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Xasze li™ea najlepsze
w ™—łym okręgu 3

W tym szczególnym dniu - Święta Policji -

w imieniu Rady oraz Zarządu Powiatu Strzeleckiego

e okręg to niem—ły - obejmują™y województwo dolnośląskie i opolskieF Tym
większy powód do r—doś™i i dumyF t—k pod—ł— ykręgow— Uomisj— igz—min—cyjn—
we Wro™ł—wiuD w województwie dolnośląskim średni— zd—w—lność w lice—ch ogók
nokszt—ł™ą™y™ń wyniosł— VS,W7, w województwie opolskim - VT,V7f Vepszy wyE
nik zdobyłyD i to pr—wie —ż o IH punktów pro™entowy™hD n—sze li™e—x średni—

życzymy W am samych sukcesów w pracy zawodowej,

(b/

wytrwałości i powodzenia w codziennej walce

zd—w—lność wyniósł— —ż WSdS73

o bezpieczeństwo naszych obywatel

To wię™ej niż we Wro™ł—wiu @WH,T7A i w ypolu @WQ,S7A, — wię™ w duży™h
ośrodk—™h z renomow—nymi - przyn—jmniej niektórymi - ogólni—k—miF
f—rdzo wysoki wsk—źnik - —ż WV7 zd—w—lnoś™i e m— Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e
imF Wf froniewskiego w Strzel™—™h ypolski™hF
e
Xie ™h™ę być nieskromnyD —le podobny™h wyników o™zekiw—liśmyx ™o roku

Xiechaj trudna i odpowiedzialna służba
będzie dla W as zawsze źródłem satysfakcji

dok. na str R

i zadowolenia, a wszystkim Waszym działaniom towarzyszy
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- nowym
dyrektorem hPS

ludzka przychylność i życzliwośĆF

Srebrny med—1 w eten—™h

to—nn— ysu™hD od I kwietni— PHII
Pfóf dyrektor— hPS w Strzel™—™h
ypolski™h
w piątekD V
lip™— zost—ł—
wy b r — n —
przez komiE
sję konkurE
sową dyrekE
torem pl—e
™ówkiF
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ho konkursu
st—nęło
R
k—ndyd—tówY
dwie k—ndyd—E
tury zost—ły odrzu™one z przyczyn forE
m—lny™hF Spośród pozost—ły™h dwó™h
b—rdziej przekonują™— dl— komisji był—
wizj— rozwoju hPS przedst—wion— wł—E

Ł—komy kąsek
Strzele™ki szpit—l nie jest z—e
dłużonyF Sytu—™ję fin—nsową m—
st—bilnąF Sporo inwestuje - w—r
tość inwesty™ji w ost—tni™h l—t—™h
to okF IH mln zk W— dobrą opinię
wśród p—™jentówF hobrze pł—™i pr—E
™ownikomF To ł—komy kąsek dl—
inwestorówF
S są już firmy, które ™h™ą go przeE
jąĆF X— przykł—d spółk— z Wrocł—wi—,
któr— już st—roś™ie złożył— ofertę jego
kupn— lub wejś™i— z s—morządem poE
wi—towym w spółkęF ydpowiedźC Xie3
Przyn—jmniej n— r—zieF ele sytu—cj —
może się zmienić, kiedy szpit—l z—dłu
ży się mocno @bo wtedy dług obciąży
budżet Powi—tu j—ko jednostki z—łożyE
cielskiejA, —lbo kiedy zmienią się z—s—E
dy fin—nsow—ni— świ—dczeń przez NPZf
teszcze w czerwcu st—rost— strzeE
lecki, głubczycki i oleski wr—z z dyrekE
tor—mi szpit—li powi—towych wybr—li się
w studyjn— podróż do Swieci— nGWisłąF
dok. na str P

ghłop™y z sąsiedztw—D
™zyli pretenden™i do Xobla
yd PS ™zerw™— do R lip™— w eteE
n—ch odbyły się Swi—towe Vetnie SgrzyE

sk— ylimpi—d Specj—lnychF USHH spo^
tow™ów z niepełnospr—wnością intelekE
tu—lną ze IVS krajów ryw—lizow—ło w
PP konkuren™j—™h olimpijski™hF

