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ŚląskośĆD polskośĆD niemie™kość
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Zdrowych i pogodny™h Świąt
Dyskusja o naszej tożsamości nie milknie. Uim jesteśmyC Uim się czujemyC
yto wypowiadają się kolejni mieszkańcy powiatu. S emocje nie stygną.

Zm—rtwychwst—ni— P—ńskiegOD
r—dosnego wiosennego n—strojuD

j—k również serde™zny™h spotk—ń

iwelin—D PT l—tD Strzel™e ypolskie
P—jnie, że w spisie są dw— pyt—ni— o n—rodowośćF t— n— pyt—nie o n—rodowość
odpowiedzi—ł—m „niemie™k—”, — n— pyt—nie o przyn—leżność do grupy etni™znej
„śląsk—”F fo jestem prze™ież Sląz—™zką tu n— Sląsku urodzoną, —le korzenie moje i
mojej rodziny są niemie™kieF

w gronie rodzinnym i wśród przyj—™ióŁ
Xie™h—j wielk—no™ne ży™zeni— pełne n—dziei

dok. na str. R

VS Regionalne T—rgi Edukacyjne w ypolu

SS n—j™iek—wsze stoisko

i miłoś™i przyniosą ser™u
z—dowolenie dzisiaj i w przyszłoś™iF
Wi™est—rost—2Strzele™ki
Waldemar q—ida

Przewodni™zą™y R—dy Powi—tu
renryk Bartoszek

tedn—k zmi—ny w rozkł—dzie PUS3
Xie t—k dużeD j—k z—powi—d—ło się to miesią™ w™ześniej, —le istota S to już od
I maj— (o wszysiki™h informujemy sz™zególowo n— sir 7).
e
Względy ekonomi™zne są nieubł—g—ne i wymusz—ją reorg—niz—™ję n—szy™h kui>
sów - twierdzi prezes Z—rządu PUS eleks—nder P—toł—F - tedn—k uwzględniliśmy
niektóre uw—gi p—s—żerówD mFin uru™homiliśmy połą™zenie do Poręby, zost—wiliE
śmy kurs o TfPH do Z—w—dzkiego, którym dojeżdż—ją pr—™owni™y do t—mtejszy™h
z—kł—dów i szkółY pozost—wiliśmy t—kże tzwF „tr—mw—j” do Szymiszow—F Zmi—ny w
kursow—niu —utobusów wprow—dz—my z po™zątkiem m—j—, jedn—k zysk—my zn—™zE
nie mniej niż przy pl—now—nej w™ześniej zn—™znie głębszej reorg—niz—™jiF

V—ury Ziemi Strzele™kiej wrę™zone

St—rost— Strzele™ki
tózefSwaczyna

tihZSiWY
hy ATiX333
X— po™zątku grudni— ubF^ do ZeE
społu Szkół Spe™j—lny™h w Z—w—dzkiem
przyszł— inform—™j—D iż ™ztere™h z—wodE
ników Sek™ji ylimpi—d Spe™j—lny™h „PiE
lip” i „Veśne Skrz—ty” dost—ło powoł—E
nie do k—dry Polski w koszyków™e n—
Vetnie Swi—towe Sgrzysk— ylimpi—d

Spe™j—lny™h, które odbędą się w qre™ji
w eten—™hF Z—wodni™y ™i w PHHW roku
reprezentow—li województwo opolskie
w kr—jowy™h igrzysk—™h, w Uiel™—™hF
Reprezent—™j— województw— z—jęł—
wów™z—s S i SS miejs™e w Pols™eF hzięki
temu suk™esowi W—r™in Ui—sD R—doE

sł—w Uu™zek.D Tom—sz Sole™ki i
h—mi—n Urzysiek będą reprezentoE

Wiło n—m poinformow—ć, że wśród tegoro™zny™h l—ure—tów jest również st—rost—
strzele™ki tózef Sw—™zyn—F
Więcej czytaj na sir. P

Resublim—cj— - S miejs™e

W fin—le SSS Powi—towego Uonkursu Potogr—fi™znoEPl—sty™znego pnF „Wr—żliwość
™zyni wielkim” n—si u™zniowie zdobyli pierwsze trzy miejs™—F
więcej na str. V

w—ć n—sz kr—j w eten—™h3
g—ł— ™zwórk— trenuje n— ™o dzień
pod okiem n—u™zy™ieli ZSS Z—w—dzkie
pF Piotr— X—wrot— i ertur— W—lkowi—E
k—F Z—wodni™y przeszli już komplekE
sowe b—d—ni— medy™zne, które były
podst—wą do udzi—łu w k—drzeF
yd P do W kwietni— w Sp—le odbyło się
pierwsze zgrupow—nie k—dry Polski,
któr— weźmie udzi—ł w ylimpi—dzieF
ybóz był b—rdzo ud—ny, dost—rczył
wielu miły™h wr—żeń, d—ł możliwość z—e
pozn—ni— się z innymi sportow™—mi, —
progr—m z—jęć integr—™yjny™h pozwoE
lił n—wiąz—ć nowe przyj—źnieF W tr—kE
™ie obozu z—wodni™y mieli ok—zję spoE
tk—ć się z mistrz—mi olimpijskimi mFin
z Tom—szem Sikorą, Szymonem ZióU
kowskim, Piotrem W—ł—™howskim or—z
reprezent—™ją si—tk—rzy juniorówF
Wyłonieni zost—li również treneE
rzy, którzy będą reprezentow—ć n—sz
kr—jF Trenerem k—dry Polski w koszyE
ków™e wybr—ny zost—ł n—sz n—u™zyE
™iel ertur W—lkowi—kF To ogromne
wyróżnienie w pr—™y j—ką wykonuje z
młodzieżąF
Swi—towe Sgrzysk— w eten—™h trw—ć

będą od PS ™zerw™— do R lip™—F
W Sgrzysk—™h u™zestni™zyć będzie
RH tysF osób, wśród ni™h U,S tysF sporE
tow™ów, P,S tysF trenerów or—z Q tysF
sędziów i deleg—tów te™hni™zny™h, poE
m—g—ć będzie PS tysF wolontariuszy, z—ś
rel—™jonow—ć Sgrzysk— będzie Q tysF

dok. na str. T

W dni—™h TeU kwietni— szkoły Powi—tu Strzele™kiego wzięły udzi—ł w VI Region—k
ny™h T—rg—™h iduk—™yjny™h i Rynku Pr—™y, które odbyły się w r—li Widowiskowo

- Sportowej „ykrągl—k” w ypoluF

dok. na str. R

Powi—t Strzelecki przystąpił do Programu

„fudujemy sportową Polskę”
W m—r™u Powi—t Strzele™ki przystąpił do ogólnopolskiego Progr—mu
„budujemy Sportową Polskę’\ ybe™nie progr—m zrzesz— pon—d THH gmin
i powi—tówD które w pr—kty™e re—lizują wspier—nie i upowsze™hni—nie
sportuF
Zgodnie z dekl—r—™ją org—niz—torów ™elem Progr—mu „budujemy Sportową
Polskę” jest pok—z—nie opinii publi™znej or—z promow—nie w Pols™e i w iuropie
ty™h powi—tów i gmin, które wspier—ją rozwój sportu dzie™i i młodzieży, które
rozumieją zn—™zenie bezpie™zeństw— upr—wi—ni— sportu, które budują obiekty sporE
towe myślą™ o niepełnospr—wny™h, promują zdrowy, —ktywny, bezpie™zny styl
ży™i—, tworzą™ w ten sposób otw—rte i nowo™zesne społe™zeństwo europejskieF

dok. na str. T

gudeńk— n— k—rtk—ch
W kolejnym fin—le konkursu „U—rtek Swiąte™zny™h
- Wielk—no™ny™h hzie™i Spe™j—lnej Troski - U—dłub
PHII” jury o™eni—ło VV pr—™ n—desł—ny™h w ™—łego woe
jewództw— opolskiegoF yrg—niz—torem konkursu był
tr—dy™yjnie Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS w U—e
dłubie, — współorg—niz—torem i fund—torem n—gród było
Uoło Przyj—™iół hzie™i i Włodzieży z Upośledzeniem
Umysłowym TPh w Zespole Szkół Spe™j—lny™h przy
hPS w U—dłubieF
W konkursie przyzn—no dziewięć n—gród główny™h
i ™ztern—ś™ie wyróżnieńF Wiło n—m poinformow—ć, że
w k—tegorii Szkoł— podst—wow— S miejs™e z—jął henis
Uozłowski, — trze™ie - W—teusz Pisz™z—łk—, ob—j z ZSS
przy hPS w Z—w—dzkiem, podobnie j—k Urzysztof U1—e

na

. T

„Z—bierz swoje
ser™e n— sp—™er”
e Powi—t Strzele™ki PHII
- weź udzi—ł w m—rszu już IR m—j— o godzF IHfHH3
Szczegóły na str. P

P

py w set s

V—ury Ziemi Strzele™kiej wrę™zone

Z—bierz serce fff

dokF ze str I
Po r—z IQf wrę™zono V—ury Ziemi
Strzele™kiej - n—grody przyzn—w—ne z—
sz™zególne z—sługi dl— n—szego regionu
W ost—tnią sobotęD IT kwietni—D st—tuetki Wyśliw™— odebr—lix w k—tegorii
sportowej - P—wł— yrłowskiegoD koszyE
k—rz— WUSeu Strzel™e ypolskieD w k—E
tegorii dzi—ł—lność kultur—ln— - WłodzieE
żową yrkiestrę hętą z Veśni™y z— dzi—E
ł—lność społe™zną - ennę qole™D szeE
fową Stow—rzyszeni— ydnow— Wsi w
SpórokuD — z— wy™how—w™zą - leśni™zeE
go Robert— Piątk—D w k—tegorii gospoE
d—r™zej n—grodę otrzym—ł - rubert

Plo™hD wł—ś™i™iel z—kł—du remontowoE
budowl—nego z temielni™yF
Po r—z pierwE
szy w tym roku
przyzn—no rów
nież V—ury speE
™j—lneF UhonoroE
w—no nimi relmurh— elbers— z
p — rtnerskiego
mi—st— Soest or—z
st—rostę strzele™E
kiego
tózef—
Sw—™zynę.

Sesj— Rady Powi—tu
IP kwietni— o godzF IQfHH w s—li
n—r—d Powi—tu Strzele™kiego odbył— się
VSI sesj— R—dy Powi—tu Strzele™kiegoF
Tem—tem przewodnimD — z—r—zem jeE
dynymD sesji było - j—k już informow—E
liśmy w poprzednim numerze n—szego
dwutygodnik— - z—twierdzenie zmi—n w
St—tu™ie Szpit—l— Powi—towego imF Pr—E
ł—t— tF qlow—tzkiego w Strzel™—™h ypolski™hF Zwoł—nie n—dzwy™z—jnej sesji w
tej spr—wie podyktow—ne było pl—noE
w—nym udzi—łem strzele™kiego szpit—l—
w ogłoszonym I kwietni— PHII r. kon
kursie n— świ—d™zeni— z z—kresu r—W
ni™tw— medy™znegoD n— który termin
skł—d—ni— ofert mij—ł IS kwietni—F
Zgodnie z Wojewódzkim Pl—nem
hzi—ł—ni— Systemu P—ństwowe R—towE
ni™two Wedy™zne dl— województw—
opolskiegoD m—ją™ym obowiązyw—ć od
I lip™— brFD — z—twierdzonym przez WiE
nisterstwo Zdrowi— w dniu W m—r™— PHII
r., dl— powi—tów strzele™kiego i kr—pE
kowi™kiego utworzono jeden rejon opeE
r—™yjnyF Wł—śnie t—kiego rejonu dotyE
™zy przedmiotowy konkursF
W związku z f—ktemD że —ktu—lnie
szpit—l dysponuje zespoł—mi r—towni™E
tw— medy™znego tylko w powie™ie
strzele™kim @w Strzel™—™h ypolski™h i
Z—w—dzkiemA z—istni—ł— potrzeb— zorE

g—nizow—ni— —n—logi™zny™h zespołów w
powie™ie kr—pkowi™kim @w Ur—pkowiE
™—™h i Zdzieszowi™—™hAF Po™zątkowo
rozw—ż—no udzi—ł podwykon—w™ów firmę p—l™k @któr— obe™nie dysponuje
zespoł—mi w powie™ie kr—pkowi™kimA
lub szpit—l w Ur—pkowi™—™hF yst—te™zE
nie jedn—kD po prze—n—lizow—niu nowe
go Z—rządzeni— Prezes— XFZ z IR m—rE
™— brF w spr—wie określeni— kryteriów
o™eny ofert w przedmiotowym kon
kursie stwierdzonoD że korzystny jest
udzi—ł bez podwykon—w™ówF
tedn—k de™yzj— o złożeniu oferty
s—modzielnejD bez podwykon—w™ówD
ozn—™z—ł— wpis—nie do st—tutu zespoE
łów wyj—zdowy™h S @tzn. st—™jonująE
™y™h w Strzel™—™h ypolski™h i Ur—pE
kowi™—™hA z—mi—st zespołu S @tylko w
Strzel™—™h ypolski™hAF hod—tkowo
zmi—n— ust—wy o P—ństwowym R—towE
ni™twie Wedy™znym uzn—ł— z—d—ni— dysE
pozytor— medy™znego z— udziel—nie
świ—d™zeń medy™zny™hD ™o również
wym—g— wpisu do st—tutu
Uolejn— Sesj— R—dy Powi—tu odbęE
dzie się PU kwietni— o godzinie IQfHHf
Tem—tem przewodnim będziex Inform—E
™j— Uomend—nt— Powi—towego Policji
o st—nie bezpie™zeństw— w powie™ie
eU

Uonferen™j— dl— młodzieży szkół województw opolskiego

go z tąprezydencjąC

go sześć miesię™y kolejne p—ństwo
™złonkowskie Unii iuropejskiej spr—E
wuje Prezyden™jęD ™zyli przewodni™zy
pr—™om R—dy Unii iuropejskiejF W tym
™z—sie staje się ono gospod—rzem więkE
szoś™i unijny™h wyd—rzeń i gr— klu™zową
rolę n— wszystki™h pol—™h —ktywnoś™i
Unii iuropejskiejF test odpowiedzi—lne
z— org—niz—™ję spotk—ń UEd n—d—je kieE
runek polity™zny UniiD db— o jej rozE
wój d integr—™ję or—z bezpie™zeństwoF

