—m zost—ł po™how—nyA.

X— zdję™iu - przed domem n— uii™y Uj—zdowskiej w Strzei™—™h - obok żony qertrudyD dzie™ix tosef—D iiżbietyD W—iter—D
t—n i U—ri—. X—jmłodsz— Ren—t— urodził— się już po śmierci
oj™—.

enton
Uotzur
ożenił się w IWRQ roku
z W—riką WutzD
mieszk—nką Su™hy™h
Ł—nów w Strzei™—™h
ypoiski™hD
gdzie
mieszk—ł —ż do śmierci
w IWRW rokuF

Zdję™ie po™hodzi

z roku IWIH iub IWII.

U—rol Wutz - eiew Pułkowej Szkoły Podofi™erskiej 11 Pułku
Pie™hoty w Urośnie ydrz—ńskimF X— zdję™iu - wr—z z m—tką qertrud— przed rodzinnym domem. Zdję™ie wykon—ne w kwietniu
IWST roku. hw— miesią™e później oddzi—ł VWPd w którym służył p.
U—roi zost—ł skierow—ny do Pozn—ni—d do piinow—ni— pod™z—s
gzerw™— ’ST Z—kł—dów im. gegieiskiego.
W S miesię™y od powoł—ni— do wojsk— szeregowy Wutz zost—ł
—w—nsow—ny n— wyższy stopieńD — w p—ździerniku IWST - n—
stopień k—pr—i—.

enton Zylk— @dzi—dekA - jeden z uwie™zniony™h n— zdję™iu żołnierzy
pruski™h pod™z—s S wojny świ—towej.
enton Zyik— przeżył okropnoś™i tej wojnyD — po jej z—koń™zeniu wró™ił do
Wokry™h Ł—nów z pr—n™ji pieszoD w pełnym umundurow—niuD z pi™keih—ubą
@uiubion— potem z—b—wk— ™hłop™ówAD —ie bez k—r—binu.

yst—tnie zdję™ieD niezn—nego —utor—D prezentujemy di— udokumentow—ni— st—nu znisz™zony™h Strzeie™
@z—murow—ne ™egł—mi okn—AD zost—ło
zrobione pod konie™ IWRS iub n— po™zątku IWRT roku.
Przedst—wi— m—szerują™y oddzi—ł
yRWy @y™hotni™z— Rezerw— Wiii™ji
ybyw—teiskiejA.

Zdję™ie wykon—ne i—tem w roku IWIT w rejonie bitwy pod Verdun we pr—n™ji.

gzek—my n— P—ństw— odwiedziny lub listy @z dopiskiem eibumA w siedzibie St—rostw— Powi—towego
e przy uIf tord—nowskiej Py RUeIHH Strzel™e ypolskie - pokF QIH @SSS PfAy
—dres eEm—ilx red—k™j—dpowi—tstrzele™kiFpl o kont—kt telefoni™zny prosimy pod numeremx UU RR HIU IQ

py w set

s

t r

S

zivigus

q—la Vauri PHII - statuetki rozd—ne3
T— uroczystość jedn—k to przede wszystkim pok—z —tutów Powi—tu StrzeleckiegoF fo n— pewno są nimi firmy, które oferują świetnej j—kości produkty i
szeroką g—mę usługF S moglibyśmy się chw—lić, bo m—my czymx nowoczesnymi
technologi—mi, orygin—lnością rozwiąz—ń i pomysłów, —le też - posz—now—niem
tradycji, npF w dziedzinie przetwórstw— rolno-spożywczegoF Woglibyśmy,
gdybyśmy o tym wiedzieć t—k w tym przysłowiux cudze chw—licie, swego nie
zn—cie3 ytóż q—l— V—uri jest po to, by jedn—k pozn—ć3
W tym roku powrócono również do dwutorowej oceny produktów ryw—lizujących w trzech k—tegori—ch o tytuł N—jlepszego Produktu Powi—tux przez
U—pitułę @w skł—dziex Ul—udi— Uluczniok - Związek Rolników Śląskich w

ypolu, W—rts qórk— - Red—ktor N—czelny dwutygodnik— „Powi—t Strzelecki”,
tózef q—rb—cz - Prezes f—nku Spółdzielczego w Veśnicy, D—riusz U—jstur— Prezes ypolskiego Region—lnego punduszu Poręczeń Uredytowych SpF z o.o.
w ypolu i rerbert gz—j— - Prezes Z—rządu Szby Rolniczej w ypolu) i przez
mieszk—ńców powi—tu, którzy przyzn—li N—grodę Uonsuments POIO. Ryw—liz—cj— był— ostr—x zgłoszono PI produktów i usług. U—pituł— przyzn—w—ł— punkty
@m—x S pkt) w 6 kryteri—ch @m.in. j—kość, innow—cyjność, posz—now—nie środo
wisk— n—tur—lnego) - m—ksym—ln— ilość punktów, j—ką możn— było tu zdobyć
to ISO.