W sobotęD PS ™zerw™—D hu™zną geE
remonią ytw—r™i— rozpo™zęły się XSSS
Swi—towe Vetnie Sgrzysk— ylimpi—d
Spe™j—lny™hF USHH sportow™ów z nieE
pełnospr—wnoś™ią intelektu—lną z ™—łeE
go świ—t— wkro™zyło dumnie n— —teński
st—dion U—llim—rm—ron P—n—then—i™F

St—rożytne mury d—wno nie były wyE
pełnione t—kimi emo™j—miF R—dość i
dum— biją™e od z—wodnikówD wzruszeE
nie udziel—ją™e się widowni, chwil—, do
której tysią™e osób przygotowyw—ło się
od wielu miesię™yF

dok. na sir T

t—k doje™h—ć ze Strzele™ do T—dżykist—nuC
Z—™zęły się w—k—™jeFFFWyobr—źmy
sobie cel urlopowej wypr—wyx p—ństwo
o tro™hę wię™ej niż połowę mniejsze od
PolskiD z sześ™iokrotnie niższą li™zbą
ludnoś™iF RR osoby przyp—d—ją t—m n—
kilometr kw—dr—towyF VH7 mieszk—Ae
™ów wyzn—je isl—mD V7 st—nowią pr—E
wosł—wniFFFh—wniej jedn— z n—juboŻE
szy™h republik r—dzie™ki™hD dziś s—moE
dzielne p—ństwo ze stolicą w husz—nbeF
To T—dżykist—n e miejs™e świeżutki™h
jesz™ze wspomnień Urzysztof— WróE
bl—E tegoro™znego m—turzysty ze strzeE
le™kiego ogólni—k—F

Rafał q—sz

Piotr Graca

Skąd pomysł n— T—dżykist—nC
e Lubimy miejsc—D gdzie nie m— turyE
stów e mówi Urzysztof w imieniu swoe
im i br—t—D z którym podróżuje - nie
interesują nas również zabytkiD typowe

yb—j studiow—li n— tym s—mym wydzi—le Polite™hniki ypolskiejF yb—j
w—l™zyli o Studen™kiego Xobl—F yb—j obronili wł—śnie pr—™e m—gisterE
skie z wyróżnieniemF yb—j rozpo™zyn—ją doktor—tyF Swietn— n—ukow—
przyszłość przed nimiF To dw—j mieszk—ń™y n—szego powi—tu - Piotr qr—E

dok. na str V

Przypomin—my mieszkańcom że możn— już zgł—sz—ć k—ndyd—tury
do tytułów ronorowy ybyw—tel Powi—tu Strzele™kiego or—z Z—służony dl— Powi—tu Strzele™kiego