I lip™— PHII roku Polsk— obejE
muje Przewodni™two w R—dzie Unii
iuropejskiejF
W ™elu popul—ryz—™ji polskiej PreE
zyden™ji w Unii EuropejskiejD odbyw—
się w Pols™e wiele spotk—ń, konferen™ji i wykł—dów m—ją™y™h przybliżyć
obyw—telom n—szego kr—ju instytu™ję
Prezyden™jiD or—z Unii Europejskiej
j—ko t—kiejF tedną z t—ki™h ini™j—tyw
był— zorg—nizow—n— IS kwietni— PHHI
r. w ypolu konferen™j— dl— młodzieży
województw— opolskiego doty™zą™—
prezyden™ji Polski w R—dzie Unii Eu
ropejskiej pod tytułem „go z tą prezydenoją”. tej org—niz—tor—mi było Region—lne gentrum Inform—™ji Europej
skiej przy Pund—™ji Rozwoju Śląsk— or—z

Wspier—ni— Ini™j—tyw Vok—lny™h or—z

Urząd W—rsz—łkowski w ypolu gelem
spotk—ni— było przybliżenie młodzieży
szkół pon—dgimn—zj—lny™h z—g—dnień
związ—ny™h z Prezyden™ją Polski W
R—dzie Unii EuropejskiejD — t—kże hi
storii i me™h—nizmów rządzą™y™h tą
org—niz—™ją międzyn—rodowąF W konferen™ji udzi—ł wzięli również u™zniowie Zespołu Szkół Z—wodowy™hx P—try™j— gzi™hoń @III tek—AD enet— hziewior @II tekA or—z Wi™h—ł Trze™i—k @I
tek —A wr—z z opiekunem p—nią enną
qrzesińskąF Pod™z—s konferen™ji jej
u™zestni™y wysłu™h—li ™yklu wykł—dów
doty™zą™y™h problem—tyki Unii Europejskiejx ristori— instytu™ji prezyden™ji, Zmi—ny wynik—ją™e z tr—kt—tu z
Vizbony, Polsk— Prezyden™j— w R—dzie
Unii EuropejskiejF
Spotk—nie przeprow—dzone było w
b—rdzo przystępnej i ™iek—wej formieF
Włodzież żywiołowo re—gow—ł— n— pyt—ni— prelegentów or—z mi—ł— możliwość
spr—wdzeni— swojej wiedzy w quizie
przedst—wionym pod konie™ konferen™ji. Po z—koń™zeniu spotk—ni— u™zestni™y wr—™—li do domów z nową wiedzą,
j—ko b—rdziej otw—r™i n— świ—t i świ—domi obyw—tele zjedno™zonej EuropyF

dokF ze str. I

Pierwszy „spacer dl— ser™—” ud—ł
się n—dzwycz—jniex nie spodziew—liśmy sięD że tyle osób zechce z n—mi
pom—szerow—ć dl— zdrowi—3 Z—chęceni ubiegłoroczną —kcją - z—pr—sz—E
my ponownieF
tesli chcesz popr—wić swoją konE
dycję fizyczną, z—chow—ć mć
dość duch— i ci—ł—, — przy ok—zji miło
i —ktywnie spędzić wolny cz—s,
przyjdź do P—rku Wiejskiego w
Strzelc—ch ypolskichw sobotę IR
m—j— PHII Fqw—r—ntujemy dobrą z—e
b—wę 3

Terminx IR maj— PHI| godzF IHxHH
Wiejs™ex P—rk Wiejski w Strzek
™—™h ypolski™h @tzwF huży P—rk)
- tr—s— okF T km
“U—żdy uczestnik otrzym—x
e
pl—kietkę okolicznościową, n—
której może z—pis—ć indywidu—lne wyniki pomi—rów ciśnieni—
tętniczego krwi or—z z—w—rtości
cukru we krwi przed rozpoczę
ciem i po z—kończeniu m—rszu,
b—lonik w kszt—łcie serc—,
zdrowe, dietetyczne produkty,
porcj ę energii i humoru
SiRDigZXSi
zepReszewY333

Strzeke ypolskieD dni— IQfHRfPHIITf

t r

zivigus

Ponad UHH osób
na targa™h pra™y

N— Strzele™ki™h T—rg—™h Pr—™y, które odbyły się V kwietni— br w h—li Zespołu
Szkół Z—wodowy™h Nr I wyst—wiło się mFirnx W pr—™od—w™ówY R —gen™je pr—™yY IU
Wielkopolsk— fryg—d— Zme™h—nizow—n— w Więdzyrze™zu or—z Wyższ— Szkoł— rum—nisty™zn— z Wro™ł—wi—F fyli też przedst—wi™ielex Urzędu Sk—rbowego, Woje
wódzkiego Urzędu Pr—™y, ZUSu, PgPRu, f—nku PUy fP, Vok—lnego Punktu Konsult—™yjnego USU or—z Vok—lnego Punktu Inform—™yjnego o Pundusz—™h Europejski™hF
Przygotow—ny™h zost—ło okF PHH ofert pr—™y głównie dl— f—™how™ów npF z
br—nży met—lowej i odlewni™zej @W—l™ow—ni— Rur endrzej z Z—w—dzkiego - opera
torzy urządzeń w—l™owni, pie™owi z upr. energety™znymi, mistrzowie, pl—niś™iA j—k
i n— lini—™h produk™yjny™h przy t—śmieF Wśród pr—™od—w™ówD którzy rekrutow—li
n— st—nowisk— produk™yjne byli między innymix Intersilesi— W™fride Polsk— ze
Strzele™ ypolski™h @preferow—ne st—nowisk— tox oper—torzy m—szyn, pr—™owni™y
produk™yjni, me™h—ni™yAY PW PyVSKA z ylszowej @pr—™owni™y m—g—zynuA.
N—tomi—st 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™h, S—npro tob
Servi™e z Wro™ł—wi— @z—trudni—ją™ą w Intersilesi W™fride Polsk—AY Work Express
@PW Polsk— w ylszowejA, W—x Power z K—towi™ @Pe—rl Stre—m w Strzel™—™h ypolski™hA również rekrutow—li n— st—nowisk— produk™yjne. Pr—™e w wGw z—wod—™h
możn— zn—leźć ł—two, le™z nie n—leż—ło o™zekiw—ć wysoki™h z—robków, bo n— dzień
dzisiejszy to ITHH zł bruttoF
Z ™iek—wą ofertą wyst—wił— się rest—ur—™j— KPg, któr— otwier— nowy punkt
przy —utostr—dzie n— qórze Śwf Anny proponują™ pr—™ę n— st—nowiskux pr—™ownik—

obsługi i pr—™ownik— ku™hni.
- T—rgi pr—™y to n—jlepszy sposób kont—ktu przyszłego pr—™ownik— z pr—™od—w™ą, dl—tego też w przyszłym roku będziemy je również org—nizow—ć - stwierdził
dyrektor PUP w Strzel™—™h ypolski™h.
yfert—mi pr—™y z—interesow—ny™h było ok. UHH osób, z ™zego IHH wstępnie z—dekl—row—ło, że podejmie pr—™ę.

STARySTA STRZELEgK
stosownie do —rtF UP ustF T ust—wy z
dni— Q p—ździernik— PHHVr. o udostępni—niu inform—™ji o środowisku i jego
o™hronie, udzi—le społe™zeństw— w
o™hronie środowisk— or—z o™en—™h oddzi—ływ—ni— n— środowisko @hz.U. Nr
IWWd pozF IPPU z PHHVrF z późrn zmFA
pod—je do publi™znej wi—domoś™i inform—™jęD o wyd—niu w dniu II kwiet
ni— PHIIr. n— rze™z qminy Veśni™— RU-ISH Veśni™— ul. I W—j— W, de™yzji
nr IHHGII o pozwoleniu n— budowę
sie™i wodo™iągowej or—z sie™i k—n—liz—™ji s—nit—rnej gr—wit—™yjnej i tło™znej wr—z z sie™iowymi przepompowni—mi ś™ieków s—nit—rny™h i pozost—łą
infr—strukturą te™hni™zną n— terenie
miejs™owoś™i Z—lesie Śl. n— dzi—łk—™h
nr ew.x
IRTGSD IRTGTD IRTGPD IQHD IRUGPD IRUG
I, ISUd US, UU - kFm. Py
SHWGID SRRD STPD SRUD SSIGPD SHWGPD
SIR - k.m. Qy
IIPUGID IIPVD IIHID IHSIGRD IHTUD
IIHTD IIHSGRD IHSPD IHQTD IHPUD
WWTGID WWTGPD IHQUD IIIUD IHVID
IHUHd IHVW - kFmF Sy
IPUHD IQRRD IPVVGID IPVWGID IPVIG
QD IPVWGWD IPRSD IPSRD IPUUD IPUSD
IPURGPQD IPURGIUD IPURGPRD IQRSD
PSSQGID IQRWGQD IPURGPHD IPURGPPD
IPURGIHd IPURGIPd IPURGIT - kFmFTY
ISRIGID ISTTGPD ISTTGID ISTSD ISUID
ISURD ISUSD IUWID ISUTD IUUSD
ISWHd ISWIGId ISIV - kFmF Uy
PHTI - kFmF Vy
PQPPd PQPTd PQPS - kFmF IPy
PSRWd PSRR - kFmF IR
w obrębie ewiden™yjnym Z—lesie Ślą-

VPS n— T—rg—™h Pr—™y
tuż od godziny dziewiątej w budyn
ku szkolnym grom—dziły się firmy, któ
re przybyły n— T—rgi w ™elu z—rekl—mow—ni— swojej dzi—ł—lnoś™i. Wśród ni™h
zn—l—zł— się również spor— li™zb— przed
siębiorców oferują™y™h miejs™— pr—™y
w swoim z—kł—dzie. fyły wśród ni™h nie
tylko firmy z powi—tu strzele™kiego i
województw— opolskiego, —le też przed
siębiorcy z województw— śląskiego or—z
dolnośląskiego, t—k wię™ poszukują™y
z—trudnieni— mieli w ™zym wybierać.
N—jwiększe z—interesow—nie wśród
u™zestników T—rgów wzbudzili jedn—k
żołnierze, reprezentują™y swoją jednost
kę z Więdzyrze™z—F W mundur—™h, wypos—żeni w niezbędny ekwipunek, skute™znie przy™iąg—li uw—gę z—interesow—ny™h pr—™ą w —rmii osób, do gron—
który™h, j—k się ok—z—ło, z—li™zyć możn— było nie tylko męż™zyzn.
Wśród wyst—w™ów nie mogło z—br—knąć również Vok—lnego Punktu Inform—™yjnego o Pundusz—™h Europejski™h w Strzel™—™h ypolski™h, który
przy współpr—™y z qłównym Punktem
Inform—™yjnym w ypolu zorg—nizow—ł
st—nowisko inform—™yjne, promują™e
możliwoś™i skorzyst—ni— z funduszy
unijny™h. W tr—k™ie trw—ni— imprezy
pr—™owni™y obu Punktów Inform—™yjny™h rozd—w—li g—dżety rekl—mują™e
Unię Europejską or—z m—teri—ły promo™yjne, w tym ulotki, foldery bro
szury or—z publik—™je książkowe zwią-

z—ne m.in. z fundusz—mi strukturalny
mi or—z progr—m—mi oper—™yjnymi,
wynik—ją™ymi z N—rodowej Str—tegii
Spójnoś™i n— l—t— PHHU-PHIQ. Przy sta
nowisku wyst—wienni™zym możn— było
skorzyst—ć również z bezpł—tnego dor—dztw—F
W—my n—dzieję, że udzi—ł w T—rg—™h Pr—™y pozwolił z—interesow—nym
n— szersze z—pozn—nie się z obe™ną sytu—™ją n— lok—lnym rynku pr—™y, z—ś
tym którzy skorzyst—li z usług Vok—lnego Punktu Inform—™yjnego n— po
głębienie wiedzy o fundusz—™h unijny™h.

„Woźna odejść n— z—wsze
i z—wsze być bliskoFFF ”

skieF
W St—rostwie Powi—towym
w Strzel™—™h ypolski™h
- Wydzi—ł Ar™hitektoni™znofudowl—ny, ul. tord—nowsk— P,
II piętro, pokój nr PII,
@w godzin—™h pn.VHH^ITHH,
wl.-pl.7QHISQH)
możn— z—pozn—ć się z treś™ią
de™yzji or—z z dokument—™ją spr—wyF

z up. Starosty
Teresa Wanekka
Sakzelnik Wydziału.

