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Wszystkim P—niomD
z ok—zji hni— UobietD

„Xiebieski Pokój” wresz™iejest3

Po przerwie - Powi—towy Urząd
Pr—™y w Strzel™—™h ypolski™h wr—™— do
org—nizow—ni— t—rgów pr—™yF

skł—d—my
n—jserde™zniejsze ży™zeni— zdrowi—, r—doś™iD uśmie™hu ipomyślnoś™i
t—k w dniu W—szego święt—, j—k i ™odziennieF
Xie™h k—żd— ™hwil— ży™i— będzie dl— P—n wyjątków—,
pełn— ludzkiej ży™zliwoś™i i powodu do dumyF

Skąd powrót do tej ini™j—tywyC
- pyt—m dyrektor PUP Xorbert— t—E
skółęF

Xie™h spełni—ją się W—sze m—rzeni—
- te wielkie i te m—lenkie,
— wszelk— pomyślność nie™h tow—rzyszy
r'
P—niom w ży™iu osobistym
i w pr—™y z—wodowejF

Przewodniiząiy R—dy Powi—tu
renryk f—rtoszek

Wiiest—rost— Strzelei
^“W—ldem—r q—id—

T—rgi Pr—™y
e już w kwietniu

St—rost— Strzeleiki
tózef Sw—izyn—

)

Przyszli
f—™how™y na start
„St—ry frow—r” niem—l pęk—ł w szw—™hx pon—d PHH przyszły™h f—™how™ów
zj—wiło się konferen™jiF W ten sposób z—in—ugurow—no trze™i z kolei projekt Poe
wi—tu Strze1e™kiego skierow—ny do u™zniów n—szy™h szkół z—wodowy™hF PoprzeE
dziły gox „Przyszły —bsolwent - f—™howie™F U™zeń szkoły z—wodowej z międzyn—E
rodowymi ™ertyfik—t—mi” @prow—dzony w roku szkolnym PHHVGPHHW dl— VS u™zniówD
z— PUT tysF złA i „ek—demi— nowy™h spe™j—1noś™i z—wodowy™h - dobry po™zątek
k—riery” @w roku szkolnym PHHWGPHIH o w—rtoś™i RHT USH z^ z którego skorzyst—E
ło IPH u™zniówAF ele to ten projekt „bije n— głowę” poprzedniex kosztow—ć będzie
tyleD ile t—mte dw— razem i obejmie największą grupę - —ż PIS u™zniówD którzy będą
mogli skorzyst—ć z dod—tkowy™h kursów or—z wsp—r™i— psy™hologów i ped—gogówF

W m—r™— uro™zyś™ie otw—rto w Uomendzie Powi—towej Policji w Strzel™—™h
tzwF Xiebieski PokójD pomieszczenie służące do przesłuchiw—ni— i udziel—ni—
pomocy dzieciomF
Wię™ej ™zyt—j n— str R

X—rodowy Spis Powsze™hny
e od I kwietni— do QH ™zerw™—
tuż niedługo do n—szy™h drzwi z—puk—ją r—™hE
mistrzowieF eie możemy t—ke „spis—ć się” s—mi
e przez SnternetF y tymD ™zy to trudneD j—k bęE
dzie wygląd—ł XSPd n— j—kie pyt—ni— będziemy
odpowi—d—ć @mFim ™zy będziemy mogli wskaz—ć
n—rodowść śląskąAD j—k pozn—ĆD ™zy odwiedz—
n—s pr—wdziwy r—™hmistrz i nikt nie podszyw—
się pod niegoD ™zy spis obejmie też osoby przeE
byw—ją™e z— gr—ni™ą - mówi dr iw— Szki™Egze™hD
hyrektor Urzędu St—tysty™znego w Opolu
X—rodowy Spis Powszechny @XSPA odbędzie się od I kwietni— PHII do QH
czerwc— PHIIf Po r—z pierwszy spiszemy się j—ko członkowie Unii iuropejE
skiej f Spis odbyw— się we wszystkich kr—j—ch członkowskichFybowiązek udzi—E
łu w Spisie wynik— z —rtFlRFQ Ust—wy z dni— RfHQfPHIH o X—rodowym Spisie
Powszechnym D/fUfNc RU poz 277. test to pierwszy X—rodowy Spis Poe
dokF n— str R

Pestiw—1 X—uki po r—z trze™i

dokF n— str V

SX Przegląd Twórczoś™i
ertysty™znej

Wiejs™e - tr—dy™yjneD ™zyli s—l—
Zespołu Szkół Z—wodowy™h nr I
f—rdzo dobre miejs™eF Spr—wdziło
się przy poprzedni™h edy™j—™h T—rgówF
gh™emy też w ten sposób z—™hę™ić
przyszły™h —bsolwentów nie tylko do
szuk—ni— miejs™— pr—™yD —le i do z—im
westow—ni— w swoją przyszłośćF

gzyli...C
Pod™z—s T—rgów - tr—dy™yjnie już
- będzie możn— skorzyst—ć ze spe™j—liE
sty™znego - bezpł—tnego3 e dor—dztw—F
Służyć nim będą z—równo dor—d™y z—e
wodowi @młodzi ludzie mogą się przeE
kon—ćD ™zy wym—rzon— przez ni™h ś™ieżE
k— k—riery st—nowi słuszny wybórD —
pon—dto skorzyst—ć z r—dD w j—ki spoE
sób z—prezentow—ć się pr—™od—w™yAD j—k
i przedst—wi™iele Urzędu Sk—rbowego
@którzy dor—dzą n— przykł—dD j—ką forE
mę opod—tkow—ni— wybr—ć przy z—kł—E
d—niu wł—snej dzi—ł—lnoś™i gospod—rE
™zejAD przedst—wi™iele ZUS i P—ństwoE
wej Snspek™ji Pr—™y t—k wid—ć - inteE
resują™ą ofertę m—my z—równo dl— —bE
solwentówD j—k i dl— bezrobotny™h i osób
już pr—™ują™y™hF

e dl— ty™hD którzy nie myślą o
pr—™y w Pols™eD tylko z— gr—ni™ąC

PR m—r™— SySW po r—z XS org—nizuje Przegląd Twór™zoś™i ertysty™zE
nejF Tym r—zem jedn—k młodzi —rtyś™i wystąpią - po r—z pierwszy3 e w Uinie
„ydrodzenie” w Zdzieszowi™—™hF - Tu jest s—l— zn—™znie większ—D będziemy mogli
wię™ z—prosić wię™ej u™zniów n—szego yśrodk— - ™ieszy się dyrektor Rysz—rd f—E
szukF
e będzie ™o ogląd—ćx u™zniowie i wy™how—nkowie szkół spe™j—lny™hD ośrodków
wy™how—w™zy™h i domów pomo™y społe™znej przyj—dą w silnej reprezent—™ji z
™—łej ypolsz™zyznyF gelem Przeglądu Twórczoś™i ertysty™znej jest prze™ież stwoE
rzenie możliwoś™i z—prezentow—ni— wł—sny™h osiągnięćD wymi—n— doświ—d™zeń or—z
integrują™— wspóln—D dobr— z—b—w—F fędzie możn— posłu™h—ć muzyki @i piosenekAD
obejrzeć t—nie™ kl—sy™zny i współ™zesnyD ™zy p—ntomimęF
To nie wszystko - —le o sz™zegół—™h n—piszemy już po PrzeglądzieF

e
Sytu—™j— n— rynku pr—™y rysuje się
w lepszy™h perspektyw—™h niż rok temu
o tej porzeF Rozm—wi—my z pr—™od—wE
™—mi @spodziew—my się okF IS wyst—wE
™ówA - też li™zą n— pozytywne efekty
T—rgówF To prze™ież jeden z n—jskute™zE
niejszy™h sposobów n— zn—lezienie noE
wego pr—™ownik—F e u n—s wid—ĆD że fm
my z—™zyn—ją i™h przyjmow—ćx PW
Polsk— wybudow—ł nową h—lę - ™zęść
osób już zost—ł— z—trudnion—D —le możE
n— się spodziew—ĆD że będą kolejne przyE
ję™i—F Podobnie jest z Pe—rl Stre—mem.
Z ty™h okF RHH u™zestników spotk—ń
rekrut—™yjny™h przyjęto okF PHd ™o
ozn—™z—D że n—d—l potrzebni są t—m pr—E
™owni™y e tej ™hwili trw—ją przygotoE
w—ni— do uru™homieni— produk™jiF P—e
mięt—ć t—kże n—leżyD że wr—z z wiosną
ruszy pełną p—rą budowni™two - to
wpr—wdzie pr—™— sezonow—D —le n— n—E
szym terenie w tej br—nży z—trudnienie
zn—jduje sporo osóbF T— imprez— m— n—
™elu wspier—nie tworzeni— nowy™h
miejs™ pr—™yD —le też uł—twienie kom
t—któw między pr—™od—w™—mi i poszu
kują™ymi pr—™yF X—tomi—st przygotoE
wyw—ny przez n—s folder m— pełnić
funk™ję inform—™yjną - o istnieją™y™h
u n—s firm—™h i i™h ofer™ieF

W sty™zniu w Zespole Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h w Strzel™—™h ypolski™h odE
był— się kolejn— sesj— popul—rno - n—ukow—D zw—n— też Pestiw—lem X—ukiD zorg—niE
zow—n— w r—m—™h projektu „P—rtnerzy w n—u™e”F Tem—t brzmi—łx „Symetri— w
przestrzeniD ™zyli m—gi™zny świ—t brył” Poprzednie przebieg—ły pod h—sł—mix „SyE
metri— w przyrodzie” i „Z Pizyką n— Ty”

dokF n— str R

Wszystki™h z—pr—sz—my n— spotk—E
nie inform—™yjne związ—ne z z—robkoE
wymi wyj—zd—mi z—gr—ni™znymiF ProE
gr—m spotk—ni— przewiduje przek—z—E
nie inform—™ji doty™zą™y™h funk™jonoE
w—ni— sie™i iURES
systemu wymi—E
ny inform—™ji o ofert—™h pr—™y w ™—łej
Unii EuropejskiejD — t—kże o przygotoE
w—niu się do bezpie™znego wyj—zdu do
pr—™y z— gr—ni™ęF Przewidzi—n— jest rówE
nież projek™j— filmu opisują™ego przyE
p—dki osóbD które p—dły ofi—rą przeE
stępstw poszukują™ z—trudnieni— z— gr—E
ni™ąF
X— miejs™u będą również dostępne
inform—™je o ofert—™h pr—™y z— gr—ni™ąD
którym dysponują urzędy pr—™y w r—E
m—™h systemu EURESf

P

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

Sesj— R—dy Powi—tu
ty, jedn—k po wyj—śnieni—ch P—ni Sk—rbE
nik i dyskusji Uomisj— pozytywnie z—e
opiniow—ł— ten projektF Xie m— t—m
ni™ ukrytegoD po prostu jest to zwykł—
omyłk—F

Przewodni™zą™y renryk f—p
toszekx - Wyd—je mi sięD że wyj—śnieE

Snform—cj— Powi—towego Rzeczni
k— Uonsumentów z— PHIH r. oraz Spr—wozd—nie hyrektor— Powi—towego gentrum Pomo™y Rodzinie z dzi—ł—lności
PgPR w PHIH to tem—ty przewodnie
sesji R—dy Powi—tu zwoł—nej n— PQ lutegoF Xim jedn—k r—dni przystąpili do
re—liz—™ji porządku obr—d ślubow—nie
złożył ertur UiowskiD tym s—mym uzue
pełnił skł—d R—dy Powi—tuF
Po wysłu™h—niu inform—™ji o pr—E
™y Z—rządu or—z o odbyty™h spotk—E
ni—™h w okresie międzysesyjnym r—dni
przeszli do główny™h tem—tówF ybyE
dw— spr—wozd—ni— - PgPR i Rze™znik—
Uonsumentów - obszernie om—wi—no
n— komisj—™h problemowy™hF Pod™z—s
sesji r—dni nie wnieśli do m—teri—łów ż—dE
ny™h uw—gD — przegłosow—nie st—ło się
form—lnoś™iąF
X—stępnie r—dni podjęli u™hw—ły w
spr—wiex
e
u™hw—leni— tem—tyki i terminów
sesji R—dy Powi—tu Strzele™kiego n—
rok PHII - sesj— —bsolutoryjn— odE
będzie się w m—juD zgodnie ze znowelizow—nymi przepis—mi @zmi—n—
uchw—ły Xr SSSGQSGIH R—dy Powi—E
tu Strzele™kiego z dni— PW grudni—
PHIH rokuA
e
z—twierdzeni— pl—nów pr—™y komiE
sji st—ły™h n— rok PHII @zmi—n—
uchw—ły Xr SSSGQSGIH R—dy Powi—E
tu Strzele™kiego z dni— PW grudni—
PHIH rokuA
e
określeni— skł—du osobowego i
przedmiotu dzi—ł—ni— Uomisji qoE
spod—rczej i Uomisji fudżetu @zmi—n— u™hw—ł Xr SSGPHGIH i XrGPRGIH z

dnF IS grudni— PHIH r.A - w skł—d
obu komisji wszedł r—dny ertur
Uiowski
e
zmi—ny kwot wyd—tków n— re—He
z—™ję przedsięwzięć, o który™h
mow— w —rtF PPT ustF R ust—wy
z dni— PU sierpni— PHHW r. o fin—nE
s—™h publi™zny™hF
t—ko pierwszy w dyskusji głos z—e
br—ł r—dny U—zimierz Uub—l ązują™
wł—śnie do tej ost—tniej kwestii. - WyE
d—je mi się - mówił - że w konstruk™ji
tego projektu popełniono błądx kwoty
powyżej SHH tys zł dublują sięF Xie wiem
dl—™zego nikt n— to nie zwró™ił uw—giD
—le wyd—je mi sięD że są to ukryte pieE
niądzeD — ™o z— tym idzieC