P

py w set s

t r

zivigus

Sesj— Rady Powiatu
yst—tni— sesj— R—dy Powi—tu StrzeE
le™kiego odbył— się PW ™zerw™—F Tem—E
tem przewodnim był— deb—t— drogow—D
którą otworzył— prezent—™j— multimeE
di—ln— poświę™on— wpływowi dofin—n
sow—ni— ze środków poz—budżetowy™h
n— rozwój powi—towej infr—struktury
drogowej w wykon—niu endrzej— Pul— X—™zelnik— Wydzi—łu hróg Powi—toE
wy™hF
Pr—n™iszek Łup—kD przewodni™ząE
™y Uomisji fudżetuD przedst—wi—ją™ st—E
nowisko Uomisji podkreślił, że wiele
robisię n— drog—™h powi—towy™hF Xie
są to o™zywiś™ie zn—™zą™e od™inki drógD
—le są to pr—™e w r—m—™h możliwoś™i
fin—nsowy™h powi—tuF Z—zn—™zył, że
środki budżetowe powi—tu wyst—rcz—ją
jedynie n— bieżą™e utrzym—nieD n—tomi—st inwesty™je mogą być re—lizow—E
ne z pieniędzy zewnętrzny™h z n—szym
wkł—dem @po™hodzą™ym z kredytuAF
tedn—kże wysokość pl—now—ny™h środE
ków zewnętrzny™hD j—k i ogr—ni™zeni—
w z—kresie z—dłuż—ni— się powi—tu nie
wróżą dobrze dl— n—szy™h dróg powi—E
towy™hF
Rysz—rd Xo™oń poinformow—łD że
Uomisj— fezpie™zeństw— om—wi—ł— tem—t dróg pod kątem bezpie™zeństw— z
udzi—łem przedst—wi™iel— Uomendy Poe
wi—towej Poli™ji, X—™zelnik— Wydzi—łu
Ru™hu hrogowego - Sł—womir— Xow—e
k—F Z zest—wieni— poli™yjnego wynik—D
że n—j™zęstszymi spr—w™—mi zd—rzeń
drogowy™h są osoby w wieku IVePR
l—t. W tle Uomisj— mi—ł— tr—gi™zne zd—E
rzenieD w którym w wyniku wyp—dku
śmierć poniosło S młody™h ™hłop—kówF
y ile rok PHIH był dobrym rokiem w
—spek™ie wyp—dków drogowy™hD o tyle
ten rok jest już b—rdzo tr—gi™znyF
X—d—l problemem n— drog—™h poE
wi—towy™h są nietrzeźwi kierują™yF
Przez S miesię™y tego roku z—trzym—E
no PRI kierują™y™hD w tym rowerzyE
stówF X—tomi—st kierują™y™h poj—zd—E
mi me™h—ni™znymi było WVf P—trzą™
n— zd—rzeni—D w podzi—le n— drobne k—E
tegorie drógD od wielu l—t słyszeliśmy
inform—™jeD że —utostr—d— jest wiodąE
™ym od™inkiemF W tym roku jest in—E
™zejF X—jwię™ej wyp—dkówD w tym ze
skutk—mi tr—gi™znymi m— miejs™e n—
drodze RPT z ylszowej do Z—w—dzkieE
go, n— drugim miejs™u jest —utostr—d—D —
n— trze™im - drog— kr—jow— nr WRf
Uomisj— zwró™ił— uw—gę n— niezwyE
kle trudne skrzyżow—nie drógx powi—E
towejD wojewódzkiej i gminnej - ul.
hwor™owejD W. Pr—wego i St—wowejF
teśli nie m— pieniędzy n— przebudowę
tego skrzyżow—ni—D Uomisj— wnioskuje
o ust—wienie lustr— w ™elu uł—twieni— wyj—zdu kierują™ym od strony ul. hworE
™owej. W drugiej ™zęś™i posiedzeni—
Uomisj— zost—ł— z—pozn—n— z m—teri—E
łem przygotow—nym przez p—n— Pul—
pod kątem bezpie™zeństw— n— drog—™h.
P—n X—™zelnik zwró™ił uw—gę n— to, że
niezwykle istotne jest ozn—kow—nie
poziome jezdni. Wieliśmy tego przyE
kł—dy n— zdję™i—™h. W niektóry™h miejE