Architektonikzoo-Budowlanego

Us. tan Twardowski

Wyr—zy głębokiego ż—lu i współczuci—
P—ni W—rii Pelini—k
z powodu śmierci
wĘże

skł—d—
R—d— i Z—rząd Powi—tu Strzeleckiego
or—z pr—cownicy St—rostw— Powi—towego
w Strzelc—ch ypolskich

py w set s

t r

Q

zivigus

y p i R TY PReg Y

UNIA EUROPEJSKA

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Z dniem I lutego PHII roku rozpo™zęto re—liz—™ję p—rtnerskiego projektu pn

uIf

„enim—™j— z—mi—ny
- progr—m —ktywiz—™ji z—wodowej”
- projekt dl— osób bez pr—™y
Projekt re—lizow—ny jest w r—m—™h Progr—mu yper—™yjnego U—pit—ł Vudzki PoĆe
dzi—ł—nie UfPfI ektywiz—™j— z—wodow— i społe™zn— osób z—grożony™h wyklu™zeE
niem społe™znymF

STAXOwSSUO

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

WSEJSCE
PRAgY

pywyg kuchenna/kucharz
fLeCHAKZ e DEKARZ

qRAfÓW
WEqŁUq zleceń

KyNSULATANT TELEpyNICZNY

Strzelce yPyLSKIE

giV PROJEUTU: zwiększenie —ktywnoś™i z—wodowej osób z—grożony™h wykluE

PRAgywNsu yfSŁuqs

qóRA ŚWIĘTEJ ANNY

™zeniem społe™znym woj opolskiego w grupie QH osób pozost—ją™y™h bez z—trudE
nieni—F

PRZEDSTAWICIEL HANDLyWY

STRZELCE yPyLSKIE

ugziSTxsuews PRyjEUTU wyqĄ fYĆ ysyfYD

utórex

z—mieszkują n— terenie wojF opolskiego w rozumieniu UyhiUSU gYWSVXEE
qy @w sz™zególnoś™i powi—tyx strzele™kiD kr—pkowi™kiD kędzierzyńsko - koE
zielskiA
e
pozost—ją bez z—trudnieni— i są w wieku —ktywnoś™i z—wfd z—grożone wyklu™zeE
niem społ. z ™o najmniej jednego powodu spośród wskaz—ny™h w —rtF U ust—wy
o pomo™y społ.
Priorytetowo tr—ktow—ne będą osoby bez z—trudnieni— n—leżą™e do n—stępująE
™y™h grupx osoby, które ukoń™zyły RS rok ży™i—D osoby pozost—ją™e bez z—trudnieE
ni— powyżej IP miesię™y, kobiety @sz™zególnie te powr—™—ją™e lub w™hodzą™e n—
rynek pr—™yA, osoby niepełnospr—wneF

SPRZEDAWCA Q/R
TELEPRAgyWNIK

STRZELCE yPyLSKIE
ZAWADZKIE I yKyLICE

e

hzseŁexse w PRyjiugsix
DORADZTwO SXhYWShUeVXE z enim—torem Rozwoju Z—wodowego or—z z

PRAgyWNIK KUCHNII
USERyWNSU WARSZTATU SAMf

SPRZEhAWgA NA STAgtS PALIW
fARMANKA/ fARMAN

qÓRA ŚWIĘTEJ ANNY

ZAWADZKIE
szymiszów

STRZELCE yPyLSKIE

KASJER-SPRZEDAWCA

KyLyNyWSKiE

KASJER-SPRZEDAWCA

KyLyNyWSKiE

Psy™hologiem

wARSZTATY: —ktywnego poszukiw—ni— pr—™y, kompeten™ji społe™zny™h i obyE
w—telski™h, komputerowe, przedsiębior™zoś™iF

szuyvixsex
e
e

e

profesjon—lny sprzed—w™— - h—ndlowie™ z obsługą urządzeń fisk—lny™h
profesjon—lny pr—™ownik drogowy z upr—wnieni—mi do kierow—ni— ru™hem
drogowym @kurs yPERATyRA ZeqĘSZgZeREU S UfSteUÓW WSfReE
gYJNYgr yRAZ PRZEgINAREU hy NAWIERZgHNI hRÓqA
szkoleni— dod—tkowe - możliwe pr—wo j—zdy k—tF f
staże

ZAwyhowE u PRegyhewgów

W r—m—™h posz™zególny™h dzi—ł—ń przewiduje się zwrot kosztów doj—zdu, stypenE
di— szkoleniowe i st—żoweF Wożliw— jest również refund—™j— kosztów opieki n—d
dzie™kiem do l—t U lub inną osobą z—leżną.

MECHANIK MASZYN fUDyWLANYCH
/MECHANIK SAMygHyhyWY

STRZELCE yPyLSKIE

KUCHARZ

STRZELCE yPyLSKIE

LAKSERNSK/PyMygNSK LAKIERNIKA
KIERyWgA KATf Tcf

fyRYCZ
STRZELCE yPyLSKIE

KIERyWgA KATf gcE

TRASY MIĘDZYNARyhyWE

UhZSAŁ w PROJEUCSE JEST fEZPŁATXY3
Większość dzi—ł—ń przewidzi—n— w projek™ie re—lizow—n—
będzie n— terenie Strzel™e ypolski™h

REURUTACJA TRwA Oh I hO QH UwSETXSA PHII ROUU
Uont—ktx
Powi—towy Urząd Pr—™y,
ul. qogolińsk— P—RUeIHH Strzel™e ypolskie, pokój IH lub P,
Tek UURTP IV HS, UU RTP IV TP
ysob—x horot— Uozołup lub Sz—bel— Uoss wwwFpupEstrzel™eFpl
qrup— Porbis grux gonsulting , Ur—kowsk— RW,
RUeIHH Strzel™e ypolskie SS Piętro
Tek UU RTI PH WQ wwwFgrup—forbisFpl ysob—x Ann— Witek

Z—rząd Powi—tu Strzele™kiego
informuj eD
iż dni— QH maj— PHII roku odbędzie się posiedzenie komisji do spr—w
rozp—tryw—ni— wniosków o udzielenie świ—d™zeń w r—m—™h pomo™y
zdrowotnej dl— n—u™zy™ieli or—z n—u™zy™ieli emerytów i ren™istówF
Wnioski o przyzn—nie świ—d™zeni— pieniężnego ze środków przezn—™zony™h
n— pomo™ zdrowotną dl— n—u™zy™ieli or—z n—u™zy™ieli emerytów i ren™istów n—leży
skł—d—ć w sekret—ri—t—™h pl—™ówek oświ—towy™h wł—ś™iwy™h ze względu n— z—trudE
nienie do dni— PQ m—j— PHII roku.
W—runki przyzn—w—ni— pomo™y zdrowotnej dl— n—u™zy™ieli szkół dl— który™h
org—nem prow—dzą™ym jest Powi—t Strzele™ki określ— u™hw—ł— nr XXXVIIIGQQTGIH
R—dy Powi—tu Strzele™kiego z dni— PU sty™zni— PHIH r. w spr—wie określeni— rodz—E
jów świ—d™zeń przyzn—w—ny™h w r—m—™h pomo™y zdrowotnej dl—n—u™zy™ieli or—z
w—runków i sposobu i™h przyzn—w—ni— @dostępn— do wglądu w sekret—ri—t—™h pl—™óE
wek oświ—towy™hAF

yPERATyR SPYCHARKI
PRAgF PRyhUKgJI/KIERyWgA KATf g

STRZELCE yPyLSKIE
WyjF yPyLSKIE i śląskie

PAKyWAgZ/PRAgyWNIK PRyhUKgJS

yLszyWA

PyMygNSK DEKARZA
fARMAN-KELNER
KIEROWNIK RyfÓT hRyqyWYgH

WyjF yPyLSKIE
STRZELCE yPyLSKIE
WyjF yPyLsuiED śląskie

KIERyWgA KAT gcE

TARSY KRAJyWE

KIERyWgA KATf gcE
TyKARZ

TRASY PyLSKA-NIEMCY
RASZyWA

PREZER

PRAgyWNIK ygHRyNY PIZYCZNEJ

RASZyWA

STRZELCE yPyLSKIE

PRAgyWNIK ygHRyNY

yLszyWA

PRAgyWNIK PRyhUKgJI
KUgHARZ

STRZELCE yPyLSKIE
WYSyKA

HYDRAULIK

STRZELCE yPyLSKIE

ELEKTRyMECHANIK SAMf

STRZELCE yPyLSKIE

MECHANIK KIERyWgA KATf gcE

KIERyWgA

CAŁY KRAJ

TRASY MIEhZYNARyhyWE

Strzel™e ypolskie, dni— IV.HR.PHIIrF

STAROSTA STRZELigKI
stosownie do —rtF UP ustF T ust—wy z dni— Q p—ździernik— PHHVr. o udostępni—niu
inform—™ji o środowisku i jego o™hronie, udzi—le społe™zeństw— w o™hronie środoE
wisk— or—z o™en—™h oddzi—ływ—ni— n— środowisko @DzfU. Nr IWW, pozF IPPU z
PHHVr. z późn. zm.A pod—je do publi™znej wi—domoś™i inform—™jęD o wyd—E

niu w dniu IS kwietni— PHIIr. n— rze™z „SZOfUh” SpF z o.of e Łąki Uoziek
skie ul. Veśn— Rd RUeISH Veśni™— pozwoleni— n— budowęx
e
S zbiorników m—g—zynowy™h n— —sf—ltD
e
m—g—zynu oleju op—łowego ze zbiornikiem n— p—liwoD
e
budynku kotłowni wr—z z infr—strukturąD
e
wieży ze zbiornikiem wyrówn—wczymD
e
pompy —sf—ltu @urządzenieA, obiekty istnieją™e objęte zmi—ną lok—liz—™ji w
związku z budową h—li m—g—zynowej

w—nny n— zbiorniki —sf—ltu i zbiornik p—liw—D
e
dwó™h ekr—nów —kusty™zny™hD w Łąk—™h Uozielski™h przy ul. Veśnej
Rd n— dzi—łk—™h nrx UQHGId UTRd TWRd TWPGP obręb ewiden™yjny Łąki UozieL
skie.
e

W St—rostwie Powi—towym w Strzel™—™h ypolski™h - Wydzi—ł Ar™hitektoni™zE
noEfudowl—ny, ul. tord—nowsk— P, II piętro, pokój nr PII, @w godzin—™h pn.VHH^ITHH,
wt.Ept.UQH<ISQHA możn— z—pozn—ć się z treś™ią de™yzji or—z z dokument—™ją spr—wy.
z up. St—rosty
Teres— W—ne™k—
N—™zelnik Wydzi—łu Ar™hitektoni™znoEfudowl—nego

PRAgyWNIK hy PRACY
W qySPyhARSTWIE RyLNYM
KIERyWgA - KIERyWgA PILyT
W TRANSPyRgIE CIĘŻKIM

PRAgyWNIK yqóLNyfUhyWLANY
-PŁYTKARZ
MURARZ - DyCIEPLENiyWIEg

STyLARZ
PRAgyWNIK ygHRyNY

STRZELCE yPyLSKIE

TRASY KRAJyWE
I MIĘhZYNARyhyWE

WyJF yPyLSKIE
WEDŁUq

zleceń

STRZELCE yPyLSKIE
STRZELCE yPyLSKIE

MAqAZYNIER

KyLyNyWSKiE

MAqAZYNIER

KyLyNyWSKiE

yPERATyR KyPARKI

KIERyWNIK fUDyWY

STRZELCE yPyLSKIE

WEDŁUq zleceń/
KyLyNyWSKiE

wYWAqAXSA
OCZEUSwAXSA
PRACODAwCY:
e wykształcenie zawodowe
e minF P l—t— doświ—d™zeni—
e wykształcenie minF zawodowe
e komunikatywność - dobra dyk™j—
e wykształcenie preferowane średnie

- komunikatywność - praca zespołowa
- wykształcenie średnie lub wyższe
- obsługa komputera - prawo jazdy katF f
- mile widziana znajomość branży budowlanej
- aktualna książeczka sanepidowska
- znajomość obsługi komputera i Internetu
- orzeczenie o niepełnosprawności
- wykształcenie preferowane średnie
- komunikatywność - praca zespołowa
- wykształcenie kierunkowe
- minF S lat doświadczenia
- obsługa stacji benzynowej
- obsługa kasy fiskalnej
- aktualna książeczka zdrowia
- doświadczenie zawodowe
- wykształcenie minF zawodowe
- obsługa kasy fiskalnej mile widziana
- mile widziane doświadczenie
- wykształcenie minF zawodowe
- obsługa kasy fiskalnej mile widziana
- mile widziane doświadczenie
- orzeczenie o niepełnosprawności
- wykształcenie zawodowe @mechanik maszyn
budowlanych oraz samochodowychA
- doświadczenie zawodowe
- wykształcenie minF średnie kierunkowe
- doświadczenie zawodowe
- jF angielski w stopniu komunikatywnym
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie zawodowe
- prawo jazdy katF Tcf
- samodzielność w wykonywaniu prac
- wykształcenie zawodowe
- prawo jazdy katF gcE - karta kierowcy
- kurs na przewóz rzeczy
- aktualne badania psychologiczne
- doświadczenie w transporcie
- podstawowa znajomość jF niemiecki
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie minF zawodowe
- prawo jazdy katF g
- wykształcenie zasadnicze zawodowe
- precyzja i sumienność
- umiejętności dekarskie mile widziane
- wykształcenie mile widziane kierunkowe
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie technik lub inżynier kierunkowy
- doświadczenie mile widziane
- uprawnienia na przewóz rzeczy
- doświadczenie zawodowe
- prawo jazdy katF gcE
- wykształcenie zawodowe
- minF S lat doświadczenia
- wykształcenie zawodowe
- minF S lat doświadczenia
- wykształcenie minF zawodowe
- współpraca w zespole
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie minF zawodowe
- znajomość komputera
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - mile
widziany umiarkowany
- wykształcenie gastronomiczne
- doświadczenie mile widziane
- uprawnienie spawalnicze mile widziane
- prawo jazdy katF f
- P-Q lata doświadczenia zawodowego
- wykształcenie zawodowe lub techniczne
- doświadczenie minF Q lata
- wykształcenie zawodowe
- kurs na przewóz rzeczy
- aktualne badania lekarskie
- wykształcenie zawodowe lub średnie
- prawo jazdy katF gcE
- znajomość jFniemieckiego lub jFangielskiego
w stopniu komunikatywnym
- znajomość obsługi przy koniach
- wykształcenie zawodowe lub średnie
- prawo jazdy katFf
- komunikatywna znajomość
jFniemieckiego lub jFangielskiego
- wykształcenie zawodowe
- płytkowanieD prace budowlane
- wykształcenie zawodowe
- prawo jazdy katF f
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie kierunkowe - doświadczenie
- wykształcenie minF zawodowe
- doświadczenie mile widziane
- wykształcenie minF zawodowe
- mile widziane doświadczenie
- wykształcenie minF zawodowe
- mile widziane doświadczenie
- orzeczenie o niepełnosprawności
- uprawnienia operatora koparki katF i
- doświadczenie zawodowe
- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
- uprawnienia budowlane w branży
konstrukcyjnej bez ograniczeń
- min S lat doświadczenia
- dobra znajomość jF angielskiego lub jF niemieckiego

dokF n— str T
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p y w set s t rz i vi g us

ed multos —nnos3
gieszmy się wszys™y, że p—ń i p—E

W tegoro™znym Ogólnopolskim
Uonkursie Re™yt—torskim @n— eta

nów w sędziwym wieku jest w n—szym
powie™ie t—k wielux to dobry prognoE

pie miejsko-gminnymA udzi—ł wzięły
u™zenni™e n—szego te™hnikum. Z—prezentow—ły się b—rdzo ™iek—wie w trze™h
różny™h k—tegori—™hx wywiedzione
ze słow— - Ann— homere™k— @III Tek
bA, to—nn— Swi—™k— @II TekA i P—try™j—

styk i dl— n—s. ybyśmy mogli t—k ™ieE
szyć się ży™iem, j—k n—si tubil—™i3

P—ni Ann— Szkudl—rsk— z qóry
św. Anny swoje WH. urodziny ob™hoE
dził— IH kwietni—, n—tomi—st WH. ro™zE

K—ll— @II TekA, w Turnieju Poezji
Śpiew—nej- S—ndr— Wewiork— @III TekA
z —komp—ni—mentem git—rowym w wykon—niu S—biny gholewy @III TsA or—z w
Turnieju Re™yt—torskim - W—gd—len— geles @III Tek —A i K—t—rzyn— Pierz™hlewi™z @II TotA.
Występy, ™ho™i—ż dość stresują™e, ok—z—ły się niezwykle ud—ne. ybszerne tek
sty poety™kie i proz—torskie w interpret—™ji n—szy™h dziew™ząt n—br—ły nowy™h b—rw, odsłoniły głębszy sens, po
prostu. ożyły. Z pewnoś™ią sprzyj—ł—
temu —rtysty™zn— —tmosfer— p—nują™—
w s—li widowiskowej Strzele™kiego
Ośrodk— Uultury, gdzie spotk—li się
młodzi —dep™i sztuki poety™kiej z gimn—zjów i szkół pon—dgimn—zj—lny™h z
™—łej gminy. gho™i—ż jury w tym roku
nie było dość hojne w przyzn—w—niu
n—gród @ kryzys CA i przyzn—ło n—m tyl
ko dw— wyróżnieni— - Jo—nnie

ni™— urodzin P—n— qeorg— Wrohs— z

Rozmierzy przyp—d— n— PP kwietni—.
W tym roku to Wielki Piątek, wię™ nie

™z—s n— przyjmow—nie urodzinowy™h

goś™i. gi zdążyli tubil—t— już odwiedzić
w™ześniej, w imieniu wł—dz powi—tu

ży™zeni—, bukiet kwi—tów i kosz słodE
ki™h delik—tesów przek—z—ł— Sekret—rz

Powi—tu Ewlin— telito.