X—grod— to z—sko™zenie
Sz—f— sterownicz— @l—ure—t w k—-

tegorii dzi—ł—lność produkcyjn—), po

chodząc— z inergo-Silesii, z—w—dcz—ńskiej spółki to produkt opierają
cy się o n—jnowsze rozwiąz—ni—. Pre
zes spółki t—cek Z—jąc przyzn—je, że
to nie pierwsz— n—grod— w historii fir
my, bo jej produkty zdobyły tytuły
ypolskiej W—rki w roku POO7 i POOV,
jedn—k były to inne wyroby.
-

N—grod— z—wsze obliguje, by

wytęż—ć wysiłek, i utrzymyw—ć się

n— „szpicy”. p—ktem jest, przyzn—je
prezes, że n—grodą bylismy z—skoczeni, bo sz—fie sterowniczej trudno

konkurow—ć np. ze sm—kołyk—mi.
Wszyscy nominow—ni w k—tegorii dzi—ł—lnośćprodukcyjn—

St—tuetk—
po r—z drugi

W—rek Wientus, wł—ściciel Złotego

f —ż—nt—, w którym przygotow—no
zwycięski gyros izbicki, cieszy się,

że to kolejn— potr—w— @po ubiegło
rocznej pieczeni z dzik—), któr— uzy
skuje t—j wysokie noty. g—ły cz—s

n—sz— ekip— st—r— się pr—cow—ć n—

sukces. ysiąg—my go wtedy, kiedy

klient wychodzi od n—s n—jedzony i

z—dowolony.
Wszyscy nominow—ni w k—tegorii usługi

Wszyscy nominow—ni w k—tegorii dzi—ł—lność rolnoEspoiywcz—

gieszyD że n—s do™eni—ją3
t—k skomentow—ł wynik konkursu n— N—j lepszy Produkt Powi—tu POIO
renryk qordzielik, który wr—z z żoną ilizą prow—dzi od R l—t Z—kł—d V—kiernictwo S—mochodowego i który wygr—ł ryw—liz—cję w k—tegorii usług—.
Przedtem dzi—ł—liśmy w nieco innej br—nży, —le zmi—n— n—m wyszł— n—
dobre - dod—je. Sstotnie, m— się czym pochw—lić - jego z—kł—d jest jedynym n—
ypolszczyźnie głównym dost—wcą usług l—kierniczych dl— t—k renomow—nych
m—rek j—k Wercedes i W—zd—. - To rzeczywiście jest osiągnięcie - przyzn—je
renryk qordzielik, przyzn—jąc jedn—k, że i n— indywidu—lnych klientów jego
firm— jest otw—rt—, —le jedn—k Wercedes to priorytet.
Usługi l—kierow—ni— s—mochodów prow—dzi się w supernowoczesnych k—bin—ch, zgodnie z n—jnowocześniejszymi technologi—mi i posz—now—niem śro
dowisk— @z—pewni—ją W77 skuteczności wył—pyw—ni— z—nieczyszczeń3).

Xominow—ni do tytułu X—jlepszy U™zeń Powi—tux
U—tegori— „Uczeń fez f—rier”
Dorot— Łyszczek - Uzupełni—jące Viceum ygólno
kszt—łcące
w yśrodku Szkolno-Wychow—wczym w Veśnicy
Urzysztof Selcer - qimn—zjum w yśrodku SzkolnoWychow—wczym w Veśnicy
U—tegori— „Uczeń Szkoły Podst—wowej”
U—rolin— Ulubikowsk— - Publiczn— Szkoł— Podst—w—
w Suchej
eleks—ndr— R—ś - Szkoł— Podstawow— w Veśnicy
Venn—rd gz—k—j - Szkoł— Podstawow— w Veśnicy
Dominik— Strzyżewsk— - Szkoł— Podst—wow— w Veśnicy
qrzegorz qier— - Szkoł— Podst—wow— w Veśnicy

U—tegori— „Uczeń qimn—zjum”
Tom—sz Siwek - qimn—zjum z yddzi—ł—mi Dwujęzycznymi w
ZSy w Strzelc—ch ypolskich
U—tegori— „Uczeń Szkoły Pon—dgimn—zj—lnej”
f—rtłomiej f—r—ński - Viceum ygólnokszt—łcące w Z—w—dzkiem
W—rt— Wich—lik - Viceum ygólnokszt—łcące w Z—w—dzkiem
U—t—rzyn— Dziub— - Viceum ygólnokszt—łcące w Z—w—dzkiem
W—rcin W—lecko - Viceum ygólnokszt—łcące w ZSy w Strzel
c—ch ypolskich
U—rolin— Pis—rsk— - Viceum ygólnokszt—łcące w ZSy w Strzel
c—ch ypolskich
U—mil Uotl—rek - Z—s—dnicz— Szkoł— Z—wodow— w Zespole
Szkół Z—wodowych w Strzelc—ch ypolskich

ygólnopolski hzień Pisania Piórem

X—grod— Uonsument— dl— poręczy nierdzewny™h zfirmy Ar-M—sz

X—grod— po r—z trze™i
Poręcze ze st—li nierdzewnej po r—z trzeci zdobyły n—grodę w konkursie n—
N—jlepszy Produkt Powi—tu.
erk—diusz Uinder, szef strzeleckiej firmy er-W—sz, mówi, że b—rdzo cie
szy go t—k pozytywn— opini— mieszk—ńców, tym b—rdziej, że N—grodę Uonsu
mentów uw—ż— z— n—jcenniejszą. W końcu n— poręcze produkow—ne w jego
firmie głosow—ło PO7. S to sukces c—łej z—łogi.