s™—™h wzdłuż dróg powi—towy™h rosną
st—reD duże drzew—D które spowodow—ły
wybrzuszeni— w wielu miejs™—™h. Poe
woduje to zwł—sz™z— w godzin—™h wieE
™zorny™h z—grożenie dl— s—mo™hodów.
tednym z główny™h tem—tów dyskusji
był— spr—w— wprow—dzeni— opł—t n— —u
tostr—dzie. P—n X—™zelnik poinformoE
w—ł, że pr—wdopodobnie IGQ ™zyli ok. U
tys. s—mo™hodów z —utostr—dy przenieE
sie się n— drogi lok—lne. T— sytu—™j— bęE
dzie mi—ł— miejs™e już pr—kty™znie od I
lip™—, gdy wejdą w ży™ie opł—ty n— s—e
mo™hody ™ięż—rowe. yd sty™zni— PHIP
r. wejdą opł—ty n— s—mo™hody osoboE
we. T— li™zb— poj—zdówD któr— przenieE
sie się n— drogi lok—lne doprow—dzi
pr—wdopodobnie do p—r—liżu komuniE
k—™yjnego w Strzel™—™h yp.D — obwodE
ni™—D o które słyszymy od wielu l—t, nie
m— sz—ns n— re—liz—™ję. Uomisj— biorą™
pod uw—gę to n—tężenie ru™huD wnioE
skow—ł— o monitow—nie w WinisterE
stwieD ™zy też w gminie @któr— powinn—
sz™zególnie być tym z—interesow—n—A
o pozysk—nie środków n— obwodni™ę.
Vogi™znym w tej ™hwili rozwiąz—niem
będzie obwodni™— półno™n—D niemniej
wzrost n—tężeni— ru™hu obejmie t—kże i

ją. Podsumowują™D po wniesieniu opł—tD
sytu—™j— w Strzel™—™h yp. n— pewno się
pogorszy.
Xorbert VysekD przest—wi—ją™ opiE
nię Uomisji qospod—r™zejD stwierdził,
że wid—ć wyr—źnieD iż n—kł—dy n— drogi
rosną. Xiemniej wszys™y wiemyD że to
—bsolutnie nie z—spok—j— potrzeb poE
wi—tu. Wusimy mieć świ—domość, że
wr—żliwość społe™zn— n— st—n dróg jest
ogromn—. Uomisj— również dostrzeg—
z—grożenie dl— ru™hu w mieś™ie Strzel™e
yp. w związku z wprow—dzeniem opł—t
n— —utostr—dzie. Uomisj— uw—ż—, że n—E
leży zde™ydow—nie dopomin—ć się o
budowę obwodni™y mi—st—.
Uazimierz Uub—l - n—kł—dy rosną, robi
się b—rdzo dużo. ele drogi to jest koło

z—mkniętex n—pr—w—D eksplo—t—™j— i
znów n—pr—w—. Z ubolew—niem muszę
stwierdzić, że z uzysk—nej inform—cji
wynik—D że p—trzą™ n— QIP km dróg - C
jest w st—nie z—dow—l—ją™ym. PrzyćmijmyD że drogi główne są wyremontow—E
neD to zbiorcze i doj—zdowe wym—g—ją
dużo n—kł—dów. To wszystko jesz™ze
przed n—mi i Z—rządem.
Przewodni™zą™y R—dy renryk f—rtoszek zwró™ił uw—gę n— problem - droE
gę powi—tową łą™zą™ą Żędowi™e z f—E

rutemD wyłożoną kostką brukową. ybE
serwuje się ™or—z większe n—tężenie ruE
™hu s—mo™hodówD t—kże i ™iężki™hD ™o
powoduje nisz™zenie tej drogi. Wie™zoE
r—mi i no™ą ludzie mieszk—ją™y wzdłuż
drogi m—ją z—kłó™ony spokój i dl—tego
n—leż—łoby ogr—ni™zyć ton—ż n— tej droE
dze. Przeprow—dziliśmy kilk— l—t temu
powierz™hniowe wzmo™nienie tej droE
gi n— od™inku z Żędowi™ w kierunku do
f—rutu. Ter—z n—stępuje szybk— degr—E