P—ni Ann— przyjmow—ł— swoi™h goE
ś™i z gr—tul—™j—mi i ży™zeni—mi przyję-

™i— dokł—dnie w dniu urodzin. Wów™z—s

gr—tul—™je i n—jlepsze ży™zeni— wr—z z
kwi—t—mi, słodkoś™i—mi i okoli™znos™ioE
wym listem gr—tul—™yjnym w imieniu

wł—dz powi—tu przek—z—ł tej W—ldem—r

fedn—rek, ™złonek Z—rządu Powi—tu.
ho serde™zny™h urodzinowy™h poE

winszow—ń dołą™z—my i swojex wielu koE

Świ—™kiej i W—gd—lenie CelesD to
zdobyte doświ—d™zenie n— polu —rtysty™znym i op—nowyw—nie trudnej sztuki

poskr—mi—ni— stresu niewątpliwie z—owo™uje w przyszłoś™i.
Wonik— Wilde-Zdobyl—k

lejny™h l—t w j—k n—jlepszym zdrowiu i

pogodzie du™h—, bez trosk.

Kroszonki - nasza ™hlub—

ŚląskośĆD polskośĆD niemie™kość
dole -ze str. I

Jo—nn— WrózD l—t QQd U—dłub - Spis powsze™hny jest sz—nsą n—szej społe™znoś™i
do z—st—nowieni— się n—d tym, kim jesteśmy, skąd po™hodzimy, gdzie są n—sze
korzenie. test to sz—ns— dl— n—szy™h rodzin, —by wspólnie usiąść i porozm—wi—ć
między pokoleni—mi, kim się ™zujemy. fo n—rodowość jest dziedzi™twem, które
otrzymujemy od n—szy™h rodzi™ów i dzi—dków. Wiem, że dl— wielu z n—s odpowiedź
n— to pyt—nie będzie prost— i o™zywist—x „™zuję się Niem™em”. Wielu jedn—k unik—
j—kiejkolwiek dekl—r—™ji n—rodowoś™iowej, związ—n— jest on— bowiem z z—d—niem
sobie s—memu kilku w—żny™h i trudny™h pyt—ń. gzy jestem Niem™em, skoro moi
rodzi™e nimi byli, —le j— nie mówię płynnie po niemie™kuC gzy ™h™ę się utożs—mi—ć
z n—rodem, który wywoł—ł n—jstr—szliwszą wojnę w XX wieku, —le jedno™ześnie jest
n—rodem wybitny™h n—ukow™ów, filozofów, muzyków, sportow™ówC A może ł—twiejsze
i bezpie™zniejsze jest unik—nie odpowiedzi n— to pyt—nie —lbo wybier—nie j—kiejś
odpowiedzi pośredniejC

Pr—n™iszekD UU l—tD gmin— Strzel™e Opolskie - Uim jestemC Sląz—kiem, z
niemie™kim p—szportem. Nigdy nie ™h™i—łem wyje™h—ć - j— jestem stąd3 Tu się
urodziłem, tu jest moj— oj™zyzn—. I ™zuję, j—kbym trze™ią wojnę przeżyw—ł. hziwi™ie
sięC N—jpierw był— drug— wojn— świ—tow—, potem st—n wojenny, — ter—z to ™hyb—
n—wet jest gorzej3 Upok—rz—ją mnie te wszystkie rze™zy wyg—dyw—ne o Sląz—k—™h i
SląskuY już mi się n—wet telewizor— nie ™h™e włą™z—ć. t—k to jest, że w kr—ju, w

którym są inne mniejszoś™i n—rodowe, t—k podejrzliwie tr—ktuje się wyłą™znie mniej
szość niemie™kąC Zresztą to nie kwesti— ost—tni™h tygodni, z—wsze n—s t—k tr—ktow—no. Wniej wię™ej QH l—t temu byłem w s—n—torium w Wusznej i usłysz—łem od
pielęgni—rkix to p—n jest tym Sląz—kiemC go to z— pyt—nie3 Prze™ież t—m byłem
p—™jentem3 Inny przykł—dx przepr—™ow—łem w jednym z—kł—dzie RP l—t—, —le odzn—kę „Z—służony dl— z—kł—du...” dost—łem dopiero po zmi—nie ustroju i rządów. W™ześniej nie było to możliwe, bo prze™ież byłem Sląz—kiem, — ty™h się nie hołubiło,

r—™zej wzyw—ło „n— ™zerwony dyw—nik”.

RobertD RR l—t—D Strzel™e Opolskie - testem stąd, — to, że moje korzenie są
niemie™kie to nie moj— z—sług— —ni win—. Słowo „Heim—t” m— dl— mnie ogromne
zn—™zenie. yzn—™z— przyn—leżność do określonej kultury, język— i religii, przywiąz—nie do ziemi, w której moi przodkowie od pokoleń spo™zyw—ją n— ™ment—rz—™h.
gzym jest dl— mnie SląskC Terenem pogr—ni™z—, zróżni™ow—nym n—rodowoś™iowo,

gdzie przenik—ją się wpływy różny™h kultur. hl— mnie „śląskość” w n—jlepszym
wyd—niu to ży™ie hr. Andrzej— Ren—rd— @urodzonego w W—rsz—wie, z rodu być może
wywodzą™ego się z Pr—n™jiA, który w —rmii s—skiej dosłużył się wysokiego stopni—, w
yp—wie ożenił się z Polką, osi—dł z nią w Strzel™—™h i który t—k zmienił Sląsk pod

względem gospod—rczym.

f—rb—r—D QV l—tD gmin— Z—w—dzkie - Stąd po™hodzą mój dzi—dek i b—b™i—. Tu się
urodził mój oj™ie™, j— i moje ™órki - m—my niemie™kie p—szporty, w odróżnieniu od
m—my, któr— m— tylko polski - przyje™h—ł— tu „z— ™hlebem” w l—t—™h TH. z innej
™zęś™i Polski. Ale i on— mówi w domu i wśród przyj—™iół gw—rą, j—k my. I gdyby dziś
mojej m—mie ktoś powiedzi—ł, że nie jest „stąd”, b—rdzo by się zdziwił—. yn— się
™hyb— b—rdziej ™zuje Sląz—™zką niż moje n—stoletnie ™órki. Woże dl— ni™h też przyj
dzie ™z—s n— t—kie s—mookreśleni—C

BBB

Xorbert R—s™Bd przewodni™zą™y Tow—rzystw— Społe™zno-Uultur—lnego
Xiem™ów n— Śląsku Opolskim
Wyniki ost—tniego spisu z roku PHHP pok—zują, że w wolnej Pols™e nie musimy się
już b—ć j—sny™h i kl—rowny™h dekl—r—™ji odnośnie n—szej tożs—moś™i n—rodowej.
Wożemy j—sno i otw—r™ie mówić o n—szy™h korzeni—™h kulturowy™h dekl—rują™
przy tym swą przyn—leżność n—rodową. qórny Sląsk z—wsze był regionem przenik—-

ni— się różny™h kultur. fędą™ wiele wieków regionem pogr—ni™z— pozw—l—ł n— przenik—nie się kultur i n—rodów. T— różnorodność z—wsze ten region wzbog—™—ł— i
pozw—l—ł— mu się rozwij—ć. Również dzisi—j obe™ność mniejszoś™i niemie™kiej jest
™or—z ™zęś™iej postrzeg—ne z zewnątrz j—ko wyróżnik i bog—™two tego regionu. t—ko
loj—lni obyw—tele z—demonstrujmy n—szą obe™ność w społe™zeństwie. fądźmy Europej™zyk—mi i odw—żnie pok—żmy, ze różnorodność jest ™zymś dobrym, st—nowią™ym bog—™two d—nego regionu i jego mieszk—ń™ów3
Apelujemy, wię™ do wszystki™h ty™h mieszk—ń™ów qórnego Sląsk—, którzy posi—-

d—ją niemie™kie korzenie o j—sną dekl—r—™ję swej n—rodowoś™i poprzez udzielenie
odpowiedzi n— pyt—niex t—k— jest P—n—@iA n—rodowośćC - NIEWIEgKA.

IH kwietni— PHIIr. Strzele™ki yśrodek Kultury pod Honorowym P—tron—tem St—rosty Strzele™kiego or—z furmistrz— Strzele™ ypolski™h zorg—nizow—ł
ytw—rty Konkurs Zdobieni— t—j Wielk—no™ny™h „KRySZyNKI PHII”.
W tym roku zgłosiło się do niego
PU u™zestników. K—żdy z ni™h n— kon
kurs przyniósł dw— j—j— ozdobione w
domu, trze™ią kroszonkę musi—ł wykon—ć pod™z—s konkursu.
gz—s j—ki n—leży poświe™ić n— jedno
j—jko z—leży od jego wielkoś™i i te™hniki
- mówił— Sylwi— Kondziel—, kroszonk—rk— z qrodzisk—. - N— zwykłe kurze po
trzeb— około trze™h godzin, n— strusie
n—wet tydzień po kilk— godzin dziennie.
Komisj— konkursow— po o™enie pr—™
konkursowy™h n—jwyżej o™enił— w k—-

tegorii dorośli: S miejs™e - Sylwi—
Uondziel—D SS - Edyt— Czerni—D — SSS
miejs™e ex aequo Teres— Sobot— i
Agnieszk— U—ł—.
w k—tegorii młodzież: S miejs™e z—jęł— Uing— P—1u™Bd SS - Wonik— Czerni—D — SSS miejs™e ex aequox
Juli— Czub—ł— i W—łgorz—t— Vizoń.
Przyzn—no również NAqRyhY
SPEgtAVNE z— w—rtoś™i —rtysty™zne,

wieloletnie z—ung—żow—nie or—z podtrzymyw—nie tr—dy™yjny™h obrzędów związ—ny™h ze święt—mi Wielkiej No™yx

przez St—rostę Strzele™kiego Józe
fa Sw—™zynę otrzym—ł P—n XORfERT UUSSDŁO.

X—grodę spe™j—lną ufundow—ną
przez f urmistrz— Strzele™ Opolski™h T—deusz— qoc— otrzym—ł—
P—ni ROZAVSA WXSCr.
X—grodę spe™j—lną ufundow—ną

Pozost—li u™zestni™y otrzym—li wy
różnieni—. N—grodą dl— k—żdego u™zestnik— był bon tow—rowy do zre—lizow—ni— w sklepie Sztuk— Vudow— w Strzel™—™h ypolski™h.

SS n—j™iek—wsze stoisko

Uolejny suk™es U—mil—

dole -ze str I
T—rgi zost—ły zorg—nizow—ne przez Wojewódzki Urząd
Pr—™y, Urząd W—rsz—łkowski Województw— ypolskiego i
Urząd Wi—st— ypol—. Swoją ofertę eduk—™yjną z—prezentow—ło pon—d UH szkół pon—dgimn—zj—lny™h or—z u™zelni wyższy™h z ypolsz™zyzny, województw— śląskiego or—z dolno
śląskiego, n—tomi—st ofertę pr—™y pon—d QH podmiotów.
T—rgi były —dresow—ne z—równo do u™zniów, j—k i i™h rodzi™ów. Pozwoliły dost—r™zyć inform—™ji pomo™ny™h przy wy
borze d—lszej drogi eduk—™yjnej. Wożn— t—m było uzysk—ć
inform—™je o z—s—d—™h rekrut—™ji, progr—m—™h stypendi—lny™h, pr—ktyk—™h studen™ki™h, st—ż—™h kr—jowy™h i z—gr—ni™zny™h, podrę™znik—™h.
t—k już zost—ło wspomni—ne, szkoły Powi—tu Strzele™kiego również wzięły udzi—ł w tym wyd—rzeniu. W ™z—sie
pierwszego dni— t—rgów z—prezentow—ły się szkoły spe™j—lne z obsz—ru Powi—tu Strzele™kiego, które pok—z—ły twór™zość swoi™h u™zniów m.in. pr—™e w drewnie, m—low—nie
szkł—, — t—kże stół z po™zęstunkiem, n—tomi—st drugiego
dni— swoją dzi—ł—lność z—prezentow—ły szkoły pon—dgimn—zj—lne. Przez ™—ły ™z—s trw—ni— t—rgów prezentow—ł się Ze
spół Szkół Z—wodowy™h nr I w Strzel™—™h ypolski™h. U™zniowie tej szkoły z—prezentow—li t—kie kierunki kszt—ł™eni—,
j—kx te™hnik org—niz—™ji usług g—stronomi™zny™h @zost—ł
pok—z—ny wystrój stołu, sztuk— dekorow—ni— owo™ów, — t—kże
u™zniowie przygotow—li po™zęstunek skł—d—ją™y się z k—n—pek i rę™znie robiony™h ™i—ste™zekAY te™hnik me™h—tronik
@pok—z st—nowisk— pneum—ty™znegoAY fryzjer @pok—zy fry
zjerskie - ukł—d—nie fryzurAY te™hnik obsługi turysty™znej
@wystrój stoisk— był stylizow—ny n— h—w—jską pl—żę or—z
biuro turysty™zneA.
yfert— strzele™ki™h szkół ™ieszył— się ogromnym z—interesow—niem. W tr—k™ie t—rgów zost—ł zorg—nizow—ny kon
kurs n— n—j™iek—wiej przygotow—ną ofertę i wystrój stoisk—.
Stoisko przygotow—ne przez u™zniów z Zespołu Szkół Z—wodowy™h nr I wyróżni—ło się pośród inny™h, ™o z—owocow—ło II miejs™em w tymże konkursie.

tuż po r—z trze™i u™zeń Zespołu Szkół Z—wodowy™h nr I w
Strzel™—™h ypolski™h - K—mil Kotl—rek odniósł suk™es w Tur
nieju W—tem—ty™znym dl— Z—s—dni™zy™h Szkół Z—wodowy™h wo
jewództw— opolskiego. K—mil jest obe™nie u™zniem kl—sy trze™iej - u™zy się w z—wodzie me™h—nik poj—zdów s—mo™hodowy™h.
W kl—sie pierwszej uzysk—ł tytuł l—ure—t—, — w roku ubiegłym i
bieżą™ym - tytuł fin—listy. N—leży podkreślić, że w tym roku
poziom konkursu był wysoki i z—ję™ie III miejs™— w k—tegorii
kl—s II i III to wielki suk™es z—równo dl— K—mil—, j—k i szkoły.