tol—nt—
hro™homire™k—d
Sk—rbnik Powi—tu wyj—śnił—, że to
zwykły błąd rachunkowy, który zost—ł
już w z—łą™zniku skorygow—nyF
R—dny Pr—n™iszek Łup—k wyj—śnił, że Uomisj— fudżetu ten projekt
rozp—tryw—ł— w przeddzień sesji i rówE
nież zwró™ił— uw—gę n— zdublow—ne kwo

ni— złożone przez p—nią Sk—rbnik or—z
p—n— Łup—k są wyst—r™z—ją™eF
Po dyskusji rozd—no r—dnym poE
pr—wiony z—łą™znikD — u™hw—łę przyję
to.
X—stępnie r—dni przyjęli uchw—ły
w spr—wiex
e
zmi—ny budżetu Powi—tu Strzele™E
kiego n— rok PHII
e
określeni— z—d—ń re—lizow—ny™h
przez Powi—t Strzele™kiD n— które
przezn—™z— się w PHII roku środki
P—ństwowego Punduszu Reh—bilit—e
cji ysób Xiepełnospr—wny™h i wysokoś™i środków n— ich fin—nsow—E
nie
e
z—opiniow—ni— pl—nu fin—nsowego
i inwestycyjnego n— rok PHII s—e
modzielnego publi™znego z—kł—du
opieki zdrowotnejD dl— którego orE
g—nem z—łoży™ielskim jest Powi—t
Strzele™ki - Szpit—l— Powi—towego
im. Pr—ł—t— tF qlow—tzkiego w
Strzel™—™h ypF
e
z—twierdzeni— St—tutu Szpit—l— Poe
wi—towego imF Pr—ł—t— tF qlow—tzkiego w Strzel™—™h ypolski™hF
W spr—w—™h bieżą™y™h PrzewodE
ni™zą™y f—rtoszek skierow—ł do Uoe
misji Rewizyjnej sk—rgę p—n— h—riusz—
U—łuży n— dzi—ł—lność St—rosty StrzeE
le™kiegoF hoty™zy on— wyd—nego w
PHHW rF pozwoleni— n— budowę obory i
gnojownik— w U—linowi™—™hD ™o unieE
możliwi wybudow—nie domu mieszk—lnego n— jego dzi—ł™eF
ed—m Ur—k—

Xowy r—dny
ertur Uiowski
@Stow—rzyszenie Ziemi— Strzeleck—A
QW IfY mieszk—nie™ Xiezdrowi™Y wykszt—ł™enie średE
nie te™hni™zneY
wł—sn— dzi—ł—lność gospod—rcz— @budowni™two i droE
gowni™twoAY będzie to jego pierwsz— k—den™j— w R—e
dzie Powi—tu

h—™howanie
z łapówką

Xa rauszu
Poli™j—n™i przeprow—dzili w poE
wie™ie strzele™kim —k™ję „elkohol
i n—rkotyki” i „Xie™hronieni
u™zestni™y ru™hu drogowego’ W
i™h tr—k™ie uj—wnili T kierow™ów
pod wpływem —lkoholu i II pieE
szy™h nie stosują™y™h się do przeE
pisówF hzi—ł—ni— te m—ją n— ™elu
mFinF z—pewnienie bezpie™zeństw—
w ru™hu drogowymF
W celu elimin—™ji z ru™hu drogo
wego nietrzeźwy™h kierują™y™h or—z z—pewnieni— bezpie™zeństw— w ru™hu dro
gowym we wtorek @HI.HQA i w czw—rtek @HQfHQfA n— terenie dzi—ł—ni— UPP
w Strzel™—™h ypolski™h przeprow—dzono —k™ję „elkohol i n—rkotyki” i „Xie™hronieni u™zestni™y ru™hu drogowego”F
Uierow™ów kontrolow—ło IP poli™j—ntówD w tym poli™j—n™i S—modzielnego Pododdzi—łu Prewen™ji Policji w
ypolu. Przeb—d—li oni IWW kierujących
wśród których policj—nci uj—wnili T pod
wpływem —lkoholu. teden z nich zł—m—ł sądowy z—k—z prow—dz—ni— poj—zdów or—z dwóch nie korzyst—ło z p—-

IHHH złoty™h w z—mi—n z— odd—nie
pr—w— j—zdy - t—ką propozy™ję usłyszeE
li poli™j—n™i strzele™kiej drogówki od
mieszk—nki województw— śląskiegoF QHl—tk— spowodow—ł— kolizję m—ją™ pon—d P promile —lkoholu w org—nizmieF
Ter—z grozi jej k—r— n—wet do ośmiu l—t
więzieni—F
W środę @HPfHQfIIeA tuż przed go
dziną I S-tą dyżurny Strzele™kiej Poli
cji otrzym—ł inform—™ję o zd—rzeniu
drogowym w Szbi™kuF Przybyli n— miejs™e funk™jon—riusze potwierdzili zgłoszenieF Uierow™ą_D który spowodow—ł
zd—rzenie był— QH-letni— mieszk—nk—
województw— śląskiegoF Szybko też się
ok—z—łoD że kobiet— jest pij—n— - m—
pon—d P promile —lkoholu w org—nizmieF

W tr—k™ie skł—d—ny™h w komen
dzie wyj—śnień kobiet— próbow—ł— wrę™zyć funk™jon—riuszom ł—pówkęF X—
biurku położył— zwitek dziesię™iu b—nknotów IHH-złotowy™h i powiedzi—ł— „to
dl— W—s i odd—j™ie mi pr—wo j—zdy”. Po
licj—nci ł—pówki nie przyjęli, — kobietę
z—trzym—li w pomiesz™zeni—™h dl— osób
z—trzym—ny™h do dyspozy™ji Prokur—tury Rejonowej w Strzel™—™h ypolski™hF
Wieszk—nk— województw— śląskie
go z— spowodow—nie kolizji zost—ł— uk—r—n— m—nd—tem k—rnymF X—tomi—st z—
udziel—nie korzyś™i m—jątkowej w z—mi—n z— odstąpienie od ™zynnoś™i służbowy™h or—z prow—dzenie poj—zdu w
st—nie nietrzeźwoś™i odpowi—d—ć będzie
przed sądemF qrozi jej n—wet do V l—t
pozb—wieni— wolnoś™iF

sów bezpieczeństw—F
Policj—nci uj—wnili również spr—wców wykroczeńx
V kierujących poj—zd—mi silniko
wymi - z—stosow—no Q m—nd—ty
k—rne i S pouczeń,
I rowerzystę - sporządzono wnio
sek o uk—r—nie do sąduD
11 pieszych - z—stosow—no 11 po
uczeń.
ekcje te m—ją n— celu przede
wszystkim z—pewnienie bezpieczeństw—
w ruchu drogowymF
P—mięt—jmyD że my s—mi j—ko
uczestnicy ruchu drogowego j—dąc s—mochodemD rowerem czy idąc pieszo
możemy istotnie popr—wić bezpieczeń
stwo swoje i innych stosując się przede
wszystkim do podst—wowych przepisów
ruchu drogowegoF

U—s— Rolni™zego Ubezpie™zeni— Społe™znego
yddzi—ł Region—lny w ypolu

y ubezpie™zeniu
upraw rolny™h
W związku z obowiązkiem posi—d—ni— przez rolników obowiązkowego
ubezpieczeni— co n—jmniej SH7 po
wierzchni upr—w rolnychD przek—zuję
inform—cję Winistr— Rolnictw— i Roz
woju Wsi o ubezpieczeni—ch upr—w rol
nych i zwierząt gospod—rskich w PHIIr
X— podst—wie ust—wy z dni— U lipc—
PHHSrF o ubepieczeni—ch upr—w rolnych
i zwierząt gospod—rskich @hzFUF Xr ISHd
pozF IPRW, z późnF zmFA stosow—ne są z
budżetu p—ństw— dopł—ty do skł—dek
producentów rolnych z tytułu z—w—rci—
umów ubezpieczeni— od wystąpieni—
n—stepujących zd—rzeń losowychx
dl— produkcji roślinnej @tj.upr—wzbóż, kukurydzy, rzep—ku, chmielu, ty
toniu, w—rzyw gruntowych, drzew i krze
wów owocowych, trusk—wek, ziemni—ków, bur—ków cukrowych lub roślin
strączkowychA odx hur—g—nu, powodzi,
deszczu n—w—lnego, gr—du, piorun—, ob
sunięci— się ziemi, l—winy suszy, ujem
nych skutków przezimow—ni— lub przy
mrozków wiosennych,
dl— produkcji zwierzęcej @tj. bydł—,
koni, owiec, kóz, drobiu lub świńA odx
hur—g—nu, powodzi, deszczu n—w—lnego, gr—du, piorun—, obsunięci— się zie
mi, l—winy, uboju z koniecznościF
Przepisy ww. ust—wy dopuszcz—ją możliwość ubezpieczeni— upr—w
roślin i zwierząt od wszystkich okreslonych w ust—wie ryzyk lub wybr—nych
przez producent— rolnego , npF wystę
pujących n—jczęściej n— d—nym obsz—rzeF Poziom dopł—t z budżetu p—ństw—
do skł—dek ubezpieczeń n—leżnych od
producentów rolnych z tytułu z—w—rci—
umowy ubezpieczeni— upr—w rolnych lub
zwierząt gospod—rskich n— PHIIr zo
st—ł określony przez R—dę Winistrów w
rozporządzeniu z dni— PW listop—d—
PHIHrF w spr—wie wysokości dopł—t do
skł—dek z tytułu ubezpieczeni— upr—w
rolnych i zwierząt gospod—rskich w
PHIIr. @Dz. Uf Xr PQS pozF ISRHA, w
wysokościx SH7 skł—dki do I h— upr—w
rolnych i SH7 skł—dki do I szt. zwierzęci— gospod—rskiego.
Rolnik, który uzysk—ł pł—tności
bezpośrednie do gruntów rolnych w
rozumieniu przepisów o pł—tności—ch
do gruntów rolnych i oddzielnej pł—t
ności cukrowej m— obowiązek ubezpie
czeni— co n—jmniej SH7 powierzchni
upr—w. Wusi z—tem z—wrzeć umowę ubez
pieczeni— z wybr—nym z—kł—dem ubez
pieczeń, który z—w—rł z ministrem wł—ściwym do spr—w rolnictw— umowę w
spr—wie dopł—t, —lbo innym wykonują
cym dzi—ł—lność ubezpieczeniową w
z—kresie ubezpieczeni— upr—w zbóż, ku
kurydzy, rzep—ku, chmielu, tytoniu,
w—rzyw gruntowych, drzew i krzewów
owocowych, trusk—wek, ziemni—ków,
bur—ków cukrowych lub roślin strącz

kowych, od z—siewu lub wys—dzeni— do
ich zbioru, od ryzyk— wyst—pieni— szkód
spowodow—nych przez powódź, gr—d,
suszę, ujemne skutki przezimow—ni—
or—z przymrozki wiosenne.
Rolnik, który nie spełni obowi—zku z—w—rci— umowy ubezpieczeni— obo
wiązkowego, tj. ubezpieczeni— co n—j
mniej SH7 powierzchni upr—w, obowiąz—ny będzie do wniesieni— opł—ty z—
niespełnienie tego obowiązku. Wyso
kość opł—ty obowiązującej w k—żdym
roku k—lend—rzowym, st—nowić będzie
równow—rtość P iuro od I h—, ust—loną
przy z—stosow—niu kursu średniego ogł—sz—nego przez X—rodowy f—nk Polski
według t—beli kursów nr I w roku kon
troli. ypł—t— z— niespełnienie obowiąz
ku z—w—rci— umowy ubezpieczeni— obo
wiązkowego będzie wnoszon— n— rzecz
gminy wł—ściwej ze względu n— miejsce
z—mieszk—ni— —lbo siedzibę rolnik—.
Powyższe s—nkcję nie będą jedn—k sto
sow—ne wobec rolników w przyp—dku
gdy rolnik nie z—wrze umowy ubezpie
czeni— obowi—zkowego z powodu pi
semnej odmowy przez co n—jmniej dw—
z—kł—dy ubezpieczeń, które z—w—rły z
ministrem wł—ściwym do spr—w rolnic
tw— umowy w spr—wie dopł—t, z powodu
z—oferow—ni— ubezpieczeni— w st—wk—ch
t—ryfowych przekr—cz—jących T7 sumy
ubezpieczeni—.

X—leży podkresliĆD iż niez—e
w—r™ie przez rolników umów ubezE
pie™zeni— upr—w rolny™h nie bęE
dzie mi—ło wpływu n— ubieg—nie
się przez ni™h o pł—tnoś™i bezpoE
średnieF
Wprow—dzenie obwiązku ubezpie
czeni— upr—w rolnych jest konieczne w
związku z unijnym obowiązkiem posi—d—ni— polis ubezpieczeni— SH7 upr—w
rolnych przez rolników, którzy od
PHIHr. będą ubieg—ć się o inne formy
wsp—rci— z budżetu kr—jowego w przyp—dku wystąpieni— klęsk.
Zgodnie z ww. ust—wą z dni— U lipc—
PHHSr., Winister Rolnictw— i Rozwoju
Wsi z—w—rł z czterem— z—kł—d—mi ubez
pieczeń umowy w spr—wie dopł—t ze
środków budżetu p—ństw— do skł—dek z
tytułu z—w—rci— w PHIIr. umów ubez
pieczeni— z producent—mi rolnymi od
ryzyk— wystąpieni— skutków zd—rzeń
losowych w rolnictwie, tj. zx
b
Powszechnym Z—kł—dem Ubezpie
czeń S.e. z siedzibą w W—rsz—wie,
b
Tow—rzystwem Ubezpieczeń Wz—jemnych “TUW” z siedzibą w W—rsz—wie,
b
goncordi— Polsk— Tow—rzystwo
Ubezpieczeń Wz—jemnych z siedzibą w
Pozn—niu,
b
rhS esekur—cj— Tow—rzystwo
Ubezpieczeń S.e. w W—rsz—wie.