d—™j— n—wierz™hniD dl—tego musimy o
nią z—db—ć.
St—rost— tózef Sw—™zyn— podsumoE

tol—nt— ysu™h
- nowym dyrektorem hPS
dokF ze str. I

t—k chce zmienić strzelecki hPSD z
filiami w Veśnicy i SzymiszowieC
e
Priorytetem dl— mnie będzie podE
niesienie j—koś™i usług ukierunkow—E
ny™h n— mieszk—ń™ów.
e
To znaczyC
e
gh™ę, żeby to nie był— „pl—™ówk—”, — pr—wdziwy dom. W—ją się tu ™zuć
bezpie™znie, być oto™zeni profesjoE
n—lną, —le ™iepłą opieką. Wuszą wieE
dzieć, że i™h potrzeby zost—ną z—spoE
kojone. T—kie podejś™ie n— pewno wpłyE
nie n— wizerunek n—szego hPS, — to z
kolei - n— utrzym—nie z—interesow—ni—
™hę™ią z—mieszk—ni— w nim. gh™ę też
wykorzystyw—ć nowe metody pr—™y z
mieszk—ń™—mi. To wymóg ™z—su, bo oni
zmieni—ją się z ™z—sem - wię™ej ™hoE
rują, ™zęś™iej leżą w łóżku - musimy
wię™ zwiększyć ter—pię „trzyłóżkową”.

X— pewno też personel będzie podE
d—w—ny ™iągłej o™enie.
e
ZewnętrznejC
e
Xie, wewnętrznej. ele też b—d—ć bęE
dziemy poziom z—dowoleni— n—szy™h
mieszk—ń™ów - prze™ież jesteśmy wł—E
śnie dl— ni™h.
tolanta ysuch ma RI latD wykszt.
wyższe @kier. pedagogika opiekuń
cza i praca socjalnaAD studia pody
plomowe w zakresie organizacji i
zarządzania w pomocy społecznej',
pracę w hPS w Szymiszowie rozpo
częła w 1WWR r. jako pracownik so
cjalny,' przez dwa ostatnie miesiące
była kier. działu ds. zadań socjal
nych @mFinF przyjmowanie mieszkań
ców, obsługa socjałna itp.f mężat
ka córka - 15 l

wują™ deb—tę podkreślił, że fin—nsow—E
nie dróg w kolejny™h l—t—™h nie zwiękE
szy się. X— „s™hetynówki” w sk—li kr—ju
w przyszłym roku jest przezn—™zone
PHH mln zł, ™o st—nowi IGS wyd—tków
roku PHIH n— ten ™el. Przy podzieleniu
tej kwoty przez li™zbę województwD —
n—stępnie n— gminy i powi—tyD nie mo
żemy li™zyć n— wiele - mówił. Powi—ty
w Pols™e stoją pod ś™i—ną z—dłużeni—D
nie będą już inwestow—ć. Podobnie nie
m—my sz—nsy n— pozysk—nie pieniędzy
z IH7 rezerwy kr—jowej. yd P l—t jest
on— przezn—™z—n— wyłącznie n— mosty
i przepr—wy mostowe. go do obwodniE
™y - nie łudźmy sięD że do PHPH r. Strzel™e yp. będą mi—ły obwodni™ę od strony
południowej. test to po prostu niemożE
liwe. tedyną z—twierdzoną przez qeneE
r—lną hyrek™ję hróg inwesty™ją jest
obwodni™— Xysy i ™zęś™iowo XiemoE
dlin—. Wiąże się z tym f—kt, że n—sze
p—ństwo nie m— pieniędzy n— wkł—d
wł—sny. Stąd ogr—ni™zon— jest w kolejE
ny™h l—t—™h ilość budowy —utostr—dD dróg
szybkiego ru™hu. hrogi są ogromnymi
inwesty™j—mi o zn—™zą™ym n—kł—dzie
fin—nsowym. Xie możemy również He
™zyć n— wsp—r™ie gminD gdyż obe™nie
gminy re—lizują inwesty™je k—n—liz—™yjne.
Wusimy t—kże z—st—nowić się n—d obE
™iążeniem dróg przez s—mo™hodyD gdzie
zost—ły przeprow—dzone inwesty™je
or—z konie™znoś™ią inwesty™ji w n—jE
bliższy™h l—t—™h. hziś robimy inwestyE
™je t—mD gdzie jest n—jwiększe n—tężeE
nie ru™hu. Wyjątek st—nowi temielniE
™—d gdzie drog— jest ™—łkowi™ie rozjeżdżon—D — jest to wynikiem remontu
drogi RPT. ele jest to drog—, któr— łą™zy
P powi—ty. Uolejn— spr—w— to zejś™ie
ru™hu z —utostr—dy n— drogi lok—lne. Xie
możemy dopuś™ić do d—lszego do™iąż—E
ni— ru™hem ™ięż—rowym n—szy™h dróg.
Wy z opł—t —utostr—dowy™h nie będzieE
my mieć —ni jednej złotówki. test jeszE
™ze jedn— kwesti— - Pundusz hrogowy,
który z —k™yzy n— p—liwo zbier— qhhUie. eutostr—dy i drogi kr—jowe są
wspier—ne tym funduszem. Powi—ty,
województw— i gminy nie mogą dost—ć
ni™ z tego funduszu. Uw—ż—m, że my
też winniśmy mieć udzi—ł w podzi—le
—k™yzy. Uiedyś były obietni™e zwiękE
sz—ni— funduszu o I7 i wów™z—s s—morządy skorzyst—łyby. Uwesti— przek—E
zyw—ni— dróg s—morządom gminnym n—
r—zie nie w™hodzi w r—™hubę, to jest
dod—tkowe ob™iążenie dl— gmin. W ™hwiE
li powst—ni— powi—tu ™ieszyły się, że
m—ją dużą sieć drogową, —le wów™z—s
też drogi były subwen™jonow—ne. TeE
r—z to się zmieniło. Powi—t strzele™ki
jest postrzeg—ny w R pł—sz™zyzn—™hx
e
opiek— społe™zn—D n— którą wyd—E
liśmy IH mln zł i m—my wszystkie
pl—™ówki pr—wie j—k nowe,
e
szpit—l - który wkrót™e będzie wyE
remontow—ny,
e
oświ—t— pon—dgimn—zj—ln— - odreE
montow—n—, P yrliki, zmodernizoE