N—u™zy™ielem, który przygotowyw—ł K—mil— do konkursu jest
p—n Piotr Szostok.
W—rto podkreślić, że w kl—syfik—™ji drużynowej Zespół Szkół
Z—wodowy™h nr I zdobył I miejs™e dzięki wysokim notom K—mil—, h—wid— hrewniok— z kl—sy II wI i horoty Piołki.
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Vi™eum y gólnokszt—fcą™e
imF Wieszka S w Z—w—dzkiem 3

„P—rtnerzy w n—uce”
n— Uniwersytecie Śląskim

Profile kl—sx
profil m—tem—ty™zno

e

inform—ty™zny

z rozszerzonym progr—mem

profil biologi™zno

e

- j. —ngielskiego, m—tem—tyki, inform—tyki

™hemi™zny

z rozszerzonym progr—mem - j. niemie™kiego, biologii, ™hemii

profil multimedi—lny
z rozszerzonym progr—mem - j. —ngielskiego, inform—tyki, historii, geogr—fii

y przyjęciu do danej kl—sy decyduje ilość uzyskanych punktówD oś do wyczerpania limitu m.iejse.

Vi™eum ygólnoE
kszt—ł™ą™e imF Wieszk— S
w Z—w—dzkiem istnieje od
lip™— IWRS rF Przez mury
szkoły przewinęło się doty™h™z—s RTQP osobyF Pr—™ę w li™eum podejmow—ło dotąd IQW n—u™zy™ieli, pr—™ują™y™h pod kierunkiem siedmiu
dyrektorówF Szkoł— wypos—żon— jest w dw—n—ś™ie pr—™owni przedE
miotowy™h, dwie pr—™ownie inform—ty™zne or—z s—lę gimn—sty™znąF
Sstnieje muzeum region—lneF zespół obiektów szkolny™h uzupełni—ją
boisk— 4yrlik PHIP”. Pr—™— szkoły ukierunkow—n— jest od po™zątku
istnieni— n— miejs™ową ludność, pr—™ują™ą i mieszk—ją™ą w odd—leniu
od główny™h ośrodkówF Wśród —bsolwentów st—rszego pokoleni—
wyróżnić n—leży profesorówx renryk— Pis—rk— i rektor— Śląskiej

ek—demii Wedy™znej tózef— tonk—F U—riery n—ukowe robią też byli
u™zniowie średniej gener—™ji - prof. dr h—bF to—™him Szul™ - kierowE
nik Z—kł—du qeologii n— Uniwersyte™ie t—giellońskim or—z tózef Uusz
- profesor, pr—™ownik Wydzi—łu Pizyki n— Uniwersyte™ie Śląskim.
Wśród n—jmłodszy™h, wybij— się post—ć dr egnieszki Uub—l, —bsolwentki i pr—™ownik— n—ukowego uniwersytetu w yxfordzie.

f—z— szkoły
Szkoł— i jej z—ple™ze
podleg—ją ™iągłej moderniz—™ji. W ost—tni™h l—t—™h
przeprow—dzono gruntow
ny remont sz—tni (gdzie
k—żdy u™zeń m— do dyspozy™ji wł—sną, z—myk—ną n—
klu™z sz—fkęA, wymienio
no d—™h, wym—low—no s—le
lek™yjne or—z koryt—rze
n— piętrze. W ™z—sie w—k—™ji letni™h pl—now—ny
jest remont elew—™ji wr—z z termomoderniz—™ją budynku j—k i budow— t—rt—nowej bieżni.
Zwiększył— się też ilość obiektów sportowy™h - opró™z s—li gimn—sty™znej i profesjon—lnej siłowni n—si u™zniowie mogą korzyst—ć z
odd—nego do użytku w grudniu PHHW kompleksu boisk „yrlik PHIP”.
Wożemy się również posz™zy™ić nowo™zesną b—zą dyd—kty™zną szkoł— dysponuje m.in. dwom— pr—™owni—mi komputerowymi, posi—d— również t—bli™e interaktywne. godziennoś™ią st—ło się też wykorzystyw—nie w tr—k™ie lekcji projektor— multimedi—lnego przez
n—u™zy™ieli wielu przedmiotów. W obe™nym roku szkolnym będzie
re—lizow—ny projekt eSzkoł—.
Zwolenni™y tr—dy™yjny™h metod zdobyw—ni— wiedzy zn—jdą do
brze wypos—żoną bibliotekę, w której większość książek to pozy™je
z z—kresu beletrystyki i liter—tury popul—rno - n—ukowej. Usięgozbiór jest system—ty™znie wzbog—™—ny o nowe pozy™je @np. w PHIH
roku z—kupiono książki n— kwotę pon—d IQHHHzłA, — o prestiżu bi
blioteki świ—d™zy f—kt, że z jej z—sobów korzyst— do dziś wielu —bsol
wentów - obe™nie studentów różny™h u™zelni. Tym, którzy nie lubią
książek też pole™—my wizytę w bibliote™e - możn— tu w ™z—sie prze
rwy, ™zy też po lek™j—™h skorzyst—ć z dostępu do internetu.
Vi™eum od l—t słynie z kultywow—ni— tr—dy™ji region—lny™h i p—mię™i
o swoi™h —bsolwent—™h. W szkole
zn—jduje się Szb— Region—ln— j—k i
Szb— Tr—dy™ji Szkoły. W obe™nym
roku szkolnym odbył się zj—zd —bsolwentów.
yd wielu l—t odnosimy suk™esy w
z—wod—™h sportowy™h. Posi—d—my reprezent—™je w pił™e si—tkowej,
koszykowej or—z pił™e nożnej ™hłop™ów i dziew™ząt. X—szą spe™j—loś™ią jest też lekko—tletyk— i piłk— rę™zn— ™hłop™ów.

typu „Wsp—r™ie i pomo™” prow—dzone są z n—stępują™y™h przedmiotówx j.polski, j.—ngielski, j. niemie™ki, m—tem—tyk—, ™hemi—, fizyk—,
biologi—, geogr—fi—F
hl— ty™h u™zniów, którzy ™h™ą poszerzyć swoje z—interesow—ni—
i umiejętnoś™i prow—dzone są z—ję™i— z języków ob™y™h (język niemie™ki, język —ngielski i język rosyjskiA przygotowują™e do ™ertyfikow—ny™h egz—minów, którego ™elem jest zdoby™ie ™ertyfik—tu ję
zykowego.
Z—ję™i— z m—tem—tyki @„W—tem—tyk— między szkołą średni—, —
wyższą i „qeometri— z komputerem”A or—z z—ję™i— z meteorologii i
fenologii, kszt—łtują™e umiejętność obserw—™ji i wy™iąg—ni— wnio
sków przyrodni™zy™h.
Podobnie j—k w przyp—dku projektu „P—rtnerzy w n—u™e” udzi—ł
w ty™h z—ję™i—™h jest ™—łkowi™ie bezpł—tny, — w przyp—dku z—jęć
językowy™h u™zniowie otrzymują również podrę™zniki i m—ją opł—™ony koszt egz—minu n— ™ertyfik—t.

P—rtnerzy w X—u™e
U—żdy, dl— którego
szkoł— to nie tylko lek™je,
może się re—lizow—ć n—
z—ję™i—™h poz—lek™yjny™h. yd p—ździernik—
PHHW u™zniowie n—szej
szkoły —ktywnie u™zestni™zą w projek™ie „P—rt
nerzy w n—u™e”. test to
projekt długof—lowy , poleg—ją™y n— współpr—™y z
Uniwersytetem Śląskim.
ypró™z n—szego li™eum u™zestni™zy w nim jesz™ze UW szkół pon—dgimn—zj—lny™h z ™ztere™h województw. Z—łożeniem projektu jest
przeprow—dz—nie z—jęć, w—rszt—tów, festiw—li n—uki, wy™ie™zek i obo
zów, które m—ją z—interesow—ć młodzież n—uką. Projekt jest skiero
w—ny z—równo do u™zniów zdolny™h @np. wyjeżdż—ją oni n— wykł—dy
n— Uniwersytet Śląski, doty™zą™e z—g—dnień z biologii, fizyki i przed-

siębior™zoś™iA, j—k i do u™zniów m—ją™y™h problemy z n—uką (dl—
ni™h prow—dzone są w szkole z—ję™i— wyrówn—w™ze z fizyki, m—te
m—tyki i biologii - tzw. z—ję™i— typu „Wsp—r™ie i Pomo™”A. U—żdy
u™zeń biorą™y udzi—ł w projek™ie może również br—ć udzi—ł w z—ję™i—™h w sek™j—™hx inform—ty™znej, m—tem—ty™zno - n—ukowo - te™hni™znej or—z przedsiębiorczoś™i.
W r—m—™h projektu, w p—ździerniku u™zniowie odbyli już trzy
dniową wy™ie™zkę do Łodzi, n—tomi—st z—r—z po z—koń™zeniu roku
szkolnego (w dni—™h PQ - PW ™zerw™—A wyj—dą n— tygodniowy obóz
do Wisły. X— po™zątku n—stępnego roku szkolnego, w dni—™h U - W
wrześni—, m—my już z—pl—now—ną kolejną wy™ie™zkę n—ukową - tym
r—zem zwiedz—ć będziemy Xowy Są™z i okoli™e. Pon—dto wszys™y
u™zestni™y projektu r—z w semestrze w ™iągu dwó™h dni biorą udzi—ł w
tzw. „W—rszt—t—™h —ktywnoś™i wł—snej”. Są to z—ję™i—, n— który™h
u™zestni™y pozn—ją wł—sne predyspozy™je z—wodowe, u™zą się też
pl—now—ć swoją d—lszą n—ukę i k—rierę z—wodową. S ™o b—rdzo w—żne
- wszystkie z—ję™i— w r—m—™h projektu są nieodpł—tne dl— u™zniów i w
™—łoś™i fin—nsow—ne są z funduszy unijny™h.

W sobotę grup— sześ™iu u™zniów z n—szego li™eum (wr—z z opie
kunem, niżej podpis—nąA br—ł— udzi—ł w SV zjeździe Uniwersyte™kiego
Tow—rzystw— X—ukowego, dzi—ł—ją™ego w r—m—™h projektu „P—rtne
rzy w n—u™e”. Progr—m zj—zdu był wyjątkowo —tr—k™yjny. X—sz—
szkoł— zost—ł— przydzielon— do SV grupy, dl— której z—ję™i— odbyw—ły
się n— Wydzi—le fiologii i y™hrony Środowisk— UŚ. X—jpierw wysłu-

™h—liśmy wykł—du dr t—gny U—r™z z—tytułow—nego „hyskretny urok
mikroświ—t—”, który doty™zył b—d—ń prow—dzony™h z— pomo™ą mi
kroskopu elektronowego i pr—kty™znego z—stosow—ni— mikroskopii
elektronowej w biologii.
X—stępnie wszys™y, którzy twierdzili, że nie podd—ją się wpły
wom rekl—my, mogli skorygow—ć swoje wyobrażeni— przysłu™hują™
się wykł—dowi pt. „Uup p—n neuron” wygłoszonemu przez Tom—sz—
S—w™zyn—. Uolejnym „punktem” zj—zdu było z—prezentow—nie przez
u™zniów - u™zestników zj—zdu - z—b—wek przygotow—ny™h n— kon
kurs z ™yklu „Włodzi n—ukow™y”. ybe™n— edy™j— konkursu obyw—ł—
się pod h—słem „Przyrod— w z—b—w™e”, — z—d—niem u™zestników było
przygotow—nie z prosty™h, ł—two dostępny™h m—teri—łów dzi—ł—ją™ej
z—b—wki or—z wyj—śnienie reguł jej dzi—ł—ni— (w op—r™iu o zn—ne pr—w— fizyki, m—tem—tyki, itp.A. W tej ™zęś™i zj—zdu wystąpił również
n—sz u™zeń U—mil P—liński, prezentują™ wykon—ną przez siebie z—b—wkę „Uro™zą™y bo™i—n”.
Po przerwie obi—dowej u™zniowie ogląd—li przygotow—ne przez
swoi™h kolegów i koleż—nki z inny™h szkół postery doty™zą™e wy™ie™zek n—ukowy™h org—nizow—ny™h w r—m—™h projektu i głosow—li
n— n—jlepszy poster. X—tomi—st później wysłu™h—li ™iek—wego i wzbudz—ją™ego wiele emo™ji wykł—du dr endrzej— Uędziorskiego „y przetw—rz—niu inform—™ji przez n—sz ukł—d nerwowy i konsekwen™j—™h
tego w n—szym ży™iu szkolnym i poz—szkolnym”.
Po wykł—dzie n—dszedł ™z—s n— ogłoszenie wyników konkursu n—
n—jlepszą z—b—wkę i n—jlepszy poster. Uu n—szej ogromnej r—doś™i
ok—z—ło się, że zdobyw™ą drugiego miejs™— zost—ł U—mil 3 3 3 tego bo™i—n spodob—ł się t—k b—rdzo komisji konkursowej, że z—proponow—no U—milowi publik—™ję m—teri—łów doty™zą™y™h konstruk™ji i z—s—d
dzi—ł—ni— z—b—wki w biuletynie n— stronie internetowej projektu

feata Gratzke

Sezon moto™yklowy rozpo™zęty
hni— IU.HR.PHII „qrup— Woto™yklow— Ziemi Strzele™kiej” wy
ruszył— ze st—™ji benzynowej w temielni™y w stronę gzęsto™howy,
po r—z ™zw—rty,
n—
™oro™zną
pielgrzymkę
moto™yklistów.
W
religijnym
r—jdzie
br—ło
udzi—ł QU moto™ykli - „™zoperów”, turysty™zny™h i „ś™ig—™zy”. ho gzęsto™howy dot—rliśmy o godzinie II.HH, — IP.HH zost—ł— odpr—wion— msz— święt—,
której przewodni™zył oj™ie™ P—ulin z Węgier (który przyprow—dził
grupę TH moto™yklistów z WęgierA — k—z—nie wygłosił ksiądz St—nisł—w W—łkowski. Przed mszą n—stąpiło poświe™enie p—lm, (poniew—ż był— to Xiedziel— P—lmow—A i motorów. X— rozpo™zę™ie sezonu
przyje™h—ło około QH tysię™y moto™ykli z ™—łej Polski i z z—gr—ni™y, — moto™yklistów wr—z z p—s—żer—mi było około SH tysię™y.
Wałgorzaia Tacica

Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I
w Strzei™—™h ypolski™h
ogł—sz— n—bór n— rok szkolny PHIIGPHIP
do bezpł—tnego
Technikum Uzupełniającego dl— horosły™h

U—żdy inny wszys™y równi

w z—wod—™hx
Te™hnik h—ndlowie™
Te™hnik me™h—nik
Uu™h—rzF

hrugim projektem, w który szkoł— z——ng—żow—ł— się od grudni—
PHIH jest projekt „U—żdy
inny, wszys™y równi”.
Projekt ten skierow—ny
jest z—równo do u™zniów,
którzy ™h™ieliby posze
rzyć swoje wi—domoś™i i
umiejętnoś™i w różny™h
dziedzin—™h, j—k i do ty™h,
którzy m—ją problemy w
n—u™e i wym—g—ją dod—tkowej
pomoey.
hl—
u™zniów sł—bszy™h z—ję™i—

ugzYWY wieczorowo lub zeygzxsi
Przygotowujemy dox
IA egz—minu WeTUReVXiqy
PA egz—minu potwierdz—ją™ego UWeVSPSKAgJE ZeWyhyWi
Posi—d—myx
b
nowo™zesną b—zę dyd—kty™zną
b
nowo™zesne pr—™ownie komputerowe niezbędne do n—uki z—wodu,
b
wykw—lifikow—ną k—drę
b
wieloletnie doświ—d™zenie w przygotowyw—niu do egz—minów
zewnętrzny™h
szuoła jest yŚRyhUSEW EqZeWSxegYJXYW

Vi™eum ygólnokszt—teą™e imF Wieszk— S
w Z—w—dzkiem
RU-IPH Z—w—dzkieD uL Urótk— I
telF UURTITRQHd
loz—w—dzkiedwodipFopoleFpl
wwwFloz—w—dzkieFWodipFopoleFpl

T

p y w set s t rz i vi g us
X—bór n— wolne st—nowisko urzędni™ze qiównego Księgowego
w homu Pomo™y Społe™znej w Strzei™—™h ypolski™h
z filią w Szymiszowie i filią Leśni™y

X—bór n— wolne stanowisko urzędnicze qiównego Usięgowego w homu Pomocy Społe™znej w
Strzel™—™h ypolski™h z filią w Szymiszowie i filią w Veśni™yD ul Straż—™k— Vd RUeIHH Strzel™e
ypolskieF
Xa podstawie artF 11 ustawy z dnia PI listopada PHHV r. o pra™ownika™h samorządowych @hzF
Uf z PHHVr. nr PPQd pozF IRSVA oraz § Q Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
homu Pomo™y Społe™znej w Strzel™a™h ypolski™h z filią w Szymiszowie i filią w Veśni™yF

Pfof hyrektor— homu Pomocy Społe™znej w Strzel™—™h ypolski™h
z filią w Szymiszowie i filią w VeśnicyD
ul Str—ż—ck— Vd RUeIHH Strzelce ypolskie
ogł—sz— konkurs n— wolne st—nowisko pr—cyx
qŁówxY uSSĘqywY
If X—zw— i —dres jednostkix

hom Pomo™y Społe™znej w Strzel™a™h ypF z filią w Szymiszowie i filią w Veśni™y
uIf Straża™ka Vd RUeIHH Strzel™e ypolskie
tel. UURTI QR VH
Wymi—r ™z—su pr—™yx pełny etatF
Rodz—j umowyx umowa o pracę.
Z—trudnieniex na ™zas określony @ rokA z możliwoś™ią uzyskania umowy o pracę na ™zas
nieokreślony
Wyn—grodzeniex zgodnie z Ustawą z dnia PI listopada PHHVr. o pra™ownika™h samorządowych
@ hZ. U. Xr PPQdpoz. IRSVA i Rozporządzeniem Rady Winistrów z dnia IV marca PHHW r. w
sprawie wynagradzania pra™owników samorządowy™h @hz. U. Xr SH poz. QWVA
Pf ykreślenie st—nowisk—x qiówny Usięgowy - homu Pomo™y Społe™znej w Strzel™a™h yp.
z filią w Szymiszowie i filią w Veśni™y.
Qf

ykreślenie wym—g—ń niezbędny™h @form—lny™hAx

ho konkursu może przystąpić osobaD która spełnia kryteria określone w art. SR ustawy z dnia
PU sierpnia PHHW r. o finansa™h publi™zny™h @hz. U. nr ISU poz. IPRHA
IA ma pełną zdolność do ™zynnoś™i prawnych oraz korzysta w pełni z praw publi™zny™h
PA nie była prawomo™nie skazana za przestępstwo prze™iwko mieniu, prze™iwko obrotowi
gospodarczemu prze™iwko działalnoś™i instytu™ji państwowy™h oraz samorządu terytoE
rialnego, prze™iwko wiarygodnoś™i dokumentów lub za przestępstwo karne, skarbowe, a
także nie była karana za przestępstwo umyślne z oskarżenia publi™znego.
QA spełnia jeden z poniższy™h warunkówx
—A ukoń™zyła ekonomi™zne j ednolite studia magisterskie, ekonomi™zne wyższe studia zawo
dowe, uzupełniające ekonomi™zne studia magisterskie lub ekonomi™zne studia podyploE
mowe i posiada ™o najmniej Q - letnią praktykę w księgowoś™i,
bA ukoń™zyła średnią poli™ealną lub pomaturalną szkołę ekonomi™zną i posiada ™o najmniej
Te letnią praktykę w księgowoś™i,
™A j est wpisana do rej estru biegły™h rewidentów na podstawie odrębny™h przepisów,
dA posiada ™ertyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg ra™hunkoE
wy™h albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
RA cieszy się nieposzlakowaną opinią,
SA jest obywatelem polskim.
Rf

Wym—g—ni— dod—tkowex

IA

Posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej
i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości @w szczeE
gólności programów yppsgi, płacowych, płatnik ZUSA
pracował przez okres co najmniej Q lat w księgowości budżetowejY
posiada ogólną znaj omość zadań pomocy społecznej na szczeblu jednostki organizacyjnej
samorządu powiatowego
posiada umiejętności sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zeE
stawień planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia
posiada predyspozycj e do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współ
działania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji

PA
QA

RA
SA
Sf

Pożąd—ne ™e™hy ™h—r—kteru x

posiada cechy osobowości takie jakx komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowa
niu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność
korzystania z przepisów prawa
Tf Z—kres z—d—ń wykonyw—ny™h n— st—nowiskux
IA prowadzenie rachunkowości hPS w homu Pomocy Społecznej w Strzelcach yp. z filią w
Szymiszowie i filią w Veśnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami
PA wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki budżetowej
QA dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z pla
nem finansowym
RA dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji finansowych
SA przygotowanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków
TA opracowywanie przepisów wewnętrznych
UA sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej wykony
wanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków
VA szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi zakres czynności
Uf Wyk—z wym—g—ny™h dokumentówx

Uandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego hPS w homu Pomocy Społecznej w
Strzelcach yp. z filią w Szymiszowie i filią w Veśnicy są zobowiązani do przygotowania
następujących dokumentów
IA list motywacyjny
PA życiorys
QA kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż
pracy.
RA kserokopie dokumentów potwierdzaj ących posiadane wykształcenie i kwalifikacj e
SA kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
TA oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne
UA oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
VA oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
WA oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzuli o treścix wyrażam zgodę na przetwa
rzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacj i
zgodnie z ustawą z dnia PW sierpnia o ochronie danych osobowych @hz. U. z PHHP r. nr IHI
poz. WPT z póź. zm.A
IHA Termin i miejs™e skł—d—ni— dokumentówx
yferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do PWfHRfPHII r do
godziny IS HH w sekretariacie homu Pomocy Społecznej w Strzelcach yp. z filią w Szymiszo
wie i filią w Veśnicy, ul. Strażacka V , RU-IHH Strzelce ypolskie w zamkniętych kopertach z
dopiskiem „doty™zy n—boru n— st—nowisko głównego księgowego’
Termin powyższy dotyczy również ofert dostarczonych za pośrednictwem Poczty Polskiej
lub kuriera.
yferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane, nie ma możliwości przekazywa
nia dokumentów drogą elektroniczną .
Uandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu będąpowiadomieni telefonicznie o
terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Uw—g—

Snformacja o wynikach n—boru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Snformacji Publicznej homu Pomocy Społecznej w Strzelcach yp. z filią w
Szymiszowie i filią w Veśnicy oraz na tablicy ogłoszeń w homu Pomocy Społecznej w
Strzelcach yp. - ul. Strażacka V @ SSSpiętro).
Wszelkich dodatkowych informacji w zakresie prowadzonego naboru udziela Pani tołanta
ghowaniec i Pani Renata Uurka - teł. UU RTPeISeIP

Wistrzostwo
Województw—
dl— ZSZ nr I
I kwietni— w Nysie odbył się Pin—ł
Wojewódzki w hrużynowym Tenisie
Stołowym hziew™ząt i ghłop™ów. Złoty
med—l zdobył— drużyn— dziew™ząt, któr—
gr—ł— w skł—dzie tessik— Andr—™zek Regin— K—™zm—r™zyk. ypró™z złot—
wyw—l™zyły —w—ns do Wistrzostw Pol
ski Szkół Pon—dgimn—zj—lny™h. W—rto
przypomnieć, że jest to trze™i złoty
med—l zdobyty przez dziew™zyny w tegoro™znej Vi™e—li—dzie, po suk™es—™h w
turnieju indywidu—lnym i deblowym.
f—rdzo dobrze spis—ł— się drużyn—
™hłop™ów, gr—ją™— w skł—dzie Piotr Po
lok - qrzegorz Wróbel z—jmują™ V miejs™e. ho —w—nsu do strefy med—lowej z—br—kło jednego wię™ej wygr—nego set—.
hrug— drużyn— n—szej szkoły - h—riusz
Strzej— - Tom—sz Piekut z—jęł—
VIII miejs™e.
ypiekunem ukzniów
jest Bogusław Purman.

tihZSiWY hy ATEN! 3 3
dok. ze str I

dziennik—rzy.
Rodzin— Spe™i—l ylympi™s zjedzie do
Aten ze IVS kr—jów. Z—wodni™y ryw—lizow—ć będą w PP dys™yplin—™h sportu,
wśród ni™hx pływ—nie, lekko—tletyk—,
b—dminton, koszykówk—, si—tkówk— pl—żow—D bo™™e, bowling, kol—rstwo, jeź
dziectwo, piłk— nożn—D golf, gimn—styk—D judo, k—j—k—rstwo, trójbój siłowy,
j—zd— szybk— n— wrotk—™h, żegl—rstwo,
softb—ll, tenis, tenis stołowy i si—tkówk—F
Ryw—liz—™j— to™zyć się będzie n— QH
obiekt—™h - w dużej mierze ty™h s—my™h, n— który™h odbyw—ły się z—wody
pod™z—s Vetni™h Igrzysk ylimpijski™h
w PHHR r. Przed igrzysk—mi, w r—m—™h
progr—mu rost Town, sportow™ów będą
goś™ić mi—st— lub wyspy, ze wszystki™h
regionów qre™ji. fędzie to ok—zj— dl—
wszystki™h reprezent—™ji do z—pozn—ni— się z bog—tą, n—jst—rszą europejską
kulturą. hl— qreków będzie to n—tomi—st
możliwość lepszego pozn—ni— osób z
niepełnospr—wnoś™ią intelektu—lną.
Reprezent—™j— Polski n— Igrzysk—™h
li™zyć będzie VT z—wodników reprezentują™y™h IS dys™yplin, PR trenerów, Q
kierowników ekipy i P lek—rzy. Zn—ny
jest już progr—m wyj—zdu.
Spotyk—my się w W—rsz—wie dni—
IV ™zerw™— PHII. P—kujemy się i przy
gotowujemy do wyj—zdu, możliwe, że weźmiemy udzi—ł w ™eremonii wrę™z—ni—
nomin—™ji do Reprezent—™ji ySP w gentrum ylimpijskim. yd PS ™zerw™— z—™zyn—my ryw—liz—™ję, któr— potr—w— —ż
do R lip™—, jest to również d—t— ™eremonii z—mknię™i—F S lip™—, po południu wr—™—my do Polski.
test to ogromny suk™es z—wodni
ków i trener— z Zespołu Szkół Spe™j—lny™h z Z—w—dzkiego Ży™zymy powo-

„fudujemy sportową Polskę”
dok. ze str. I
Poprzez dołą™zenie do tego progr—mu Powi—t Strzele™ki potwierdz— swoje doty™h™z—sowe z——ng—żow—nie we wspier—nie kultury fizy™znej, głównie poprzez bu
dowę nowy™h obiektów sportowy™h or—z wspier—nie imprez sportowo-rekre—™yjny™h.
W ost—tni™h l—t—™h jedną z n—jwiększy™h inwesty™ji w infr—strukturę sportową
był— dwó™h budow— kompleksów boisk w r—m—™h Rządowego progr—mu „yrlik PHIP”
n— łą™zną kwotę P.WWP.PIW,HH zł.