IP lutego obchodziliśmy po r—z
pierwszy ygólnopolski Dzień Pis—ni— Piórem, którego inicj—torem byli
org—niz—torzy U—mp—nii Pis—ni— Pió
rem przy wsp—rciu m—rki P—rker. Re
ferat fibliotek Urzędu Wiejskiego w
Strzelc—ch ypolskich w przeddzień
święta zorg—nizow—ł imprezę kultur—lno-oświ—tową skierow—ną do
mieszk—ńców mi—st— i gminy, użyt
kowników biblioteki or—z s—morządowców.
Wolontariusze wr—z z pracowni
kiem refer—tu p. Reginą Skowronek,
w stroj—ch kr—sn—li rozd—li mieszk—ńcom Strzelec ypolskich PS O gęsich
piór, do których dołączon— był— ulotk— inform—cyjn—. W Wypożycz—lni
dl— Dorosłych czytelnicy i z—proszeni
goście mogli dokon—ć okolicznościo
wego wpisu gęsim piórem do Usięgi
P—miątkowej fiblioteki.
W r—m—ch święt— odbył się kon
kurs „Pięknego pis—ni— piórem” o n—grodę Przewodniczącej Uomisji

yświ—ty Uultury i Sportu R—dy Wiej
skiej w Strzelc—ch ypolskich. Wśród
uczestników, którzy mieli z— z—d—nie
przepis—ć fr—gment prozy Wiłosz—
n—jlepiej spis—ł się wicestarosta po
wi—tu strzeleckiego W—ldem—r q—id—,
który zdobył pierwszą n—grodę.
Wszyscy uczestnicy otrzym—li
okolicznościowe dyplomy i drobne

upominki ufundow—ne przez p—tron— —kcji firmę P—rker.
Doceni—jąc ideę i w—lory impre
zy, uczestnicy z—proponow—li rozprop—gow—nie —kcji w szkoł—ch w
formie kilkustopniowego konkursu,
z—kończonego fin—łem podcz—s ob
chodów SS ygólnopolskiego Dni— Pi
s—ni— Piórem w POIP roku.

T
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hzień f ab™i i hziadka
,,W—rsz R—detzkiego” z wykorzyst—niem bębnówD t—mburyn—, t—rki or—z
trójkątów. Widowni— był— z—™hwy™on—
i wzruszon— umiejętnoś™i—mi n—szy™h
u™zniów.
X— z—koń™zenie z—śpiew—no gło
śno „Sto i—t3” or—z z—t—ń™zono t—nie™
integr—™yjny „R—dosny krąg” - o™zywiś™ie wspóinie z hzi—dk—mi i f—b™i—miD którzy obd—row—ni zost—ii wy
kon—nymi wł—snorę™znie przez
u™zniów upomink—miD — potem
wszys™y ud—ii się n— po™zęstunek do
s—ii szkoinejD przy go to w—ny w™ześniej przez u™zniów i n—u™zy™ieii.
Uierujemy serde™zne podziękow—ni— z— otrzym—ne ł—ko™ie od n—szy™h wsp—ni—ły™h f—bć i hzi—dków.
Pierwszego iutego do Zespołu
Szkół Spe™j—iny™h w Z—w—dzkiem z
ok—zji „hni— f—b™i i hzi—dk—” z—pro
szono wieiu gości: rodzi™ów i dzi—dków n—szy™h wy™how—nkówD j —k rów
nież wsp—ni—łe b—b™ie i dzi—dkowie ze
Związku imerytów i Ren™istów w
Z—w—dzkiem.
Progr—m przedst—wieni— był niezwykie interesują™y - moment—mi
wzrusz—ją™yD innym r—zem z—b—wny i
dow™ipny. U™zniowie nie tyiko śpiew—ii piosenki @np. „f—b™i— wróżk—”,
„f —b™iu, b—b™iu moj— ko™h—n—”, „U
b—b™i jest słodko”AD —ie przygotow—ii
też ins™eniz—™ję słowną doty™zą™ą
rei—™ji b—b™i— - wnu™zekD uk—z—nąj—kże re—iisty™znieD — jedno™ześnie z dużą
d—wką humoru - do™enioną zresztą
gromkimi br—w—mi.
U™zniowie wyk—z—ii się t—kże
umiejętnoś™ią gry n— dzwonk—™hD pięk
nie re™ytow—no wiersze or—z skł—d—no ofi™j—ine ży™zeni— wszystkim f—b-

™iom i hzi—dkom przybyłym n— tę
uro™zystość. ydegr—no również

ypr—™ow—ł—
Wonik— q—lus

tufsviuszywy w susuiij szuyvi
W pr—wdziwie rodzinnejD ™iepłej i
przyj—znej —tmosferze odbył się X
tubiieuszowy Turniej Wini Uoszykówki hziew™ząt Szkół Wiej ski™h pod
P—tron—tem q—brieii Wrohs - gzerk—wskiejD org—nizow—ny przez Pubii™zną Szkołę Podst—wową w Su™hej.
Sstotą turnieju jest wzbudzenie przekon—ni—D że wieikość szkoły i środo
wisko nie st—nowią przeszkody
w ni™zymD i że n—wet w m—łej szkoieD
do której u™zęsz™z— UU u™zniów d— się
zorg—nizow—ć z—wody sportowe n—
dobrym poziomieD — w dod—tku w i™h
współorg—niz—™ję d— się ząąng—żow—ć
wieiu rodzi™ówD głównie mam n—u™zy™ieii or—z pr—™owników szkoły. To oni
wszys™y z—pewni—ją zw—rte i gotowe
rę™e do pr—™y i trosz™zą się o wszyst
ko d ™o potrzebne nie tyiko di— ™i—ł—d
—ie i di— du™h— - dobrąD ™iepłą i rodzinną
—tmosferęD bo to wł—śnie te ™e™hy szko
ły są z—wsze podkreśi—ne przez
wszystki™h z—proszony™h goś™i.
IP iutego PHIIr. był dniem sz™zegóinym di— społe™znoś™i szkoinejD
gdyż honorowym goś™iem był— q—briei— Wrohs - gzerk—wsk—. y™zywiś™ie nie z—br—kło również jej oj™— eifred— Wrohs— or—z pierwszego n—u™zy™iei— wy™how—ni— fizy™znego t—n—
Zubk—. P—n eifred tow—rzyszył ™ór™e
pod™z—s ofi™j—inego otw—r™i— turnieju
or—z wrę™z—ni— pu™h—ru z— zdoby™ie S
miejs™—. Zwy™ięską i sz™zęśiiwą dru
żyną, któr— odebr—ł— gr—tui—™je w post—™i pu™h—ru od s—mej q—brieii Wrohs
- gzerk—wskiej i dypiomu był— niepokon—n— drużyn— szkoły w Su™hej
prow—dzon— przez Ren—tę Ur—w™zyk.
hrużyn— wystąpił— w swoi™h nowy™h
stroj—™h sportowy™h ufundow—ny™h
przez kiikoro rodzi™ów.
Pu™h—r furmistrz— Strzeie™ yp. z—
zdoby™ie SS miejs™—, drużynie z Uotuiin—D wrę™z—ł— W—gd—ien— Żei—zn—, se
kret—rz Urzędu Wiejskiego. hrużyn—
z P—™zyny z—jęł— SSS miejs™e,

