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ŚląskośĆD polskośĆD
niemie™kość

Xieprawidłowoś™i
whPS
hor—źną kontrolę w ost—tniej dek—dzie lutego zle™iło st—E
rostwo po uzysk—niu inform—™ji, że w strzele™kim hPS z
pensj—mi kierowni™tw— dzieje się ™oś dziwnegoF f—d—no jedE
n—k nie tylko wypł—tę wyn—grodzeń i premii kierowni™tw—D
—le t—kże prow—dzenie dokument—™ji k—drowej, wypł—tę n—E
gród jubileuszowy™h or—z odpr—w emeryt—lnoErentowy™h w
okresie od I lip™— PHHW do QI sty™zni— PHII
y™en— pokontroln—x n—ruszenie dys™ypliny fin—nsowej
przez dyrek™ję pl—™ówkiF Uwot— z—wyżony™h wypł—t dl— dyE
rektor— St—nisł—w— Wf i z—stęp™y dyrektor—D jedno™ześnie
głównej księgowej fe—ty Pf - RR tysią™e złoty™hF
Skutek pierwszyx skierow—nie spr—wy przez Z—rząd Poe
wi—tu do Region—lnej Szby ybr—™hunkowej w ypoluF Sąd orzek—ją™y Riy wyd— wyrok w tej spr—wie @grożą™e k—ry są wysoE
kieAF
Skutek drugix wypowiedzeni— złożone przez doty™h™z—E
sowego dyrektor— hPS i główną księgową pl—™ówki po uj—wE
nieniu przez medi— niepr—widłowoś™i w wysokoś™i wypł—™—E
ny™h sobie wyn—grodzeńF fyły dyrektor zwró™ił „swoją” ™zęśćY
bF księgow— jesz™ze nie @przyn—jmniej do ™hwili odd—w—ni—
g—zety do drukuAF
Skutek trze™ix n— st—nowisk— pfof dyrektor— i pfof główE
nego księgowego zost—ły powoł—ne przez Z—rząd Powi—tu
dwie pr—™owni™e hPSF
dokF na sin R

Wystąpienie prezes— PSS t—rosł—w— U—™zyńskiego
n— tem—t n—rodowoś™i śląskiej wzbudziło wiele kon
trowersjiF To ter—z tem—t numer jeden Skoro rozm—E
wi—ją o nim polity™yD publi™yś™iD so™jologowie i politoE
lodzyD skoro rozm—wi— się o tym w dom—™liD ™zemu nie
moźn— by z—pyt—c o zd—nie n— ten tem—t n—szy™h ™zyE
telnikówC Tym b—rdziejD źe powi—t strzele™ki to typoE
wy „ko™ioł”D w którym miesz—ją się róźne n—™jeD jedni
są „stąd”D inni „st—mtąd”D jedn—kźe łą™zy wszystki™h
j—kieś określone spojrzenie n— swoją wł—sną toźs—e
moścF ydd—jemy wię™ głos mieszk—ń™omF Uim sąC Uim
się ™zująC
Paweł, QH lat - testem mieszk—ń™em Strzele™ ypolski™hF
X—rodowość - śląsk—F ybyw—telstwo - polskieF
enn—D PR lata @Szbi™ko) - w ogóle nie rozumiem tego
™—łego sporu o śląskość i polskośćF hl— mnieD młodej osoby,
Sląz—™zki, jest to j—kieś nieporozumienie... Prze™ież ™zu™ie
się Sląz—™zką ™zy Polką nie wyklu™z— się n—wz—jemF To jest
j—k dw— okręgi w sercu - Sląz—k zn—jduje się w s—mym środku
m—łego okręgu, — ten z kolei okręg mieś™i się w jesz™ze więkE
szym o n—zwie Pol—k... p—ktem jest, że ten mniejszy - śląski
zost—ł zbudow—ny n— podw—lin—™h tro™hę polski™h, —le też i
tro™hę niemie™ki™hF ele to był— prze™ież przeszłość, t—k— był—
histori—D niez—leżn— ode mnieF Wszystkim, którzy tego nie
rozumieją, pole™—m książkę t—nos™h— „gholonek” @—lbo jej
—d—pt—™ję te—tr—lną)F
dok. na sir. R

Zmiany
w rozkładzie
- nie teraz
tedn—k nie będzie z—powi—d—nej zmi—ny rozkł—du j—zdy
strzele™kiego PUSf Przynajmniej nie od I kwietni—F
e To de™yzj— wł—ś™i™iel—D ™zyli Powi—tu Strzele™kiego mówi prezes spółki eleks—nder P—toł—F - Xiemniej pew
ne korekty będą musi—ły n—stąpić, bo - j—k mówiłem
poprzedniox nie m—my z ™zego dopł—™—ć do nierentowE
ny™h kursówD rzutują™y™h n— sytu—™ję fin—nsową spółkiF
Z tego względu jedn—k de™yzjeD ™hoć trudneD będą mu
si—ły zost—ć podjęteF Xie ™h™i—łbym jedn—k w tej ™hwili
wypowi—d—ć się n— tem—t terminu, —ni i™h z—kresuF Przez
™—ły kwie™ień jedn—k ż—dny™h korekt nie będzie - n—
pewno obowiązyw—ć będzie doty™h™z—sowy rozkł—d j—zdy —utobusówF gh™i—łbym też z—pewnić, że z wyprzedzeE
niem poinformujemy p—s—żerów o proponow—ny™h
zmi—n—™hD wr—z z przedst—wieniem tw—rdy™h —rgumenE
tów przem—wi—ją™y™h z— nimiF

Srebrny Krzyż Zasługi
dla wi™estarosty

y szpitalu w trybie
nadzwy™zajnym
e rozmowa z featą Czempiel
dyrektor Szpitala Powiatowego w Strzel™—™h

Wi™est—rost— W—ldem—r q—id— pod™z—s ost—tniego Zgrom—dzeni— Związku
Powi—tów Polski™h @QI m—r™—) zost—ł
odzn—™zony Srebrny Urzyżem Z—sługi,
przyzn—nym przez Prezydent— RPf
Wniosek w tej spr—wie Związek Powi—tów złożył jesz™ze z— ży™i— prezy
dent— Ve™h— U—™zyńskiego - w uzn—niu
dzi—ł—lnoś™i wi™est—rosty w dziedzinie
oświ—tyF Z—równo tej „ogólnej”, j—k i
związ—nej z eduk—™ją mniejszoś™i n—ro-

dowy™h i etni™zny™h or—z eduk—™ją region—lnąF
hod—jmy, że jest on nuinF ™złonkiem podzespołu z—jmują™ego się eduk—™ją w komisji wspólnej i s—morządu,
ekspertem dsF oświ—ty w Związku Po
wi—tów Polski™hF
test —utorem wielu wniosków i
zmi—n w przepis—™h wykon—w™zy™h do
ust—wy o systemie oświ—tyF

Sesj— R—dy Powi—tu zwoł—n— w trybie n—dzwy™z—jE
nym z powodu szpit—l—FFF go t—kiego się st—łoC
e

Szpit—l z—mierz— złożyć ofertę w konkursie n— świ—d™zeE
ni— z z—kresu r—towni™tw— medy™znegoF Poniew—ż konkurs
doty™zy rejonu oper—™yjnego utworzonego dl— powi—tów strzeE
le™kiego i kr—pkowi™kiego, — obe™nie dysponuje zespoł—mi
r—towni™tw— medy™znego tylko w powie™ie strzele™kim @w
Strzel™—™h ypolski™h i Z—w—dzkiem) - z—istni—ł— potrzeb— zorg—nizow—ni— —n—logi™zny™h zespołów w powie™ie kr—pkowi™kim @w Ur—pkowi™—™h i Zdzieszowi™—™h) To wym—g— wpisu
do st—tutu, — poniew—ż termin skł—d—ni— ofert w konkursie to
IS kwietni— br - bez n—dzwy™z—jnej sesji r—dy Powi—tu nie
zdoł—libyśmy do niego przystąpi

Powi—ło wiosnąFFF

dok. na str. R

XSS Turniej s—morządow™ów w si—tków™e

Wszys™y o™zekiw—liśmy n—dejś™i— wiosnyF X— potwierdzenie tego, że upr—gnion— por— roku już przyszł—, odbyło
się miłe spotk—nie u™zniów Publi™znej
Szkoły Podst—wowej w Su™hej z przedst—wi™iel—mi Uoł— Łowie™kiego nr I
tEVEŃ w Strzel™—™h ypolski™hF Wyśliwi przywieźli prezentyF fyły to dom
ki lęgowe dl— pt—ków, które zost—ły
z—wieszone n— drzew—™h w szkolnym
s—dkuF R—doś™i i emo™ji było wiele, gdy

pierwsz—ki zg—dyw—ły dl— j—ki™h pta
ków są te domki, dl— sikorki, dl— kos—
™zy też dl— szp—k—F Społe™zność suskiej
szkoły m— n—dzieję, że pt—ki polubią
swoje domki i będą umil—ły śpiewem
trudy szkolnej n—ukiF Re—liz—™j— dzi—ł—ń podejmow—ny™h przez społe™zność
szkolną odbyw— się w r—m—™h ygólnopolskiego Progr—mu „yżywić pol—
PHIHGPHIIf Rok s—rny” hyrektor szko
ły dziękuje myśliwym z— współpr—™ęF

wię™ej ™zytaj na str. V

PHH ofert z—trudnienia n— Strzele™ki™h T— rg—™h Pr—™y3

Teresa Purman

P

py w set s trz i vi g us

y pro™edura™h
n—daw—ni— tytułów

Sesj— Rady Powiatu
QH m—rc— ł— się VS sesj— R—dy Poe
wi—tu Strzele™kiegOF Tem—tem prze
wodnim sesji było z dzi—ł—lności Powi—towego Urzędu Pr—cy w Strzelc—ch
Opolskich z— PHIH r. Z tym m—teri—łem z—pozn—li się w™ześniej członkówie wszystki™h komisji problemowy™h
podcz—s i™h posiedzeńF X—tomi—st pod
cz—s sesji spr—wozd—nie o st—nie bezrobo™i— w powie™ie złożył dyrektor PUP
Xorbert t—skół— @szerzej o tym - w n—stępnym numerze n—szego dwutygódnik—Af R—dni, po przyję™iu tego spr—wozd—ni—d przystąpili do głosow—ni— n—d
blokiem u™hw—ł. Podjęli uchw—ły:
w spr—wie st—nowisk— R—dy Powi—tu Strzele™kiego doty™zą™ego wysokoś™i środków punduszu Pr—cy
przezn—czonych n— fin—nsow—nie
—ktywiz—cji z—wodowej osób bezrobotny™h w PHII roku.
w spr—wie zmi—ny Uchw—ły Xr SSSG
QTGIH R—dy Powi—tu Strzeleckiego
z dni— PW grudni— PHIH roku w spra
wie z—twierdzeni— pl—nu kontroli
Uomisji Rewizyjnej n— rok PHII.
zmieniającą Uchw—łę Xr XVSGISUG
HV R—dy Powi—tu Strzeleckiego z
dni— PU.HP.HV r. w spr—wie powoł—ni— komisji monitorow—ni— i ew—lu—cji re—liz—cji Str—tegii Rozwoju
Powi—tu Strzeleckiego do roku
PHIS.
w spr—wie powoł—ni— U—pituły ty
tułu „ronorowy Obyw—tel Powi—tu Strzeleckiego”
W skł—d U—pituły weszli W—ldem—r
q—id— - osob— wsk—z—n— przez Z—rząd
Powi—tu, to—nn— Wróz or—z t—n Zubek
- przedst—wiciele R—dy Powi—tu, T—deusz qoc or—z Wieczysł—w Org—cki przedst—wiciele wójtów i burmistrzów z
terenu Powi—tu Strzeleckiego.
Uólejne uchw—ły podjęto w spr—w—ch:

wykonyw—ni— niektórych z—d—ń z
z—kresu —dministr—cj i rządowej do
tyczących przygotow—ni— i przeprow—dzeni— kw—lifik—cji wojsko
wej
z—ł—twieni— sk—rgi z dni— HT lutego
PHII r. n— dzi—ł—lność St—rosty
Strzeleckiego
rozkł—du godzin pr—cy —ptek ogól
nodostępnych n— terenie Powi—tu
Strzeleckiego.
wyrażeni— zgody n— z—w—rcie przez
Szpit—l Powi—towy im. Pr—ł—t—
Sześć n—stępnych uchw—ł dotyczy
ło wyr—żeni— zgody n— z—w—rcie
przez Szpit—l Powi—towy im. Pr—ł—t— t. qlow—tzkiego w Strzelc—ch
ypolskich umowy dzierż—wy nie
ruchomości. Umowy z—w—rte zost—ły między innymi n— dzierż—wę
powierzchni pod —utom—t sprzed—jący gorące n—poje, powierzchni
pod t—blice rekl—mowe, pomiesz

czeni— por—dni specj—listycznej,
pomieszczenie pod kiosk, pomiesz
czeń pod prow—dzenie dzi—ł—lności
w z—kresie udziel—ni— świ—dczeń
zdrowotnych.
Potem przyjęto uchw—łę zmieni—jącą uchw—łę Xr SSSGRPGIH R—dy Powi—tu Strzeleckiego z PW.IP.PHIH r. w spra
wie budżetu Powi—tu Strzeleckiego n—
rok PHII, — pon—dto uchw—ły:
w spr—wie zmi—ny wieloletniej pro
gnozy fin—nsowej Powi—tu Strze
leckiego
w spr—wie zmi—ny budżetu i zmi—n
w budżecie Powi—tu Strzeleckiego
w spr—wie udzieleni— z budżetu Po
wi—tu Strzeleckiego pomocy fin—nsowej gminie Veśnic—
Sesj— R—dy Powi—tu odbędzie się PU
kwietni— o godzinie IQ.HH. Tem—tem
przewodnim będzie: Snform—cj — Uomend—nt— Powi—towego Policji o sta
nie bezpieczeństw— w powiecie.
edm— Ur—k—

Policj— w Z—w—dzkiem m— nowego szef—
W Uomis—ri—cie Policji odbyło
się uroczyste wręczenie rozk—zu o
mi—now—niu Uomend—nta Uomis—ri—tu Policji w Z—w—dzkiemF Z dniem I
kwietni— br zost—ł nim komis—rz
W—ri—n fuczekF

Aiowp komend—nt komis—ri—tu w Z—w—dzkiem @drugi odpr—wejAD obok swego
szef— mŁ inspF W—riusz— embrożegoD powi—towego komend—nt— poli™ji

ePiVUtiWY3 3 3
Pomimo licznych —peli n—d—l
wpuszcz—my niezn—jomych do swych
domów i pozw—l—my, —by wykorzystu
jąc n—szą nieuw—gę okr—dli n—s z n—szych oszczędności.
Wczor—j w Strzelc—ch ypolskich
mężczyzn— pod—jący się z— pr—cownik—
poczty wykorzystał ufność i nieuw—gę
domowników i skr—dł im THH złotych.
Wetody dzi—ł—ni— t—kich przestępców
z—wsze poleg—ją n— stworzeniu legendy
umożliwi—jącej wejście do mieszk—ni— i
zorientow—nie się, gdzie przechowyw—ne są pieniądze. X—iwność i zbyt duż—
ufność mogą drogo kosztów—ć.
go zrobić żeby nie zost—ć ofi—rą
oszust— czy złodziej—C
bądźmy ostrożni przy n—wiązyw—niu kont—ktu z niezn—jomymi przycho
dzącymi do n—szego domu, gdyż mogą
być to oszuści, którzy w celu osiągnię
ci— wł—snych korzyści często stosują
techniki m—nipul—cji,
nie wpuszcz—jmy pod ż—dnym po

zorem niezn—nych osób do mieszk—ń
czy domów,
nie —fiszujmy się z ilością posi—d—nych pieniędzy w portfelu,
nie wd—w—jmy się w dyskusje z nie
zn—jomymi podcz—s z—kupów czy ódwiedz—jącymi n—sze domy, gdyż oni tego
wł—śnie oczekują, — rozmow— jest spo
sobem n— wzbudzenie z—uf—ni—,
oszuści b—rdzo często buzują n— ludz
kich uczuci—ch i emocj—ch, które pró
bują w n—s wzbudzić.
Vekkomyślne wpuszczenie oszust—
do domu może skończyć się zn—cznie
gorzej. Przestępc—, który zost—nie
przez n—s przył—p—ny n— kr—dzieży lub
rozpozn—my jego z—mi—ry, może być
niebezpieczny i z—grozić n—szemu zdro
wiu, — n—wet życiu.
teżeli uw—ż—ją P—ństwo, że ódwiedz—jąc— w—s osob— może być oszustem
niezwłocznie zwróćcie się o pomoc do
n—jbliższych lub sąsi—dów i powi—domcie Policję - tel. WWU.