Pierwsze boisko powst—ło n— terenie Zespołu Szkół Z—wodowy™h Nr I w Strzel™—™h ypolski™h, w r—m—™h progr—mu powst—łyx boisko do piłki nożnej z tr—wą
syntety™zną o powierz™hni IVTH mP i boisko wielofunk™yjne z n—wierz™hnią poli
uretanową o powierz™hni TIQ mP, — dod—tkowo stworzono boisko do piłki rę™znej
—sf—ltowe o powierz™hni RIV mP. ybiekt zost—ł odd—ny do użytku w PHHW roku.
W—rtość inwesty™ji wyniosł— I.TVP.PIW,HH zł .
hrugie powst—ło przy Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™ym w Z—w—dzkiem i dzi—ł— od
PHIH roku. W r—m—™h progr—mu powst—ły P boisk—x do piłki nożnej z tr—wą syntety™zną o powierz™hni mPi wielofunk™yjne do si—tkówki i koszykówki z n—wierz™hnią syntety™zną bezspoinową o powierz™hni SRR mP . Koszt inwesty™ji wyniósł
IfQIH.HHH,HH zł.
N— ty™h obiekt—™h sportowy™h z—trudnieni są —nim—torzy sportu, którzy db—ją
o bezpie™zeństwo u™zniów or—z org—nizują rozgrywki i turnieje sportowe.
W l—t—™h PHHR-PHHS roku do użytku zost—ł— odd—n— h—l— sportow— w Zespole Szkół
ygólnokszt—ł™ą™y™h w Strzel™—™h ypolski™h wr—z z boisk zewnętrzny™h. Łą™zn—
kwot— inwesty™ji wyniosł— P.WSR.VII,HH zŁ
W PHHT Powi—t Strzele™ki wr—z z qminą Veśni™— sfin—nsow—ł budowę komplek
su boisk zewnętrzny™h dl— u™zniów Spe™j—lnego yśrodk— Szkolno-Wy™how—w™zego
i Publi™znego qimn—zjum w Veśni™y. W—rtość inwesty™ji wyniosł— .QRR,HH zł
W r—m—™h rządowego progr—mu „R—dosn— Szkoł—” Powi—t Strzele™ki sfin—nso
w—ł budowę pl—™u z—b—w zn—jdującego się n— terenie Zespołu Szkół Spe™j—lny™h w
Strzel™—™h ypolski™h. W—rtość inwesty™ji wyniosł— IPT.HHH,HH zł.
Re—liz—™j— ty™h inwesty™ji pozwoli n—jmłodszym dzie™iom i młodzieży n— bezpie™zne korzyst—nie z infr—struktury sportowej, dzięki m.in. nowo™zesnej i bezpie™znej
n—wierz™hni, któr— zost—ł— położon— n— boisk—™h i pl—™u z—b—w.
Przystąpienie do progr—mu potwierdz— dekl—r—™ję wspier—ni— sportu wśród dzie™i i
młodzieży. Powi—t Strzele™ki ™zyni to również poprzez przek—zyw—nie dot—™ji n—
re—liz—™ję z—d—ń wynik—ją™y™h z ust—wy o dzi—ł—lnoś™i pożytku publi™znego i o
wolont—ri—™ie or—z poprzez wspier—nie sportu szkolnego poprzez fin—nsow—nie
u™zestni™tw— u™zniów w z—wod—™h sportowy™h i org—niz—™ji szkolny™h i gminny™h
rozgrywek sportowy™h.
Wzorem ubiegłego roku w m—ju org—nizow—ny jest piknik sportowy ”Weź ser™e
n— sp—™er” promują™y ru™h n— świeżym powietrzu i nordi™ w—lking.
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POWIATOWY URZĄD PRACY
W STRZELCACH OPOLSKICH

PyWIATyWY URZĄh PRACY
uIf qogolińsk— P —d
RUeIHH Strzel™e ypolskie
telF RTP IV IH

dokF ze str. Q

STexywsSuy

śvuseRZ - spewegz

STRZELCE OP.

e wykszt—łcenie z—wodowe
e kurs sp—w—™z— elektry™znego
c g—zowego
e s—modzielność w wykonyw—niu

PRAgyWXSU PRODUKCJI
PRegywxsu ygrRyxY

SZYMISZOW
STRZELCE OP.

e wykształcenie z—wodowe
e wykszt—łcenie min. z—wodowe
e orzeczenie o niepełnospr—wn.
e mile widzi—ne doświ—dczenie

STANISZCZE WIELKIE

wykszt—łcenie z—wodowe
mile widzi—ne doświ—dczenie
orzeczenie o niepełnospr—wn.
wykszt—łcenie technik
mech—nik
e obsług— suwnicy z poz. „H”
e obsług— wózk— widłowego
e ok. IH l—t doświ—dczeni—
e zdolności m—nu—lne
e wykszt—łcenie min. z—wodowe
e orzeczenie o niepełnospr—wn.
e doświ—dczenie mile widzi—ne
e wykszt—łcenie kierunkowe
@tok—rzD frezer szufierzD
sp—w—czA
e obsług— m—szyn CNCd frez—rek
e min. roczne doświ—dczenie
e pr—wo j—zdy
e mile widzi—n— książeczk—
s—nepidowsk—
e orzeczenie o niepełnospr—wn.
e doświ—dczenie

dzeni— i ™zek—my n— rel—™je z przygotow—ń do Igrzysk.

gudeńk—

wYweqexse
ygziuswexse
PRACODAWCY:

WSitSgi
PRegY

pr—c

fff

dokF ze str. I
wiński, który zdobył wyróżnienie.
Wśród wyróżniony™h zn—l—zł— się też
W—gd—len— K—™zm—r™zyk z SySW w
Veśni™y.
W k—t. qimn—zjum I miejs™e z—jął
h—wid fronder ZSS przy hPS w Z—w—dzkiem, — trze™ie - Piotr Pzionk— ZSS przy
hPS w K—dłubie. W tej k—tegorii wyróż
nieni— zdobyli m.in.x Seb—sti—n fok ZSS
przy hPS w K—dłubie, P—weł P—ll—™h ZSS
w Strzel™—™h ypolski™h i f—rtek W—r™inkiewi™z ZSS przy hPS w Z—w—dzkiem.
W k—t. Szkoł— pon—dgimn—zj—ln—x I miejs™e - Piotr fosy ZSS przy hPS w K—dłubie, — drugie - f—rb—r— ronerk—mp
WTZ w Z—w—dzkiem. Wyróżnieni— zdo
byli m.in.x h—ri— r—nuszewi™z ZSS przy
hPS w Z—w—dzkiem iTom—sz Syrek ZSS
przy hPS w K—dłubie
W r—dosnej —tmosferze zost—ły wrę™zone n—grody i wyróżnieni—. K—żdy
u™zestnik konkursu otrzym—ł dyplom z—
udzi—ł.
Wykon—ne przez u™zniów pr—™e
będzie możn— podziwi—ć w holu St—rostw— Powi—towego w Strzel™—™h ypolski™h.
Iwon— Wiel™—rz

PRACOWNIK DOZORU

OPERATOR OfRAfIAREK
STEROWNYCr NUMERYCZNIE

STRZELCE OP.

PRACOWNIK PRODUKCJI
STRZELCE OPOLSKIE
PRACOWNIK qOSPOhARCZY STRZELCE OPOLSKIE
@SPRZĄTACZKAA

OPERATOR

OPERATOR SPRZĘTU
MYJĄCEqO
SPRZATACZKA

KIEROWCA OPERATOR
POMPY hO fETONU

STRZELCE OPOLSKIE

OLSZOWA

ZAWADZKIE
POWIAT STRZELECKI
I K. eKOZIELSKI

e
e
e
e

e wykszt—łcenie z—wodowe
e upr—wnieni— oper—tor— pompy do

betonu przez Instytut
fudownictw— i qórnictw—
Sk—lnego
e pr—wo j—zdy k—t. C

py w set s

t r

U

zivigus

uweqe peseżiRywsi3

hom Pomo™y Społe™znej
w Strzel™—™h ypolskie

tel. RTIPQPWd RTIQRVH
e-mailx dps.strzelceopolskiedwp.pl
z filią w Szymiszowie
telF RTPQVRS
z filią w Leśnicy
telF RTQWVRHd RTQWVQH

IIIf RiORqeXIZAgtA UURSÓWx

Przedsiębiorstwo
Komunikacji S—mo™hodowej

hom Pomo™y Społe™znej w K—dłubie

w Strzelcach ypolskich Se

telF RTQTQQUd RTQTRPPd fax RTQTURR
e-mailx dpskadlubPdgopFpl

informujeD że z dniem HIfHSfPHII

Reorganizowany
kurs

Strzelce ypF @I5:P5)
Strzetee ypF@I5xQ5A - Sieroniowie - Uj—zd - St—ry
Uj—zd (16:05)
Uj—zd - Zimn— Wódk—
pF Zimną Wódkę
- Strzelce ypF @I6:Q5)

wprowadza się następujące zmiany

hom Pomo™y Społe™znej w Z—w—dzkiem

telF RTPPHII
e-mail x dpszawadzkiedpocztaFfm.pl

Wydłużenie kursu
i zwiększenie
pojemności —utobusu

Strzetee ypF@I5:QH) Veśni™— @I6:00)
pF holną U—dłubie™

Strzelce ypF@I5:PH)
- Zdzieszowice @I6:0H)
pF Z—lesieD Veśnicę
Strzelce ypF @I5:Q0)
- Ur—pkowice @I7:I0)
pF holną U—dłubiec

Uurs z—stępczy

Strzetee ypF@I5:QH) f—rut @I5:50)

Strzelce ypF @I5:Q0)
- f—rut @I6:05 )

Wydłużenie kursu
z—stępczego

UU RTI PU IQy UU RTP PS QTy UU RTP PS QS

Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I
w Strzel™—™h ypF

If ZWIAXY W ROZKŁAhZIi tAZDYx

telF RTIPUHI
e-mailx zsz-strzelceopdoswiata.org.pl

I. Vikwid—™j— kursu Strzelce yp @TxSHA - Veśnic— @UxISA p. holną

- Wożliwość dojazdu kursami: Strzelee yp @TxQS'A - Veśni™— (7:05) Pf

Zespół Szkół Z—wodowy™h
w Z—w—dzkiem

Zalesie Sl. i Strzetee ypF (6:50) - Zdzieszowtee (7:30) Pf qF Sw. ennyD

tel. RTITPVVd RTITSRI
e-mailx zsz zawadzkiedinteria.pl

Veśnieę

Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e
w Z—w—dzkiem

P. Vikwid—™j— kursu Veśnic— @UxPHA - Strzelce yp. @UxRSA p.holną

- Wożliwość dojazdu rozwiązano przez wydłużeniu kursu z Urapkowi™
(6:10) - Strzetee yp.- (7:45) p. ŻyrowąD UadłubieeD PorębęD holną.

tel. RTITRQH
e-mail x liceumzadeduFapple.pl
Powi—towe gentrum Pomo™y Rodzinie
w Strzel™—™h ypolskie

tel. RTIQQVId RTIQWHI
e-mailx pcprstrzelceopdop.pl
Por—dni— Psy™hologi™znoEPed—gogi™zn—
w Strzel™—™h ypolski™h

tel. RTIQHPT
e-mailx pppstrzelcedpoczta.onet.pl

pF qąsiorowiceD Ł—zisk—

- Z miejseowośei Poręba autobus będzie odjeżdżał tylko z przystanków:
Poręba i Poręba Uośeiół.

sv. ZwsexY qyhZsx yhteZhów euTyfUSów:

Q. Vikwid—™j— kursu Szymiszów @TxQHA - Strzelce yp. @TxSHA p. Rozjnierz.,

Krapkowice - Strzetee ypF pF qórę Swf enny zmi—n— z godzF 6:20 n— 6:10
K—mień Sb - Strzelce ypF pF U—linów
zmi—n— z godzF 5:55 n— 5:45
Uj—zd S1f - Strzelce ypF pF f—lc—rzowice
zmi—n— z godzF 6:00 n— 5:55

Rozmierkę

- Wożliwość dojazdu rozwiązano przez wydłużeniu kursu relaeji Ua-

mień Sl. (5:45) - Strzelee ypF(6:35) p. SzymiszówD dojazd do przystan
ków: Szymiszów POWd Szymiszów PUPd Szymiszów WieŚD Szymiszów.

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS
w Z—w—dzkiem

- Z przystanku Rożniątów SS odjeżdża o tej porze autobus relaeji: Urap-

tel. RTPHHRTd RTITHRWd RTPHHRW
e-mailx zss^zawadzkiedpoczta. onet.pl

kowiee (5:50) - Strzelee yp. (6:30) .

Zespół Szkół Spe™j—lny™h
w Strzel™—™h ypolski™h

R. Vikwid—cj— kursu Strzelce yp. @ISxQHA - Szymiszów @ISxSHA p. Rożniątów

Veśnic— - Strzelce ypF pF Z—lesie
Uj—zd Slf - Strzelce ypF pF t—ryszów
Strzelce ypF - gent—w—
gentsw— - Strzelce ypF

- Pasażerowie z miejseowośei Szymiszów mogą skorzystać po godz. 15:00

tel. RTIPVVP
e-mailx gimspecjdtlenFpl

z kursu relaeji Strzelee yp.( 15:20) - Kamień Sl. (16:05).z możliwośeią

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS
w K—dłubie

i Szymiszów PyW.

dojazdu do przystanków: Szymiszów WieŚD SzymiszówD Szymiszów PUP
tel. RTQTRPPd RTQTQU
e-mailx zsskadlubdwp.pl

S. Vikwid—™j— kursu Strzelce yp.@TxPHA - Z—w—dzkie @TxSty.

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

- Wożliwość dojazdu rozwiązano przez wprowadzenie kursu relaeji
Strzelee yp. (6:10) - Kolonowskie (6:55) p. Zawadzkie.

tel. RTISPTI
e-mailx soswlesnicadpoczta. onet.pl

T. Uurs rel—cjiStrzelce yp. @VxIHA - ypole @IHxHHAp. Z—w—dzkie zost—je skró
Szkolne S™hronisko Włodzieżowe
w qórze Swf enny

cony do Z—w—dzkiego @VxRty.