y w set

Ufundow—ne przez sołtys— i R—dę
Sołe™ką Su™hej st—tuetki di— sędziów,
wrę™z—ł przewodni™zą™y fern—rd
U—ł—. ytrzym—ii je Henryk Rosł—n,
Wiktor h—m—szek or—z terzy Ułe™zek,
który sędziow—ł rozgrywki przez
sześć pierwszy™h turniejów.
X— t—k wieikiej i o™zekiw—nej
przez wszystki™h jubiieuszowej uro™zystoś™i nie mogło z—br—knąć rów
nież podziękow—ń di— P—ni q—brieii.
ytrzym—ł— on— st—tuetkę od suskiej
drużyny wr—z ze swoim n—u™zy™ieiem i piękne dw— gr—wertony, które w
imieniu społe™znoś™i szkoinej wrę™zył— dyrektor szkoły Teres— purm—n
or—z w swoim imieniu t—n Zubek.
„testeś™ie wsp—ni—ii, tworzy™ie
zgr—ny zespół, turniej jest pięknie
przygotow—ny, dziękuję z— wsp—ni—łą
org—niz—™jęD jestem pod wr—żeniem” mówił— q—briei— Wrohs - gzerk—w
sk— dziękują™ n— z—koń™zenie turnie
ju.
yrg—niz—torzy skł—d—ją serde™zne
podziękow—ni— wszystkim ząąng—żow—nym z— wieikie dobre ser™—, ok—z—ną pomo™ i ży™ziiwość.
Teres— purman

r

zi vigus

Vek™j— wy™howaw™za
w więzieniu

W dniu Q iutego PHII roku u™zniowie ki—sy SSS te™hnikum w z—wodzie
te™hnik org—niz—eji usług g—stronomi™zny™h u™zestni™zyii w niezwykłej
iek™ji wy™how—w™zej n— terenie Z—kł—du U—rnego nr P w Strzei™—™h ypoiski™h. PQ u™zniów wr—z z swoim
opiekunem br—ło udzi—ł w wykł—dzie
doty™zą™ym roii i funk™ji wykony w—ni— k—ry pozb—wieni— woinoś™i.
Wykł—d ten przeprow—dził Z—stęp™—
hyrektor— ZU nr P ppłk mgr Urzysztof Wojdyło. Po ™zęś™i teorety™znej
u™zniowie ud—ii się n— teren z—kł—du
k—rnegoD gdzie odwiedziii posz™zegóine oddzi—ły peniten™j—rne. Wieii dzię

ki temu ok—zję pozn—ć j—k wygiąd—
ży™ie po „drugiej stronie muru”. Z—d—ją™ w ™z—sie pobytu pyt—ni— gdzie
mogii również uzupełnić w™ześniej
zdobyte inform—™je. X— z—koń™zenie
wizyty n— terenie świetii™y ™entr—inej
odbył się krótki kon™ert przygotow—ny przez więzienny zespół muzy™zny.
Wy™ie™zk— wpis—ł— się w re—iiz—™je Szkoinego Progr—mu Wy™how—w™zego i Szkoinego Progr—mu Profii—ktyki uwr—żiiwi—ją™ u™zniów n— z—grożeni— XXS wieku i skutki niewł—ś™iwy™h z—™how—ń.

iligiusz St—ń™z—k

Profil—ktyk— z muzyką
e prze™iwdzi—ł—nie —lkoholizmowiD
n—rkom—niii i przemo™y
V iutego PHII r. w Zespoie Szkół
Z—wodowy™h nr I w Strzei™—™h yp.
odbyło się spotk—nie młodzieży z
przedst—wi™iei—mi pund—™ji tesus
ghrist Se™urity. Wi—ło ono ™h—r—kter
muzy™zno-eduk—™yjny, połą™zony z
prop—gow—niem wśród młodzieży
styiu ży™i— woinego od wszeikiego
rodz—ju n—łogów. Tem—tem spotk—ni—
był— profii—ktyk— uz—ieżnień, — wy
kł—dy @połą™zone z muzykąA były
prow—dzone przez ™ztery osoby, któ
re opowi—d—ły o swoim trudnym