W piątek @HI kwietni— b^A w Uomis—ri—cie Policj i w Z—w—dzkiem uro
czyście w obecności nrim f urmistrz— Uolonowskiego i Wójt— temielnicy Uomend—nt Powi—towy Policji
w Strzelc—ch ypolskich młodszy in
spektor W—riusz embroży wręczył
rozk—z o mi—now—niu n— st—nowisko
Uomend—nt— Uomis—ri—tu Policji w
Z—w—dzkiem komis—rzowi W—ri—nowi fuczkowiF
ho QI m—rc— był on X—czelnikiem Wydzi—łu Urymin—lnego KPP
w Strzelc—ch ypolskichF

ronorowy
ybyw—tel Powi—tu Strzele™kiego

Z—slużony
dl— Powi—tu Strzele™kiego

Wniosek o n—d—nie tytułu m—ją
pr—wo złożyć:
I. IHH mieszk—ńców Powi—tu StrzeleckiegóY
P. Uomisje st—łe R—dy Powi—tu StrzeleckiegóY
Q. Z—rząd Powi—tu Strzeleckiego.

Wniosek o n—d—nie tytułu m—ją pr—wo
skł—d—ć:
I. SH mieszk—ńców powi—tu strzelec
kiego,
P. org—niz—cje poz—rządowe,
Q. Uomisje st—łe R—dy Powi—tu Strze
leckiego,
R. R—dy qmin z terenu powi—tu strze
leckiego.
Wniosek o n—d—nie tytułu winien z—wier—ć d—ne dotyczące podmiotu zgł—sz—negó do wyróżnieni—, w szczególno
ści :
I. imię i n—zwiskó,
P. d—tę i miejsce urodzeni—,
Q. miejsce z—mieszk—ni—,
R. liczbę l—t z—mieszk—ni— w powiecie
strzeleckim,
S. szczegółowe uz—s—dnienie ze wsk—z—niem szczególnych z—sług n—
rzecz powi—tu strzeleckiego,
T. ozn—czenie wnioskód—wcy i podpis.

Wniosek o n—d—nie tytułu powinien
z—wier—ć n—stępujące d—ne osoby zgło
szonej do wyróżnieni—:
I. imię i n—zwiskó,
P. d—tę i miejsce urodzeni—,
Q. miejsce z—mieszk—ni—,
R. óbyw—telstwo,
S. szczegółowe uz—s—dnienie ze wsk—z—niem wybitnych z—sług n— rzecz
Powi—tu Strzeleckiego,
T. ozn—czenie wnioskód—wcy i pod
pis.

Wnioski o n—d—nie obu tytułów zgł—sz— się do St—rostw— Powi—towego w Strzel
c—ch Op. w terminie do dni— QI p—ździernik— d—nego rokuF
Wnioski o n—d—nie tytułów rozp—tryw—ne są do QH listop—d— przez: U—pitułę
Tytułu „Honorowy Obyw—tel Powi—tu Strzeleckiego” or—z U—pitułę Tytułu „Z—służony dl— Powi—tu Strzeleckiego” - powoł—ne przez R—dę Powi—tu Strzeleckie
go.
Osoby uhonorow—ne wyżej wymienionymi tytuł—mi otrzymują p—miątkowe
dyplomy podcz—s corocznej q—li Xoworocznej.

Xiepr—widłowoś™i w hPS
dokF ze str I

- W t—kiej
sytu — cji
nie mó
gł—m od
mówić mówi w
drugim
dniu pełn ie n i —
swój ej
funkcj i
@czyli R
kwietni—A tól—nt— Osuch, p.ó. dyrekto
ra. - Zł— opini— o t—kiej pl—cówce j—k
n—sz— b—rdzo może jej z—szkodzić i to
nie tylko pogorszeniem sytu—cji fin—nsowej, —le przede wszystkim utr—tą po
czuci— bezpieczeństw— mieszk—ńców
n—szych domów. W tej sytu—cji w—żne
jest, by z—pewnić mieszk—ńców, że wyd—rzeni— te nie wpłyną n— j—kość usług
świ—dczonych przez n—szą pl—cówkę.
tednocześnie n—leży j—k n—jszybciej

wyprostów—ć wsk—z—ne przez kontro
lę nieprawidłowości.
Wł—śnie się z— to z—br—ł—. X— pierw
szy ogień idzie c—ł— dokument—cj—.
qłównie regul—miny - org—niz—cji pra
cy i wyn—gr—dz—ni—. Wszystkie zmi—ny
będą konsultow—ne ze związk—mi z—wódówymi.
Sle potrw— to „prostow—nie”C
Około półtor— - dwóch miesięcy.
W tym cz—sie m—m z—mi—r uporządków—ć dokument—cję związ—ną z pr—wi
dłowym funkcjonow—niem homu. W—m
n—dzieję, że również w tym cz—sie zo
st—nie ze skutkiem pozytywnym roz
strzygnięty konkurs n— głównego księ
gowego i dyrektor— hPS w Strzelc—ch
Opolskich.
test mi b—rdzo przykro, że w ogóle
doszło do t—kiej sytu—cji - mówi t.
Osuch. - Xiemniej jedn—k wierzę, że
r—zem z personelem pokon—my ten
trudny dl— n—s okres.

tol—nt— ysu™hD od I kwietni— PHIH Pfof dyrektor— hPS w Strzel™—™h ypob
ski™h od I kwietni— PHIH - l. RI, wykszt. wyższe @kier. ped—gógik— opiekuńcz— i
pr—c— socj—ln—A, studi— podyplomowe w z—kresie org—niz—cji i z—rządz—ni— w pomo
cy społecznej y pr—cę w hPS w Szymiszowie rozpoczęł— w IWWR r. j—ko pr—cownik
socj—lnyY przez dw— ost—tnie miesiące był— kier. dzi—łu ds. z—d—ń socj—lnych @m.in.
przyjmow—nie mieszk—ńców, obsług— socj—ln— itp.AY męż—tk—, córk— - IS l.

Xowe
moto™ykle

U—t—rzyn— PiwekD od I kwietni— PHIH Pf<>f głównego księgowego w
hPS w Strzel™—™h ypolski™h - wieloletni— pr—cownic— dzi—łu księgowości.

hwie nowe hondy otrzym—li strze
leccy policj—nci. Od dzisi—j funkcjon—riusze n— nowych motocykl—ch będą
db—ć o bezpieczeństwo n— dróg—ch po
wi—tu strzeleckiego.
Xowe rondy gfp IHHHe wypos—żone są w IHH konne, czterocylindrowe silniki o pojemności IHHH cmQ. Poj—zdy osiąg—ją m—ksym—lną prędkość
PQH kmGh. Rozpędzenie motocykl— do
setki z—jmuje niec—łe R sekundy. Sprzęt
zost—ł z—kupiony w r—m—ch przet—rgu
ogłoszonego przez Uomendę qłówną
Policji. Wypos—żenie policj—ntów w
n—j nowsze motocykle, to odpowiedź n—
rosnące n—tężenie ruchu drogowego
or—z wzr—st—jącą liczbę jednośl—dów,
które w sezonie wiosenno-letnim w
cór—z większych ilości—ch pój—wi—ją się
n— n—szych dróg—ch. punkcjon—riusz
otrzym—li również nowe przezn—czone
dl— motocyklistów umundurow—nie.

z—pr—sz—

dokF n— str Q

Z—rząd Powi—tu Strzele™kiego
przedst—wi™ieli org—niz—™ji poz—rządowy™h i inny™h podmiotów
prow—dzą™y™h dzi—l—lnośc pożytku publi™znego do wzię™i— udzi—lu
w obr—d—™h komisji konkursowej o™eni—ją™ej
oferty złożone n— re—liz—™ję z—d—ń publi™zny™hF
Zgodnie z ust—wą o dzi—ł—lności pożytku publicznego z dni— PR kwietni— PHHQr.
@hz.U. z dni— PHIHr., Xr PQR, poz.ISQT z późn. zm.A or—z Uchw—łą Xr SVGSHG
II R—dy Powi—tu Strzeleckiego z dni— PT styczni— PHII r. w spr—wie uchw—leni—
„Programu współpr—cy Powi—tu Strzeleckiego z org—niz—cj—mi poz—rządowy
mi i innymi podmiot—mi prow—dzącymi dzi—ł—lność pożytku publicznego w
roku PHII” w skł—d komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące org—niz—cje poz—rządowe lub podmioty wymienione w —rt. Q ust. 3, z wyłączeniem
osób reprezentujących org—niz—cje poz—rządowe lub podmioty wymienione w
—rt. Q ust. Q biorących udzi—ł w konkursie.

Zgłoszeni— przyjmow—ne są do dni— IR kwietni— PHII
w St—rostwie Powi—towym w Strzelc—ch Opolskich
ul. tord—nowsk— P, pokój QIH
tel. UU RRHI 713
m—il: pp.wmdpowi—tstrzelecki.pl
V™z,estni™two w pr—™—™h Uomisji jest nieodpl—tneF

py w set s

tr

Q

zivigus

y p i R TY PReg Y

PHH ofert z—trudnienia 3
Uilkun—stu pr—cod—wców podcz—s Strzele™ki™h T—rgów Pr—cyD które
odbędą się V kwietni— hr przedst—wi pon—d PHH ofert pr—cy w różnych
br—nż—ch i z—wod—chF
fędą to głównie oferty n— linie produk™yjneD z branży budowl—nejD g—stroE
nomi™znej or—z me™h—ni™znejF
W śród pr—™od—w™ówD którzy będą „rekrutow—ć” n— stanowisk— produk™yj ne będzie między innymix Sntersilesi— W™fride Polsk— ze Strzele™ ypolski™h
@preferow—ne st—nowisk— tox oper—torzy m—szyn pr—™owni™y produk™yjniD
me™h—ni™yAY PW PyVSUA z ylszowej @pr—™owni™y m—g—zynuAY W—l™ow—ni—
Rur Andrzej z Z—w—dzkiego @oper—torzy urządzeń w—l™owniD pie™owi z upr
energety™znymiD mistrzowieD pl—niś™iAF
Agen™je pośredni™tw— pr—™y @współpr—™ują™e z PUP w Strzel™—™h ypolski™hA t—kie j—kx Agen™j—Pr—™y Pollux ze Strzele™ ypolski™hD S—npro tob Servi™e
z Wro™ł—wi— @z—trudni—ją™ą w Sntersilesi W™fride Polsk—AY Work ixpress @PW
Polsk— w ylszowejAD W—x Power z K—towi™ @Pe—rl Stre—m w Strzel™—™h ypolski™hA będą z—interesow—ne z—trudnieniem pr—™owników n— produk™jęF
teśli ™hodzi o br—nżę g—stronomi™znąD wolne st—nowisk— pr—™y (j—ko: pr—™ownik obsługiD pr—™ownik ku™hniA będą proponow—ne przez firmęx Amrest z
Wro™ł—wi—D — miejs™e pr—™y to @Rest—ur—™j— KFg - WyP SS qór— Swf AnnyAF
Swoje oferty przedst—wią również t—kie firmy j—kx AR-WASZ Ark—diusz Kin
der ze Strzele™ ypolski™h @sp—w—™zd ślus—rzD sprzed—w™— - floryst—)d XTP z
Kędzierzyn—-Koźl— @odlewni™twoAY qjH Koło z Z—w—dzkiego @piłowyD kierow™—D kow—l SS); Z—kł—d Produk™ji ykien hREWNOPVAST - Strzel™e ypol-

skie @stol—rz); Z—kł—d Pref—bryk—™ji W—teri—łów ygólnobudowl—ny™h or—z Usługi
ygólnobudowl—ne Henryk W—l™z—k ze Strzele™ ypolski™h @bruk—rzeD mur—rzeD
kierow™y k—tF gcE cHDS)
X— Strzele™ki™h T—rg—™h Pr—™y bezpł—tny™h por—d będą udziel—ć przedst—wi™ielex Urzędu Sk—rbowegoD Z—kł—du Ubezpie™zeń Społe™zny™h or—z ykręgowej Snspek™ji Pr—™yF
y godzF II:00 w S—li nr R Zespołu Szkół Z—wodowy™h odbędzie się prelek™j—ptF „Pr—™— z— gr—ni™ą z— pośredni™twem sie™i EURES” @bezpie™zny wyj—zd
do pr—™y z— gr—ni™ą; z—grożeni— wynik—ją™e z h—ndlu żywym tow—rem; projek™j— filmu opisują™ego przyp—dki osóbD które p—dły ofi—rą przestępstw poszu
kuj ą™y™h z—trudnieni— z— gr—ni™ą) .
Swój udzi—ł również zgłosił— Wyższ— Szkoł— Hum—nisty™zn— z Wro™ł—wi—F

V kwietni— z—pr—sz—my n— T—rgi Pr—cy
do S—li nr R Zespołu Szkół Z—wodowych nr I w Strzelc—ch ypolskichF
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POWIATOWY URZĄD PRACY
W STRZELCACH OPOLSKICH

STexywssuy

pywyg UUgHENNA/UUgHARZ
fVegHARZ e hiUeRZ

uIf

qogolińsk— P —d RUeIHH Strzetee ypolskie
tek RTP IV IH

qRABOW
WEqŁUq ZLEgEŃ

UyNSULATANT TELEpyNSgZNY

STRZELgE yPyLSUSE

PRAgywNsu yfSŁuqs

qORA SWSĘTEt ANNY

PRZEhSTAWSgSEL HANDLyWY

STRZELgE yPyLSUSE

SPRZEhAWgA Q/R
ussĘqywA

STRZELgE yPyLSUSE
hYLAUS

PRAgywNsu UUgHNSS

qORA SWSĘTEt ANNY

MEgHANSU SAWygHyhyWY

ZAWAhZUSE

SPRZEhAWgA NA STAgtS
fENZYNyWEt/LPq
BARMANKA/ fARMAN

SZYMISZOW

STRZELgE yPyLSUSE

UELNER/fARMAN

STRZELgE yPyLSUSE

MEgHANsu

STRZELgE yPyLSUSE

MEgHANSU MASZYN fUDyWLANYgH
/MEgHANSU SAMygHyhyWY

STRZELgE yPyLSUSE

UUgHARZ

STRZELgE yPyLSUSE

LAUSERNSU/PyMygNSU LAUSERNSUA
USERyWgA UAT. Tcf

fyRYgZ
STRZELgE yPyLSUSE

TRASY MSĘhZYNARyhyWE

PUNKT
INFORMACYJNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

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

Vok—lny Punkt Snform—™yjny
w Strzei™—™h ypolski™h
z—pr—sz— P—ństw—
do skorzyst—ni— z bezpł—tny™h konsult—™ji inform—™yjnoEdor—d™zy™h
z z—kresu dot—™ji pomo™owy™h
w tym el—sty™zny™h form wsp—r™i— przedsiębior™zoś™i
świ—d™zony™h przez pr—™owników
Stow—rzyszeni— Promo™j— Przedsiębior™zoś™i
or—z ypolskiego Region—lnego Punduszu Porę™zeń Uredytowy™hF

testeś z—interesow—ny przyjdź lub z—dzwoń: UU RRH IU HS
eEm—ilx p™iegdpowi—tstrzele™kiFpl

yPERATyR SPYgHARUS
PRAgyWNSU
PRyhUKgts/KSERywge uat. g
peuywegz/PRAgywNSu PRyhUKgts

PyMygNSU hEUARZA
ELEUTRyNSU

usERyWNSu RyfóT hRyqyWYgH

dok. ze str. P

Xowe moto™ykle

Xowe poj—zdy mogą być używ—ne
wszędzie t—mD gdzie p—nuje duży ru™h
oraz t—mD gdzie r—diowóz nie jest w st—E
nie szybko doje™h—ĆF P—trole moto™yE
klowe mogą również spr—wnie n—dzoroE
w—ć ru™h drogowy or—z wykonyw—ć inne
z—d—ni—D“związ—ne z z—pewnieniem bezE
pie™zeństw— wszystkim użytkownikom
drógF
epelujemy do moto™yklistów o
bezpie™zną i rozw—żną j—zdęD o unik—nie
ryzykowny™h m—newrówD pr—widłowe

wyprzedz—nieF Z—s—d— ogr—ni™zonego
z—uf—ni—D sz™zególnie n— po™zątku seE
zonuD powinn— być b—rdzo blisk— z—rówE
no moto™yklistom j—k i kierow™om s—e
mo™hodówD którzy powinni też p—mięE
t—ć o ™zęstszym niż w zimie spogląd—E
niu w lusterk—f
P—mięt—jmyD że wszys™y jesteśmy
równopr—wnymi użytkownik—mi drógF
Wz—jemn— toler—n™j— d— sz—nsę k—żdeE
mu bezpie™znie dotrzeć do ™elu podróE