Vaury już blisko
tuż po r—z trzyn—sty Stow—rzyszenie Ziemi— Strzeleck—
ogł—sz— konkurs „V—ur Ziemi Strzeleckiej”3
X—grody - „V—ury Ziemi Strzeleckiej” są wyr—zem uzn—ni— dl— n—jwybitniejszych mieszk—ńców regionu strzeleckiego, dl—
ich dokon—ń, kompetencji i z——ng—żow—ni— w codzienną pr—cę.
Wyróżnienie „V—urem” st—ło się już strzelecką tradycją,
któr— n— st—łe wpis—ł— się w n—szą rzeczywistość. X—grody mogą
otrzym—ć osoby, zespoły lub instytucje, których osiągnięci— st—ją
się wzorem do n—śl—dow—ni— przez innych.
X—gr—dz—my Strzelcz—n, którzy poprzez —ktywność gospod—rczą, społeczną,
wychow—wczą, kulturalną, czy poprzez sport służą swojemu środowisku i regiono
wi.
Xomin—cje do n—grody będą przyzn—w—ne odpowiednio n—jwybitniejszym przed
stawicielom w pięciu k—tegori—ch dzi—ł—lnościx społecznej, gospod—rczej, wychow—wczej, kulturalnej i sportowej.
Zgłoszeni— k—ndyd—tów do tegorocznej n—grody, wr—z z uz—s—dni—niem, przyj
mujemy do IT m—rc— PHII roku , w z—bezpieczonej kopercie, z dopiskiemx „V—ur
Ziemi Strzeleckiej”, n— —dresx
Stow—rzyszenie Ziemi— Strzeleck—
ul. W—łow— S RU-IHH Strzelce ypolskie
Z—chęc—my do udzi—łu w konkursie.

Zarząd Stow—rzyszeni—
Ziemi— Strzele™k—

Q

py w set s t rz i v i g u s
X— konie™ lutego w Powi—towym Urzędzie Pr—™y w Strzel™—™h ypolski™h
było z—rejestrow—ny™h PVQT osób bezrobotny™hF
W zn—lezieniu pr—™y n—jtrudniej jest osobom bez kw—lifik—™ji z—wodoE
wy™hD z wykszt—ł™eniem gimn—zj—lnym ipodst—wowymD po SH roku źy™i—D dłu
gotrwale bezrobotnym or—z młodym - bez doświ—d™zeni—F

Uogo szukąjąpr—™od—w™yC
X—j™zęś™iej powt—rz—ją™e się oferty
pr—™y to oferty dl— konsult—ntów ds, obE
sługi klient— @telem—rketerówAD pr—™— jest
w pełnym lub niepełnym wymi—rze ™z—su
pr—™y (QGR lub UGVet—tuAD w systemie zmi—nowym, yferty te są b—rdzo popul—rne
wśród osób u™zą™y™h się,
Zgł—sz—ne są również oferty w g—stroE
nomiiD ™zyli dl— ku™h—rzy @wykszt—ł™enie
kierunkoweD doświ—d™zenieAD pomo™y kuE
™henny™hD kelnerów - b—rm—nów @mile
widzi—ne doświ—d™zenieD znajomość języE
ków ob™y™hE głównie niemie™kiego lub
—ngielskiegoAD n— m—g—zynierów (upr—wnieni— n— wózki widłowe z obsługą komputer—D z wykszt—ł™eniem średnimD zd—E
rz— się równieŻD iż osob— powinn— posi—E
d—ć pr—wo j—zdy k—t, gA,
Pr—™owników produk™yjny™h, p—koE
w—™zy z—trudni—ją duże firmy powi—tu
strzele™kiego m,in, PW Polsk— w ylszoE
wej, Sntersilesi— W™frideD Uronosp—n,
Uronoplus w Strzel™—™h ypolski™h, ysoE
by z—trudnione są t—kże do ty™h firm poE
przez —gen™je pośredni™tw— pr—™yx Smpel
tob Servi™eD Work ixpressD VesingTe—m
@pr—™— w Rolniku w h—ń™uA,
yd sty™zni— zgłoszony™h zost—ło również
kilk—n—ś™ie ofert pr—™y dl— pr—™owników
o™hrony ze stopniem niepełnospr—wnoE
ś™i, głównie - umi—rkow—nym,
W sty™zniu br, IIH ofert pr—™y zło
żył— też nowo powst—ł— firm— w Strzel™—™h ypolski™h Pe—rl Stre—m - głównie
n— pr—™owników produk™jiD m—g—zynierówD oper—torów wtrysk—rekD montaży
stów,
Pr—™od—w™y nie rozpo™zęli jesz™ze
zgł—sz—ć ofert pr—™y w budowl—n™e @n—
dzień dzisiejszy Q ofertyA j—k i n— robot
ników leśny™hD pil—rzy gdzie pr—™— w ty™h
z—wod—™h jest pr—™ą sezonową, Progno
zujemy, że ofert w ty™h br—nż—™h wr—z z
n—dejś™iem wiosny przybędzie,
Re—sumują™, n—jwię™ej ofert pr—™y w
ubiegłym roku było dl— pr—™owników produk™yjny™h, monterów wiązek, operato
rów wózków widłowy™h, oper—torów m—szyn, m—g—zynierów i konsult—ntów,
teśli ™hodzi o ofertę pr—™y, n— którą
się P—ni powoł—ł— to zgłosił— ją firm—, z
którą współpr—™ujemy od dłuższego ™z—su,

hl—™zego biegł— zn—jomość język—
niemie™kiego lub —ngielskiego,,,cc fo w
tej firmie jest ś™isł— współpr—™— z kon
trahentami z—gr—ni™znymi - t—k poinformow—ł n—s kierownik dzi—łu k—dr i
szkoleń,
Pośrednik przyjmują™ ofertę pr—™y
od pr—™od—w™y, ust—l— z nim n— j—ki okres
™z—su zost—je upowsze™hnion— ofert—
pr—™y, X—j™zęś™iej jest to T lub V tygo
dni, teśli ten okres mij— — pr—™od—w™—
™h™e —by n—d—l ofert— był— —ktu—ln— musi
złożyć ją ponownie @z—zwy™z—j rekrut—™j— pr—™ownik— trw— n—d—lA, Pośred
nik pr—™y z pr—™od—w™ą ust—l— ™zęstotliwość kont—któw pomiędzy urzędem
— pr—™od—w™ą, z reguły jest to r—z n—
tydzień lub ™zęś™iej w r—zie potrzeby,
teśli dojdą do n—s sygn—ły od osób bez-

robotny™h, że ofert— jest już nie—ktu—ln—D re—gujemy n—ty™hmi—st kontaktu
ją™ się z pr—™od—w™ą,
yferty dl— dwutygodnik— Powi—t
Strzele™ki są przygotowyw—ne ™o dw—
tygodnie @w „wyjątkowy™h sytu—™j—™h”
™o tydzieńA,
ektu—lność ofert j—k w™ześniej zo
st—ło pod—ne jest kilkutygodniow—, dl—tego też ™zęść ofert pr—™y się powt—rz—,
y™zywiś™ie są też t—kie, które są —tr—k™yjne n— rynku pr—™y i i™h re—liz—™j —
jest b—rdzo szybk—,
Wym—g—ni— pr—™od—w™ów n— ryn
ku pr—™y są b—rdzo wysokie, Zd—rz— się,
iż k—ndyd—t powinien posi—d—ć wiele
umiejętnoś™i i kw—lifik—™ji z—wodowy™h,
ysob— bezrobotn— powinn— być też dys-

pozy™yjn—, ™o ozn—™z—, iż gotow— jest
do podję™i— pr—™y w systemie zmi—nowym, bądź gotow— n— li™zne deleg—™je
służbowe,
X—j™zęś™iej pr—™od—w™y pod—ją minim—lne wyn—grodzenie tj, IQVT zł brut
to (jest obowiązek pod—w—ni— wyn—grodzeni— przy skł—d—niu ofert pr—™y przez
pr—™od—w™ęA, W rze™zywistoś™i wyn—grodzenie jest ust—l—ne pod™z—s rozmo
wy kw—lifik—™yjnej,
Xiektóre osoby „odstrasz—” propozy™j— n—jniższego wyn—grodzeni— n—
ofercie pr—™y i ™zęsto n—wet nie próbują
skł—d—ć swoi™h —plik—™ji,
qizel— enioł
pośrednik pr—cy
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serde™znie z—pr—sz—ją do udzi—łu w spotk—niu inform—™yjnym pn,x
„Zmi—ny istotny™h dokumentów progr—mowy™h PyUV obowiązują™y™h od
HI,HI,PHII qener—tor Wniosków eplik—™yjny™h wersj— T,R dl— PyUV”

które odbędzie się w dniu IUfHQfPHII roku o godzinie IHfHH
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uyxsuLTexT
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uugrARZG pywyg uugrARze
uestiR/sPRZihewge qgr
SPECtALISTA
uBEZPIECZENIOWO - PSXAXSyWY

qRABÓW
STRZELCE OPOLSKIE
OPOLE

KSSĘqywA

STRZELCE OPOLSKIE

hYLAKI

pywyg uugrixxA
KAStER/SPRZEhACA
hYSPOZYTOR

MŁOhszY inspektor hSF yRqF
IMPREZ W ŚWIETLICY I/P

KALINÓW
Strzelce opolskie
Strzelce opolskie
szymiszów

SZiP uugrxi

WYSOKA

uugrARZ/pyMyg uugrxi

WYSOKA

BARMAN

WYSOKA

KELNER/BARMAN

PIEKARZ e PIEgyWY
KIEROWCA gci

KIEROWCA gci
PRACOWNIK BiuROWY - SPihYTy R

OPERATOR WÓZKA WIhŁyWiqy

PAKOWACZ/PRACOWNIK PRyhF
POMOCNIK hiKARZA
elektronik

KIEROWNIK robót hRyqyWYgr
PRAgyWNIK yqóLNOBuhF
OPERATOR KOPARKI II KATf
tokarz

PREZER
PRAgyWNIK OgrRONY PIZYCZNY
PRAgyWNIK MAqAZYNOWY
MAqAZYNIER
PRAgOWNIK PROhuUCYJNY KIERyWgA KATf g
OPERATOR PROhuKgtI

KAMIEŃ ŚLĄSKI

KOLONOWSKIE
TRASY KRAtOWE
I MIĘhZYNAROhOWE
POLSKA e NIEMCY
SZYMISZÓW

OLSZOWA
OLSZOWA
WOtF OPOLSKIE
hYLAKI

WOtF OPOLSKIEd ŚLĄSKIE
POLSKA
STRZELCE OPOLSKIE
RASZOWA
RASZOWA
ZAWAZhKIE

OLSZOWA
STRZELCE OPOLSKIE
STRZELCE OPOLSKIE
OLSZOWA

SPECIALISTA hSF KONTROLI
tAKOŚCI

hYLAKI

OPERATOR MASZYN hO
PROhuKgtI KABLI I PRZEWOhÓW
ELEKTRYCZNYCH (EKSTRuDAA

hYLAKI

SPECtALISTA hSF PROhuKgtI
KABLI I PRZEWOhÓW
ELEKTRYgZNYgr (ESTRuDAA

hYLAKI

ELEKTRONIK W hZIALE
uTRZYMANIA RuCHu

STRZELCE OPOLSKIE

PRAgOWNIK hO PRACY
W qOSPOhARSTWIE ROLNYM
MISTRZ ZMIANY

STRZELCE OPOLSKIE

hYALKI

przy uli™y tord—nowskiej P

MISTRZ SŁuŻBY uTRZYMANIA RuC Hu

Z—łożeni— ogólne Progr—mu yper—™yjnego U—pit—ł Vudzki, obsz—ry wsp—rci—,
Zmi—ny we wniosku o dofin—nsow—nie @qWe wersj— T,RA,
b
Typy benefi™jentów,
b
gh—r—kterystyk— projektu w tym min, uz—s—dnienie potrzeby re—liz—™ji i ™ele
projektu (Q,I,I, Q,I,P, Q,I,QA,
grupy do™elowe Q,P,I, ryzyko nieosiągnię™i—
z—łożeń projektu, opis sposobu z—rządz—ni— projektem,
b
Sz™zegółowy fudżet Projektu
b
r—rmonogr—m Re—liz—™ji Projektu,
gh™ą™ wyjść n—prze™iw P—ństw— o™zekiw—niom prosimy o potwierdzenie udzi—łu w
szkoleniu pod nr tel, @UUA RRH IU HS, Wię™ej sz™zegółowy™h inform—™ji udzielą
P—ństwu pr—™owni™y Vok—lnego Punktu Snform—™yjnego Wonik— SętkieE
b

wi™zEhusz— i Swon— t—gusz
Snformujemy, że udzi—ł w spotk—niu inform—™yjnym jest bezpł—tnyF z—pew-