w—n— b—z— dyd—kty™zn—,

drogi, które są workiem bez dn—.
To jest problem ogólnopolski.
P—trzą™ n— drogi wojewódzkie, moE
żemy się ™ieszyć, że t—k wiele się robi.
ele ™zujemy niedosyt, bo „koszul— jest
z—wsze bliższ— ™i—łu.”
W d—lszej ™zęś™i R—d— przyjęł—x
e
spr—wozd—nie z re—liz—™ji Powi—toE
wego Progr—mu y™hrony Środowie

e

e

e

e

e

e

sk—D
u™hw—łę w spr—wie przyję™i— Poe
wi—towego Progr—mu Wspier—ni—
iduk—™ji Uzdolniony™h hzie™i i
Włodzieży z terenu powi—tu strzeE
le™kiego,
u™hw—łę w spr—wie wyr—żeni— opiE
nii doty™zą™ej projektu u™hw—ły
R—dy Powi—tu w Xysie w spr—wie
przekszt—ł™eni— S—modzielnego
Publi™znego Z—kł—du ypieki ZdroE
wotnej Zespołu ypieki ZdrowotE

nej w qłu™hoł—z—™h poleg—ją™ego
n— ogr—ni™zeniu udziel—ny™h świ—dE
™zeń zdrowotny™h,
u™hw—łę w spr—wie ust—leni— z—s—d
sporządz—ni— i ewiden™jonow—ni—
protokołów z sesji R—dy Powi—tu
Strzele™kiego, posiedzeń komisji
or—z st—nowiony™h przez R—dę
Powi—tu —któw pr—wny™h,
u™hw—łę zmieni—ją™ą u™hw—łę Xr VG
THGII R—dy Powi—tu Strzele™kiego
z dni— PQ lutego PHII roku w spr—E
wie określeni— z—d—ń re—lizow—E
ny™h przez Powi—t Strzele™ki, n—
które przezn—™z— się w PHII roku
środki PPRyX i wysokoś™i środE
ków n— i™h fin—nsow—nie,
u™hw—łę w spr—wie przyję™i— Poe
wi—towego Progr—mu Prze™iwdzi—e
ł—ni— Przemo™y w Rodzinie or—z
y™hrony yfi—r Przemo™y w Ro
dzinie n— l—t— PHIIePHIS,
u™hw—łę zmieni—ją™ą U™hw—łę Xr
VGTIGII R—dy Powi—tu Strzele™kieE
go z dni— PQ lutego PHII r. w spr—E
wiex z—opiniow—ni— pl—nu fin—nsoE
wego i inwesty™yjnego n— rok PHII
s—modzielnego publi™znego z—kł—e
du opieki zdrowotnej dl— którego
org—nem z—łoży™ielskim jest Poe
wi—t Strzele™ki - Szpit—l— Powi—E
towego im. Pr—ł—t— t. qlow—tzkieE