STRZELgE yPyLSUSE
Wyt. yPyLSUSE s śląsuse

yLSZyWA

Wyt. yPyLSUSE
hYLAUS

Wyt. yPyLSusED śląsuse

USERyWgA UAT gcE

TARSY URAtyWE

USERyWgA UAT. gcE
TyUARZ
PREZER

TRASY PyLSUA-NSEMgY
RASZyWA
RASZyWA

PRAgyWNSU ygHRyNY PSZYgZNEt

PRAgyWNSU ygHRyNY

zePReszwY xe fiZPŁeTXi uyxsuvTegtsi
W VyueVXYM PUXUgSi SXPyRMeCYJNYM
y puxhuszegr iURypitsusgr
MSisZCZĄCYM sSĘ
w STeRysTWsi pywseTywYM
w sTRZivgegr ypyvsusgrF

WYMeqexse
ygziuswexse
PRecyDewcY:

MSitsgi
PRegY

wykształcenie z—wodowe
min. P 1—t— doświ—d™zeni—
e wykształcenie min. z—wodowe
e komunik—tywność - dobr— dyk™j—
e wykszt—Renie preferow—ne średnie
- komunik—tywność - pr—™— zespołow—
- wykszt—Renie średnie lub wyższe
- obsług— komputer— - pr—wo j—zdy k—t. f
- mile widzi—n— zn—jomość br—nży budowl—nej
- —ktu—ln— książe™zk— s—nepidowsk—
- wykszt—Renie wyższe ekonomRzne
przepisów podatkowy™hD księgowy™h
- zn—jomość j. niemie™kiego w stopniu b—rdzo dobrym
- wykszt—Renie preferow—ne średnie
- komunik—tywność - pr—™— zespołow—
- wykszt—Renie kierunkowe
- min. S 1—t doświ—d™zeni—
- obsług— st—cji benzynowej
e

e

USERyWgA UAT. gcE

s

pywLerowYURZĄh PRegY

PRAgyWNSU PRyhUUgtS
PRAgyWNSU yqoLNyfUhyWLANY

HYhRAULSU

STRZELgE yPyLSUSE
yLSZyWA

STRZELgE yPyLSUSE
WEhŁUq ZLEgEŃ/
Wyt. yPyLSuiE
STRZELgE yPyLSUSE

SPEglALSSTA hS. UyNTRyLS tAUySgS

hYLAUS

yPERATyR MASZYN hy PRyhUUgtS
UAfLS S PRZEWyhOW ELEUTRYgZNYgH
@EUSTRUDAA

hYLAUS

SPEgtALSSTA hS. PRyhUUgtS UAfLS
S PRZEWyhOW ELEUTRYgZNYgH
@ESTRUDAA

hYLAUS

PRAgyWNSU hy PRAgY
W qySPyhARSTWSE RyLNYM
MSSTRZ ZMSANY

MSSTRZ SŁUŻBY UTRZYMANIA RUgHU
MyNTER WIĄZEU
yPERATyR MASZYN
MEgAHNSU

STRZELgE yPyLSUSE
hYALUS

hYALUS

hYLAUS
hYALUS
STRZELgE yPyLSUSE

- obsług— k—sy fisk—lnej - —ktu—ln— książe™zk— zdrowi—
- doświ—d™zenie z—wodowe
- wykszt—Renie min. z—wodowe
- obsług— k—sy fisk—lnej
- —ktu—ln— książe™zk— s—nit—rno-epidemiologiczn—
- doświ—d™zenie mile widzi—ne
- mile widzi—ne zn—jomość j. —ngielskiego
- wykszt—Renie z—s—dni™ze zawodowe średnie te™h.
- zn—jomość budowy silników hiesl—
- ok. S l—t doświ—d™zeni—
- wykszt—Renie z—wodowe @mech—nik m—szyn
budowl—nych or—z s—mochodowychA
- doświ—d™zenie z—wodowe
- wykszt—Renie min. średnie kierunkowe
- doświ—d™zenie z—wodowe
- j. —ngielski w stopniu komunik—tvwnvm
- doświ—d™zenie mile widzi—ne
- wykszt—Renie z—wodowe - pr—wo j—zdy k—t. Tcf
- s—modzielność w wykonyw—niu pr—™
- wykszt—Renie z—wodowe - pr—wo j—zdy k—t. gcE
- k—rt— kierow™y - kurs n— przewóz rze™zy
- —ktu—lne b—d—ni— psy™hologi™zne
- doświ—d™zenie w tr—nsporcie
- podst—wow— zn—jomość j. niemie™ki
- doświ—d™zenie mile widzi—ne
- wykszt—Renie min. z—wodowe
- pr—wo j—zdy k—t. g
- wykszt—Renie z—s—dni™ze z—wodowe
- pre™yzj— i sumienność
- umiejetnoś™i dek—rskie mile widzi—ne
- wykszt—Renie wyższe te™hni™zne
@elektronik—D elektromech—nik—A
- Q-S l—t doświ—d™zeni— n— produk™ji
- biegł— zn—jomość j. niemie™kiego
- wykszt—Renie te™hnik lub inżynier kierunkowy
- doświ—d™zenie mile widzi—ne
- upr—wnieni— n— przewóz rze™zy
- doświ—d™zenie z—wodowe
- pr—wo j—zdy k—t. gcE
- wykszt—Renie z—wodowe - min. S l—t doświ—d™zeni—
- wykszt—Renie z—wodowe
- min. S l—t doświ—d™zeni—
- wykszt—Renie min. z—wodowe
- współpr—™— w zespole - doświ—d™zenie mile widzi—ne
- wykszt—Renie min. z—wodowe - zn—jomość komputer—
- orze™zenie o stopniu niepełnospr—wnoś™i
- mile widzi—ny umi—rkow—ny
- pr—wo j—zdy k—t. f
- doświ—d™zenie mile widzi—ne
- upr—wnienie sp—w—lni™ze mile widzi—ne
- pr—wo j—zdy k—t. f
- P-Q l—t— doświ—d™zeni— z—wodowego
- wykszt—Renie wyższe lub średnie te™hni™zne
- zn—jomość SPgD PS STATd PRygELLA
- zn—jomość metod rozwiązyw—ni—
problemów j—kościowych
- doświ—d™zenie z—wodowe mile widzi—ne w dzi—le
z—rządz—ni— j—kością
- biegł— zn—jomość j. —ngielskiego lub niemie™kiego
- wykszt—Renie średnieD te™hnikum elektry™zne
- zn—jomość oprogr—mow—ni—
numerycznego firmy SIEMENS
- doświ—dczenie Q letnie w z—kresie produkcji k—bli
i przewodów elektrycznych
- biegł— zn—jomość j. —ngielskiego lub niemieckiego
- wykształcenie wyższeD inżynier elektryk
- zn—jomość metod rozwiązyw—ni—
problemów j—kościowych
- doświ—dczenie w z—kresie produkcji k—bli i przewodów
elektrycznych
- biegł— zn—jomość j. —ngielskiego lub niemieckiego
- zn—jomość obsługi przy koni—ch
- wykształcenie wyższe techniczne @elektromech—nikA
- umiejętność kierow—ni— zespołem pr—cowniczym
- min. P l—t— doświ—dczeni— n— podobnym st—nowisku
- zn—jomość j. niemieckiego w stopniu b—rdzo dobrym
- wykształcenie wyższe techniczne @elektromech—nikA
- min. P l—t— doświ—dczeni— n— podobnym st—nowisku
- zdolności m—nu—lne
- zdolności m—nu—lne
- zn—jomość ukł—dów mech—niki siłowej i pneum—tyki or—z
umiejętność czyt—ni— schem—tów hydraulicznych
i pneum—tycznych
- upr—wnieni— SEP do PH kV lub minim—lne I Uv
- upr—wnienie sp—w—lnicze TiqDMAq
- min. P l—t— doświ—dczeni—
- zn—jomość j. —ngielskiego mile widzi—n—

żyF
dok. n— str. U
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„imile” - po r—z piętn—sty

SląskośĆD polskość,

Od IS tat Stow—rzyszenie „R—zem Pokon—ć B—riery” w plebiscycie n—gradz—
osoby or—z instytucje szczególnie z—służone w dztatalności n— rzecz niepeł
nosprawnych. W tym roku podcz—s uro
czystej g—li w p—ł—cu w Szbicku st—tuetk—mi „imil”, przedst—wi—jącymi męż
czyznę o kutach, zost—łó uhonorow—nych IS l—ure—tów. Byli wśród nich
przedst—wiciele województw: śląskiego,
wielkopolskiego, podk—rp—ckiegó i
Opolszczyzny. Wiło n—m poinformow—ć, że wśród nich zn—leźli się: Xorbert
t—skół—, dyrektor strzeleckiego Powi—towegó Urzędu Pracy or—z Bern—rd Ulyt—, dyrektor Powi—towego Centrum
Pomocy Rodzinie.

ristori— pewnego r—™hunku
q—bor. Firm— zn—n— jest n— c—łym
świecie z j—kóści i wsp—ni—łych kolekcji
óbuwi— d—mskiegó, połączonych z
d—mską g—l—nterią skórz—ną @torebki i
p—ski A, świetnych stylistycznie nowo
ści oraz doskon—łej kondycji fin-nsowej. W—łó kto jedn—k wie, iż początki
firmy związ—ne są ze Śląskiem i nie
wielką miejscowością Wielkie Strzelce
- qross Strehliz.
Tut—j n— początku XX stuleci— powst—ł z—kł—d obuwniczy i sklep Pius—
q-bora, który mieścił się n— ulicy Urakowskiej - Urak—uerstrasse S, — firm—
j—kó nieliczn— n— Śląsku posi-d-ł- certyfik—t j—kóści skór „S-l-m-nder”. T—k
ówczesną j—kóść firmy swego dzi-dkwspomin— dzisiejszy prezes Firmy q—bor - echim q—bor:
„Wój dztadek stawtał z—wsze m es
tetykę i j—kość. Buty produkow—ł tylko
z j—kościowo nąjlepszej skóry, — jego
db—łóść o szczegół docenił— m—rk— „S—l-m-nder”. Dzi—dek mógł się posługiw—ć ch—rakterystycznym zn—kiem z
j—szczurką, który przyzn—w—ny był
przez t—cob— Singh tylko butom ze skó
ry n—jwyższej j—kóści”.
Strzelecki z—kł—d obuwniczy i sklep
Pius— q-bor- przetrw—ły do początków
IWRS roku. W styczniu IWRS roku Pius
wr—z z żoną Vuizą zginęli z rąk radziec
kich żołnierzy, którzy wkroczyli wraz z
frontem do Strzelec. Sp—lił się dom ro
dzinny i sklep z obuwiem, — z—kł—d pro
dukcyjny został splądrow—ny. W przed
dzień śmierci rodzice zdążyli wyprawić
synów do Xiemiec. Po wojnie bracta
q—bor - Bernh—rd i tó—chim w Turyngii
w miejscowości S——lfeld rozpoczęli pro
dukcję pierwszych p—ntófli ze starych
opon s—mochodowych, których po woj
nie było pod dostatkiem. P—miętali z—pewne słów— swojego ojcą Pius—: „Xie
będzie głodny ten, kto potrafi uszyć
buty”, które do dzisi—j są powtarz—ne w
firmie z wielkim sz—cunkiem.
W IWRW roku Bernh—rd i tó—chim
q-borowie otwierają f—brykę obuwta w
B—rmstedt nied—lekó H—mburg— w wyn—jętej h—li. Pierwszą m—szynę do szy
ci— Singer 3R zdóbyw—ją wymieni—jąc n—
nią złoty zeg—rek ójc—. S odnoszą sukces
dzięki „butom dl— k—żdegó” - „tederm—nn-Schuhe”. Wzorują się również n—
—meryk—ńskich butach typu „C—lifornta”, których produkcj— nie wym—g—
kosztownego p—rku m—szynowegó.
„To co wyprodukow—li, mój ojciec
wspólnie z bratem rozwozili do klien
tów w wtaizce n— rowerze. Xie z—wsze
tow—r sprzed—w—li z— gotówkę - cz—s—mi
wymieni—li go z— żywność lub skórę po

trzebną w z—kł—dzie”
- wspomin— echim
q—bor.
Gr. Strehlitz, den..
19..19...
Owoce podróży
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w—dzono m—szyny
do obróbki goto
wych luźnych podeRechnung tur
szw i rozpoczęto
przyklej—nie pode...................... ........ 1.... ............................ ........
szw do cholew, —
... ...................................................................... I'........
wcześniej je zszyw—no.
Rok później, w
IWSP r., w B—rmstedt
przy eugust-Christen-Str—fie powst—je pierwsz— wł-snf-bryk-. Perfekcj —
wykon—nta mówi
s—m— z— siebie. Uolejny hit to buty
typu „C—lifórni—”.
W/i CA.
... /
H—ndlowcy wpł—c—ją
z—liczki n— p—rtie,
które jeszcze nie zo
stały wyprodukow—....................
ne, — firm— q—bor
trafił— do czołówki zn—nych producen
historta.
tów óbuwi—.
Oto rachunek wystawiony w skle
S t—k przez c—ły okres rozwoju. W
pie Pius— q-bor- S lutego IWPW roku, tj.
PHH8 roku obroty po r—z pierwszy wy
n— dzień przed urodzeniem tó—chim— q—niosły 3HH mln € @włącznie z licencj—bora. R—chunek ten został przek—z—ny
mi). Z końcem roku ótw—rtó RHH stoisk
tó—chimowi w m—rcu PHHW roku przez
z butami q-bor- w sprzed—ży detalicz
starostę strzeleckiego tózeta Sw—czynę
nej.
w ram—ch z—proszeni— do przyj—zdu do
W kolejnym roku q—bor świętuje
Strzelec Opolskich.
TH-lecie powst—ni— firmy. W ciągu sześć
Dokument ten został ódn—leziony
dziesięciu l—t wyprodukow—no i sprzew orygin—le, w pryw—tnej kolekcji P—ud—no łącznie P33,W milionów p—r bu
ta Tw—rdoni— - członk— mniejszości nie
tów. Dziś w sześciu f—bryk—ch q-bor- w
mieckiej w Strzelc—ch.
Xiemczech, eustrii, Portug—lii i n— Słótó—chim, gdy ótrzym—ł prezent i
w—cji pracuje pon—d RIHH pracowników,
ujrz—ł d—tę wystawienta rachunku, po
wytw—rz— się 3S tysięcy butów dziennie
czuł nies—mowite wzruszenie. Łz— z—i T,8 milion— rocznie. Od roku PHHS
kręcita się w oku. Powróciły wspomniefirmą kieruje syn tó—chim— - echim q—nta d—wnych cz—sów - ójc— krzątające
bor.
go się po sklepie, wizyt klientów, z-p-Histori— Firmy q—bor to t—kże hichu skóry i p—sty do butów or—z m—ny
stori— ludzi, — w szczególności jednego z
wotającej wszystkich n— óbtad. Wzru
z—łóżycieli i twórcy sukcesu firmy - tószenie odebrało mu n— chwilę mowę, —
—chim— q-bor-.
potem z—czął z-st-n-wi-ć się czyje to
tó—chim urodził się T lutego IWPW
pismo. Ojc— czy m—tkiC e może pra
roku. t—kó młody chłopczyk b—rdzo czę
cownicy sklepu, którą z—trudni—ł ójciecC
sto cz—s spędz—ł w sklepie swojego ójc—,
Zbyt odległe cz—sy i wzruszenie nie po
przygląd—jąc się czynnościom wykonyzwoliły n— uzysk—nie odpowiedzi, —le
w—nym wtaśnie tam. To prawdopodob
może kiedyś p—mięć wróci i zn—jdziemy
nie wtedy pochwycił b—kcyta bycta szew
odpowiedz.
cem - obuwnikiem. S wtaśnie z d—tą uro
Z —rchiw—lnym dokumentem wiąże
dzin tó—chim— wiąże się nies-mowitsię jeszcze jedn— nies-mowit- historyj
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ką — mtanowicie dokument ten posi-dbłąd rachunkowy, tzn. nie zg—dz— się
sumą gdyż prawidłow— w—rtóść tow—rów i usług wynosi 8T. X— rachunku z—pis-n- jest n-tomi-st sum— n— w—rtóść
8S. hta j—sności chodzi oczywiście o 8T
m—rek, tj. ówczesnego pieniądz— będą
cego w publicznym obiegu w Republice
Weim—rskiej. Utó popełnił błąd rachunkowyC To jeszcze jedm tajemnicą którą
kryje nies—mowity dzisi—j dokument —rchiw—lny — kiedyś zwykły r—chunek skle
powy.
R—chunek ten stał się biletem w
powrót do przeszłości, do historii ro
dziny, która swój początek mtata w
Wielkich Strzelc—ch n— Śląsku Opol
skim, — fin—ł w Rosenheim w B—w—rii w
Xiemczech, dzisi—j głównej siedzibie Fir
my q—bor Shoes eq.
W—Idem—r q—id—