- Uruehomienie dodatkowego kursu powrotnego relaeji: Zawadzkie (9:00)

tel. RTISRUQ
e-mailx szkolneschroniskodwp.pl

- Strzelee yp. (9:30).

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

IIf LIUWIDAgtA UURSÓWx

tel. RTIQPWI-WS
e-mailx szpitaldszpitalFstrzelce-op.pl
Komend— Powi—tow— P—ństwowej Str—ży
Poż—rnej w Strzel™—™h ypolski™h

tel. RHRWWHQ
Komend— Powi—tow— Poli™ji
w Strzel™—™h ypolski™h

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

tel. RTIRSPV
Powi—towy Snspektor—t X—dzoru
fudowl—nego w Strzel™—™h ypolski™h

I. Ze względów ekonomicznych uleg—ją likwid—cji nGw kursy.
Przeprow—dzone b—d—ni— frekwen™ji n— wymienionych kurs—™h potwierdzają
minim—lne z—pełnienie w—h—ją™e się w gr—ni™—™h od H do IH osóbD — uzysk—ne
średnie wpływy z I km wyniosły HdUR zł przy poniesiony™h koszt—™h 3,75złG
Ikm @koszt s—mego p—liw— HdVH złGIkmAF
- Veśniea (17:10) p. Zalesie Sl.
Strzelee yp. (16:40)
- Strzelee yp.(17:40) p. Zalesie Sl.
Veśniea (17:10)

Strzelee yp. (16:30)
Urapkowiee (16:50)
Strzelee yp. (16:30)
gentowa (17:05)
Strzelee yp.(1V:30)
Kadłub (18:55)
Strzelee yp.(8:10)
ypole (12:10)
Strzelee yp.(7:00)

-

qliwiee (9:10)
Veśniea (16:00)

-

tel. RRHHQIQ
Powi—towy Urząd Pr—™y
w Strzel™—™h ypolski™h

tel. RTPIVHH
e-mailx opstdpracaFgoy.pl
Polskie Stow—rzyszeaie
hi—betyków
Uolo Powi—towe
RUeIHH Strzeke ypolskieD
uIf

Kr—kowsk— IT

telF HUUGRTI PU SRy HUUG RTI PQ PHy

Wyd—w™—x Powi—t Strzele™ki

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

telF HUUGRRPVHHVd

f—x HUUGRRPVHHW

Urapkowiee (17:10) p. Xiwki
Strzelee yp. (17:30) p. Xiwki
gentawa (17:00)
Strzelee yp. (17:35)
Uadłub (18:55)
Strzelee yp. (19:20)
ypole (10:00) p. Zawadzkie
Strzelee yp.(12:55) p. Szbieko
qliwiee (8:00) - jest możliwość
skorzystania z autobusu szkolnego
Strzelee yp.(7:05) - Płużniea (7:27)
Strzelee yp. (10:10)
Strzelee yp.(16:25) p. holną

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

Wydzi—ł Pin—nsowy

Wydzi—ł Z—rządz—ni— Kryzysowego

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

Tel. wew.x UTTd UTU.

Tel. cRV UU RRHIUHH

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

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

Tel. cRV UU RRHIUHQd Paks cRV UU RRHIUHI

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

Tel. wew.x UUHd UUId UUPd UUQ.

Powi—towy Rze™znik Konsumentów

Wydzi—ł er™hitektoni™zno - fudowl—ny

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

Tel. cRV UU RRHIUST

Tel. wew.x UTHd UTId UTPd UTQ.

Tel. wew.xUVHD UVId UVPd UVSd UVT.

Wydzi—ł Komunik—™ji i Tr—nsportux
Rejestr—™j— poj—zdów UHUd UHVd UHWd UIHd UIId UIP
Pr—wo j—zdy UHT
Pozost—łe numery UPH
Wydzi—ł hróg Powi—towy™h UIRd UISd UITd UIUd UIV

Wydzi—ł yrg—niz—™yjny

Wydzi—ł qospod—rki Wieniem Powi—tu

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

Tel. wew.xUVQD UVR.

Sekret—ri—t Z—rządu Powi—tu

tel komF HTHR SRH RHP

Red—ktor X—™zelnyx W—rta qórk—

Uurs z—stępczy
od 0If05fP0II r

Kielcz— (6:40)
- Strzelce ypF @7:Q0)
pF Z—w—dzkie

Z—w—dzkie @7:00)
- Strzetee ypF@7:QH)

Szczegółow— inform—™j— pod numer—mi telefonówx

telF RTIPPPS
e-mailx lo strzelce opdoP.pl

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

Uwagi

w rozkładzie jazdyF

Zespół Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h
w Strzel™—™h ypolski™h

tel. RTQWHWW

Uurs po reorganizaeji
lub zastępezy

Zespół Kontroli

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

Tel. wew.x UHS.

Tel. wew. UWHd UWI

zmi—n— z godzF
zmi—n— z godzF
zmi—n— z godzF
zmi—n— z godzF

7:10 n— 7:05
15:10 n— 15:05
13:10 n— 13:30
13:45 n— 14:05

V

py wset s

t r

zi vi g us

St—rost— Powi—tu Strzele™kiego
i f urmistrz Strzele™ ypolski™h

hrodzy hruhowie Str—ż—cy Powi—tu Strzeleckiego3

Z ok—zji hni— Str—ż—k—

mają zaszczyt z—prosić

skł—d—my W—m

wszystkich mieszkańców Powiatu Strzeleckiego
na uroczystość obchodów

podziękow—ni— z— ofi—rną służbęD z— sprost—nie nowym wyzw—niomF

To Wy chronicie i r—tujecie n—sze mienie i zdrowieF

u™hw—leni— Uonstytu™ji Q W—j—F

Stoicie n— str—ży ludzkich domostw^ dorobku m—teri—lnego
i kultur—Inego wielu pokoleń n—szej m—łej ojczyznyF
Życzymy W—m dobrego zdrowi—, s—tysf—kcji z trudnejD

godzF x VXRS zbiórk— uczestników uroczystości przed Ratuszem
godzF x VXSH przem—rsz pocztów sztandarowych i gości do Ko

ścioła p.w. SWf Wawrzyńca
godz. x WxHH uroczysta Wsza Święta

—le j—kże potrzebnej służbyF
Przewodni™zą™y R—dy Powi—tu
renryk f—rtoszek

Wi™est—rost— Strzele™ki
W—ldem—r q—id—

dok. ze str. I

Resublim—™j— - S miejs™e

Uonkurs był rozgrywany w trze™h kateE
goria™h tematy™zny™hF W jednej z ni™h „zjaE
wiska fizy™zne” @największa ilość zgłoszony™h
zdjęćA ™ałe podium przypadło naszej szkolex
I. miejs™ex Żaneta ghlebek SS Tot - tytuł
zdję™ia „Resublima™ja”
P. miejs™ex tustyna fuj ak S Tot - tytuł zdj ę™ia „Krople wody”

PotF Wiktoria qoliszewska

miejs™ex Wiktoria qoliszewska S Tot tytuł zdję™ia „ fańka mydlana”
Xatomiast w kategorii „Wizje senne” Qf miejE
s™e zdobyła Sandra Wiewiorka z kl. SSS Tek
‘b’ “pod kierunkiem pani Woniki WildeE
ZdobylakF
Podsumowanie konkursu odbyło się U
kwietnia br. w euli ZSy w Strzel™a™h ypFF

Qf

godz.x IHxISuroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiaE

St—rost— Strzele™ki
tózef Sw—™zyn—

yrganizatorem konkursu był ZSy w
Strzel™a™h ypF Komisja o™eniają™aD w skład
której weszli mFinF x Anna Rogowska, egnieszE
ka Pietrek i Waldemar furcek podkreśliła wy
soki poziom zgłoszony™h pra™F Potografik
Waldemar furcek zauważył, że obe™nie foto
grafowanie jest bardzo popularne “i każdy
„pstryka” zdję™ia, ale nie każdy potrafi nama

PotF tustyna fujak

rom wojen i przemocy

lować zdję™ie, bo fotografia to „malowanie
“za pomo™ą światła”
Zwy™ięskie zdję™ie Żanety ghlebek zo
stało wykonane w mroźny grudniowy dzieńF
Przedstawia hak uwięziony w kryształka™h
szronu, który jest wynikiem resublima™jiF
hługie lodowe igły w pełnym słoń™u prezen
tują się niezwykle dostojnie tworzą™ malowni™zy, bajkowy wrę™z pejzaż. huża głębia
ostroś™i zdję™ia i światło odbijają™e się w
kryształa™h szronu dają wrażenie jakby hak
był podświetlany przypominają™ neon rekla
mowy. Przyozdobiony delikatnym szronem
hak doskonale oddaje klimat mroźnego po
ranka. Patrzą™ na to zdję™ie nie wiemy, ™zy
zostało wykonane przez artystę fotografika,
™zy amatora. Artyzm tej fotografii przejawia
się “w wykorzystaniu światła do maksimum.
ybraz jest harmonijnie „namalowany” o plasty™znej formie i wyrazistej treś™i.
„Krople wody” tustyny fujak to zdję™ie, które zdobyło drugąpozy™ję. Wiejs™e ak™ji
“to kran w ku™hni. test to makrofotografia
ukazuj ą™a pro™es spadania kropli wody utwo
rzonej “w wyniku podziału strumienia. W
tym uję™iu bardzo ważne są parametry ekspozy™ji takie jakx przysłona, ™zas otwarcia mi
gawki i ostrość ś™iśle dobrane do głównej
bohaterki, ™zyli „kropli wody”. tustyna po
trafiła złapać odpowiedni moment na zrobie

nie fotki, ™o w połą™zeniu z idealnie dobrany
mi ustawieniami ekspozy™ji dało rewela™yjny efekt. Wykazała się też sporym refleksem.
Potografowanie spadają™y™h kropel wody to
dość trudna sztuka, ale zawsze robi duże wra
żenie. Takie proste, a takie piękne... Szkoda
tylko, że w ™odziennym ży™iu kropla wody
nie robi takiego „show”.
Trze™im zdję™iem w kategorii „zjawiska
fizy™zne” jest pra™a Wiktorii qoliszewskiej
przedstawiają™a olbrzymiąbańkę mydlanątrzy
maną w dłonia™h. fańka jest tak duża, ze nie
mieś™i się w kadrze, a dodatkowo jej rozmiar
potęguje fakt, iż jest trzymana w dłonia™h.
Połysk bańki, który uzyskała sprawia wraże
nie szklanej kuli. tedynie lekkie znieksztaRe
nie jej powierz™hni “w lewej ™zęś™i spowo
dowane zetknię™iem się opuszków pal™ów
przypomina, że za ™hwilę ta piękna szklana
kula pęknie. fańki mydlane i szklane kule są
symbolem nietrwałoś™i ży™ia. Są też symbo
lem ludzkiego ży™ia, le™z przez swoje piękno
także przemijania. Wiktoria na konkursowej
fotografii uwie™zniła radosną, niepowtarzalną
™hwilę z ży™ia banki mydlanej pokazują™ w
™ałej okazałoś™i jej ulotne piękno.
Xagrodzonym i u™zestnikom ży™zymy
dalszy™h suk™esów w rozwijaniu swojej pa
sji, jaką jest fotografia.
qrzegorz Łukasik

X—jlepszy Produkt Powi—tu Strzele™kiego PHIH
w k—tegorii - dzi—l—lność uslugow—
usŁuqe veusiRxsgTwe sewygryhywiqy
zeuŁeh usŁuqywyErexhvywY „ivsze”

iliz— qordzielik z fory™zy
ypss PRyhuuTUx
Te™hnologi— poleg— n— przywró™eniu st—nu pierwotnego n—pr—wi—nego poj—zduF
Pr—™e l—kierni™ze polegają n— wypełnieniu ubytków szp—™hlą po w™ześniejE
szy™h pr—™—™h bl—™h—rski™hD n—stępnie szp—™hluje się n—pr—wi—ny element i obE
r—bi— p—pierem ś™iernymD kolejno n—kł—d—ny jest podkł—dD który suszony jest
promiennikiem pod™zerwieniD szlifow—ny i wprow—dzony do k—biny l—kierniE
™zejF ilement l—kieruje się 1,2 lub Q w—rstw—mi w z—leżnoś™i od wsk—z—ni—
produ™ent— d—nej m—rki poj—zduF Uolejny pro™es to suszenie do okF TH stF g
przez okF QH minutF X— konie™ pozost—je już tylko kosmetyk—D skł—d—nieD myE
™ieD ™zysz™zenie i polerow—nieF

yPSS PSRWYx
pirm— z—trudni— S pr—™owników or—z P u™zniówF yd Q l—t oferuje usługi l—kierniE
™ze s—mo™hodów osobowy™h i ™ięż—rowy™hF t—ko jedyn— w województwie
opolskim świ—d™zy usługi j—ko podwykon—w™— dl— —utoryzow—ny™h serwisów
wiodą™y™h m—rek s—mo™hodowy™hF pirm— ELSZe posi—d— —utoryz—™ję n— wyE
konyw—nie n—pr—w l—kierni™zy™h jednego z n—jlepszy™h produ™entów m—teri—E
łów l—kierni™zy™h n— świe™ieF Z—kł—d wypos—żony jest w n—jnowo™ześniejsze
urządzeni—D ™o pozw—l— utrzym—ć usługi n— n—jwyższym poziomieD — j—ko jedyE
ny w Powie™ie Strzele™kim dysponuje spektrofotometrem - urządzeniem poE
zw—l—ją™ym n— IHH7 dobr—ć kolor przez komputer g—ł— te™hnologi—jest przyE
j—zn— środowisku ze względu n— ekologi™zne m—teri—ły @l—kiery wodoroz™ieńE
™z—lneAD j—k i k—biny l—kierni™zeD które posi—d—ją b—terie węglowe (filtr) ze sku
te™znoś™ią —bsorbow—ni— ™ząstek st—ły™h do WU7f

zeuŁeh usŁuqywyErAXhvywY „ivszA”
iliz— qordzielik
uIf Wojsk— Polskiego Wf RUeIVH fory™z
TeL SIT IVT HHP

Rekl—m—jest n—grodą w konkursie n— X—jlepszy Produkt Powi—tu Strzele™kiego