— pu™h—r wrę™z—ł dyrektor qZyiW w
Strzei™—™h yp. W—rek Ży™zyński. SV
miejs™e i pu™h—r dyrektor— WyS w
Strzei™—™h yp. endrzej— h—m—szk—
przyp—dł drużynie z z—przyj—źnionej szkoły w U—dłubie. Z—wodni™zki
z wszystki™h drużyn otrzym—ły med—ie ufundow—ne przez zespół Suski™h Skowronków or—z piłki ufundow—ne przez Zbigniew— Uoteiuk—.
X— tym jedn—k nie konie™ n—gród.
St—rost— Strzeie™ki tózef Sw—™zyn—
wrę™zył ufundow—ny przez siebie pu™h—r di— drużyny f—ir pi—y, którą zost—ł— drużyn— z Uotuiin—. X—j skute™zniejszą z—wodni™zką zost—ł— U—roiin— Uiubikowsk— z PSP w Su™hej, —
st—tuetkę w swoim i męż— imieniu
wrę™z—ł— Regin— Skowronek. X—jiepszą z—wodni™zką zost—ł— również
U—roiin— Uiubikowsk—, — st—tuetkę
ufundow—ł i wrę™z—ł t—n Zubek.
q—briei— Wrohs - gzerk—wsk—
wrę™zył— swoją osobistą n—grodę di—
n—jw—ie™zniejszej z—wodni™zkiD — zost—ł— nią z—wodni™zk— z Su™hej Tere
s— Steindor. Honorowy gość obd—row—ł również k—żdą drużynę or—z sę
dziów upomink—mi.

st

ży™iu, w którym zetknęii się z przemo™ą, —ikohoiem, n—rkotyk—mi. tedn—k, pomimo ™iężki™h doświ—d™zeńD
ud—ło im się wyjść z tego „piekł—” i
ter—z próbują u™hronić przed nim inny™h. Profii—ktyk—D którą oferują nie
odnosi się tyiko do młodzieży, —ie
doty™zy również osób z—ng—żow—ny™h w dzi—ł—ni— wy™how—w™ze,
™zyii np. rodzi™ów i n—u™zy™ieiiD di—
który™h org—nizow—ne są szkoieni—
profii—kty™zne. Poprzez spotk—ni— z
młodzieżą st—r—ją się im uzmysłowić,
że wszeikie uz—ieżnieni—, — przede
wszystkim n—rkom—ni—, okr—d—ją i™h

z ™ennego ™z—su, sił ży™iowy™h i zdro
wi— or—z przynoszą nieodwr—™—ine
konsekwen™je n— ™—łe ży™ie. geiem
z—jęć było z—™hę™enie u™zniów do
mównieni— „nie” de—ierom i koiegom
promują™ym n—rkotyki, —ikohoi ™zy
dop—i—™ze or—z pozn—nie brut—inej
pr—wdy o uz—ieżnieniu i przemo™y, —
t—kże z—st—nowieni— się n—d swoją
przyszłoś™ią w kontekś™ie uz—ieżnień.
W spotk—niu wzięło udzi—ł I RH
u™zniów z sześ™iu ki—s. Po spotk—niu, wsród u™zniów, przeprow—dzon— był— przez prow—dzą™y™h —nkiet—,
w której pyt—ii o to ™zy młodzież z—-

żyw—ł— n—rktyki, dop—i—™zeD ™zy pił—
—ikohoi i ™zy dotknęł— ją przemo™ w
rodzinie. Włodzieży zost—ł— również
przek—z—n— inform—™j —, n— tem—t tego,
gdzie mogą szuk—ć pomo™yD z kim
mogą się skont—ktow—ć. Xiektórzy
u™zniowie n— k—rtk—™h dopisyw—ii, że
spotk—nie było super i że wieie im
d—ło. W—my n—dzieję, że dzięki t—kim
spotk—niom ud— się uświ—domić mło
dzieży pr—wdę o n—rkotyk—™h i u™hronić ją przed z—grożeni—mi XXS wieku.
Szabel— Szym—nie™

py w set
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Oj™iec Święty t—n P—weł SS
w n—szych serc—ch i umysł—ch

hom Pomo™y Społe™znej

w Strzel™—™h ypolskie

tel. RTIPQPWd RTIQRVH
e-m—ilx dpsFstrzelceopolskiedwpFpl
z filią w Szymiszowie
telF RTPQVRS
z filią w Leśnicy
telF RTQWVRHd RTQWVQH

pus w STRZivgegr ypyvsusgr
spÓŁue eugYtxe
rUeIhh

STRZivgi ypyvsKSi

STegte paliw
ul. I W—j— SWd RU-IHH Strzelce OpolskieD tel. UU RTPPSRQ
St—cj— P—liw PUS w Strzelc—ch opolskich są prow—dzi sprzed—ż:
ONd Pb WVd Pb WSd LPq Dg—zu w butl—ch Doleju silnikowego luzem
i w pojemnik—ch Dkosmetyków i —kcesorii s—mochodowych.
Spr—wdzeni dostawcy i gw—r—ntow—n— j—kość tow—rów.

hom Pomo™y Społe™znej w K—dłubie

telF RTQTQQUd RTQTRPPd f—x RTQTURR
e-m—ilx dpsk—dlubPdgopFpl
hom Pomo™y Społe™znej w Z—w—dzkiem

telF RTPPHII
e-m—il x dpsz—w—dzkiedpoczt—Ffm.pl

Wożliwość pł—tności k—rtą b—nkową.