to—™him q—bor przed zdję™iem up—miętni—ją™ym strzele™ki sklep

t—nD SV l—t (Szymiszów) - Uompletnie jest dta mnie niezrozumtałe, że
polityk - i to z górnej półki - wypowtad— takie słów—. S—m czuję się góralem,
niskopiennym wprawdzie @takie to
góry), —le jedn—k... góralem, mimo że
od PH tat mieszk—m n— Śląsku i jestem
dumny, że Śląz—cy tak utożs-mi-ją się
ze swoją m—łą ojczyzną. hta mnie nie
liczy się n—rodowość - w—żny jest czło
wiek.
Rysz—rdD UU l—t (f—l™—rzowi™e) Pochodzę z Częstochowy, —le od IWS3
roku mieszk—m n— Śląsku. Słów— p-nt-rosł-w- U—czyńskiegó to jątrzenie,
włożenie kij— w mrowisko. ho tej pory,
bez względu n— wszystko, mimo różnic
- był spokój n— Śląsku i w rataj Polsce.
htaczegó nie m—my być dumni ze swo
jej n—rodowościC Woj— córką od PH tat
mieszk-jąc- w USe, jest obyw—telką
Stanów Zjednoczonych, tae w ż—dnej sytu—cji nie okryw—ł— swojej polskiej n—rodowości. htaczegó Śląz—cy m—ją się
tego wstydzić, tabo się nie przyzn-w-ć
do swojej śląskóściC Przecież to byłoby
tworzenie z—kł—m—ń... Powiem więcej
- nie widzę nic złego w postutacie —utónomii Śląsk—. eutonomta to nie óderw—nie od Polski.
P—wełD 3T l—t (Leśni™—) - Uorzenie
m—m śląskie, przyn—jmniej w połowie.
W domu jedn—c nigdy nie mówiło się po
śląsku. Urodziłem się tutaj, tae nie czując się Śląz—kiem, nie zn—jąc śląskiej
kultury —ni gw—y @czegó ż—łuję), jestem
„stąd”. W W—rsz—wie - jestem „stam
tąd”: od r—zu wyczuw—ją @— raczej słyszą,
bo jedn—c nieco in—czej mówię) moją
„śląskóść”. e co do słów o tożs—mości
n—rodowej. Świta się zmieni—. hziś pra
cujemy tu, jutro z— granicą. ho n—s też
przyjeżdż— coraz więcej obcokrajowców.
Podnoszenie kwestii n—rodowościowych
to wszystko z-b-w- polityków. e ci m—ją
b—rdzo j—sno sprecyzow—ne poglądy tyl
ko do chwili, kiedy dorwą się do wtadzy.
Wtedy z-czyn-ją l-wirow-ć. Przecież
moich sąstadów nie ocentam po tym,
czy są Chińczyk—mi, Rosj—n—mi czy Rom-mi, tylko po tym, j—<imi są sąsi-d-mi. Czy któryś jest miły i uczynny, czy
może wrzeszczy, że dzieci piłkę kopią
pod oknem. Poczuw—m się do polsko
ści i. do Polski j—<ó rałóści, choć też
utożs-mi-m się ze Śląskiem. Wrarając
do meritum - jestem rałym sercem z—
moją mtaą ojczyzną, choćby nie wiem
j—< górnolotnie to brzmtałó.
enn—EW—ri—x testem PP-letnią stu
dentką mieszk—jącą w Z-w-dzkiem. Stąd
też pochodzi rata mój— rodzin—. Wszy
scy w domu mówią po śląsku, z kolei
będąc n— zewnątrz - w szkole, pracy, ze
zn—jomymi, mówię czystą polszczyzną.
Postad—m podwójne óbywtaelstwo @polskie i niemieckie). Wimo tego, że część
rodziny wyjech-ł- do Xiemiec i spędz—m
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tam k—żde w-k-cje, to w pełni czuję się
Polką.
t—dwig—D SV l—t - Srytuje mnie mó
wienie o n—rodzie j—<ó monolicie i my
lenie n—rodowości z óbywtaelstwem, j—<
często się to zd—rz— politykom. Czy
T—tar @— mieszk—ją w Polsce od setek
l—t) nie jest polskim óbywtaelemC e
U—szubC W-rmi-k^ Śląz—kC ŻydC S-mmogtabym się określić tak: Ureuzung,
miesz—niec. W mojej rodzinie wymiesztay się n—rodowości @polską -ustri-ck— i litewsk—), religie @rzymsko-k-tolick— i ew—ngelick—), języki, wpływy
różnych kultur i wszelkie możliwe dóśwtadczenta z tym powiąz—ne, nie wyłącz—jąc tych n—jtrudniej szych, związ—nych z pobytami w óboz—ch, więzientach
i powojennymi „wędrówk—mi ludów”. S
choć o tym wszystkim mówiło się w
domu @niechętnie), bo było to w—żne
dta rodzinnej historii, to - p-r-doks-lnie - nie mtałó to dta n—s zn—czeni—. We
Wroctawiu, gdzie się urodzitam, to byta
norm—. T—m k—żdy mtał przodków
„skądś”, z b—g—żem różnych przejść.
Różnice n—s nie dzieliły. Łączyły. e
Wrocł—w to też Śląsk @chóć w potocz
nym rozumieniu ta n—zw— ogranicz— się
do Opolszczyzny i Śląsk— qórnego), więc
i z urodzeni— jestem Śląz—czką.
Sren—D 3I l—t— (temielni™—) e
Wprawdzie k—żdy m— prawo wyr-ż-ć
swoje opinie, tae to co powiedztał t—rosł—w U—czyński to już grub— przes—dta
Xie jestem stąd, nie czuję się Śląz—czką,
tae nikomu nie możn— odebrać pr-wpoczucta tożs—mości n—rodowej. Wói sąsiedzi m—ją pr—wo myśleć o sobie „je
steśmy Śląz—k—mi”.
t—nD SI l—t (gmin— Uj—zd) - te
stem polskim óbywtaelem, tae niemiec
kim Ślązakiem. Sm więcej się mówi, że
nie m— n—rodowości śląskiej, tym wię
cej osób przyzn— się do niej w spisie
n—rodowym: co, nie m— n—sC To pok—żemy, że jesteśmy3 X— tym stracą i Potacy, i Xiemcy. X—s przecież z—wsze
pociąg—łó to, co z-k-z-ne. T—k, j—k
d—wniej było z religią i chodzeniem do
kościół—. Uiedy przez wtadze było to
niemile postrzeg—ne, kościoły były peł
ne. Teraz coraz więcej w nich pustych
miejsc.
W—ri—D 3H l—t (Strzel™e ypolskie) e
ta m—m tajną sytu—cję, jestem miesz—nką polskości i śląskóści. Ołp— wtaczył w Wehrm—chcie, — dztadek w eU zestany był n— Sybir. B—bci— lepi zn—cómite pierogi, — ółm— kulół kluski. W
domu nie mówię po śląsku, tae od z—wsze śląski jest w rodzinie. Czuję się
Polką z z—korzenioną śląskóścią. Śląskóść jest częścią mojej tożs—mości. To
jest b—tazo ntaurtane. hzięki tym dwóm
elementom m—m cenny sk—rb, który
przek—żę moim dzieciom.
mg
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Jeśli wygr—™ie ten konkurs i
zdobędzie™ie kontr—kt n— r—towni™E
two medy™zne w dwó™h powi—t—™h nie pogorszy to dostępu mieszk—ń™ów powi—tu strzele™kiego do tego
typu uslugC fędzie wię™ej zespo
łów wyj—zdowy™hC Wię™ej k—retekC
Rezultat konkursu nic nie zmieni w
z—cresie dostępności do usług ratownictw— Pozostanie ta s—m— liczb— zespo
łów wyj—zdowych. Różnic— dotyczyć
będzie tylko dysponentów ratownictw—
Teraz w powi—t—ch krapkowickim i
strzeleckim jest ich dwóch - Szpital
Strzelce i Ftack. Potem będzie jeden:
tabo Szpital Strzelce tabo Ftack.
y powi—towy™h szpit—l—™h ost—t-

nio dośc głośno - z— spr—wą rządowy™h propozy™ji przekszt—ł™—ni—
i™h w spółki. J—k— jest p—ni opini—
n— ten tem—tC
Xowe przepisy nie z-kł-d-ją obo
wiązkowego przekształceni— szpital— w
spółkę. W— to n—stąpić w sytu—cji, gdy
pl-cówk- osiągnie ujemny wynik fin—nsowy, — s—morząd nie wyrazi woli po
kryci— straty. Czy to dobrze, czy nieC
W—m do tego —mbiw—lentny stosunek.
Przekształcenie szpital— d—je mu m.in.
możliwość ódptatnegó świ—dczeni— usług
p—cjentom, tae tylko w tych z—kres—ch,
w których nie m— kontraktu z XFZ. T—-

kie usługi stanowią kilk— procent budże
tu. hta kondycji szpital— decydujące z—ś
zn—czenie m— wysokość kontraktu z
XFZ, który niestety rośnie wolniej niż
koszty dzi-ł-ni- szpital— Rosną z— to
wymogi XFZ wobec ptacówek, ceny
mediów, lek—rstw i oczekiw-ni- ptacowe pielęgntarek i lek—rzy. Przekształce
nie szpital— niekoniecznie pomoże jego
fin—nsom. Z ostatnich d—nych wynik—,
że ók. 33 7 szpitali przekształconych
w spółki ztacończyłó rok PHIH z ujem
nym wynikiem fin—nsowym.
S jesz™ze jeden kontrowersyj

ny tem—tx z—trudni—nie pielęgni—rek. go jest lepszex kontr—kt ™zy
umow— o pr—™ęC J—k— form— stosow—n— jest w n—szym szpit—luC
W n—szym szpitalu z—trudni—my
pielęgntarki tylko n— umowę o pracę.
S—m— form— z-trudni-ni- n— umowę cy
wilno-prawną nie jest złą jeżeli dwie
strony wyrażą taką wolę. Środowisko
pielęgntarskie boi się jedn—c sytu—cji,
kiedy pr-cod-wc- będzie óferowta pra
cownikom tylko taką formę ztarudnienta - i to w celu z—pewnieni— sobie ich
większej dyspozycyjności, np. nie będą
przestrzeg—ne odpoczynki gw-r-ntow-ne przez pr—wo pracy. X— kontrakcie
z-r-bi- się, kiedy się pracuje. Proble
mem jest chorobowe, urlop. ele k—żdy
może to sk-lkulow-ć indywidutanie.
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Ukończenie R-letniego Technikum pozwoli gi zdobyć —tr—kcyjny z—wódx
technik elektronik

technik organizacji usług gastronomicznych
ebsolwent zdobędzie wiedzę i umie
jętności w z—kresie x stosow—ni— pod
stawowych z—s—d gospod—rki rynko
wej d org—nizow—ni— g—stronomicznej
obsługiD org—nizow—ni— żywieni— zbiorowegoD k—lkulow—ni— kosztów org—niz—cji i obsługi imprezD org—nizow—ni— i n—dzorow—ni— pr—cy z—plecz— g—stronomicznego i personelu przy ob
słudze imprez g—stronomicznych.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umie
jętności w z—kresiex czyt—ni— i wykonyw—ni— schem—tów mont—żowych
ukł—dów i urządzeń elektronicznychY
posługiw—ni— się techniką kompute
rową, oprogr—mow—niem n—rzędziowym i użytkowym wspom—g—jącym
projektow—nie i di—gnozow—nie urzą
dzeń elektronicznychY montażu, uruch—mi—ni— i testow—ni— urządzeń elek
troniczny^

technik handlowiec
ebsolwent zdobędzie wiedzę i umie
jętności w z—kresiex posługiw—ni— się
pojęci—mi ekonomicznymi or—z
pr—wnymi, —n—lizow—ni— rynku pod
względem oczekiw—ń i potrzeb klien
tów or—z ich z—chow—ń rynkowych ,
prow—dzeni— negocj—cji z dost—wc—mi i odbiorc—mi, stosow—ni— m—rketinguD w tym rekl—my i promocji, red—gow—ni— korespondencji h—ndlowej
w języku polskim i obcymD org—nizow—ni— dzi—ł—lności m—łej firmy
h—ndlowej d przygotowyw—ni— wł—ściwej dokument—cji sprzed—ży tow—rów i usługF

technik mechatronik
Wech—tronik— uczyD j—k m—szynę z—stąpić inteligentnym robotem lub
komputerowo wspom—g—nym syste
mem
Absolwent zdobędzie wiedzę i umie
jętności w z—kresiex czyt—ni—d —n—li
zow—ni—d — t—kże s—modzielnego
opr—cowyw—ni— dokument—cji tech
nicznej urządzeń i systemów mech—tronicznychY projektow—ni— i wytw—rz—ni— części i or—z zespołów m—szyn i urządzeń mech—nicznych
z wykorzystaniem technik komputerowychY wykorzystyw—ni— no
woczesnych techniki sterow—ni— m—szyn—mi i urządzeni—mi łączą
cych w sobie elektronikęD inform—tykę, mech—nikęD —utom—tykę i
robotykęF

technik spedytor
Absolwent zdobędzie wiedzę i umie
jętności w z—kresiex przyjmow—ni—
zleceń spedycyjnych, doboru środ
ków tr—nsportu, z—wier—ni— umów o
przewózD sporządz—ni— dokument—cji, kompleksowej obsługi spedycyj
nej ł—dunków or—z oceny kosztów
tr—nsportu i spedycjiF

technik agrobiznesu
Absolwent zdobędzie wiedzę i umie
jętności w z—kresiex projektow—ni—,
org—nizow—ni— i prow—dzeni— dzi—ł—lności gospod—rczej w —grobiznesieY
oceny j—kości podst—wowych pro
duktów rolniczych i spożywczych
or—z środków do produkcji rolniczej y
prow—dzeni— r—chunkowości w m—łych przedsiębiorstw—ch —grobiznesuf

technik obsługi turystycznej
Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w z—kresiex pozn—w—ni—
m—rkowych polskich produktów turystycznychY projektow—ni— tr—s
wyj—zdów turystycznychY prezentow—ni— —trakcji turystycznych w ję
zyku obcymY org—niz—cji pr—cy biu
ra podróżyY org—nizow—ni— imprez
turystycznychY sprzed—ży produktów
turystycznychY opr—cowyw—ni— pro
jektów produktów turystycznych w
języku obcymY obsługi klientów biu
ra podróży or—z org—nizow—ni— tu
rystyki wyj—zdowej i przyj—zdowej.

technik żywienia i gospodarstwa domowego
Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w z—kresiex dokonyw—ni—
oceny potr—w i n—pojów or—z oce
ni—nie zgodności ich wykon—ni— z
przepis—mi kulin—rnymiY pobier—ni—
prób potr—w i n—pojów do b—d—ń l—bor—toryjnychY n—dzorow—ni— przestrzeg—ni— wymogów s—nit—rnych
or—z bhp w pl—cówk—ch g—stronomicznych, opr—cowyw—ni— j—dłospisów or—z zest—wów potr—w i n—pojów, z uwzględnieniem z—s—d r—cjon—lnego żywieni—.

technik mechanik

technik ekonomista
Absolwent zdobędzie wiedzę i umie
jętności w z—kresiex posługiw—ni— się
podst—wowymi pojęci—mi ekono
micznymi, pr—wnymi, st—tystycznymiY n—będzie t—kże umiejętności
w z—kresie prow—dzeni— ewidencji fin—nsowej m—łych i dużych przed
siębiorstw z wykorzystaniem nowo
czesnych progr—mów księgowych.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w z—kresiex org—nizow—ni— i n—dzoru produkcji, montażu,
n—pr—w i konserw—cji m—szyn i urządzeńY wykryw—ni— i usuw—ni— przy
czyny —w—rii m—szyn or—z uszkodzeńY opr—cowyw—ni— dokument—cji
technicznej i ruchowej produkcji
m—szyn i urządzeńY org—nizow—ni— i
obsługiw—ni— st—nowisk pr—cy w z—leżności od rodz—ju wykonyw—nych
z—d—ń.