MONTER WIĄZEK
OPERATOR MASZYN
KAStER e SPRZEhAWCA

Serde™znie z—pr—sz—my 3 3 3

hYALKI

hYLAKI
hYALKI
STRZELCE OPOLSKIE

SPECtALISTA hSF TEgHNIgZNYgH

OLSZOWA

PRAgOWNIK SERWISu uRZĄhZEN
hIAqNOSTYCZNYCH STACtI
KONTROLI POtAZhÓW

STRZELCE OPOLSKIE

MIĘhZYNAROhOWY KIEROWgA
KATf CcE
pracownik ochrony

ni—my m—teri—ły szkoleniowe or—z po™zęstunek,

e wykształcenie minF średnie
e dóbr— dyk™j—D znajomość komputer—
e dyspozytywność, komunikatywność
e wykształcenie zawodowe
e dobra dykcja
e wykształcenie zawodowe
e obsługa komputera, odporność na stres
e dobra dykcja, kreatywność, miły ton głosu
e doświadczenie mile widziane
e aktualna książeczka zdrowia
e wykształcenie średnie
e łatwość nawiązywania relacji
e prawo jazdy katF B
e doświadczenie minF Q miesięczne w obsłudze klienta
e wykształcenie wyższe ekonomiczne
e znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatkowych,

e

w s—li n—r—d Starostw— Powi—towego w Strzel™—™h ypolski™h

Pod™z—s spotk—ni— omówione zost—ną

wYweqexse
ygziuswexse
PRegyhewgYx

WSitSgi
PRegY

TRASY MIĘhZYNAROhOWE

OLSZOWA

księgowych
znajomość j. niemieckiego w stopniu bardzo dobrym

e aktualna książeczka zdrowia
e wykształcenie minF średnie
e niezbędna znajomość języka niemieckiego
e wykształcenie średnie
e umiejętności organizatorskie,

dyspozycyjność, komunikatywność
wykształcenie zawodowe lub średnie gastronomiczne
podstawowa znajomość komputera
umiejętność kierowania zespołem - dyspozycyjność
doświadczenie zawodowe wymagane
- znajomość języków obcych dobra
- wykształcenie zawodowe lub średnie gastronomiczne
- umiejętności kulinarne - praca w zespole
- mile widziane doświadczenie zawodowe
- znajomość języków obcych dobra
- wykształcenie zawodowe lub średnie handlowe
- praca w zespole - obsługa kasy fiskalnej
- obsługa komputera w zakresie podstawowym
- znajomość języków obcych dobra
- wykształcenie zawodowe
- obsługa kasy fiskalnej - aktualne badania lekarskie
- wykształcenie zawodowe - doświadczenie zawodowe
- wykształcenie średnie
- prawo jazdy katF CcE
- doświadczenie mile widziane
- prawo jazdy katF CcE
- wykształcenie minF średnie
- znajomość jF niemieckiego w stopniu dobrym
- znajomość jF angielskiego w stopniu komunikatywnym
- stopień niepełnosprawności
- wykształcenie zawodowe
- uprawnienia na wózek jezdniowy
- wykształcenie zasadnicze zawodowe - precyzja i sumienność
- umiejętności dekarskie mile widziane
- wykształcenie wyższe techniczne (elektronika, elektromechanFA
- Q-S lat doświadczenia na produkcji
- biegła znajomość jF niemieckiego
- wykształcenie technik lub inżynier kierunkowy
- doświadczenie mile widziane
- doświadczenie w branży budowlanej
- uprawnienia operatora koparki
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie zawodowe - minF S lat doświadczenia
- wykształcenie zawodowe - minF S lat doświadczenia
- wykształcenie zawodowe
- doświadczenie mile widziane - niekaralność
- obsługa wózka widłowego
- wykształcenie zawodowe
- wykształcenie minF zawodowe
- prawo jazdy katF C
- obsługa linii produkcyjnej - aktualna książeczka sanepidowska
- doświadczenie na produkcji
- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
- znajomość SPC, PS STAT, PROCELLA
- znajomość metod rozwiązywania problemów jakościowych
- doświadczenie zawodowe mile widziane w dziale zarządzania
jakością
- biegła znajomość jF angielskiego lub niemieckiego
- wykształcenie średnie, technikum elektryczne
- znajomość oprogramowania numerycznego firmy SIEMENS
- doświadczenie Q letnie w zakresie produkcji kabli i przewodów
elektrycznych
- biegła znajomość jF angielskiego lub niemieckiego
- wykształcenie wyższe, inżynier elektryk
- znajomość metod rozwiązywania problemów jakościowych
- doświadczenie w zakresie produkcji kabli i przewodów
elektrycznych
- biegła znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
- wykształcenie elektryk
- znajomość czytania schematów hydraulicznych,
pneumatycznych, elektrycznych
- samodzielność
- uprawnienia SEP do PH KV
- doświadczenie min. Q letnie w firmie produkcyjnej
- znajomość obsługi przy koniach
e
e
e
e

- wykształcenie wyższe techniczne (elektromechanikA
- umiejętność kierowania zespołem pracowniczym
- min. P lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- znajomość j. niemieckiego w stopniu bardzo dobrym
- wykształcenie wyższe techniczne (elektromechanikA
- min. P lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- zdolności manualne
- zdolności manualne
- książeczka sanepidowska
- obsługa kasy fiskalnej
- wykształcenie średnie techniczne - uprawnienia SEP do PH KV
- prace naprawcze urządzeń produkcyjnych
- wykształcenie min. średnie zawodowe elektryczne lub
elektromechaniczne
- podstawowa znajomość obsługi komputera
- rok pracy na podobnym stanowisku
- podstawowa znajomość j. niemieckiego lub j. angielskiego
- wykształcenie podstawowe, zawodowe
- prawo jazdy kat. CcE, karta kierowcy, podstawowe AhR -y
- roczne doświadczenie
- wykształcenie min. zawodowe - znajomość obsługi komputera
- orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
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Xiebieski Pokój wresz™ie jest3
Xie jest niebieski, —le w ™iepfy™hD
przyj—znych kolor—ch. Umeblow—ne
t—kD by przypomin—ło bardziej pokój u
™io™iD niż Uomendzie Policji, gdzie w
isto™ie jest zlok—lizow—ne. To celowy
z—bieg e bo w tym wszystkim chodzi o
dobro dzieciF hotychcz—s w n—szym
powiecie br—kow—ło t—kiego miejsc— był wpr—wdzie kącik ze stoliczkiem,
krzesełk—mi i kredk—mi w recepcji KPP,
urządzony wł—snym sumptem, —le d—le-

ko mu było do pr—wdziwego Xiebieskiego PokojuF y ich wypos—żeniu, urzą
dzeniu i st—nd—rd—ch, j—kie powinny spełni—ć decyduje policj— @to w końcu pokój
przesłuch—ń, t—kże dl— dorosłych ofi—r
przestępstwA, —le po konsult—cj—ch z wł—dz—mi s—morządowymi, instytucj—mi i
org—niz—cj—mi poz—rządowymi. Współ
prac— t— z—pewni— również, że policj— w
r—zie potrzeby udostępni to pomiesz
czenie do dyspozycji wszystkich org—-

nów ścig—ni—, —le t—kże i PCPR.
ydd—ny W m—rc— do użytku Xiebieski
Pokój nie przypomin— w ż—dnym r—zie
miejsc—, które może koj—rzyć się źle. Pie
niądze n— stworzenie t—kiego bezpiecznego
pomieszczeni— pozysk—ne zost—ły z s—morządu województw— i pund—cji Pro Vege.

Pestiw—1 X—uki po r—z trze™i
dużą ™zęść wł—snorę™znie wykon—nej koE
lek™ji wieloś™i—nówD twierdzą™D że jest on—
jedną z dwó™h t—ki™h w EuropieF gzy mówił
pr—wdęC Tego nie wiemy i nie jesteśmy w
st—nie spr—wdzićF tedn—k n— pewno jest jeE
dynymD zn—nym n—m, „™złowiekiem od
nies—mowity™h brył” or—z —utorem kilku
publik—™ji n— ten tem—tF
W ™z—sie przerwy g—lerię wieloś™i—nów
mogli zob—™zyć u™zniowieD którzy nie słu
™h—li w™ześniej wykł—duF tedn— z dziew™ząt
z—pyt—ł— z podziwemx „Uto to wszystko
zrobiłC^ Usłysz—ł— odpowiedźx „T—mten
p—nF”F Zdumion— wykrzyknęł—x „e ™od on
nie m— SnternetuC”F
hzi—ł—ni— w r—m—™h Pestiw—lu X—uki
odbyw—ją się j—ko integr—ln— ™zęść projekE
tu „P—rtnerzy w n—u™e”, który prow—dziE
my już drugi rok we współpr—™y z UniwerE
sytetem Śląski U™zniowie biorą™y udzi—ł
w projek™ie m—ją już n— swym kon™ie kilk—
suk™esów, które z—wdzię™z—ją dobrej pr—™y
zespołowejF W listop—dzie, ryw—lizują™ ze
szkoł—mi z inny™h województw, pod™z—s
konkursu „Pestiw—l X—uki w n—szej szkole”
n— UŚ, R—f—ł rirsz i Urzysztof Wróbel z—

W pierwszej ™zęś™i u™zeń kl—sy
m—tur—lnej, R—f—ł rirszD z—prezentow—ł
młodszym kolegom tem—t „Symetri— w
—r™hitekturze”F Prezent—™j— doty™zył—
z—równo —r™hitektury budynków j—k i
kr—jobr—zuF Problem zost—ł potr—ktow—E
ny w uję™iu history™znym i bog—to ilu
strow—ny przykł—d—miF Pr—™— R—f—ł—
mogł—by być ™iek—wą ™zęś™ią ustnego
egz—minu m—tur—lnego zjęzyk— polskieE
go, niestety nie m— go w obowiązująE
™ym zest—wie m—tur—lnymF Szkod—F @PreE
zent—™ję możn— obejrzeć n— n—szej stroE
niex httpxGGlostrzel™eFwodipFopoleFplA
W drugiej ™zęś™i wystąpił Piotr
P—wlikowskiD n—u™zy™iel m—tem—tyki w
Vy w Ulu™zborkuF W swoim wykł—dzie
opis—ł historię poszukiw—ni— wieloś™i—E
nów jednorodny™hF Z—™zął od Pl—ton—D
który opis—ł pięć brył, do dzisi—j n—zyE
w—ny™h pl—tońskimi, poprzez er™himeE
des—D Veon—rd— d— Vin™iD —ż do współE
™zesny™h n—ukow™ów i p—sjon—tówD do
który™h s—m się z—li™z—F
Wystąpienie było ilustrow—ne moE
del—mi posz™zególny™h brył Zost—ły
one wł—snorę™znie wykon—ne przez preE
legent—F S to wł—śnie wzbudz—ło n—jwiękE
sze z—™iek—wienieD sz—™unek i było poE
wodem wielu pyt—ń, npFX t—k wykon—ć
t—ki modelC Z j—ki™h m—teri—łówC Skąd
wziąć si—tkęC Sle ™z—su potrzeb— n— wyE
kon—nie modeluC itpF fy z—spokoić ™ieE
k—wość u™zniów i pok—z—ć n— ™zym poE

leg— model—rstwo w tej dziedzinieD rozeE
gr—ny zost—ł konkursF hwie drużynyD pod
kierunkiem p—n— Piotr—D tworzyły wieE
loś™i—ny jednorodneF Pr—™— wym—g—ł—
ś™isłej współpr—™y „model—rzy” or—z
dużej spr—wnoś™i m—nu—lnej i dokł—dnoE
ś™iF Po mozolnej pr—™yD wresz™ie ud—ło
się 3 3 3 Zwy™ięsk— drużyn— prezentuje
—żurowy model dwudziestoEdwun—stoE
ś™i—nu rombowego wielkiegoF
Piotr P—wlikowski z—prezentow—ł

prezent—™ję „Pestiw—l X—uki po strzele™E
ku” zdobyli wyróżnienie i kilk— ™iek—wy™h
n—gródF hrużyn—D w skł—dziex Wi™h—ł Vu
dwig, eg—t— Xiklewi™z, h—ri— gzempiel,
S—ndr— Pęk—™z, P—ulin— ylewi™z, W—™iej
yw™z—r™z—k, R—f—ł rirsz, Romu—ld Wusk—ł—,
Tom—sz Pietrowski, W—teusz Sznur— i
Urzysztof Wróbel, pokonują™ drużyny z
Vy w Ulu™zborku, Vy w ylesnie i SS Vy w
Uędzierzynie - Uoźlu, dot—rł— do półfin—E
łów holnośląski™h We™zy W—tem—ty™zE
ny™hF h—lszy ™iąg rozgrywek już w m—r™uF
Sion— r—jduk

X—rodowy Spis Powsze™hny
e od I kwietni— do QH ™zerw™—
dokF ze str I

wszechny przeprow—dz—ny bez
użyci— formul—rzy p—pierowych
będzie re—lizow—ny przy użyciu
wysokoz——w—nsow—nych technoE
logii w tym przy wykorzyst—niu
SnternetuF Polsk—jest jedynym kr—E
jem wspólnotowymD który w for
mie elektronicznej re—lizuje to
przedsięwzięcie i dzięki tej formie
lokuje się w czołówce statystyki
świ—towej f
W tym roku możn— „samoE
spis—ć się” przez SnternetF To
ł—twiejsz— ™zy trudniejsz— droE

g— niż rozmow— r—™hmistrzemC
Poprzez włączenie Snternetu
j—ko jednej z możliwości re—liz—cji
spisu obyw—tele m—ją możliwość
s—mospisu internetowego f To
ł—twiejsz—d mniej kłopotliw— or—z
b—rdziej komfortow— form— odpoE
wiedzi n— pyt—ni— elektronicznego
formul—rz— spisowegoF SnternetoE
w— form— z—pewni respondentom
PRgodzinny dostęp do formul—rz—D
czyli k—żdy indywidu—lnie będzie
mógł zdecydow—ć tjF wybr—ć dl—
siebie n—jb—rdziej dogodną dl— swo
jego k—lend—rz— z—jęć codziennych
godzinę wypełnieni— e-formul—rz—.
S—mospis internetowy pozwoli reE
spondentowi n— bycie s—m n— s—m
z pyt—ni—mi formul—rz— i udziel—E
nie odpowiedzi z pominięciem
„pośrednik—tjF r—chmistrz— spiE
sowego @osobyD któr— będzie w teE
renie upow—żnion— do odwiedź—ni— domostwA or—z —nkieter— (pra
cownik— urzędu st—ty stycznego d
który będzie telefonicznie kont—ktow—ł się z respondent—mi celem
dokon—ni— spisu drogą telefoniczną)F S—mospis internetowy to
opcj—x
szczególnie przyj—zn— dl— osób
przebyw—jących z— gr—nicą
gdyż dzięki internetowej moż
liwości s—mospisu będzie możn—
dokon—ć czynności
spisowych z odległych lok—liz—cjiD
pozw—l—j ąc— z—oszczędzić cz—s
poprzez ominięcie terminu
spotk—ni— z r—chmistrzemD
to czynności proste do wykon—ni— n— poziomie umiejętno
ści posługiw—ni— się kompute
rem reprezentow—nych przez
gimn—zj—listówD do który™h
zwr—™—m się tą drogą o
wsp—r™ie swoi™h b—bćD dzi—dE
kówD pr—b—bć i pr—dzi—dkówD
™ioć i wujkówD sąsi—dów or—z
z—bieg—ny™h rodzi™ówF
St—ńcie n— wysokości z—d—ni—
obyw—telskiego i wspólnie z
mieszk—ńc—mi ypolszczyzny z—w—lczcie o wysoki poziom społe
czeństw— inform—cyjnego n—szego
regionu i wesprzyjcie s—mospis in
ternetowy dl— fin—nsowej przy
szłości regionu wynik—jącej z przyn—leżności Polski do Unii iuropej skiejF
Pyt—ni— obejmują podobny
z—kresD j—k pod™z—s Spisu z PHHP
rokuD —le ™zy ter—z będzie moŻE
n— wsk—z—ć n—rodowość śląskąC
ydpowi—d—jąc n— pyt—nie czy
będzie możn— wsk—z—ć n—rodowo ść
śląską - z—pewni—mD że t—k.
W formul—rzu dostępn— jest li
st— n—rodowościD z której możn—
wybr—ć reprezentow—ną przez re
spondent— n—rodowośćD — jeśli nie
odn—jdą jej w wyk—zieD to będą
mogli dopis—ć swoją n—rodowość
do listyF
t—k długo trw— przeproE
w—dz—ny przez r—™hmistrz— wyE
wi—dC
Wszyscy w r—m—ch b—d—ni—
pełnego odpowi—d—my n— jedn—ko-