pRywygtix

Zespół Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h

w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTIPPPS
e-m—ilx lo strzelce opdopFpl
Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I

w Strzel™—™h ypF

telF RTIPUHI
e-m—ilx zsz-strzelceopdoswi—t—Forg.pl
Zespół Szkół Z—wodowy™h

w Z—w—dzkiem

telF RTITPVVd RTITSRI
e-m—ilx zsz z—w—dzkiedinteri—.pl
Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e

w Z—w—dzkiem

telF RTITRQH
e-m—il x liceumz—dedu.—pple.pl
Powi—towe gentrum Pomo™y Rodzinie
w Strzel™—™h ypolskie

telF RTIQQVId RTIQWHI
e-m—ilx pcprstrzelceopdopFpl
Por—dni— Psy™hologi™znoEPed—gogi™zn—

w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTIQHPT
e-m—ilx pppstrzelcedpoczt—. onet.pl
Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS

w Z—w—dzkiem

telF RTPHHRTd RTITHRWd RTPHHRW
e-m—ilx zss^z—w—dzkiedpoczt—. onet.pl
Zespół Szkół Spe™j—lny™h

w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTIPVVP
e-m—ilx gimspecjdtlenFpl
Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS

w K—dłubie

telF RTQTRPPd RTQTQU
e-m—ilx zssk—dlubdwp.pl

Wimo że do kwietni— jeszcze trochę cz—su zost—łoD U—tolickie Stow—rzyszenie „givit—s ghristi—n—” - Zespół Form—cyjno-Z—d—niowy w Piotrówce już
przygotowuje się do SV hni Uultury ghrześcij—ńskiej pod h—słem - „t—n P—weł
SS - p—mięć i tożs—mość”. Trw—ć będą od I do Q kwietni—.
Rozpocznie je o godz. IV hrog— Urzyżow— z l—mpk—mi @będą do n—byci—
przed kościołem I kwietni—A ulic—mi Piotrówki prow—dzon— przez fr—ci Szkol
nych.
P kwietni— o godz. IV będzie koncelebrow—n— Wsz— św. w intencji Ojc—
Swietego t—n— P—wł— SS - z homilią wybitnego k—znodziei i udzi—łem chóru
miesz—nego „golnovic—”.
Q kwietni— o godz. IS w s—li VZS w Piotrówce otw—rt— zost—nie wyst—w—
pr—c i p—miątek. Wożn— tez będzie obejrzeć sztukę w wykon—niu Te—tru „F—sk—” or—z wy słuch—ć koncertu muzycznego i recyt—cji utworów poetyckich
zgłoszonych do konkursu w wykon—niu —utorów. Potem n—stąpi ogłoszenie
wyników konkursu „Ojciec Swięty t—n P—weł SS w n—szych serc—ch i umysł—ch”D rozd—nie n—gród i okolicznościowych dyplomów. Wszystko przy k—wie i herb—cie i słodkości—chD będzie też wspólne śpiew—nie. X—sz zespół przy
stąpił już do intensywnej pr—cy.
Serdecznie z—pr—sz—my i z—chęc—my: szkołyD zespoły i stow—rzyszeni—D —
t—kże osoby fizyczne @bez ogr—niczeń terytori—lnychA do przeprow—dzeni—
konkursów wewnętrznych i przesł—ni— n—jlepszych pr—c do PiętrówkiD n— —d
res org—niz—torów.
Uonkurs będzie przeprow—dzony w trzech k—tegori—ch rodz—jowych:
S portret lub rzeźb— t—n— P—wł— SS - dowoln— technik— i m—teri—ł
SS krótki utwór poetycki n—wiązujący do osoby t—n— P—wł— SS
SSS osobiste p—miątki związ—ne z osobą t—n— P—wł— SS

Sz—nowny
Ulien™ie!
Z— k—żde wyd—ne n—
Stacji P—liw SH zł n—
z—kup p—liw— Dpłynów lub —kcesoriów
otrzym—sz od obsłu
gi k—rtę punktową i
pieczątkę w niej a I
punkt. Z— uzysk—ne
T pkt. możesz bezpł—tnie umyć —uto
osoboweD — z— I Hpkt.
—uto dost—wcze n—
n—szej myjni bezdo
tykowej .
T—nkuj ąc j ednor—zo wo ON w ilości po
wyżej PSH l i pł—cąc
gotówką otrzymu
jesz
korzystny
upust cenowy @niższ— cen— niż n— py
lonie rekl—mowymA.
zapraszamy

poniedzi—łekE piątek TfHH - PLHH
sobot— UfHH - ISfHH

s
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Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z fudzetu Państwa

Spe™j—lny yśrodek
SzkolnoEWy™hoEw—w™zy w Veśni™y

telF RTISPTI
e-m—ilx soswlesnic—dpoczt—. onet.pl
Szkolne S™hronisko Włodzieżowe

w qórze Swf enny

telF RTISRUQ
e-m—ilx szkolneschroniskodwp.pl
S—modzielny Publi™zny Z—kł—d ypieki

Wszystkie pr—ce prosimy przesył—ć lub dost—rczyć osobiście n— —dres
U—tolickie Stow—rzyszenie „givit—s ghristi—n—” Zespół Porm—cyjno Z—d—niowy w PiotrówceD ul. Uościuszki ISW—d poczt— RU-IQQ temielnic— lub do Świetli
cy Wiejskiej w Piotrówce. Wszystkie pr—ce będą n—leżycie z—bezpieczone i
zgodnie z życzeniem wł—ściciel— po konkursie zwróconeD jeżeli to nie będzie
z—strzeżone przejdą n— wł—sność n—szego zespołu. eby uzysk—ć szersze inform—cje prosimy kont—ktow—ć się telefonicznie w godzin—ch popołudniowych z
przewodniczącą zespołu - P—nią fronisł—wą V—tochę UU RTQPPSW lub P—nią
imilią Szpiech - prow—dzącą Świetlicę Wiej ską w Piotrówce UU RTQPPSI.