Z—s—dnicz— szkol— z—wodow— @P- lub Q-letni—A
Z—jęci— pr—ktyczne n— W—rszt—t—ch Szkolnych w z—wod—chx
ślus—rz
oper—tor obr—bi—rek skr—w—jących

Zespól Szkól Z—wodowych nr I to t—kżex
b

b
b
b

b
b

Z—jęci— pr—ktyczne w
z—kł—d—ch pr—cy w z—wod—chx stol—rz, sprzed—wc—, mur—rz, fryzjer, ślus—rz, kuch—rz m—łej g—stronomii, dek—rz, piek—rz, m—l—rz-t—peci—rz,
elektryk, mech—nik poj—zdów s—mo chodowych,
oper—tor
obr—bi—rek
skr—w—jących innychF

nowoczesn— b—z— dyd—ktyczn— @m.in. W nowoczesnych pr—cownix g—stronomiczn—, obsługi turystycznej, spedytor—, r—chunkowości, przedsiębiorczości, h—ndlowc—, mech—troniczn—, elektryczn— i elektroniczn—y kompleks boisk sporto
wych ORLSU PHIPA
możliwość zdobyw—ni— dod—tkowych umiejętności i kw—lifik—cji w projekt—ch unijnych
różnorodne imprezy o ch—r—kterze kulturalnym, npF hni
iuropejskie, Świ—towy hzień Przedsiębiorczości, koncerty
spotk—ni— z ciek—wymi ludźmi @him—l—istk— -King— f —r—nowsk—, europoseł - h—nut— t—złowieck—, poseł - Rysz—rd
q—ll—A
imprezy ch—ryt—tywne
ogólnopolskie konkursy przedmiotowe, turnieje
i z—wody sportowe

Szkoł— osiąg— wysokie wyniki egz—minów zewnętrznych or—z
czołowe miejsc— w konkurs—ch ogólnopolskich, dzięki czemu
zost—liśmy ujęci w r—nkingu szkół „Rzeczpospolitej” i „Per
spektyw”.

Podanie do Zespołu szkół Zawodowych nr 1
w strzelcach Opolskich można składać
w terminie PQ.05.P011-10.0T.P011.
Wzór podania można pobrać w sekretariacie szkoły
lub na stronie www.zsz1strzelce.pl

tesienią IWPI roku R—d— emb—s—dorów ost—te™znie ust—lii—
przebieg nowej - nigdy doty™h™z—s w tej formie nieistnieją™ej - poP
sko - niemie™kiej gr—ni™y n— qórnym Śląsku Zrośnięty od stule™iD
wielokulturowym i wielojęzy™zny region mi—l odtąd funk™jonow—ć w
r—m—™h dwó™h różny™h org—nizmów p—nstwowy™hF Przekr—™z—nie
gr—ni™ n— 17 l—t st—lo się ™odziennym doświ—d™zeniem tysięcy qórE
nośląz—kówFFF- tymi słow—mi otwier— wystawę ,,Na granicy. Rzecz
o czasachD ludziach i miejscach” jeden z b—nerów inform—cyjnychF Zwiedz—jący widzą urzędową t—bliczkę „Urząd celny”, szl—b—n
gr—niczny.. .Przechodząc przez symboliczną gr—nicę polsko-nie
miecką, cof—ją się o WH l—t...
gzy kwesti— powst—ń śląskich istnieje w świ—domości młodych
strzelcz—nC t—ki wpływ mi—ły powst—ni— dl— n—szego współczesnego
życi—C gzy wziąłbyś udzi—ł w powst—muC- w —uli Liceum Ogólno
kształcącego, gdzie eksponow—n— jest wyst—w— homu Współpr—cy
Polsko-Niemieckiej w qliwic—ch, pomiędzy zwiedz—jącymi przech—dz—ją się również uczniowie - „dziennik—rze”, przeprow—dz—jący sondę
wśród gościF Sch z—piski odzwierciedl—ją b—rdzo różne post—wy.
Xie m—m sz™zególnej wiedzy n— tem—t powst—n- przyzn—je Prze
mek W—sło, trzeciokl—sist— z Publicznego qimn—zjum nr I- — le gdy
by wybu™hlo powst—nieD ™h™i—lbym być powst—n™em i w—l™zyć o
Polskę- dod—je.
ffliemD że były trzy powst—ni—d —le dokl—dny™h d—t nie p—mięt—modpowi—d— W—ciek f ąk z tej s—mej kl—sy. - X— pewno br—lbym
udzi—l w powst—niu- dekl—ruje- — n— wystawie n—jb—rdziej podob—ją
mi się dwujęzy™zne n—pisy.
ho w—lki r—czej nie przystąpiłby n—tomi—st P—weł hwor—czekx Wyst—w— podob— mi sięD —le ™ieszę sięD że nie musimy żyć w t—mty™h
™z—s—™h- mówi.
N— nieco dłuższą wypowiedź d—je się n—mówić W—łgorz—t— Woj
dyło- n—uczycielk— i opiekunk— gościnnej grupy zwiedz—jących wy
st—wę gimn—zj—listów. -Swoją wiedzę n— tem—t powst—Ód wyniesioną
z l—t n—uki szkolnejD o™eni—m j—ko dobrą- mówi- — n— wyst—wie
odn—l—zl—m zn—ne sobie elementy gr—ni™zneD które p—mięt—mD poniew—ż mój mąż po™hodzi z terenówD który™h doty™zy ekspozy™j—dod—je.
Włodzieży podob— się również film ,,gz—s grozy”, n—kręcony
przez lice—listów specj—lnie n— ok—zję roku rocznicowego powst—ń
śląskich. To świ—dectwo współczesnej świ—domości historycznej sku
pionej wokół tem—tu powstańczego. W filmie p—d—ją trzy krótkie
pyt—ni—x Sle było powst—ń śląskichC, O co w—lczyli powst—ńcyC, qdzie
rozegr—ł— się n—jwiększ— bitw— SSS powst—ni— śląskiegoC
Wśród odpowi—d—jących i młodzież szkoln—, i seniorzy z homu
Pomocy Społecznej, i przyp—dkowi przechodnie n— ulicy. Sle osób,
tyle zd—ń, opinii, wi—domości. N— koniec wypowiedź historyk— h—riusz— Szczypury. Ogląd—jąc film, możn— z—wstydzić się r—zem z
—nkietow—nymi w ulicznej sondzie, możn— uzupełnić wiedzę w cz—sie
miniwykł—du lice—lnego n—uczyciel—. Wszystko to z ok—zji trw—jącego wł—śnie Roku Powst—ń Śląskich.
Smponując— wyst—w— homu Współpr—cy Polsko-Niemieckiej już
opuścił— —ulę strzeleckiego ogólni—k—. Pozost—ł— po niej ,,Usięg—
p—miątkow—”, — w niej wpisx ,,T— wyjątkow— lek™j— historii pozwolil—
n—m spojrzeć w inny sposób n— t—mte ™z—sy i świ—t ludziD którzy
musieli zm—g—ć się z problem—miD o który™h wspól™ześnie z—™zyn—
się z—pomin—ć”. gz—s pok—że, co młodzi ludzie zrobią z t—k sformułow—n— refleksją.
horota Waćkula

Wiosn—d zmysły i nauka
Pod tym h—słem odbył się PI SSS
PHII w vO im.
Wieszk— S w Z—w—dzkiem kolejny
Festiw—l N—uki. T—kie festiw—le to jed
no z dzi—ł—ń re—lizow—nych w r—m—ch
projektu „P—rtnerzy
w n—uce”, — ich ce
lem jest pok—z—nie
uczniom, że n—uk—
może być ciek—w—.
Służą temu różne
pok—zy, doświ—dczeni— i gry, dzięki którym jedni uczniowie pozn—ją
coś nowego, inni mogą spr—wdzić swoją wiedzę, — jeszcze inni dzielą
się ze swoimi koleż—nk—mi i koleg—mi efekt—mi swoich p—sji i poszukiw—ń.
T—k było i tym r—zem w „Wieszku”. N—jpierw społeczność szkoln—
zgrom—dził— się w s—li gimn—stycznej, gdzie uczniowie z sekcji przed
siębiorczości przeprow—dzili przygotow—ny przez siebie quiz wiedzy
o kr—j—ch Unii iuropejskiej. Wi—ł on formę gry pl—nszowej, w której
pionk—mi byli uczniowie - przedst—wiciele poszczególnych kl—s, —
pol— stanowiły koł— z wym—low—nymi fl—g—mi p—ństw UE. Po rzucie
kostką uczniowie przesuw—li się n— odpowiednie pole i losow—li pyta
nie dotyczące tego kr—ju, n— którego fl—dze się z—trzym—li. Ryw—liz—cję wygrał— kl—s— SSb. N—stępnie uczniowie zost—li podzieleni n— T
grup, k—żd— z nich ud—ł— się do innej kl—sy, gdzie odbyw—ły się różne
pok—zy i doświ—dczeni—. U—żd— grup— zobowiąz—n— był— obejść wszyst
kie st—nowisk— i zob—czyć prezentow—ne doświ—dczeni—. W przygo
tow—nie tych pok—zów z——ng—żow—ło się IS uczniów z kl—s pierw
szych i drugich. W kolejnych s—l—ch możn— więc było zob—czyć
doświ—dczeni— związ—ne z wł—ściwości—mi powietrz—, funkcjonow—niem wzroku, zmysł—mi sm—ku i dotyku, refleksem i czuciem or—z
doświ—dczeni— z optyki i elektrom—gnetyzmu. hużo emocji wzbudzi
ły pok—zy tzw. złudzeń wzrokowych or—z doświ—dczeni— związ—ne z
rozczepieniem świ—tł—. Uto chci—ł mógł też spr—wdzić któr— część
język— odczuw— b—rdziej, — któr— mniej sm—k słodki, kw—śny i słony.
Wożn— było się również dowiedzieć dl—czego p—pier w szkl—nce z—nurz—nej w wodzie pozost—je suchy i j—k to się dzieje, że dw— kubeczki
po jogurcie ust—wione n— sobie z—chowują się j—kby były sklejone,
choć nikt ich nie sm—row—ł klejem.
Uońcowym —kcentem festiw—lu było rozstrzygnięcie konkursu
n— n—jciek—wszą W—rz—nnę wykon—ną z surowców wtórnych. Uonkurs wygr—ł— kl—s— SSc. Nie z—br—kło też czegoś dl— ci—ł—. Po t—k dużej
d—wce inform—cji i ciek—wostek n—ukowych wszyscy mogli się posi
lić kiełb—ską z gril— przygotow—nego w szkolnym ogródku przez
wolont—riuszy klubu dctivd. Smprez— t— pok—z—ł—, że możn— pierw
szy dzień wiosny spędzić pożytecznie i ciek—wie, — nie m—rnując cz—s
n— w—g—r—ch.
feata qratzke
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zeRZĄh pywseTu STRZiVEguiEqy
działając na podstawie art. 1Q ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia PR kwietnia POOQr.
@hz.U. z dnia POIOr.D Xr 2QRd poz.1SQT z późn. zm.) oraz Uchwały Xr IYGSOGll Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 2T stycznia POII r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działałnośc pożytku pubłicznego w roku 2011”
ogł—szax
otw—rty konkurs ofert dl— org—niz—™ji pozarządowy™h n— wsp—rcie re—lizaE
™ji n—stępują™y™h z—d—ń publi™zny™hx

Sf

Wypo™zynek pod™z—s w—k—™ji letni™h dl— dzie™i i młodzieży z powi—E
tu strzele™kiego z element—mi sportu eduk—™ji i rekre—™jiF
e

SSf

e

SSSf

kwot— dot—™jix R HHH zł

yrg—niza™j— różnej formy wy™ie™zek dl— m—ły™h i duży™h mieszk—ń™ów powi—tu strzele™kiego ™elem pozn—ni— bog—™tw— przyrodni™zegoD
—r™hitektoni™znego i history™znego powi—tu strzele™kiego i okoli™yF
e

VSSf

kwot— dot—™jix V HHH zł

kwot— dot—cjix T HHH zł

iduk—™j— prze™iwpożarow— poprzez sport or—z inne zaję™i— o ™h—r—kterze eduka™yjnym

m—jącym n— ™elu wzrost świ—domoś™i społe™znej odnośnie z—grożeń
pożarowy™hF
e kwot— dot—™jix T HHH zł
VSSSf Promo™j— zdrowi— i profil—ktyk— zdrowotn— - zwiększenie świ—domoś™i z—grożeń ™horob—mi ™ywiliz—™yjnymiD —symil—™j— ™hory™h w
środowisku z—ję™i— służą™e popr—wie zdrowi— i kondy™ji wr—z z
reh—bilit—™jąF
e

kwot— dot—™jix V HHH zł

szenie świ—domoś™i z—grożeń ™horob—mi ™ywiliz—™yjnymiD —symil—™j— ™hory™h w środowisku z—ję™i— służą™e popr—wie zdrowi— i kondy™ji wr—z z
reh—bilit—™ją będą wspier—ne dzi—ł—ni— skierow—ne do mieszk—ńców powi—tu

strzeleckiego o ch—r—kterzex
e
prop-gow-ni— inform—cji o zdrowym trybie życi—poprzez org—niz—cję kon
kursów, konferencji, semin—iów, szkoleń, publik—cję broszur i innych
m—teri—łów inform—cyjnych,
e
progr—mów promujących zdrowy tryb życi—,
e
dzi—tań profil—ktycznych z—pobieg—j ących powst—niu i rozwoj owi chorób
społecznych typux cukrzyc—, mi^dży^ i innych schorzeń przewlekłych,
e
b—d—ń profitaktycznych w kierunku chorób cywiliz—cyjnych,
e
z—jęć o ch—akterze sportowym i reh—bilit—cyjnym, służącym popr—wie
kondycji i wydolności org—nizmu.
PA

Wysokość środków publi™zny™h przezn—™zony™h n— re—liz—™ję z—d—ńF

P.I. X— re—liz—cję powyższych z—d—ń przezn—cz— się sum—ycznie kwotę TH HHH
zł zgodnie z Uchw—łą Xr SSSGRPGIH R—dy Powi—tu Strzeleckiego z dni— PW
grudni— PHIH r. w spr—wie budżetu powi—tu strzeleckiego n— rok PHII.
P.P. Uwot— przezn—czon— n— re—liz—cję poszczególnych z—d—ń może ulec zmniej
szeniu w przyp—dku stwierdzeni—, iż z—d—nie możn— zre—lizow—ć niższym
kosztem n—kł—dów fin—nsowych bądź w przyp—dku innych w—żnych przyE
czyn związ—nych z koniecznościąpomniej szeni—wyd—tków ponoszonych
z budżetu powi—tu n— z—d—ni—publiczne, — niemożliwych do stwierdzeni—
w trakcie ogłoszeni— otw—tego konkursu ofert.
P. Q. Wnioskowa— w ofercie kwot— dotacji nie może być wyższ— od ogłoszonej
w otw—rtym konkursie ofert n— d—ne z—d—nie.
Q)

Q. I.

Z—s—dy przyzn—w—ni— dot—™jiF

W przyp—dku wyboru ofert, zlecenie re—liz—cji z—d—ń n—stąpi w formie
wsp—r™i— z-d-ni—F