wych IS pyt—ńD z—tem udzielenie od
powiedzi nie powinno z—jąć dużo cz—su.
Tylko PH 7 z n—s wylosow—nych
przez komputer do re—liz—cji b—d—ni—
reprezent—cyjnego odpowie n— dod—tkowe pyt—ni—.
t—k się „s—mospis—ć” przez SnE
ternetC
Wetod— s—mospisu internetowe
go będzie dostępn— od I. kwietni— br
do 16. czerwc— PHII.
Trzeb— będzie wykon—ć kilk— pro
stych czynnościx wejść n— stronę in
ternetową quSx
http xGGwww. spis .gov.pl lub
http:GGwww.st—t.gov.plD wybr—ć: z—kł—dkę „Formul—rze spisoweD n—stępnie formul—rz identyfik—cyjnyD wpisz
swoje d—ne or—z zdefiniuj h—sło dostępuD wpis—ć we wsk—z—nym miej
scu kod z obr—zk—D — n—stępnie z—logow—ć się i przystąpić do wypełnie
ni— formul—rz— spisowego.
e jeśli ktoś nie ™h™e skorzyst—ć
z SnternetuC
ysobyD które nie dokon—ją s—mo
spisu internetowego do IS.H6.PHIId
będą musi—ły podd—ć się wizycie rach
mistrz— lub spisowi telefonicznemu
tj. skorzyst—ć z usługi —nkieter— st—tystycznego. R—chmistrze spisowi
będą posi—d—li wyk—zy domostw; które
muszą odwiedzić. hotrą do P—ństw— i
prosimy o życzliwość wobec jego
czynności. teśli jedn—k przybędzie w
cz—sie niemożliwym do tegoD byście
P—ństwo poświęcili mu cz—sd to wte
dy n—leży ust—lić termin dogodny dl—
P—ństw— — r—chmistrz odwiedzi P—ń
stw— w tym cz—sie. R—chmistrz bę
dzie wypos—żony w termin—l mobilnyD urządzenie b—rdzo podobne do
telefonu komórkowegoD i w tym
urządzeniu będzie formul—rz elektronicznyD do którego będą wpisyw—ne
odpowiedzi udziel—ne rachmistrzowi.
Respondent może — n—wet powinien
p—trzeć n— ekr—n urządzeni— i śledzić
czynności r—chmistrz—. R—chmistrz
nie m— pr—w— robić ż—dnych not—tek
n— k—rtceD nie m— pr—w— zmieni—ć
treści pyt—ni—. Snform—cje zbier—ne
przez r—chmistrz— podcz—s wywi—du
z respondentem będą wprow—dz—ne
bezpośrednio do urządzeni— mobilne
go i niezwłocznie przesył—ne do b—zy
d—nych w qUS.
t—k się upewnićD że odwiedz—
n—s pr—wdziwy r—™hmistrzC
U—żdy r—chmistrz będzie osobą
rozpozn—w—lną, będzie nosić w wi
docznym miejscu identyfik—torze
zdjęciemD imieniem i n—zwiskiem or—z
pieczęcią Urzędu St—ty stycznego d
pieczątką imienną i podpisem dyrek
tor— urzędu - n— łączną obecność tych
elementów identyfik—tor— n—leży
zwrócić uw—gę.
Pon—dto respondent m— pr—wo
potwierdzić tożs—mość r—chmistrz—d
dzwoniąc n— infolinie XSP PHII:
nr infolinii VHH VHH VHH bezpł—tny z
telefonów st—cjon—rnych
or—z nr infolinii: PP RR RR UUU pł—tny
z tel. komórkowych wg cennik— ope
rator—.
Xikt poz— r—™hmistrzem nie
pozn— udzielony™h przez n—s infora
m—™jiC
R—chmistrz jest przeszkolony i z—przysiężony t—kże w z—kresie przestrzeg—ni— t—jemnicy st—tystycznej wymogu ust—wowego poleg—jącego n—
z—k—zie udostępni—ni— komukolwiek
inform—cji uzysk—nych od responden
tów podcz—s dokonyw—nych czynno
ści spisowych. Z— zł—m—nie tąjemnicy st—tystycznej gorzi k—r— pozb—wieni— wolności w wymi—rze ogłoszonym
w ust—wie o st—tystyce publicznej.

Rozm—wiał— W—rt— qórk—
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Strzefczan album rodzinny
Uażda rodzina ma swoją historię

P—ni W—ri— Wor—wiec, mieszk—nk— Sieroniowic, swój tubileusz WH urodzin ob
chodził— S m—rc—F Wsp—ni—ł— rocznic—3 Tym b—rdziej, że P—ni W—ri— jest w doskon—łej formie i wszystkich swoich gości i bliskich przyjmow—ł— z nieodłącznym
uśmiechem.
W t—k wyjątkowym dniu u tubil—tki nie mogło z—br—knąć życzeń i urodzino
wych prezentów od wł—dz gminy, złożonych przez burmistrz— T—deusz— U—uch— i
Powi—tu Strzeleckiego, które w imieniu R—dy i Z—rządu Powi—tu przek—z—ł r—dny
Pr—nciszek Łup—k - wr—z z p—miątkowym listem, koszem słodkości i bukietem
kwi—tów.
ho gr—tul—cji i n—jlepszych życzeń dołącz—my swojex wielu jeszcze długich l—t w
j—k n—jlepszym zdrowiu i pogodzie duch—3

Ła™ina - język nie martwy
yd kilku l—t uczniowie n—szej szko
ły z powodzeniem uczestniczą w ygólnopolskiej ylimpi—dzie tęzyk— Ł—cińskiego. W pierwszym et—pie tegorocz
nej XXIX edycji, który odbył się R listop—d— PHIH, br—ło udzi—ł IP lice—listów z kursu język— ł—cińskiego i Q gimn—zj—listów-uczestników z—jęć glavis
Vatina @Wstęp do tęzyk— Ł—cińskiegoA,
fin—nsow—nych przez Powi—t Strzelec
ki. tuż drugi r—z z rzędu byliśmy rów
nież reprezent—nt—mi c—łego wojewódz
tw— opolskiego w II et—pie ylimpi—dy
we Wrocł—wiu. ypolszczyznę reprezentow—ł— tym r—zem jedyn— gimn—zj—listk— w konkursie, uczennic— III f qimn—zjum hwujęzycznegox W—ri— q—j.

hrugi et—p przebieg—ł w dni—ch PT - PV
styczni— po p—tron—tem W—łżonki Pre
zydent— RP P—ni enny Uomorowskiej
@z wykszt—łceni— filolożki kl—sycznejA.
Tegoroczne elimin—cje wyróżni—ł, zgod
nie podkreśl—ny przez Uomisję ykręgową, zwiększony stopień trudności
tekstu przezn—czonego do tłum—czeni—
@g—es—r, he bello qalli™oA or—z testu
gr—m—tycznego. t—k dowiedzieliśmy się
nieoficj—lnie od członk— Uomisji, reprezent—ntce n—szej szkoły, — tym s—mym i c—łego województw—, z—br—kło
z—ledwie Q punktów, —by przejść do ko
lejnego, centr—lnego et—pu...

hobrze to wie Rom—n hethloff,
m—l—rzEt—pe™i—rz z z—woduF Sle to się
rodzinny™h opowieś™i n—słu™h—ł podE
™z—s pr—™y e ludzie ™hętnie opowi—E
d—li o dziej—ch swoi™h i swoi™h n—jbliższy™hF
t—koś m—ło kto zdobyw—ł się n—
i™h spis—nie - w większoś™i historie
przek—zyw—ne były ustnieD z pokoleni— n— pokolenieF Pie™zołowi™ie z—
to przechowyw—no dokumentyF
Wniej wię™ej przed ISH l—ty poj—wił— się fotogr—fi—F Wtedy niektóre opowieś™i zysk—ły fotogr—ficzną dokument—™jęF A potemD po sty™zniu roku
IWRSd niebezpie™znie było mieć róż
ne p—pieryD zwł—sz™z— w języku niemie™kimD jesz™ze gorzej - fotografie
męż™zyzn w pruski™h czy niemiecki™h mundur—™h @n—wet jeśli nie były
to mundury wojskoweAF gzęść do
kumentów i zdjęć zost—ł— zniszczon—F TeD które przetrw—ły - n—d—l pie™zołowi™ie przechowyw—no. Tylko
świ—dków z—pis—ny™h n— ni™h histo

rii ubyw—łoF Włodszym pokoleniom
zdję™i— mówiły ™or—z mniejD ™z—sem
zgoł— ni™F
ele —kur—t p—n Rom—n dobrze
wieD kto z rodziny zost—ł up—miętniony n— zdjęci—ch, które przyniósł
do red—k™jiF
Oto ślubne zdję™ie uwie™zni—
mieszk—nkę Strzele™ P—ulinę @z dF

X— tej konstruk™ji pr—dzi—dek Wi™h—ł budow—l kol— młyńskie

s—m wyjeżdż—łx p—kow—ło się
dobytek z pierzyn—mi i ko
niecznie zeg—r - c—ł— rodzin—
był— gotow— do nowej przeprow—dzkiF Xiejedną przeży
ta, bo kolej rzeczy był— t—k—x
budow—no młyn, mij—ły dw—
l—t— i czek—ło się n— kolejne zlecenieF A to znów wiąz—ło się z
wyruszeniem w drogęF
To wędrow—nie weszło
mu w krewx w roku IWHW wy
brał się z pielgrzymką do Zie
mi Świętej, — przecież t—k—
wypr—w— i dziś st—no
wi przedsięwzięcie nie
l—d—, i nie jest t—nie Rom—n hethloff— z
Szymiszow— jest dum
ny z pr—dzi—dk—f
hod—jmy od siebie, że
Uomis—ri—t Ziemi Świę

tej n— terenie Polski
rozpoczął dzi—ł—lność
w IWHP roku i mi—ł
swoją siedzibę w Ur—kowieF S to stamtąd pr—-

fF q—j

Powi—towe gentrum Pomo™y Rodzinie w Strzel™—™h ypolski™h
poszukuje k—ndyd—tów do pełnieni— funk™ji rodziny z—stęp™zej
lub rodziny pełnią™ej z—d—ni— pogotowi— rodzinnegoF

dzi—dek Wich—ł wyru
szył w d—leką drogę, biorąc
udzi—ł w drugiej X—rodowej
Pielgrzymce do Ziemi Świętej

„. dzie™ko dl— pełnego i h—rmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno
wychowyw—ć się w środowisku rodzinnym w —tmosferze szczęści—D miłości
i zrozumieni— ...”
(Konwencj— Praw Dziecka)

@org—nizow—no je dl— Pol—ków
w l—t—ch 19HU, IWHW, 1914,
IWQR, IWQSAF

tesli nie jest ™i obojętny los dzie™iD jesteś otw—rty n— i™h potrzebyD
posi—d—sz odpowiednie w—runki mieszk—nioweD st—łe źródło utrzym—E
ni— or—z dobry st—n zdrowi— - przyjdź lub z—dzwońx
Powi—towe gentrum Pomo™y Rodzinie
UIf fF ghrobrego IQ RU - IHH Strzel™e ypolskieD
Pokój nr Ud Tek HUU RTIQ QVI
eEm—il p™prstrzel™eopFdopFpl

X—gł— śmierć wyrw—ł— z n—szego gron—
paxa

Wi™h—ł— t—™k—
R—dnego Powi—tu Strzeleckiego
i Przewodniczącego Komisji Rozwoju qospod—rczego
w k—dencji IWWVePHHP

Wyrazy głębokiego współ™zu™i—
rodzinie i bliskim
skł—d—ją
Wi™estarosta
Strzele™ki
Waldemar qaida

Przewodni™zą™y
Rady Powiatu
renryk fartoszek

Starosta
Strzele™ki
tózef Swa™zyna

f—b™i— W—ri— z siostrą ilibietą @ioną Tom—sz—
z—strzelonego PP S IWRSr przez Rosj—nA

Sp—łekA i Wi™h—ł— t—niel— @ur. w IVSR
r.A, z z—wodu cieśli, mieszk—ń™— gz—rno™in—F Ostatecznie osiedli w Strzelc—ch, konkretnie - w ed—mowic—ch,
gdzie wybudow—li okF IWHH roku
doim W ogrodzie stanęł— konstrukcj—
do budowy kół młyńskich. f o Wich—ł t—niel był nie t—kim zwykłym
cieślą, —le świetnym i pow—ż—nym
n—wet w d—lszych okolic—ch kon
struktorem młynów @podobno w
Urępnej do dziś jeden istniejeY ten w
Xiwk—ch, też jego —utorstw—, spłonął
niestety, tych trzech post—wionych
w Szymiszowie też nie m—A. A taki
młyn to nie byle co - ze dw— l—t—
trw—ł— budow—f Więc nie tylko on