Zdrowotnej w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTIQPWI-WS
e-m—ilx szpit—ldszpit—lFstrzelce-opFpl
Komend— Powi—tow— P—ństwowej Str—ży
Poż—rnej w Strzel™—™h ypolski™h

s

PUNKT
INFORMACYJNY

Komend— Powi—tow— Poli™ji

Vok—lny Punkt Snform—cyjny
w Strzelc—ch Opolskich

w Strzel™—™h ypolski™h

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

telF RTIRSPV
Powi—towy Snspektor—t X—dzoru

fudowl—nego w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTQWHWW

z—pr—sz— P—ństw— do skorzyst—ni— z bezpł—tnych konsultacji inform—cyjnodor—dczych z z—kresu dotacji pomocowych w tym el—stycznych form wsp—rci—
przedsiębiorczości świ—dczonych przez pr—cowników Stow—rzyszeni— Promocj—Przedsiębiorczości or—z Opolskiego Region—lnego Punduszu Poręczeń
Uredytowych.

Powi—tow— St—™j— S—nit—rno e
w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTPIVHH
e-m—ilx opstdpr—c—.gov.pl

Polskie Stow—rzyszenie
hi—betyków
Uolo Powi—towe
RUeIHH Strzeke ypolskieD
uIf

Kr—kowsk— IT

telF HUUGRTI PU SRy HUUG RTI PQ PHy

zepReszwY xe fiZPŁeTXi uyxsuvTegti w vOuevxYw
PUNKgSi SNFORWegYJXYM O FUNDUSZegr iUROPitSUSgr
WSESZgZĄgYM SSĘ W STAROSTWSE POWSeTOWYW W STRZELgegr OPOLSUSgr.

Wyd—w™—x Powi—t Strzele™ki

Red—guje ZespóŁ
hrukx hruk—mi— „PRy Wihie”
RSeIPS ypoleD uIf Skł—dow— Rd

telF HUUGRRPVHHVd

f—x HUUGRRPVHHW

ZApRASZMY XA fEZpŁATXE KyXSULTAgJIE W L(KALXYM
pUXKgIE IXP(RMAgYJXYM y PUXhUSZAgr EURypEjE
SKIgr MIESZgZĄgYM SIĘ W STAR(STWIE p(WIAT(WYM
W STRZELgAgr (>p(>l .SKICIL

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

TelF wewFX 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 P—ks CRV UU RRHIUHI

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

TelF 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 UTId UTPd UTQ.

TelF wewFxUVHD UVId UVPd UVSd UVTf

Wydzi—ł Komunik—™ji i Tr—nsportux

Wydzi—ł yrg—niz—™yjny

Wydzi—ł qospod—rki Wieniem Powi—tu

Rejestr—™j— poj—zdów UHUd UHVd UHWd UIHd UIId UIP
Pr—wo j—zdy UHT
Pozost—łe numery UPH

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

TelF wewFxUVQD UVRf

Zespół Kontroli

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

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

TelF wew.x UHSf

TelF wew. UWHd UWI

Sekret—ri—t Z—rządu Powi—tu

tel komF HTHR SRH RHP

Red—ktor X—™zelnyx W—rta qórk—

JESTEŚ ZAIXTERES(WAXY3
przyjdź lub z—dzwońx UU RRH IU HS
eEm—ilx pciegdpowi—tstrzeleckiFpl

telF RRHHQIQ
Powi—towy Urząd Pr—™y

Xiskie oprocentow—nie QdS7 przy z—stosow—niu pomocy publicznej
„de minimis” lub od U do W 7 w sk—li roku w przyp—dku gdy
wykorzyst—no pomoc publicznąF
W—ksym—ln— kwot— udzielonej pożyczki to SHH HHH zł
W—ksym—lny okres spł—ty pożyczki to TH miesie™v
Winim—lnv wkł—d wł—snv to S7 kosztu prz.edsiewz.ie™i— netto

testeś z—interesow—ny przyjdź lub z—dzwoń: UU RRH IU HS
e-m—il: pciegdpowi—tstrzelecki.pl

ipidemiologi™zn—

w Strzel™—™h ypolski™h

testeś przedsiębiorcą otw—rtym n— nowe możliwości i dzi—ł—nieD
chcesz rozwinąć swoją dzi—ł—lność lub z—kupić niezbędny sprzęt do
funkcjonow—ni— firmy3
Wojewódzki pundusz y™hrony Środowisk— i qospod—rki Wodnej w
ypolu ogł—sz— n—bór wniosków o udzielenie poży™zki dl— sektor— m—E
fy™h i średni™h przedsiębiorstw.

Pożyczki są udziel—ne n—x
z—d—ni— inwestycyjne i nieinwestycyjne związ—ne zprow—dzoną dzi—ł—k
nością

Projektfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z fudzetu Państwa

telF RHRWWHQ

„Czysta inwestycja”

V

p y w set

st

r

zi vigus

qala Vauri 2011 - statuetki rozdane!
X—jlepsi Uczniowie Powi—tu

Sobotnie późne popołudnieD IW lutegoF Tłumy n— widowni Strzeleckiego yśrodk— UulturyF ele nic dziwnego jeszcze trw— k—rn—w—ł3 test uroczyście i eleg—nckoF Wszyscy czek—ją n— ogłoszenie wyników ryw—liz—cjiD —le też n—
z—powi—d—ny koncert kw—rtetu smyczkowego eltr— Volt— i u—... sm—kołykiprzygotow—neprzez uczniów ZSZ nr I @od

trzech l—tprzygotowyw—ny przez nich c—tering st—nowijeden z b—rdzo mocnych punktów imprezyAF
W tym roku q—l— z—częł— się od wyróżnień dl— n—jmłodszych - uczniówF X—grod— przyzn—w—n—jest w r—m—ch