I) Pormy re—liz—™ji z—d—ńF
IfIf W r—m—ch z—d—ni— Wypo™zynek pod™z—s w—k—™ji letni™h dl— dzie™i i
młodzieży z powi—tu strzele™kiego z element—mi sportu eduk—™ji i rekre—™ji

będą wspier—ne dzi—ł—ni— skierow—ne do dzie™i i młodzieży powi—tu strzele™kieE
go o ™harakterzex
e
nieobozowy™h turnusów letni™h dl— dzie™i i młodzieżyD zwł—szcz— po™hoE
dzących z rodzin ubogi™hD
e
wy™ie™zek rekre—™yjno - turysty™zny™hD
e
różny™h przedsięwzięć —rtystycznych,
e
konkursów pl—stycznych, te™hni™zny™hD
e
gier i z—b—wD również plenerowy™hD
e
eduk—cji poprzez z—b—węD
e
prop—gow—ni— zdrowego stylu życi— npF sport jdko —ltern—tyw— dl— neg—E
tywnych post—wD z—chow^
e
z—jęć o ch—r—kterze profil—ktyki uztaeżnień - pog—d—nki, wizu—liz—cjeD
e
z—jęć sportowych npF n—uki pływ—ni—, biegów n— orient—cję itpF
e
z—jęć kultur—lno - eduk—cyjnych npF projekcje filmoweD insceniz—cje teE
—tr—lne.
IfPf W r—m—ch z—d—ni— Popul—ryz—™j— i org—niz—™j— sportu drużynowego
będąwspier—ne dzi—ł—ni— skierow—ne do mieszk—ńców powi—tu strzeleckiego o
ch—r—kterzex
e
z—jęć wprow—dz—j ących elementy gry zespołowej w ztaeżności od trenow—E
nej dyscypliny sportu,
e
imprez sportowoErekre—cyjnychD
e
uczestnictw— reprezentacji sportowych powi—tu w z—wod—ch region—lnych
i ogólnopolskichD
e
treningów dl— dzieci i młodzieżyD
e
turniejów, mistrzostwD
e
promocj i kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnio
nej sportowoD
e
w rsm—ch z—d—ni— nie będzie wspier—ne uczestnictwo klubów sportowych
w rozgrywk—ch ligowychF
IfQf W r—m—ch z—d—ni— Promow—nie u™zestni™tw— m—ły™h i duży™h mieszk—ń™ów Powi—tu Strzele™kiego w ży™iu kultur—lnym - eduk—™j— poprzez
z—ję™i— muzy™zneD pl—sty™zneD te—tr—lneD wok—lneD t—ne™zne - rozwij—nie
t—lentu i zainteresow—ń różnymi rodz—j—mi sztuki wśród mieszk—ń™ów po
wi—tu strzele™kiegoD —ktywny udzi—ł w wyd—rzeni—™h kultur—lny™h będą

wspier—ne dzi—ł—ni— skierow—ne do mieszk—ńców powi—tu strzeleckiego o ch—E
r—kterzex
e
teoretycznych i pr—ktycznych z—jęć muzycznych - gr— n— instrumentach,
śpiewD t—niec, n—uk— nutD
e
koncertówD recit—li i występów o ch—r—kterze muzycznymD
e
spotk—ń z —rtyst—mi związ—nych z eduk—cją kultur—lnąD
e
konkursów obejmujących tem—tykę szeroko pojmow—nej sztukiD
e
przedst—wień i z—jęć te—tr—lnychD
e
org—niz—cj i plenerów m—l—rskich czy rzeźbi—rskich.
IfRf W r—m—ch z—d—ni— Prop—gow—nie kultury - oby™z—jów i tr—dy™ji mniejszoś™i n—rodowy™h i etni™zny™h z—mieszk—ły™h n— terenie Powi—tu
Strzele™kiego będą wspier—ne dzi—ł—ni— skierow—ne do mieszk—ńców powi—tu

strzeleckiego o ch-r-kterzex
e
popul—ryz—cji i eduk—cji społeczeństw— w z—kresie z—chow—ni— dziedzictw—
kulturowego powi—tu strzeleckiego,
e
dzi—tań promujących wielokulturowość, w tym kulturę mniejszości n—rodowych i etnicznych,
e
festynów kulturowych z n—ciskiem n— kultury mniejszości n—odowych i
etnicznych z—mieszkujących powi—t,
e
wyst—w prezentuj ących ch—r—kterystyczne elementy d—nej kultury @potr—E
wy, stroje itp.A
IfSf W r—m—ch z—d—ni— Popul—ryz—™j— i org—niz—™j— sportów sztuki w—lki
będą wspier—ne dzi—ł—ni— skierow—ne do dzieci i młodzieży powi—tu strzeleckieE
go o ch—r—kterzex
e
z—jęć z z—kresu sztuk w—lki,
e
treningów dl— dzieci i młodzieży,
e
turniejów, mistrzostw, z—wodów sportowych,
e
z—jęć teoretycznych prop—gujących ideę sportów w—lki,
e promocji kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej
sportowoF
IfTf W r—m—ch z—d—ni— yrg—niz—™j— różnej formy wy™ie™zek dl— m—ły™h i
duży™h mieszk—ń™ów powi—tu strzele™kiego ™elem pozn—ni— bog—™tw— przyrodni™zegoD —r™hitektoni™znego i history™znego powi—tu strzele™kiego i okoli™y będąwspier—ne dzi—ł—ni— skierow—ne do mieszk—ńców powi—tu strzeleckieE

go o ch-r-kterzex
e
wycieczek kr—j ozn—wczych w powiecie strzeleckim,
e
r—j dów turystycznych w powiecie strzeleckim,
e
spotk—ń i prelekcji poświęconych lok—lnej historii i kulturze,
e
konkursów związ—nych ze zn—jomością lok—lnej historii, tr—dycji i kultu

ry.
IfUf W ram—ch z—d—ni— iduk—™j— prze™iwpoż—row— poprzez sport or—z inne
z—ję™i— o ™h—r—kterze eduk—™yjnym m—ją™ym n— ™elu wzrost świ—domoś™i
społe™znej odnośnie z—grożeń poż—rowy™h będą wspier—ne dzi—ł—ni— skieroE

w—ne do mieszk—ńców powi—tu strzeleckiego o ch—r—kterze x
e
programów eduk—cyjnych z z—g—dnieni—mi ochrony przeciwpoż—rowej
(ppożfA,

-

e

Popul—ryza™j— i org—niz—™j— sportów sztuki w—lkiF
e

VSf

kwot— dot—cjix T HHH zł

Prop—gow—nie kultury - oby™z—jów i tr—dy™ji - mniejszoś™i n—rodowy™h i etni™zny™h z—mieszk—ły™h n— terenie Powi—tu Strzele™kiegoF
e

Vf

kwot— dot—™jix II HHH zł

Promow—nie u™zestni™tw— m—ły™h i duży™h mieszk—ń™ów Powi—tu
Strzele™kiego w ży™iu kultur—lnym - eduk—™j— poprzez zaję™i— muzy™zE
neD pl—sty™zneD te—tr—lneD wok—lneD t—ne™zne - rozwij—nie t—lentu i
z—interesow—ń różnymi rodz—j—mi sztuki wśród mieszk—ń™ów powro
tu strzele™kiegoD —ktywny udzi—ł w wyd—rzeni—™h kultur—lny™hF
e

SVf

kwot— dot—™jix II HHH zł

Popul—ryza™j— i org—niz—™j— sportu drużynowegoF

konkursów pl—stycznych, technicznych o powyższej tem—tyce,
turniejów z z—kresu wiedzy ppożF,
e
z—j ęć, z—wodów sportowych ukierunkow—nych n— dzi—ł—ni—ppożF
IfVf W ram—ch z—d—ni— Promo™j—zdrowi— i profil—ktyk— zdrowotn— - zwięk
e

hot—cj— zost—nie przek—z—n— oferentom, którzy wyk—żą w ofercie n—jwiększą zgodność proponow—nego z—d—ni— z kryteri—mi pod—nymi w
pkt.T.
3.3. Wnioskod—wc— zobowiązuje się do z—pewnieni— fin—nsowego wkł—du
wtasnego n— poziomie ™o n—jmniej S7 w—rtoś™i o™zekiw—nej dot—™ji.
QfR
W wyniku re—liz—cji z—d—ni— w—rtość z—dekl—row—nego fin—nsowego
wkł—du wtasnego nie może ulec zmniejszeniu w odniesieniu do dekl—row—nej kwoty w ofercieF
QfS
hot—cj—będzie przek—z—n— zgodnie z trybem określonym w podpis—nej
umowieF
QfTf hot—cj—może zost—ć przyzn—n— jedynie podmiotowi wymienionemu w
Ustawie o dzi—ł—lności pożytku publicznym i o wolontari—cie z dni— PR
kwietni— PHHQ r. (DzfU. z dni— PHIHr., Xr PQR, pozfISQT z późn.zm.),
jeśli jego cele statutowe obejmują dzi—ł—lność w z—kresie z—d—ni—, o
którego wsp—rcie się ubieg—.
Q.Uf Xiewykorzystane dotacje n—leży zwrócić n— r—chunek b—nkowy StaroE
stw— Strzeleckiego do IR dni po upływie terminu re—liz—cji z—d—ni—
objętego podpis—ną umową. yd kwot niewykorzystanych dotacji i nie
zwróconych wGw terminie będą n—licz—ne odsetki j—k z— z—ległości pod—tkoweF
QfVf W przyp—dku stwierdzeni—j —kichkolwiek uchybień w stosunku do w—e
runków z—w—rtych w umowie z—równo pod względem rzeczowym, j —k i
fin—nsowym z—d—ni—, npF x wyd—tkow—nie środków niezgodnie z ich przeE
zn—czeniem, wyd—tkow—nie niegospod—rne i nieuz—s—dnione bądź s—mowolne zmi—ny w z—kresie programowym, Z—rząd powi—tu z—strzeg— sobie
pr—wo do wstrzym—ni— fin-nsow-ni— z—d—ni— i wystąpieni— o zwrot dot—cji wr—z z odsetk—mi j—k z— z—ległości pod—tkoweF
QfWf W przyp—dku określonym w pktF 3.2 odsetki będą n—licz—ne od dni—
przek—z—ni— dotacji.
Q. IHf Uoszty poniesione przez oferent— związ—ne z z—d—niem — poniesione
przed podpis—niem umowy nie są przedmiotem dotacji.
Q.P.

-

SfIIf yfert— nie może doty™zyć dzi—ł—ńD który™h re—liz—™j—już się rozpo™zęł—D bądź który™h re—liz—™j— rozpo™znie się przed podpis—niem umowyF

S. IPf W ofercie n—leży wsk—z—ć termin związ—ni— ofertą, który nie może być
krótszy niż do dni—rozpoczęci—re—liz—cji z—d—ni— zgodnie z h—rmonogr—mem oferent—.
6)

W—runki i termin re—liz—™ji z—d—ńF
hot—cj— będzie przyzn—n— n— z—d—ni— rozpo™zyn—ją™e się nie w™ześniej niż PH m—j— PHII roku
R.Pf Z—d—nie n—leży zre—lizow—ć nie później niż do QI grudni— PHII r

R.Qf

R. Rf

SA

yst—teczny termin dostarczeni— spr—wozd—ń merytorycznych i fin—nsowych upływ— w terminie QH dni od d—ty z—koń™zeni— re—liz—cji z—d—ni—
z—w—tej w umowie.
Z—d—nie powinno być zre—lizow—ne z n—jwyższą starannością zgodnie z
w—runk—mi przedstawionymi w ofercie i z—kceptow—nymi w umowie.

UA

Snform—™j— o wysokoś™i dot—™ji przyzn—ny™h w roku PHIHf

Podmioty
otrzymują™e dot—™ję

X—zw— z—d—ni—
Sf

SSf

SSSf

SVf

Nf

VSf

W—runkiD termin skł—d—ni— ofert or—z tryb i™h rozp—tryw—ni—F

S. If yferty n—leży przygotow—ć n—s druk—ch zgodnie ze wzorem określonym w
Rozporządzeniu Winistr— Pr—cy i Polityki Społecznej z dni— IS grudni—
PHIHr. (Dz.Uf z PHII r. Xr T, poz. PSA w spr—wie wzoru oferty i ramowe
go wzoru umowy dotyczących re—liz—cj i z—d—ni—publicznego or—z wzoru
spr—wozd—ni— z wykon—ni— tego z—d—ni—.
S.Pf W zór oferty or—z wzór umowy dostępny j est w wersj i elektronicznej n—
stronie internetowej powi—tu w dzi—le ngo.pl www.powi—tstrzelecki.pl
lub
w
siedzibie
St—rostw—
Powi—towego
przy
ul. tord—nowskiej P w pok. QIH.
S.Qf Z wybr—nym oferentem z—w—rt— zost—nie umow—, której wzór dostępny
jest w wersji elektronicznej n— stronie internetowej powi—tu w dzi—le
ngo.pl www.powi—tstrzelecki.pl lub w siedzibie Starostw— Powi—towego przy ul. tord—nowskiej P w pok. QIH.
S.R. yferty n—leży skł—d—ć do dni— PT kwietni— PHII r do godziny ISxQHf
S.Sf yfert— nie będzie br—ł— udzi—łu w konkursie, jeślix
jest niekompletn—,
zost—ł— złożon— po upływie wyzn—czonego terminu (decyduj d—t— wpływuA,
zost—ł— złożon— wr—z z z—łącznik—mi n— innych druk—ch,
z—wier— istotne uchybieni— względem wymogów form^nych,
oferent nie jest uprawniony do ubieg—ni— się o dotację,
z—w—te w ofercie dzi—ł—ni— są niezgodne z z—d—niem wytyczonym w
konkursie.
S.T. hecyzj—o odrzuceniu oferty lub o nie przyzn—niu dotacji jest ost—teczn—
i nie przysługuje od niej odwoł—nie.
S.U. yferty możn— przesył—ć pocztą lub skł—d—ć osobiście w z—mkniętych
kopertach n— —dresx
Starostwo Powi—towe w Strzelc—ch ypolskich
ul. tord—nowsk— P, RU-IHH Strzelce ypolskie
z dopiskiemx „ytw—rty konkurs ofert n— z—d—niex X—leży wsk—z—ć tytuł
z—d—ni— zgodnie ze skł—d—ną ofertą. Xie otwierać do dni— PT kwietni—
PHII”.
S.V. yferty wr—z z z—łącznik—mi n—leży n—desł—ć lub złożyć w I egzempl—rzu.
S.W. X—desł—ne bądź złożone oferty nie podleg—j ą zwrotowi.
S.IHf Wr—z z ofertą n—leży przesł—ć n—stępuj ące z—łączniki (orygin—ł lub kopi—
potwierdzon— „z— zgodność z orygin—łem” i podpis—n— przez osobę upow—żnioną do reprezentow—ni— org—niz—cjiAx
kopi— —ktutanego odpisu z Ur—jowego Rejestru Sądowego, innego reje
stru lub ewidencji,
st—tut podmiotu,

Uryteri— stosow—ne przy wyborze ofertyF

T. I. Przy wyborze oferty pod uw—gę będą brane w szczególności n—stępuj ące
kryteri—x
zgodność merytoryczn— oferty ze wsk—z—ni—mi z—w—tymi w ogłoszeniux
zgodność oferty z z—d—ni—mi publicznymi re—lizow—nymi przez powi—t
strzelecki, — określonymi szczegółowo w „Progr—mie Współpracy z yrg—niz—cj-mi Poz—sądowymi innymi podmiotami prow—dzącymi dzi—ł—l
ność pożytku publicznego w roku PHII” - dostępny n— stronie www.powi—tstrzelecki.pl w dzi—le ngo.pl
mont—ż fin—nsowy z—d—ni—,
—tr—kcyjność proponow—nego programu re—liz—cji z—d—ni—,
progr—m profil—ktyczny - j eśli dotyczy,
posi—d—ne z—soby osobowe —dekw—tne do proponow—nego z—d—ni—D
z—gw—rantow—ne z—soby loktaowe i rzeczowe —dekw—tne do proponow—nego z—d—ni—,
z—proponow—n— różnorodność form re—liz—cj i z—d—ni—,
liczb—beneficj entów docelowych z—d—nią
efekty re—liz—cji z-d-ni— i ich mierztaność,
dotychcz—sowe proj ekty zre—lizow—ne w op—rciu o zewnętrzne źródł— fin—nE
sow-ni—D
powiąz—nie wyboru grupy docelowej z z—d—ni—mi wtasnymi powi—tu wsk—z—nymi w Ust—wie z dni— S czerwc— IWWV r. o s—morządzie powi—towym
@hz. U. z PHHI r. Xr IRP, poz. ISWP z późn. zm.A,
struktur— odbiorców i wyj—śnienie celowości jej doboru,
oświ—dczenie w re—liz—cj i z—d—ń —n—logicznych.