P—miątki po niej nie z—chow—ły się do dzisi—j - —ni dw—
czerwone turb—ny przywiezio
ne przez pr—dzi—dk—, —ni kościeln— odzn—k—, którą przy
szyto do śmietnicy - bi—łej sz—ty, w którą n— Śląsku ubier—no

zm—rłegoF Snn— rzecz, że potem
w rodzinie ż—łow—no, że t— p—miątk—
powędrow—ł— do trumnyFFF
Wich—ł t—niel zm—rł w wieku VT l—t
i... pr—cow—ł niem—l do końc— swoich
dniF t—k z—wsze - pełen pomysłówF
f o powiedzieć o nimx budowniczy
młynów to z— imło. fył też n—der
orygin—lnym twórcą, m.in. org—nów i
rzeźbi—rzem. Wykonyw—ł również
koł— do wozów. e w roku 19HV n—
przykł—d zbudow—ł rower. Xie był to
ż—den „skł—d—k” @zresztą, czy takie
pojęcie istni—ło w tamtych cz—s—chC3A
- —le c—łkowicie nowy poj—zd, z wł—snoręcznie wykon—nych części. Tyle
że. wszystkie były z drewn—. Z jed
nym wyjątkiem - p—sk— klinowego,

Ślub P—uliny i Wi™h—ł— t—niel—

który @z—mi—st ł—ńcuch—A d—w—ł n—pęd kołom. Podobno wiejskie dzieci—ki, widząc t—kie cudo n— dróżk—ch
woł—ły, że di—beł jedzie3 Rower nie
przetrw—ł, podobnie j—k zdjęcie do
kumentujące ów wyn—l—zek @b—bci—
p—n— Rom—n— mi—ł— je wśród rodzin
nych p—miątekA. ho dziś jedn—k w
rodzinie przetrw—ł— receptur— wytw—rz—ni— klejux z n—tur—lnych skł—dników, nierozpuszcz—lnego w wodzie
i klejącego wszystko - n—wet szkło3
Wid—ć, j—k bog—tą wyobr—źnię mi—ł
pr—dzi—dek. ele cóż z tego, skoro nikt
z rodziny nie poszedł w jego śl—dy.
P—n Rom—n hethloff opowi—d—
jeszcze o swojej b—bci - W—rii t—niel
@rocznik 1V99A, jednej z sześciorg—
dzieci P—uliny i Wich—ł— t—nielów
@mieli 4 synów i P córkiA, któr— przywiozł— sobie męż— z „s—ksów” w pół
nocnych Xiemczech. To był o cztery
l—t— młodszy od niej Robert hethloff.
T—jemnice pochodzeni— n—zwisk—,
pr—wdopodobnie duńskich korzeni
jednej z b—bek, spowodow—ły, że p—n
Rom—n z większą intensywnością
z—czął szuk—ć wyj—śnień. S ter—z wi
dzi, j—k jedn—k d—lek— drog— do ich
pozn—ni—.
Z—pis—l— W—rta qórk—

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

U—m—w—ł po ture™ku

W Zespole Szkół Spe™j—lny™h w
Z—w—dzkiem w związku z re—lizow—E
nym p—rtnerskim projektem gomenius „Uulturowy koktajl” odbył— się
z—b—w— k—rn—w—łow— „Rytmy i sm—ki Turcji’^ Turcj—jest koordyn—torem
projektUD post—nowiono wię™ przyE
bliżyć ten kr—j u™zniom i n—u™zy™ieE
lom f Uczniowie wcześniejprzygotowyw—li sobiefezy - n—kry™i— głowy ch—r—kterystyczne dl— kr—jów muzułm—ński™h — w Tur™ji wprowadzone urzę
dowo n— po™zątku XSX wieku przez
sułt—n— W—hmud— SSf Są to cz—pki w
kszt—ł™ie ś™iętego stożk— z bordoweE
go filcu, ozdobione ™z—rnym frędzlemF
Xoszenie fezów zost—ło jedn—k z—k—E
z—ne w IWPS r. przez prezydent—
Wust—fę Uem—l— et—turk— w r—m—ch
westerniz—™ji ubiory ku wielkiej rozE
p—™zy miejs™owej ludnoś™i. Wust—f—
Uem—l był pierwszym prezydentem
Turcji, wybr—nym n— to st—nowisko
w IWPQ r. hl— siebie wybr—ł n—zwiskox et—turk tzn. Ojciec Turków. Przeprow—dził wiele reformD które pozwo
liły n— moderniz—™ję i europeiz—™ję
Tur™ji. Wprow—dził m.in. k—lend—rz
gregori—ński. —lf—bet ł—ciński. o™zyś™ił
język ture™ki ze słów po™hodzeni—
—r—bskiego. wprow—dził n—zwisk—.
Zn—™znie ogr—ni™zył ingeren™ję isl—mu w politykę p—ństw— wprow—dz—jąc kodeks k—rny. Z— jego rządów
wprow—dzono obowiązkowe n—ucz—nie kobiet. — t—kże ust—wy gw—r—ntujące kobietom równość społe™zną ipo
lityczną, promow—no też z—chodni styl
ubier—ni— się. W. et—turk zm—rł IH
listop—d— IWQV r. w St—mbule. Uro-

™zystoś™i pogrzebowe trw—ły kilk—
dni — portrety uko™h—nego prezydenE
t— zn—jdują się do dziś we wszystki™h
lok—l—™h ture™ki™hD od urzędów p—ńE
stwowy™h po lok—le g—stronomi™zne
i domy pryw—tne. Uolejnymi syim
bol—mi Turcji n— z—b—wie były fl—g—
tureck—, którą u™zniowie m—low—li
zespołowo or—z „oko prorok—”, które
mogli mieć wym—low—ne n— tw—rzy.
,,X—z—r boncugu”. czyli tzw. „oko
prorok—” jest również w Turcji
wszechobecne i m— chronić przed
„ złym spojrzeniem ”. Z—b—w— nie mi—ł—by w pełni ture™kiego ™h—r—kteru bez
ture™kiej „b—kl—wy”. ™zyli przesłodE
kiej ch—łwy, którą n—uczyciele z
u™zni—mi przygotowyw—li wg tr—dyE

™yjnej re™eptury. Po™zęstunek był
przerwą w z—b—wie , w której br—li
u™zniowie i n—u™zy™iele or—z mieszE
k—ńcy Domu Pomo™y Społe™znej w
Z—w—dzkiem. U™zestni™y mieli ok—zję u™zyć się tr—dy™yjnego t—ńc— ture™kiego o n—zwie „ horon ”. tego dyn—mi™zne tempoD wzr—stąją™e jesz™ze
w tr—kcie muzykiD spr—wiłoD że po
jego z—koń™zeniu ture™k— herb—t— zro bił— pr—wdziwą k—rierę. Wbrew pozo
rom to nie k—w— — wł—śnie herb—t—.
tzw. „c—yi” jest n—rodowym n—pojem
Turcji. Pije sięjąpr—ktycznieprzez c—ły
dzień w m—łych ch—r—kterystycznych
szkl—neczk—ch w kszt—łcie tulip—n—.
rerb—t— upr—wi—n— jest n— południo
wo ws™hodnim wybrzeżu Worz—
gz—rnego w rejonie Rize. ypró™z kl—sy™znej ™z—rnej herb—tyD popul—rne są
również owocoweD — zwł—szcz— herb—t—
j—błkow—.
Z—b—w— był— więc doskon—łą ok—zją
n— pozn—nie niektórych zwycz—jów i
symboli tureckich — wiedz— t— będzie
owocow—ł— w tr—kcie p—rtnerskiej wi
zyty n— terenie Polski. Wtedy n— prze
łomie m—j— i czerwc— przyj—dą ucznio
wie i n—uczyciele ze szkół p—rtnerskich
z XiemiecD TurcjiD Łotwy, Portug—liiD
Rumunii i fułg—rii. Projekt powst—ł
dzięki wsp—rciu fin—nsowemu Uomisji iuropejskiej w r—m—ch progr—mu
„Uczenie się przez c—łe życie”. Wy
łączną odpowiedzi—lność z— treść publik—cji ponosi —utor, Uomisj— iuropejsk— i X—rodow— egencj—nie odpowi—d—ją z— wykorzyst—nie tych inform—cji w j—kikolwiek sposób.
egnieszk— Sz—mper—

W sobotę S
m—rc— uczniowie
ZSZ nr I w Strzelc—ch ypolskich
wzięli udzi—ł w
pr—wdziwym Wo
dzeniu Xiedźwiedzi—. W tym roku
n—sz— młodzież
zost—ł— z—proszon— do kultywow—ni— tej pięknej tra
dycji po r—z drugi.
gzęść uczniów
br—ł— udzi—ł w wo
dzeniu w t—mtym roku, —le do wesołej
grom—dki dołączyli nowi przebier—ńcy, by pozn—ć ten ciek—wy obycz—j,
p—mięt—ć o nim i kultywow—ć.
test to piękn—D śląsk— tr—dycj— sięg—jąc— XV wieku. Xiedźwiedzi— wo
dzi się w niektórych wsi—ch Śląsk—
ypolskiego pod koniec k—rn—w—łu, —
w ost—tnią sobotę k—rn—w—łu m— miej sce sąd n—d niedźwiedziem, który jest
z—kończeniem wodzeni—. Zgodnie z
tradycją b—rwny korowód złożony z
przebier—ńców przechodzi przez wieś.
Xiedźwiedź w tradycji ludowej sym
bolizuje wszelkie zło, j—kie spotyk—
człowiek—. qrupie przebier—ńców z
niedźwiedziem powinien tow—rzyszyć muzyk, by mi—ł kto z—gr—ć nie
dźwiedziowi do t—ńc—. U—żd— gospo
dyni powinn— przyjąć orsz—k, wysłuch—ć życzeń skł—d—nych n—j częściej
przez str—ż—k— i z—t—ńczyć z niedźwie
dziem, bo wróży to szczęście n— c—ły
rok, — p—nnom z—mieszkującym domo
stwo rychłe z—mążpójście. Gospod—rz
winien poczęstow—ć wodzących nie
dźwiedzi— wódką, — dzieci słodycz—mi. teżeli próbuje wymig—ć się od tego,
może go spotk—ć k—r— w post—ci nieurodz—ju. X—jczęściej domownicy pró
bują wykupić się od nieszczęść i z—pewnić sobie dobrobyt skł—d—jąc wo
dzącym drobne d—tki, słodycze lub —lkohol. qrup— wodząc— niedźwiedzi—
często pł—t— drobne figle i wręcz— m—nd—ty z— nieistniejące przewinieni—. W
obejściu chcą uk—r—ć gospod—rz— z—
nieporządek lub z— to, że m— z— czy
sto n— podwórzu, z— posi—d—nie tylko
jednego ps—, br—k ps— itp. W—nd—ty te
są w rzeczywistości z—proszeniem n—
sąd n—d niedźwiedziem, który powi

tesz™ze o q—li V—uri
ifekt pr—cy uczniów z ZSZ nr I czyli pyszności, które poj—wiły się w
c—teringowym menu - możn— podziwi—ć n— z—łączonym zdjęciu, —le nie
tylko to mi—ło zn—czenie. Viczył— się
również symp—tyczn— —tmosfer— pra
cy, dobr— org—niz—cj— i możliwość
wpływ—ni— n— to co się dzieje.
Wszystkim uczniom, — byli tox
z kl—sy S hPGk P—trycj— telito, W—rzen— r—t—l—, Dominik— Rzytk—,
ed—m Unieć, Tom—sz Sw—n
z kl—sy SS Tg b D—niel— Pszowsk—D enet— Szop—, eg—t— Uurzel—,
egnieszk— Zwiech, W—rtyn— P—liwod—
z kl—sy SSS Tg to—nn— Sł—dek, Do
minik— Xieświec, P—tryk Rygoł,
W—ldem—r Przemus, Piotr Uunce ,
Piotr U—liński, W—teusz Wrzecio
no, Ul—udi— Skór—, Wonik— f ieniek, W—nuel— Uozioł, W—rtin—
Dej—, enn— Wik—, to—nn— Swobod—D Wich—el— Piontek
z kl—sy SV Tg — W—rtyn— St—winog—, Roks—n— Stecz, Xikole
St—ch, enn— Skrzypczyk, Dorot—

Piwow—rczyk, W—łgorz—t— Uostorz
z kl—sy SV Tg b Ul—udi— fritner,
U—rolin— Xow—k n—leżą się słow—
uzn—ni— z— pok—z—ne umiejętno