Powi—towego Progr—mu Wspier—ni— iduk—cji Uzdolnionych hzieci i Włodzieży z terenu powi—tu strzeleckiego
ust—nowionegoprzez R—dę Powi—tu Strzeleckiego w PHHV roku. X—grody w k—żdej z czterech k—tegorii @w z—leżności

odpoziomu szkołyA poprzedzone zost—ły długimi obr—d—mi U—pitufy w skł—d której wchodzilix wicest—rost— W—ldeE
m—r (i—id— przewodniczący U—pitułyD r—lin— filik - ypolski Uur—tor yświ—tyD W—ldem—r Z—dk— - hyrektor hep—rE

t—mentu iduk—cji i Rynku Pr—cy UWWyD dr h—riusz Widel—k z Snstytutu X—uk Ped—gogicznych Uy or—z Piotr
Szub— e przewodniczący Uomisji iduk—cji R—dy Powi—tu. U—pituł— w tym s—mym skł—dzieD poszerzon— o dr t—n—

gieślik—D w poprzedniej k—dencjiprzew. Uomisji iduk—cjiD obr—dow—ł— też n—d k—ndydującymi do tytułu X—uczyciel

Roku.
Przedsiębiorcy z terenu n—szego powi—tu zgł—sz—jąc swoje produkty lub usługi w—lczyli nie tylko o prestiżD —le

t—kże o c—łkiem wymierne korzyści - bezpł—tną rekl—mę n— billbo—rdzie przy jednej z głównych dróg i w n—szym
dwutygodniku. Pozost—łe n—grody @poz— st—tuetk—miA t—kże ciesząx X—uczycielRoku otrzym—ł UHHH złotychD — X—jlepE
szy UczeńD w z—leżności od k—tegoriiD od ISHH do PSHH zł.

Uto n— ochotnika C

U—tegori— „Uczeń fez f—rier”
Urzysztof Selcer - qimn—zjum w yśrodku Szkolno-Wychow—wczym
w Veśnicy

Środek ferii. Uomu by się chci—ło

U—tegori— „Uczeń Szkoły Podstswowej”
U—rolin— Ulubikowsk— - Publiczn— Szkoł— Podst—w— w Suchej

iść do szkołyC ele zn—leźli się t—cy3
Aż QP ochotników z ZSZ nr I odpo
wiedzi—ło pozytywnie n— pyt—nie,
czy zechcą wziąć udzi—ł w przygotow—ni—ch c—teringu n— q—lę L—uri @—
później - w obsłudze imprezy).
- Nigdy nie m—m z tym kłopotów,
wszyscy chętnie biorą w tym udzi—ł
- mówi Urysti—n qrondes, ich opie
kun i —utor menu.
y tym, j—k spis—li się owi ochot
nicy, n—jlepiej świ—dcząpełne z—chwytu głosy gościx wsp—ni—łe, orygin—lne,
b—rdzo sm—czne3
Rzeczywiście było się czym z—chwyc—ć, z—równo z—kąsk—mi, j—k i
ci—st—mi, —le t—kże dekor—cją stołów.
Ślink— s—m— cieknie do ust n—wet wte

dy, gdy czyta się, co serwow—no, np.
tuńczyk po ces—rsku, łódeczki z me
lon— i szynki, pierożki sm—żone z
morel—mi.

Wszyscy n—pr—cow—li się porząd
nie i wszystkim n—leżą się gr—tul—cje.
Z—pewne z tego QP-osobowego gron—
wyjdą nie tylko szeregowi pracowni
cy g—stronomii, —le i świetni szefowie
kuchni. gzek—my n— to z niecierpli
wo ścią3

yto uczniowie - ochotnicyx

UIf IhPkx telito P—trycj—, r—tel—

W—rzen—, Rzydk— Dominik—, Unieć

ed—m, Sw—n Tom—sz
UIf P Tqbx Uurzel— eg—t—,
Pszowsk— D—niel—, Szop— enet—,

Zwiech egnieszk—, P—liwod— W—rtyn—

UIf SSS Tqx Sł—dek to—nn—, Nie-

świec Dominik—, Rygoł P—tryk, Skór—
Ul—udi—, Przemus W—ldem—r, Wrze

ciono W—teusz, fieniek Wonik—, Dej—

W—rtin—, Uozioł W—nuel—, U—liński
Piotr, Uunce Piotr, Wik— enn—, Pion

tek Wich—el—, Swobod— to—nn—
UIf RTq—x St—winog— W—rtyn—,

Stec— Roks—n—, Stach Nikol—, Skrzyp
czyk enn—, Piwow—rczyk Dorot—, Uostosz W—łgorz—t—

UIf RTqbx frittner Ul—udi—, No-

U—tegori— „Uczeń qimn—zjum
Tom—sz Siwek - qimn—zjum z yddzi—ł—mi Dwujęzycznymi w ZSy
w Strzelc—ch ypolskich

w—k U—rolin—

yd frahmsa do frathanków
Uoncert kw—rtetu smyczkowego
eltr— Volt— @Veszek Sojk— pierwsze
skrzypce, endrzej Rudny drugie
skrzypce, eleks—ndr— W—rko-Lech —ltówk— i Wich—ł Lech - wiolonczel—)
i U—t—rzyny Pluty, wok—listki o pięk
nej b—rwie głosu n—d—ł ostatecznego
bl—sku tegorocznej q—li L—uri. Tym
b—rdziej, że repertu—r był mocno zróżnicow—nyx od muzyki kl—sycznej
@fr—hms, Viv—ldi), poprzez lekkie
w—lce Str—uss— —ż do współczesnej
muzyki filmowej i piosenki biesi—dnej3

U—tegori— „Uczeń Szkoły Pon—dgimn—zj—lnej”
W—rcin W—lecko - Viceum ygólnokszt—łcące w ZSy
w Strzelc—ch ypolskich

qodzin— takiego z—nurzeni— się w
muzykę. Wsp—ni—łe z—kończenie
wieczoru.