RA

R. If

spr—wozd—nie merytoryczne i fin—nsowe z— rok PHIH (bil—ns, r—chunek
wynikówG zysków i str—t, inform—cje dod—tkoweA,
Uw—g—x w przyp—dku gdy rok bil—nsowy d—nej org—niz—cji nie pokryw—
się z rokiem ktaend—rzowym dopuszcz—lne jest złożenie z—twierdzonego
spr—wozd—ni—merytorycznego i fin—nsowego z— PHHW rok, — w przyp—dku
otrzym—ni— dotacji, w późniejszym terminie n—leży uzupełnić ofertę o
—ktu—lne, z—twierdzone spr—wozd—ni— z—rok PHIH,
umowę p—tnerską lub oświ—dczenie p—rtner—,
ewentu—lne rekomend—cj e.

„t—k —ktywnie spędzić wolny ™z—s
poz— szkołą” wypo™zynek podE
™z—s w—k—™ji letni™h dl— dzie™i i
młodzieży z powi—tu strzele™kieE
go z element—mi sportu eduk—™ji i
rekre—™ji
„W poszukiw—niu talentów sporE
towy™h” e popul—ryz—™j— i org—niE
z—™j— sportu drużynowego
„W tow—rzystwie muzyki’^ eduk—E
™j—poprzez z—ję™i— muzy™zneD rozE
wij—nie t—lentu i z—interesow—ń
muzy™zny™h wśród mieszk—ń™ów
powi—tu strzele™kiegoD —ktywny
udzi—ł w wyd—rzeni—™h muzy™zE
ny™h
„Poznaj n—szą wielokulturowość”
- ™zyli oby™z—je i tr—dy™je kultyE
wow—ne od pokoleń w powie™ie
strzele™kim
„X—jwiększą umiejętnoś™ią jest
unik—nie w—lki” ™zyli obronn— Ae
lozofi— ws™hodni™h sztuk w—lki
j—ko sposób n— kszt—łtow—nie
™h—r—kteru i wy™how—nie dzie™i i
młodzieży
„gz—s dl— —ktywny™h”E ™zyli org—E
niz—™j— różnej formy wy™ie™zek
dl— m—ły™h i duży™h mieszk—ń™ów
powi—tu strzele™kiego ™elem poE
zn—ni— bog—™tw— przyrodni™zegoD
—r™hitektoni™znego i history™zneE
go powi—tu strzele™kiego i okoliE

™y
VSSf „W poszukiw—niu t—lentów sporE
towy™h” - popul—ryz—™j— piłki
rę™znej n— Ziemi Strzele™kiej or—z
org—niz—™j— sportu drużynowego
dzie™i i młodzieży
VSSSf „Z—db—j o swoje zdrowie” ™zyli
promo™j— zdrowi— i profil—ktyk—
zdrowotn— - zwiększenie świ—doE
moś™i z—grożeń ™horob—mi ™ywiE
liz—™yjnymiD —symil—™j— ™hory™h w

środowisku z—ję™i— służą™e popr—E
wie zdrowi— i kondy™ji
yqóŁiw hyTegti

Vf

Uwot—
dot—™ji

STyweRZYSZiXSi IP HHHDHH
„Ryhzixe uyvpsxqe”
w
STexsszgzegr
wiivusgr

ugzxsywsus
uvuf
spyRTywY ueRy

IP HHHDHH

STyweRZYSZiXSi
„wiXgiXTiqy Z U1EVe

T SHHDHH

gZY” w USiVgZY

TywF
SpytigZxyE
UUVTUReVXSi XSiWE
gów
xe
śvąsuu
ypyvSuiM w ypyvu
uvuf ueReTi „xSe
hex” w ZewehZuiiw

STyweRZYSZiXSi
PRZYtegSóŁ SZKyŁY w
żĘhywsgegr

S SHHDHH

S IHHDHH

Q SVHDHH

euTyxywsgZxe SiUE
gte PSŁUS RĘgZNEt ZeE
wehZuii

T HHHDHH

STyweRZYSZiNSi
PRZYtegSóŁ SZKOŁY w
żĘhywsgegr

S HHHDHH

X

SS TVHDHH

hod—tkowe wym—g—ni— i regul—™je koń™oweF

V.I. Wyniki konkursu zost—ną pod—ne do publicznej wi—domości n— interne
towej stronie fiuletynu Snform—cji Publicznej powi—tu strzeleckiego i
wywieszone w siedzibie starostw— nie później niż do dni— PH m—j—PHIIr.
V .P. yferent, który wygra konkurs zost—nie pisemnie powi—domiony o wyni
ku konkursu. Z dotow—nym zost—nie podpis—n— stosown— umow—.
V.Q. Podmiot otrzymujący dotację zobowiąz—ny jest do stosow—ni— Ustawy z
dni— PW styczni— PHHRr. Pr—wo z—mówień publicznych (hz.U. z PHHU r. Xr
PPQ, poz. ITSS z późn. zm.A
V.R. Podpis—nie umowy n—stąpi we wcześniej uzgodnionym ze stroną termi
nie, po ogłoszeniu wyników konkursu.
V.S. W przyp—dku rezygn—cji podmiotu lub odmowy podpis—ni— umowy
Z—rząd Powi—tu może przezn—czyć dotację n— inną wyłonioną w drodze
konkursu ofertę lub ogłosić nowy otw—rty konkurs ofert.
V.T. Szczegółowych inform—cj i w z—kresie interpretuj i post—nowień konkursu
udziel— Zespół ds. Promocji Powi—tu, nr tel. UU RrHI UIQ, pok. QIH.
ygłoszenie or—z wzory dokumentów dostępne są n— stronie internetowej
wwwFpowi—tstrzele™kiFpl

pywiet s

tr

U

zele g ui

Srebrne dziew™zyny z ZSZ nr I

Uimjest w—bi—rzC

hom Pomo™y Spole™znej
w Strzelc—ch ypolskie

tel. 4T1232W, 4T134V0

e-m—il: dps.strzelceopolskie@wp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. 4TP3V4S

z filią w Leśnicy
tel. 4T3WV40, 4T3WV30

hom Pomo™y Spole™znej w U—dlubie
tel. 4T3T33U, 4T3T4PP, f—x 4T3TU44
e-m—il: dpsk—dlubPd-goP -pl

hom Pomo™y Spole™znej w Z—w—dzkiem

tel- 4TPP011

e-m—il: dpszawadzkiedpoczta-fm-pl

Zespól Szkól ygólnokszt—lcących
w Strzel™—™h ypolski™h
tel- 4T1PPPS

e-m—il: lo^strzelce^opdoP-pl

Zespól Szkól Z—wodowy™h nr I
w Strzel™—™h ypF
tel- 4T1PU01

Stow—rzyszenie „Wincentego z Uielczy” w Uielczy informuje, że w dniu 2U
m—rc— PHI Ir. w Z—bytkowej Ch—cie w Uielczy odbyło się w ram—ch programu
„Ludzie z p—sją” spotk—nie z p—nem Antonim Wylęrzką - w — b i — r z e m.
W—bi—rz to osob—, któr— perfekcyjnie potrafi n—śl—dow—ć głos jeleni. P—n
Antoni jest z—prasz—ny przez myśliwych polują
cych w Polsce i poz— n—szym krajem. Po krótkim
wprow—dzeniu do tem—tu spotk—nie rozpoczęto
hejn—łem myśliwskim. Z wielką p—sją i zn—jomością tem—tu p—n Antoni opowi—d—ł o zwycz—j—ch
zwierząt. test myśliwym polującym n— Uralu, Sybe
rii i Węgrzech. Chętnie dzielił się wr—żeni—mi z swo
ich przeżyć, swoją g—wędę ilustrując zdjęci—mi. Z—interesow—nie obecnych tem—tem było ogromne, o
czym świ—dczyć może dyskusj— j—k— wywiąz—ta się
po prezent—cji. N—jczęściej porusz—nymi spraw—mi
były: problem etyki myśliwego, selekcj— odstrz—łu
zwierząt, problem wyginięci— świst—k—.
N— z—kończenie, p—n Antoni, z—prezentow—ł
w—bienie jeleni or—z swoje zdobyte trofe— myśliw
skie. Spotk—nie odbyw—ło się w b—rdzo miłej —tmosferze, przy k—wie i ci—stku.

IV m—rc— w P—kosł—wic—ch
odbył się Fin—ł Wojewódzki w &
lowej Piłce Nożnej hziewcząt. Ten
dzień n— trw—łe z—pisze się w histo
rii szkoły. Reprezent—cj— dziewcząt
po z—ciętej w—lce zdobył— srebrny
med—l. hrog— do sukcesu n—szej reprezent—cji był— dług— i ciężk—.
Pierwszym et—pem było Wistrzostwo Powi—tu Strzeleckiego. N—stępnie pierwsze miejsce w ćwierćfin—le
i półfin—le wojewódzkim, które od
były się w Strzelc—ch Opol
skich. W—rto dod—ć, że do złotego
med—lu wyst—rczyło zdobyć jedną
bramkę więcej.

Drużyna występowała w składzie: Ilona sotor @11 TotA, Natalia Rudner@II TotA, Regina Uaczmarczyk @IIf), Monika Dambiec @II tg bA, egnieszka Purman@III ThelA, Marta Zmuda@IV Tg bA, imilia Murlowska @I ThotA,
Natalia Ulimas@I ThotA,, Uinga llajdukjł hA i iwelina sładek @I Tek bA.
Opiekunem drużyny jest Małgorzata Uirstein i Ryszard Jasiński.
Małgorzata Uirstein

e-m—il: zsz-strzelceop@oswiata-org-pl

OFi RTY PRACY

PRZihSSĘfSyRSTWy
uywuxsuegti Sewygryhywij
w STRZivgegr ypyvSuigr SfA.
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tel. UUG4TIQ281, f—x UUG4T1QQSV

tel- 4T1T430

ypi
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tel- 4613381, 4T13W01

e-m—il: pcprstrzelceop@op-pl

tedyn— myjni— w okoli™y myją™— podwozi— poj—zdów.

Por—dni— Psy™hologi™znoEPed—gogi™zn—
w Strzel™—™h ypolski™h
tel- 4T130PT

T—nkują™ p—liwo n— n—szej St—cji P—liw
zyskujesz d—rmowe my™ie swojego poj—zdu .

e-m—il: pppstrzelce@poczta-onet-pl
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UTRZYAMNIA Ruchu
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STRZELCE yPyLSUIE

Zespól Szkól Spe™j—lny™h przy hPS

w Z—w—dzkiem
tel- 4TP004T, 4T1T04W, 4TP004W

e-m—il: zss^z—w—dzkied.poczt—-onet.pl

Zespól Szkól Spe™j—lny™h
w Strzel™—™h ypolski™h
tel- 4T1PVVP

UIERyWNIU fUhyWY

e-m—il: gimspecj@tlen.pl

WEhŁUG ZLECEŃ
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Zespól Szkól Spe™j—lny™h przy hPS

w U—dlubie
tel- 4T3T4PP, 4T3T3U

e-m—il: zsskadlub@wp-pl
Spe™j—lny yśrodek

SzkolnoEWy™hoEw—w™zy w Vesnicy
tel- 4T1SPT1

e-m—il: soswlesnię—dpoczt—-onet.pl
Szkolne S™hronisko Wlodzieżowe

-

Będą™ u n—s przy ok—zji możesz:
- z—rejestrow—ć —utoD
- dokon—ć drobnej n—pr—wy —ut—D
z—kupić ™zęś™i d kosmetyki i —k™esori—

ŚLUSARZ - SPAWACZ

tel- 4T1S4U3
e-m—il: szkolneschronisko @wp -pl

uolonowsuie

STyLARZ

WSZYSTKy W BARDZy ATRAKCYJNYCH CEXACH

w qórze Swf enny

STRZELCE yPyLSUIE

Wydzierż—wimy pomieszczenie biurowe o pow.ST mP w budynku

n— hworcu eutobusowym w Strzelc—ch Op.
PRACyWNSU yCHRyNY

S—modzielny Publi™zny Z—kl—d ypieki

STRZELCE yPyLSUIE

Z AP RA S Z A W Y

Zdrowotnej w Strzel™—™h ypolski™h

tel- 4T13PW1-WS
praco wniu

e-m—il: szpital@szpital-strzelce-op-pl

hyZyRU

STANISZCZE WIELUIE

Strzelce Opolskie, dni— II.HQ.PHIIr.
Uomend— Powi—tow— P—ństwowej Str—ży

Poż—rnej w Strzel™—™h ypolski™h

STAROSTA STRZiLigUI

tel- 404WW03

Uomend— Powi—tow— Policji
w Strzelc—ch ypolskich
tel- 4TP1P00, 4TP1W03

Powi—towy Snspektor Weteryn—rii
w Strzelc—ch ypolskich
tel- 4T14SPV

Powi—towy Snspektor—t X—dzoru

fudowl—nego w Strzelc—ch ypolskich
tel- 4T3W0WW

stosownie do —rt. UP ust. T ust—wy z dni— Q p—ździernik— PHHVr. o udostępni—niu
inform—cji o środowisku i jego ochronie, udzi—le społeczeństw— w ochronie
środowisk— or—z ocen—ch oddzi—ływ—ni— n— środowisko @hz.U. Nr IWW, poz.
IPPU z PHHVr. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informa

cję, o wydaniu w dniu 10 marca P011r. na rzecz „flattin Polska”
spółka z o.o. - ul. Ciepłownicza U, schodnia, R6-0R0 Ozimek, decyzji
nr S6G11 o pozwoleniu na rozbudowę budynku „wieży technologicz
nej” dla linii automatycznego paletyzowania wyrobów gotowych @mieszanek paszowychA, zlokalizowanego w siedlcu przy ul. Poznowickiej 1, na działkach nr RR6GPV i RR6GPU obręb ewidencyjny siedlec.

Powi—tow— St—cj— S—nit—rno -

ipidemiologiczn—
w Strzelc—ch ypolskich
tel- 4400313
Powi—towy Urząd Pr—cy

w Strzelc—ch ypolskich
tel- 4TP1V00

W St—rostwie Powi—towym w Strzelc—ch Opolskich - Wydzi—ł Architektoniczno-Budowl—ny, ul. tord—nowsk— P, SS piętro, pokój nr PI I, @w godzin—ch
pn.VHH: 16hh, wt.-pt.UQH^I5QH) możn— z—pozn—ć się z treścią decyzji or—z z
dokument—cją spr—wy.
STARySTA
JÓZEF SWACZYNA

MAGAZYNIER
- ZAyPATRZENlyWIEC

STRZELCE yPyLSUIE

PRACyWNSU PRyhUUCtS
PRACyWNSU GySPyhARCZY
(SPRZĄTACZUA)

STRZELCE yPyLSUIE
STRZELCE yPyLSUIE

ROBOTNIU LEŚNY

ŁAUI UyZIELSUIE,
yu- ZhZiESZyWic
STRZELCE yPyLSUIE

PRYZJER

UIERyWCA UAT- C
/ MAGAZYNIER

STRZELCE yPyLSUIE

UyNSULTANT hS. OBSŁUGI
ULIENTA

STRZELCE yPyLSUIE

yPERATyR UyPARUI
UyŁyWEt Z UPRAWUIERyWCA yPERATyR
pompy hy betonu

e-m—il: opstdpraca-gov-pl

Polskie Stow—rzyszenie
hi—betyków
Uolo Powi—towe
RUeIHH Strzefce ypolskieD
uIf Ur—kowsk— IT
tel. HUUGRTI PU SR; HUUG RTI PQ PHy
tel kom. HTHR SRH RHP
Wydaw™—X Powiat Strzele™ki
Redaktor X—™zelnyx Wart— qórk—
Redaguje Zespół.
hrukx hrukarni— „PRy Wihse”
RSeIPS ypoleD ul. Składowa Rd
tel. HUUGRRPVHHVd
f—x 077/R428009

gentr—l— St—rostw— Powi—towego
w Strzelc—ch ypolskich @lączy wszystkie dzi—lyA
Tel- c4V UU 4401U00
Sekret—ri—t Z—rządu Powi—tu
Tel- c4V UU 4401U03, P—ks c4V UU 4401U01

Wydzi—l Pin—nsowy
Tel- wew.: UPU, UPV, U30D U31, U3P, U33, U34D U3S
Wydzi—l qeodezjiD U—rtogr—fiiD U—t—stru
i qospod—rki Xieruchomości—mi
Tel- wew-: U3U, U3VD U3WD U40D U41, U4PD U43D U44D
U4SD U4TD U4UD U4W.