ści i słow— podziękow—ni— z— entuzj—zm, życzliwość i poświęco
ny cz—s

Urysti—n qrondes

nien się odbyć podcz—s spotk—ni—
mieszk—ńców w gospodzie. Xiedźwiedź j—ko spr—wc— wszelkiego zł—
powinien zost—ć zgł—dzony, —by do
bro przychodzące wr—z z wiosną mo
gło z—gościć n— świecie. Xiedźwiedź
zost—je z—bity, —le ok—zuje się, że m—
on potomk— - m—łego misi— @n—jczęściej pluszow— z—b—wk—A, który jest
z—powiedzią, że tr—dycj — nie z—ginie i
z— rok w k—rn—w—le będzie możn—
znów wodzić niedźwiedzi—.
Xiedźwiedzi— wodziliśmy w
dzielnicy Suche Ł—ny. To b—rdzo przychyln— niedźwiedziowi os—d— i zwierz
t—kże dobrze się tu czuł, gdyż grasuje
w tym miejscu od pięciu l—t i nieźle
pozn—ł już wszystkie gospod—rstw—
or—z gospod—rzy.
Wieszk—ńcy chętnie przyjmow—li
niedźwiedzi—. Pogod— był— piękn—, w
powietrzu p—chni—ło wiosną i wszy

scy byli w wyśmienitych humor—ch.
qospod—rze z—db—li, by tradycji st—ło
się z—dość i wodzących ugościli, j—k
n—leży. P—nie domu i p—nny dzielnie
t—ńczyły z misiem, —by z—pewnić so
bie szczęście i szybkie z—mążpójście,
— gospod—rze zgodnie z tradycją pł—cili m—nd—ty, by sprow—dzić n— do
mostwo urodz—j i przekupyw—li nie
dźwiedzi— słodkości—mi. X— t—niec w
tym roku zdecydow—ł się t—kże jeden
z gospod—rzy. Wybr—ł sobie n— p—rtnerkę piękną Di—bliczkę, któr— go t—k
ocz—row—ł—, że nie mógł od niej oderw—ć wzroku.
f —rwny korowód chętnie oferow—ł swe usługi. Uomini—rz - czysz
czenie kominów, piękn— Vek—rk— wszystkie podst—wowe i specj—listyczne b—d—ni—, od ręki t—kże leczył—
zł—m—ne serc—. U enioł— możn— było
wyprosić pójście do nieb— - po do
brym i pracowitym życiu. Di—bliczk—
z Di—błem str—sznie dok—zyw—li - t—k,
że moment—mi b—no się ich b—rdziej
od niedźwiedzi—. gyg—nk— mi—ł— dl—
wszystkich s—me dobre wróżby - we
wszystkich domostw—ch będzie zdro
wie, szczęście i wszelki dost—tek. Do
t—ńc— przygryw—ło dwóch wsp—ni—łych muzyk—ntów, — n—d bezpieczeń
stwem c—łej grom—dki czuw—ł— teściow— i str—ż—k. U—żdy gospod—rz, oprócz
życzeń, otrzym—ł k—lend—rz str—ż—cki
n— PHII rok i dużo pozytywnej ener
gii od n—szej młodzieży. Z—b—w— był—
b—rdzo wesoł— i z—kończył— się remi
zie ySP Strzelce ypolskie.
gieszymy się, że w wodzeniu
wzięli udzi—ł uczniowie Zespołu Szkół
Z—wodowych nr I w Strzelc—ch ypolskich, mogli pozn—ć jedną z wielu ciek—wych śląskich tra
dycji i dowiedzieć
się, j—k d—wniej ludzie
spędz—li cz—s, gdy
nie było tylu rozry
wek, co dziś.
f —rdzo dzię
kujemy P—ni Sołtys
Łucji Piecyk z— przy
chylność i pomoc w
zorg—nizow—niu wo
dzeni— i wszystkim
mieszk—ńcom dziel
nicy Suche Ł—ny z—
gościnne przyjecie
orsz—ku, — wesołym
przebier—ńcom z—
cz—s poświęcony kultywow—niu tra
dycji.
enn— h—libóg
W korowodzie wystąpilix

Xiedźwiedź - Teofil U—łuż—,
Uomini—rz - qrzegorz Gruszk—,
Str—ż—k - P—weł U—pic—,
enioł - Wilen— Woźni—k kl. SSS tot—,
Di—bliczk— - iwelin— Werkel kl. S
tekb,
Di—beł - W—łgorz—t— Wnękowicz kl.
SSS tot—,
Vek—rk— - Wonik— U—ni—k kl. S thot,
gyg—nk— - U—mil— U—ni—k kl. S thot,
Grajek trąbk— - t—nusz Sm—ndzich
kl. S h G k
Gr—jek s—ksofon - Piotr Sm—ndzich
kl. SV ts
Teściow— - enn— D—libóg

P

U

py w set s t rz i v i g u s
OfWs i szgZi xsi
vi g us i q y

hom Pomo™y Społe™znej

w Strzel™—™h ypolskie

tel. RTIPQPWd RTIQRVH
eEm—ilx dpsFstrzelceopolskiedwp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. RTPQVRS
z filią w Veśni™y
telF RTQWVRHd RTQWVQH
hom Pomo™y Społe™znej w K—dłubie

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

telF RTPPHII
eEmail x dpszawadzkiedpocztaFfm.pl
Zespół Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h

w Strzel™—™h ypolski™h

PRZEhSSĘfSyRSTWy
uywuxsuAgts SAwygryhywEt
w STRZEvgAgr ypyvsuigr SfAf

s tar o s ty s t r z i

o wyd—niu de™yzji o zezwoleniu n— re—liz—™ję inwesty™ji drogowej
hzi—ł—ją™ n— podst—wie —rtF IIf ustF Q i R ust—wy z IH kwietni— PHHQr. o sz™zególny™h z—s—d—™h przygotow—ni— i re—liz—™ji inwesty™ji w z—kresie dróg publi™zny™h
@hzFUF z PHHQ rF Xr VH, pozF UPI z późnF zmi—n—miA, —rtF RW ust—wy z IR ™zerw™—
IWTHr.- Uodeks postępoEw—ni— —dministr—™yjnego (j.t. hzFU, z PHHHr. Xr WV,
pozfIHUI z późn. zmi—n—miA,

pod—ję do publi™znej wi—domoś™i
że w dniu R m—r™— PHII rF St—rost— Strzele™ki wyd—ł n— rze™z qminy
temielni™— de™yzję —dministr—™yjną Xr PGII o zezwoleniu n— re—liz—E
™ję inwesty™ji drogowej pnF budow— publi™znej drogi gminnej do bu
dynku „gentrum q—stronomi™zno - Rekre—™yjne ysw—ld eren—” w
mFtemielni™— - et—p SS’\ n— dzi—łk—™h z obrębu ewF temielni™— nrx SHPG
Qd SHRGId SHVGId SHWGId SHUGI @dzi—łk— o pow. H,HHRT h— powst—ł— po podzi—le

w Strzel™—™h ypF

dzi—łki nr SHU n— dzi—łki nr SHUGI i SHUGPy dzi—łk— nr SHUGP o pow. H,HITR h—
pozost—je we wł—d—niu doty™h™z—sowego wł—ś™i™iel—A, SHVGQ @dzi—łk— o pow.
H,HHQR h— powst—ł— po podzi—le dzi—łki nr SHVGP n— dzi—łki nr SHVGQ i SHVGRy
dzi—łk— nr SHVGR o pow. H,ITII h— pozost—je we wł—d—niu doty™h™z—sowego
wł—ś™i™iel—A.

telF RTIPUHI
eEmailx zszEstrzelceopdoswiataForgFpl

he™yzji zost—ł n—d—ny rygor n—ty™hmi—stowej wykon—lnoś™iF
W terminie PV dni od d—ty uk—z—ni— się niniejszego obwiesz™zeni— z—interesow—E

telF RTIPPPS
eEmailx lo strzelce opdopFpl
Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I

wYtxsA SAwygryhywA
ul. I W—j— SWd RU-IHH Strzelce OpolskieD tel. UU R6PPSRQ
Wykonujemy usługi myci—:
s—mochody osobowe i dost—wcze (myjni— bezdotykow—):
mycie n—dwoziD podwozi i silnikówD
poj—zdy cięż—roweD—utobusy@ myjni— szczotkow—):
mycie n—dwoziD podwoziD silnikówD
przyczepyD n—czepy: mycie pl—ndekiD skrzyniDburt.

yst—tnie my™ie wodą zdeminer—lizow—ną nie d—ją™ą efektów z—™iekówF

tihYxe wYtxse wyuyvsgYwYtĄge pyhwyzse pytezhów

Uonkurencyjne ceny

ne strony mogą w St—rostwie Powi—towym w Strzel™—™h ypolski™h - Wydzi—ł
er™hitektoni™znoEfudowl—ny, ul. tord—nowsk— P, SS piętro, pokój nr PII @w
godzin—™h pn.VHH^ITHH, wt.-pt.UQH^ISQHA z—pozn—ć się z treś™ią de™yzji or—z

Zespół Szkół Z—wodowy™h

w Z—w—dzkiem

telF RTITPVVd RTITSRI
eEmailx zsz zawadzkiedinteriajpl

dokument—™ją spr—wy.
ybwiesz™zenie wywiesz— się n— okres od IH m—r™— PHIIr do T kwietni— PHIIr
STAROSTA STRZiViCKI
tózip SweczYxe

Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e

w Z—w—dzkiem

telF RTITRQH
eEmail x li™eumzadedu.appleFpl
Strzel™e yp. HR.HP.PHIIr.
Powi—towe gentrum Pomo™y Rodzinie
w Strzel™—™h ypolskie

O fW si sz g Zixsi
i vi g us i q y

telF RTIQQVId RTIQWHI
eEmailx pcprstrzelceopdopFpl

s tar o s ty s t r z

Por—dni— Psy™hologi™znoEPed—gogi™zn—

w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTIQHPT
eEmailx pppstrzelcedpocztaFonetFpl
Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS

w Z—w—dzkiem

telF RTPHHRTd RTITHRWd RTPHHRW
eEmailx zss_zawadzkiedpocztaFonetFpl
Zespół Szkół Spe™j—lny™h

w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTIPVVP
eEmailx gimspecjdtlenFpl
Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS

w K—dłubie

telF RTQTRPPd RTQTQU
eEmailx zsskadlubdwp.pl
Spe™j—lny yśrodek
SzkolnoEWy™hoEw—w™zy w Veśni™y

telF RTISPTI
eEmailx soswlesnicadpocztaFonet.pl
Szkolne S™hronisko Włodzieżowe

hzi—ł—ją™ n— podst—wie —rt. IId ust. S ust—wy z IH kwietni— PHHQr. o szcze
gólnych z—s—d—ch przygotow—ni— i re—liz—cji inwestycji w z—kresie dróg publicz
nych @hz.U. z PHHQr. Xr VH, poz. UPI z późn. zmi—n—miA or—z —rt. RW i —rt. IH
§ I ust—wy z IR ™zerw™— IWTHr. - Uodeks postępow—ni— —dministr—cyjnego @j.t.
hz.U. z PHHH r. Xr WV, poz. IHUI z późn. zmi—n—miA
z—wi—d—mi—m,

że IV listop—d— PHIHrF n— żąd—nie Wójt— qminy temielni™—D reprezenE
tują™ego qminę temielni™—D zost—ło wsz™zęte postępow—nie - z—wieszone V grudni— PHIHr. i podjęte Q lutego PHIIr. - w spr—wie wyd—ni— dl— qminy
temielni™—D RU-IQQ temielni™— uL Strzele™k— TUd de™yzji o zezwoleniu
n— re—liz—™ję inwesty™ji drogowej pnF budow— publi™znej drogi gminnej do

Referat Bibliotek
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
Urzędu Miejskiego

budynku „gentrum q—stronomi™zno - Rekre—™yjne ysw—ld eren—” w m.temielni™— - et—p SS”, n— dzi—łk—™h z obr. ewid. temielni™— nrx
SHPGQd SHRGId SHVGId SHWGI - wł—sność qminy temielni™—,
SHU - wł—sność qminy temielni™—, @projektow—ny podzi—ł n— dzi—łkę nr SHUGI o
powF HdHHRT h— do z—ję™i— pod drogę i dzi—łkę nr SHUGP o pow. H,HITR h—A,
SHVGP @projektow—ny podzi—ł n— dzi—łkę SHVGQ o powF HdHHQR h— - do z—ję™i—
pod drogę i dzi—łkę nr SHVGR o pow. H,ITII h— - pozost—ją™ą we wł—d—niu
doty™h™z—sowego wł—ś™i™iel—A,
or—z n— dzi—ł™e nr SHH, st—nowią™ej teren niezbędny dl— włą™zeni— projektow—ną
drogą do drogi gminnej - ul. ghłopi™kiego.
W terminie PI dni od dni— uk—z—ni— się obwiesz™zeni— możn— w St—rostwie
Powi—towym w Strzel™—™h ypolski™h - Wydzi—ł er™hitektoni™zno-fudowl—ny,
ul. tord—nowsk— P, SS piętro, pokój nr PII, @w godzin—™h pn.VHH^ITHH, wt.pt.UQH<ISQHA, z—pozn—ć się z z—mierzeni—mi wnioskod—w™y.

w qórze Swf enny

telF RTISRUQ
eEmailx szkolneschroniskodwp.pl

ZAPRASZAWYx
poniedzi—łek - piątek UfHH - IUfQH
sobot— TfHH - IQfQH

yfwsiSZgzixsi WYWsiSze ssę
xe yuRis yh hw vuTiqy phiih do hp weRge

w Strzelcach Opolskich

zaprasza na spotkanie autorskie

w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki

phiih

STAROSTA
tóziF SweczYxe

S—modzielny Publi™zny Z—kł—d ypieki
Zdrowotnej w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTIQPWIeWS
eEmailx szpitaldszpitalFstrzelceEop.pl
Komend— Powi—tow— P—ństwowej Str—ży
Poż—rnej w Strzel™—™h ypolski™h

s

PUNKT
INFORMACYJNY

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

telF RHRWWHQ
Komend— Powi—tow— Poli™ji

Vok—lny Punkt Snform—™yjny
w Strzel™—™h ypolski™h

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

spotkanie odbędzie się
15 marca 2011 raku o godz, 12*

w Sali Widowiskowej SOK-u
P!

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

Powi—tow— St—™j— S—nit—rno e

<MIh

Proąrnrn realizowany iest we wsodłoracw z InsŁ^Łutem Książki" "lPBLWBl

DK<

Sprostow—nie

telF RRHHQIQ
Powi—towy Urząd Pr—™y

telF RTPIVHH
eEmailx opstdpracaFgovFpl
Polskie Stow—rzyszenie
hi—betyków
Uolo Powi—towe
RUeIHH Strzeke ypolskieD
uIf

Kr—kowsk— IT

telF HUUGRTI PU SRy HUUG RTI PQ PHy

ZePRASZWY xe fiZPŁATXi UyXSUVTegJE
W LOKALNYM PUNUgSE SNFORWAgYJNYW y FUNDUSZAgr
EUROPEJSUSgr WSESZgZĄgYM SSĘ W STAROSTWIE
POWSATOWYM W STRZELgAgr OPOLSUSgr.

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

TelF CRV UU RRHIUHH
Sekret—ri—t Z—rządu Powi—tu
TelF CRV UU RRHIUHQd Paks CRV

UU RRHIUHI

Powi—towy Rze™znik Konsumentów
Red—ktor X—™zelnyx W—rta qórk—
Red—guje ZespóŁ
hrukx hruk—mi— „PRy Wihie”
RSeIPS ypoleD uIf Skł—dow— Rd

telF HUUGRRPVHHVd

f—x HUUGRRPVHHW

Wydzi—ł Pin—nsowy
TelF wew.x UPUd UPVd UQHd UQId UQPd UQQd UQRd UQS
Wydzi—ł qeodezjiD K—rtogr—fiiD K—t—stru
i qospod—rki Xieru™homoś™i—mi
TelF wew.x UQUd UQVd UQWd URHd URId URPd URQd URRd

URSD URTD URUD URWF

tel komF HTHR SRH RHP

Wyd—w™—x Powi—t Strzele™ki

dyskusyjny klub książki

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

w Strzel™—™h ypolski™h

2on"1
--Skisło 7

informacje pod numerem tel. (77) 461 22 30

TelF CRV UU RRHIUST
Wydzi—ł Komunik—™ji i Tr—nsportux
Rejestr—™j— poj—zdów UHUd UHVd UHWd
Pr—wo j—zdy UHT
Pozost—łe numery UPH
Wydzi—ł hróg Powi—towy™h

UIHd UIId UIP

UIRd UISd UITd UIUd UIV

Wydzi—ł er™hitektoni™zno - fudowl—ny
TelF wew.x UTHd UTId UTPd UTQ.
Wydzi—ł yrg—niz—™yjny
Tel. wew. USHd USId USPd USQd USRd USSd USTd

USVD UTR
Zespół Kontroli

Tel. wew.x UHS.

W poprzednim numerze n—szego dwutygodnik— w tekście „Album Strzelcz—n Rodzinny” wkr—dł się błąd - p. U—rol Wutz jest mieszk—ńcem Strzelec
OpolskichD — nie Rożniątow—D j—k n—pis—ł—m.
W—rt— qórk—

Wydzi—ł Z—rządz—ni— Kryzysowego
Tel. wew.x UTTd UTU.
Wydzi—ł iduk—™jiD KulturyD
Kultury Pizy™znej i Turystki
Tel. wew.x UUHd UUId UUPd UUQ.
Zespół dsF Promo™ji Powi—tu UIQ
Wydzi—ł y™hrony Środowisk—

Tel. wew.xUVHD UVId UVPd UVSd UVT.
Wydzi—ł qospod—rki Wieniem Powi—tu

USUd

Tel. wew.xUVQD UVR.
Wydzi—ł Snwesty™ji i Z—rządz—ni—
Pundusz—mi
Tel. wew. UWHd UWI

V

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

Xar™iarze z SySW

KAPITAŁ LUDZKI
NAłtMOWifcfTiffiiGk* WlłMCflCI

Przyszli fa™howcy n— st—rt
dokF ze str I

„ek—demię przyszłych f—chowców3” Powi—t Strzelecki prow—dzi w r—m—ch Progr—mu yper—cyjnego U—pit—ł
Vudzki Priorytet SX hziałanie Wf P PodE
niesienie jakości i atrakcyjności szkol
nictwa zawodowegoF
t—k powiedzi—no - obecny projekt
jest n—jwiększym z dotychcz—sowych n— re—liz—cję projektu zost—nie wyd—tkow—n— kwot— UPI RQH zł z czego TPW
RRU,TU zł pozysk—no z Unii iuropejskiej i skierow—ny jest —ż do PIS benefi
cjentów zx Zespołu Szkół Z—wodowych
nr I w Strzelc—ch ypolskich, Zespołu
Szkół Z—wodowych w Z—w—dzkiem or—z
Technikum S—mochodowego w Strzel
c—ch ypolskich. W r—m—ch tego pro
jektu oferow—n— jest też n—jwiększ— licz
b— kursów, są tox
b
X—uk— sp—w—ni— metodą Weq - R
grupy po IH osób
b
iksplo—t—cj— urządzeń i inst—l—cji
elektrycznych - I grup— IS osób
b
X—uk— język— niemieckiego z—wodowego - P grupy po IS osób
b
X—uk— język— —ngielskiego z—wodowego - P grupy po IS osób
b
Uurs b—rm—n— - P grupy po IH osób
b
Uurs pilot— wycieczek - P grupy po
IH osób
b
Uzysk—nie upr—wnień n— wózki wi
dłowe - S grup po IH osób
b
Uzysk—nie upr—wnień n— kop—rkoł—dow—rkę - I grup— IH osób
U—żdy z kursów kończy się egz—mi-

nem, który pozw—l— uczestnikom uzysk—ć upr—wnieni— p—ństwowe bądź certyfik—ty d—jące im —tr—kcyjną pozycję
n— rynku pr—cy. hod—tkowo projekt
obejmuje re—liz—cję Pr—cowni U—riery,
gdzie k—żdy z uczestnikiem n—uczy się
r—dzić sobie ze stresem, rozwiązyw—ć
konflikty, z—chowyw—ć się —sertywnie,
komunikow—ć się z innymi, występow—ć publicznie, z—rządz—ć sobą w cz—sie.
Uonferencj — poprzedzon— był— Q

spotk—ni—mi rekrut—cyjnymi w szkoł—ch. Viczb— uczniów chcących wziąć
udzi—ł w szkoleni—ch zn—cznie przekr—cz—ł— liczbę przewidzi—nych miejsc. T—k
duże z—interesow—nie wynik— m.in. z wy
soko wyst—wi—nych ocen przez benefi
cjentów w poprzednich projekt—ch.
W—ldem—r q—id— Wicest—rost— Strzelec
ki, pełniący n—dzór ze strony projektod—wcy n— konferencji przedst—wił ko
rzyści, płynące dl— uczniów z przystąpieni— do projektu. X—jważniejszą z nich
jest zdobycie nowych umiejętności kw—lifik—cji, potwierdzonych przez zd—nie
egz—minu p—ństwowego. Wsk—z—ł n—
doświ—dczeni— wynik—jące z poprzednich
projektów or—z rozszerz—nie dzi—ł—ń
n—jb—rdziej efektywnych o nowe, wł—ściwie zdi—gnozow—ne, propozycje szko
leń.
ho przeprow—dzeni— kursów, w r—m—ch projektu z—kupione zost—ły n—stępujące sprzętyx lok—liz—tor przewo
dów i k—bli, sp—w—rk—, —p—r—t fotogr—ficzny, l—ptopy i rzutniki multimedi—lne, — t—kże podręczniki i ćwiczeni—.
U—żdy z uczestników otrzym—ł m—teri—ły promocyjne, — po z—kończeniu
części oficj—lnej poczęstunek. Pierwsze
z—jęci— rozpoczyn—ją się U m—rc— PHII.
Życzymy powodzeni— wszystkim kurs—ntom.
to—nn— P—lus

Projekt
re—lizow—nyjest
przez Powi—t Strzele™ki

hał świ—de™twoFFF
Pierwszego m—rc— w mur—ch Zespołu Szkół Z—wodo
wych nr I w Strzelc—ch ypolskich po r—z kolejny gościł
chrześcij—ński zespół muzyki religijnej „Testimonium”.
Uoncert zespołu rozpoczął re—liz—cję progr—mu eduk—cyjnego przygotow—nego i re—lizow—nego przez k—techetów o zn—miennym tytuleX „h—ł świ—de™two swoim
ży™iemFFF” gelem progr—mu jest chęć pochyleni— się n—d
post—cią Wielkiego Pol—k—, —by cz—s bezpośredniego przygotow—ni— do be—tyfik—cji nie był cz—sem straconym.
W koncercie uczestniczyły kl—sy, które w pierwszym
półroczu PHIHGPHII uzysk—ły n—jlepsze osiągnięci— t—k
n— pł—szczyźnie dyd—ktycznej, j—k i frekwencjix IV Tek”b”,
I Tek”b”, II Tek, III Tek”b”, IV Tek”—”, IVTg”b”, IVTel,
IITmt, II h, II —Gbu. Rozpoczyn—jąc spotk—nie dyrektor

r. U—jstur— b—rdzo mocno podkreślił— potrzebę st—łej pr—cy
n—d sobą, —by osiągnąć wyzn—czony cel w życiu, n—tomi—st
uczennic— kl. III Tek”b” Violett— Uoik wprow—dz—jąc obec
nych w —tmosferę r—dosnego przeżyw—ni— chrześcij—ństw—
wsk—z—ł— n— wielkość P—pież— Pol—k— i tego ogromne z—uf—nie do młodego człowiek—. W cz—sie koncertu usłyszeliśmy
t—kie przeboje j—kx V—win—, Wyp—s, Q P I bunge 3 3 3 , ybrońc—
i wiele innych. Przerywnik st—nowił konkurs wiedzy religij
nej - tu swoją wiedzą z—błysnęli przedst—wiciele kl—s IV Tel,
IV Tek”—” or—z II Tek. Uzupełnienie koncertu st—nowił pok—z multimedi—lny przybliż—jący n—m życie, dzi—ł—lność or—z
słow— P—pież—, mogliśmy t—kże zob—czyć zdjęci— z n—szego
pobytu w W—tyk—nie.
idyt— fem

Tuż przed feri—mi zimowymi po r—z
czw—rty w historii n—szej pl—cówki
uczniowie Specj—lnego yśrodk— Szkolno-Wychow—wczego w Veśnicy wyjech—li n— wycieczkę w góry w tr—kcie
której z—pl—now—liśmy n—uczyć kolejną
grupę n—szych wychow—nków j—zdy n—
n—rt—ch zj—zdowych. test to z—d—nie bę
dące dużym wyzw—niem dl— n—s n—uczycieli, gdyż wym—g— to doboru specyficz
nych metod i form pr—cy przyd—tnych
do n—uki j—zdy n— n—rt—ch zj—zdowych
przez młodzież niepełnosprawną. Wy
n—uczyciele wychow—ni— fizycznego Tom—sz Sici—k i W—rek W—lichowski
j—ko org—niz—torzy tej wycieczki pod
jęliśmy się tego z—d—ni— po r—z kolejny.
Z— n—mi były już wyj—zdy do Soli i Z—kop—nego. Tym r—zem wr—z z PP osobow— grupą uczniów wyjech—liśmy do
Zw—rdoni— gdzie gościliśmy w pięknym
ośrodku —groturystycznym p—ni W—rii
Z—jąc.
t—k co roku mieliśmy piękną,
słoneczną pogodę —le j—k to tej
zimy byw—ło sp—dło zbyt m—ło śnie
gu. tedn—k ok—z—ło się, że n— pobli
skim wyciągu „Sk—l—nk—” jest śnieg
i t—m możemy zre—lizow—ć n—sz cel.
Przez pięć dni uczniowie zgłębi—li
t—jniki n—rci—rstw— i st—wi—li pierw
sze kroki ucząc się n—rci—rskiego
—bec—dł—F Postępy były widocznex
u niektórych już po pierwszych godzin—ch n—uki — u innych po kilku
dni—ch. U—żdy mi—ł swoje tempo i
ćwiczeni— dobr—ne do swoich moż
liwości. ifekt to PI uczniów , któ
rzy n— rożnym poziomie umiejęt
ności potr—fili zjech—ć s—modzielnie ze stoku i s—modzielnie się z—trzym—ć. Wimo ciężkich w—runków śnie
gowych nikt nie odniósł obrażeń, choci—ż cz—s—mi bol—ły różne części ci—ł—
po up—dk—ch. ele wszyscy przyswoili
sobie zn—ną m—ksymę uczących się po-

wt—rz—jąc z uśmiechem n— tw—rzyx „ t—k

się nie ob—lis to się nie n—u™ys
rej 3”
yprócz j—zdy pozn—w—liśmy co
dziennie piękne okolice ziemi żywiec
kiej wędrując po gór—ch n— z—jęci— z n—rci—rstw—.
W tr—kcie pobytu zorg—nizow—liśmy t—kże ognisko z pieczeniem kiełb—sek, wyj—zd do Żywc— n— kręgielnię
or—z do Ustroni— do P—rku Xiespodzi—nek. T—m n—si uczniowie mogli z blisk—
z—pozn—ć się ze zwycz—j—mi pt—ków dra
pieżnych or—z zwiedzić mini zoo .t—ko
że dysponow—liśmy niedużym budżetem
k—żd— pomoc fin—nsow— był— dl— n—szych
dzieci b—rdzo pożąd—n—. I nie z—wiedliśmy się gdyż pomoc n—deszł— ze strony
P—ni fe—trycze qrel—, dyrektor— ds. m—rketingu i komunik—cji wewnętrznej w
firmie Sudzuckerzn—nego koncernu pro
dukującego cukier T— d—rowizn— pomogł— n—m z—pewnić re—liz—cję z—łożonych

celów wycieczki — dod—tkowo u—tr—kcyjnić ją o dod—tkowe —trakcje. W imie
niu n—szych wychow—nków i wł—snym
serdecznie dziękujemy z— wsp—rcie3
Tekstx W—rek W—li™howski
Zdję™i—x Tom—sz Si™i—k

Tenis Stołowy - Vi™e—li—d—

Wielki suk™es u™zniów
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W dniu HR.HQ.PHIIrF w Pr—szce odbył się Pin—ł Wojewódzki w gr—ch indywidu—lnych i deblowych. Wśród dziewcząt mistrzynią województw— zost—ł— tessik— endr—szek, w—rto dod—ć, że bez str—ty set— w c—łym turnieju. W grze podwójnej wspól
nie z Reginą U—czm—rczyk również zdobyły złoty med—l.
Wśród chłopców w grze podwójnej V miejsce z—jęli Piotr Polok i qrzegorz
Wróbel.
ypiekunem drużyny jest fogusł—w Purm—n.