Powi—towy Rzecznik Uonsumentów
Tel- c4V UU 4401UST

Wydzi—l erchitektoniczno - fudowl—ny
Tel- wew-: UT0D UT1, UTP, UT3.
Wydzi—l yrg—nizscyjny
Tel- wew- US0, US1, USP, US3D US4D USS, UST, USU,
USVD UT4

Wydzi—l Komunikacji i Tr—nsportux
Rejestr—cj— poj—zdów U0U, U0V, U0W, U10, U11D 71P
Pr—wo j—zdy U0T
Pozost—le numery UP0
Wydzi—l hróg Powi—towych U14D U1SD U1T, U1UD U1V

Zespól Kontroli
Tel- wew.: U0S-

Wydzi—l Z—rządz—ni— Kryzysowego
Tel- wew.: UTT, UTU.
Wydzi—l iduk—cji, UulturyD
Kultury Pizycznej i Turystki
Tel- wew-: UU0, UU1, UUP, UU3.
Zespól dsF Promocji Powi—tu U13
Wydzi—l ychrony Środowisk—
Tel- wew-:UV0, UV1, UVP, UVS, UVT.
Wydzi—l qospod—rki Wieniem Powi—tu
Tel- wew.:UV3, UV4.
Wydzi—l Snwestycji i Z—rządzsni—
Pundusz—mi
Tel- wew- UW0, UW1

- wykszt—łcenie średnie techn.
- uprawnienia SEP do P0 UV
- pr—ce n—pr—wcze urządzeń
produkcyjnych
- wykształcenie elektryk
- zn—jomość czyt—ni— schem—tów
hydraulicznych,
pneum—tycznych, elektrycznych
- s—modzielność
- uprawnieni— SEP do P0 Uv
- min. 3 l—t— doświ—dczeni—
- zn—jomość j. —ngielskiego mile
widzi—n—
- upr—wnieni— oper—tor— kop—rki
k—t. I
- doświ—dczenie z—wodowe
- wykszt—łcenie wyższe
lub średnie techniczne
- upr—wnieni— budowl—ne
w br—nży konstrukcyjnej
bez ogr—niczeń
- min S l—t doświ—dczeni—
- dobra zn—jomość j. —ng. lub
j. niemieckiego
- wykszt—łcenie z—wodowe
- kurs sp—w—cz— elektrycznego c
g—zowego
- s—modzielność w wykonywaniu
pr—c
- wykszt—łcenie z—wodowe
- obróbk— drewn—
- oper—tor tr—k—
- pil—rz pil sp—linowych
- oper—tor wózk— widłowego
- wykszt—łcenie min. z—wodowe
- orzeczenie o niepełnosprawn.
- mile widzi—ne doświ—dczenie
- wykszt—łcenie z—wodowe
- mile widzi—ne doświ—dczenie
- orzeczenie o niepełnosprawn.
- wy-kszt—łcenie z—wodowe
- pr—wo j—zdy k—t. C
- mile widzi—ne uprawnieni— HhS
- doświ—dczenie z—wodowe
- zdolności m—nu—lne
- wykszt—łcenie min. z—wodowe
- orzeczenie o niepełnosprawn.
- doświ—dczenie mile widzi—ne

- mile widzi—ne doświ—dczenie
- wykszt—łcenie min. z—wodowe
kierunkowe
- 3 letnie doświ—dczenie
- pr—wo j—zdy k—t. C
- dyspozycyjność
- wykszt—łcenie min. z—wodowe
- dobr— dykcj—
- komunik—tywność

yUyLSgE

STRZELEC OP.
PyWIAT
STRZELECUI
I U- -UyZIELSUl

- obsług— kop—rek
- wykszt—łcenie z—wodowe
- upr—wnieni— operatora
pompy do betonu przez Instytut
Kudowni-tw— i Górnictw—
Sk—lnego
- pr—wo j—zdy k—t. C

V
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ed multos —nnos3

hrug— w województwieF..
tuż po r—z kolejny uczniowie Viceum
Ogólnokształcącego w Z—w—dzkiem br—li
udzi—ł w Olimpi—dzie Promocji Zdrowe
go Stylu Życi— Polskiego Czerwonego
Urzyż—.
Celem olimpi—dy jest pogłębi—nie
wiedzy uczniów n— tem—t z—grożeń zdro
wotnych or—z sposobów ochrony i dóskon—leni— zdrowi—, kszt—łtow—nie wśród
uczniów wł—ściwych post—w i z—chow—ń
prozdrowotnych or—z inicjow—nie i re—lizow—nie n— terenie szkoły i poz— nią
różnych dzi—ł—ń promujących zdrowie.
W et—pie szkolnym uczestniczyło pon—d PH osób. ho kolejnego et—pu z—kw—lifikow—ły się P osoby: U—rolin—
W—zi—rz i Ul—udi— Unopik.
Uczennice musi—ły wyk—z—ć się
wiedzą n— tem—t historii i dzi—ł—ń Pol
skiego Czerwonego Urzyż—, z—s—d zdro

PS m—rc— swoje WH urodziny obchodził— P—ni qertrud— qr—bowsk—, mieszk—nk—
U—dłub—-Piec—. qr—tul—cje i życzeni— skł—d—no tubil—tce od s—mego r—n—. Rozpoczę
ta je rodzin—, — potem dołączyli kolejni winszujący, wśród nich - wicest—rost— W—ldem—r q—id— z bukietem kwi—tów i koszem słodyczy. Oby wszystkie n—stępne l—t—
upły tubil—tce w j—k n—jlepszym zdrowiu i pogodzie duch—3 ed multos —nnos3

Szkół— aktywna - ™zyli jak—C
PS m—rc— w strzeleckim liceum od
było się semin—rium Stow—rzyszeni—
Szkół Snnow—cyjnych Regionu ypolskiegoF Tym r—zem h—słem przewodnim
spotk—ni— st—ły się metody aktywizują
ce w n—ucz—niu
Stów—rzyszenie, którego ideą st—ło
się poszukiw—nie nowych rozwiąz—ń w
kszt—łceniu, przechodzenie od n—ucz—ni— tr—dycyjnegó ku eduk—cji —ltern—tywnej, nów—torskiej, eksperymental
nej, kontynuuje dzi—ł—ni— Tów—rzystw—
Szkół Twórczych or—z Stow—rzyszeni—
Szkół ektywnych. Region—lny, opolski
óddzi—ł Stow—rzyszeni—, dzi—tającego w
k—żdym województwie n—szego kr—ju,
skupi— obecnie 3P szkoły. Sch przedsta
wiciele- w większości dyrektorzy pl—cówek n— różnych poziom—ch n—ucz—ni—- spotyk—ją się cyklicznie, —by w r—m—ch semin—riów, konferencji i w—rszt—tów prezentów—ć i prop—gow—ć kolej
ne innow—cyjne pr—ktyki progr—mowoorg—niz—cyjne w szkole.
Ost—tni—, strzeleck— sesj— semin—ryjn— SSS, st—ł— się wyzw—niem dl— gro

n— ped—gógicznegó i uczniów Zespołu
Szkół Ogólnokszt—łcących, bowiem to
oni st—li się gospód—rz—mi kolejnego
spotk—ni— o z—sięgu wojewódzkim
Po słowie wstępnym, wygłoszonym
przez p—nią Srenę Uoszyk- prezeskę Sto
w—rzyszeni— Szkół Snnow—cyjnych Re
gionu Opolskiego- w szkolnych kl—s—ch
i —uli ódbyw—ły się prelekcje, dyskusje i
w—rszt—ty, — c—łóść ub—rwion— zost—ł—
przez polsko-—ngielską insceniz—cję
„Czerwonego U—pturk—” w wykon—niu
gimn—zj—listów.
Wśród tem—tów porusz—nych w cz—sie semin—rium zn—l—zły się z—g—dnieni—
eduk—cji glob—lnej w pr—ktyce szkolnej,
metody —ktywizujące n— przykł—dzie
szkolnego projektu ,,ektywny w szko
le, —ktywny w życiu”, gry logiczne.
Czy w—rtó spotyk—ć się w r—m—ch
dzi—ł—ń SSSC Odpowiedzią niech będzie
fr—szk— S.t. Vec—, st—nowiąc— motto jed
nej z pokonferencyjnych publik—cji
Stow—rzyszeni—: ,,Utó nie wprow—dz—
reform, do tego z—stuk— Reform—cj—”.
horot— W—ckul—

XS Przegląd Twórczoś™i ertysty™znej
PR m—rc— br. deski sceny zdzieszowickiegó kin— „ugin—ły się” pod stóp—mi uczestników XS Przeglądu Twórczo
ści ertystycznej, którzy wywij—li w myśl
mott— „T—ńcz, nie ż—łuj podłogi3”. Org—niz—torem imprezy był Ośrodek
Szkolno-Wychow—wczy w Veśnicy.
X— scenie swoje umiejętności prezentów—li uczniowie szkół specj—lnych z c—łegó województw—. Wieliśmy ók—zję
obejrzeć reprezent—ntów Ur—pkowic,
qłubczyc, Z—w—dzkegó, U—dłub—, Pr—szki, Strzelec Opolskich, Xysy, qłogówk—, Uluczbork—, Prudnik—, no i oczywi
ście Veśnicy. Oprócz wspomni—nych t—necznych wywij— sów (nowoczesnych i
kl—sycznych) mogliśmy podziwi—ć umie
jętności wok—lne, instrument—lne i re
cytatorskie (w tym gódki śląskie). t—k
co roku z—b—w— był— przedni—, tym b—rdziej, że sprzyj—ły temu w—runki wypo
życzonej s—li kinowej (tu serdeczny
ukłon w stronę p—n— dyrektor— idw—rd—
Szym—indy).
Tr—dycyjnie już honorowy p—tron—t n—d Przeglądem objął st—rost— strze
lecki - p—n tózef Sw—czyn—. Oczywiście
t—k— imprez— nie mógł—by się obyć bez
hojności sponsorów. W tym roku d—rczyńc—mi byli: Z—rząd Powi—tu Strze

11 KWIETNIA - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zawadzkiem

12 KWIETNIA - Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Op.
13 KWIETNIA - Dom Pomocy Spotecznej w Kadłubie wraz z Zespołem

leckiego, Uur—torium Oświ—ty w Opolu,
ilektrowni— „Bl—chowni—”, Z—rząd RSP
w Veśnicy, ZUS „Secur—” ze Zdzieszo
wic i Z—kł—d Uomini—rski p—n— t—nusz—
Puchowskiego. Skorzystaliśmy również
z pomocnych dłoni p—n— t—nusz— Bryk—
(litery do dekor—cji) or—z wolont—riuszki W—rty Wieczorek (projekt logo).
Wszystkim wspom—g—jącym serdecznie
dziękujemy3 3 3
e skoro był— mów— o sponsor—ch,
to n—leż—łóby też wspomnieć o n—grod—ch. Tr—dycyjnie już jedn—kowych dl—

wszystkich - dl— n—s bowiem k—żdy sta
jący n— scenie jest zwycięzcą wł—snych
sł—bóści or—z tremy. W tym roku ze
społy zost—ły n—grodzone r—di—mi z Ch
or—z gr—mi pl—nszowymi. Wszyscy
uczestnicy dost—li p—miątkowe pl—kietki or—z dyplomy.
Zwieńczeniem dni—, j—k co roku, był
sm—czny obi—d w stołówce leśnickiego
Ośrodk— Szkolno - Wychów—wczegó
ókr—szony pączkiem z piek—rni p—ni
Weroniki homeredzkiej.
U—t—rzyn— Wieczorek

Uon™ert wiosenny
W Zespole Szkół Z—wodowych nr I
pierwszy dzień wiosny świętow—no
„koncertowo”. eltern—tywą dl— w—g—rów były lekcje w luźnej, wiosennej —tmosferze or—z spotk—nie z muzyką
i poezją podcz—s „Uoncertu wiosenne
go”. Uczuciem, nieodłącznie kój—rzonym z tą porą roku jest miłość, dl—tego
główne h—słó koncertu brzmi—łó, z— słów—mi piosenki zespołu he Wono, „Uoch—ć to nie zn—czy z—wsze to s—mo.”
Podcz—s jego trw—ni— uczniowie i n—uczyciele mieli możliwość przypomnieć
sobie wiersze miłosne będące kl—syk—mi tego g—tunku —utorstw— U—zimierz—
Przerwy-Tetm—jer—, ed—m— esnyk—,
ed—m— Wickiewicz—, H—liny Poświ—towskiej, W—rii P—wlikowskiej-t—snorzewskiej, — t—kże utwory —utorów mniej zn—nych lub kój—rzonych z innego rodz—ju
poezją, j—k Wł—dysł—w Broniewski, Urszul— Uozioł czy Wisł—w— Szymborsk—.
Poetyckie refleksje, z których wył—ni—ły

Swoje prace prezentują:

wego żywieni—, higieny osobistej i oto
czeni—, ochrony środowisk— n—tur—lnegó, profil—ktyki uz—leżnień, z—pobieg—ni— HSV/ eShS or—z innym chorobom
wirusowym or—z zn—jomością udziel—ni— pierwszej pomocy.
Ul—udi— z—kw—lifikow—ł— się do ko
lejnego et—pu. tedno z z—d—ń poleg—ło
n— zorg—nizow—niu, przeprow—dzeniu —
n—stępnie opis—niu —kcji promującej
zdrowy styl życi—. tej —kcj— pt.„W ob
łok—ch (m—ło) niebi—ńskich... czyli j—k
p—pierosy dzi—ł—ją n— człowiek—” zost—ł— b—rdzo wysoko ocenion—, otrzym—ł—
m—ksym—lną ilość punktów.
Oprócz tego w et—pie okręgowym
musi—ł— zmierzyć się z testem. Po podsumow—niu tych dwóch części ók—z—ło
się, że Ul—udi— z—jęta SS miejsce w XSX
edycji olimpi—dy.

się różne odsłony miłości: od pełnej
m—gii miłości ódwz—jemnionej, poprzez
miłość nieszczęśliwą, pl—toniczną i mi
łość, przypomin—jącą wojnę, przepl—t—ne były utwór—mi instrument—lnymi
żywiołowo wykon—nymi przez uczniów
grających n— instrument—ch dętych or—z
zn—nymi przebój—mi, wyśpiew—nymi
przez zespół wok—lny z piosenką
zespołu he Wono
n— czele.
Uoncert odbył się
w miłej, wiosen
nej —tmosferze —
n—d jego —rtystyczną opr—wą
czuw—ły n—uczycielki język— pol
skiego Be—t— U—sielsk—, Ren—t—
W—zurek i Wonik— Wilde-Zdóby-

l—k. Był on t—kże formą pożegn—ni— się
z młodszymi kóleg—mi i n—uczyciel—mi
przez uczniów z kl—s SV TH i SV TiU B,
którzy z— miesiąc opuszczą mury n—szej szkoły.
R. W—zurekD f. U—sielsk—

XSS Turniej
s—morządow™ów
w si—tków™e

Szkół Specjalnych
14 KWIETNIA - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy
15 KWIETNIA - Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem
18 KWIETNIA - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Szymiszowie
19 KWIETNIA - Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Op.

Przyjdź koniecznie
i kup upominek !!!

hrugiegó kwietni— w h—li sportowej
przy ulicy Uozielskiej Powi—t Strzelec
ki zorg—nizow—ł XSS Turniej Pr—cowników S—morządowych w Piłce Statkowej.
Wzorem l—t ubiegłych z—przyj—źnione
drużyny s—morządowców z Urzędu W—rsz—łkowskiego w Opolu, St—rostw— Po
wi—towego w Strzelc—ch Opolskich,
Urzędów Wiejskich w Strzelc—ch Opol
skich, Veśnicy, Z—w—dzkiem or—z Urzę
du qminy w temielnicy zm—g—ły się w
sportowej ryw—liz—cji. Swoją obecnością
z—szczycił— n—s również drużyn— z p—rtnerskiegó Powi—tu Soest z Xiemiec.

Zwycięzcy:
S
qmin— Z—w—dzkie
SS
Urząd W—rsz—łkowskiWojewództw— Opolskiego
SSS
Urząd Wiejski Strzelce
Opolskie
SV
qmin— temielnic—
V
Ureis Soest
VI
qmin— Veśnic—
VSS
St—rostwo Powi—towe w Strzelc—ch Opolskich