e

e

go w Strzel™—™h ypolski™h,
u™hw—łę zmieni—ją™ą U™hw—łę Xr
SSSGRPGIH R—dy Powi—tu Strzele™E
kiego z dni— PW.IP.PHIH r. w spr—E
wie budżetu Powi—tu Strzele™kiego
n— rok PHII,
u™hw—łę w spr—wie zmi—ny kwot
wyd—tków n— re—liz—™ję przedsięE

wzięć, o który™h mow— w —rt. PPT
ust. R ust—wy z dni— PU sierpni—
PHHW r. o fin—ns—™h publi™zny™h,
e
u™hw—łę w spr—wie zmi—ny budżetu
i zmi—n w budże™ie Powi—tu StrzeE
le™kiego n— rok PHII,
e
u™hw—łę w spr—wie z—™iągnię™i— kreE
dytu długoterminowego n— rynku
kr—jowym,
e
u™hw—łę w spr—wie zmi—ny U™hw—ły Xr SSGIVGIH R—dy Powi—tu StrzeE
le™kiego z dni— IS grudni— PHIH
roku w spr—wie określeni— skł—du
osobowego i przedmiotu dzi—ł—ni—
Uomisji fezpie™zeństw— - n— wnioE
sek r—dnego Zygmunt— Umiotk—,
który ™h™e przejść z Uomisji fezE
pie™zeństw— do qospod—rczej,
e
u™hw—łę w spr—wie zmi—ny U™hw—ły Xr SSGPRGIH R—dy Powi—tu StrzeE
le™kiego z dni— IS grudni— PHIH
roku w spr—wie określeni— skł—du
osobowego i przedmiotu dzi—ł—ni—
Uomisji qospod—rczej,
e
u™hw—łę zmieni—ją™ą U™hw—łę Xr
SXGIHHGII R—dy Powi—tu Strzele™E
kiego z dni— PS m—j— PHII r. w spr—E
wie z—s—d i trybu udziel—ni— dot—™ji
ze środków budżetu powi—tu po™hoE
dzą™y™h z wpływów z tytułu opł—t i
—dministr—™yjny™h k—r pieniężny™h
z— przekro™zenie lub n—ruszenie
wymogów korzyst—ni— ze środowiE
sk—.
Uolejn— sesj— R—dy odbędzie się PU
lip™—, — jej przedmiotem będziex I. syE
tu—™j— w służbie zdrowi— - prow—dzenie
polityki inform—™yjnej przez szpit—l
or—z obsługi p—™jent—Y re—liz—™j— z—kupów —p—r—tury i sprzętu or—z z—d—ń inwesty™yjny™hY P. przedst—wienie inforE
m—™ji wynik—ją™y™h z —n—lizy oświ—dE
™zeń m—jątkowy™h r—dny™h i kierowE
ników jednostek org—niz—™yjny™h poE
wi—tu.
Iwon— Tyslik

Ł—komy kąsek
XieprzyE
p—dkiem zde™ydow—e
n—
więkE
szość szpiE
t—li w wojeE
wództwie
kuj —wskopomorskim
- —ż IR z—rządz—n—
jest
nie
przez s—moE
rządy,
—
przez jedną spółkę pr—w— h—ndlowego.
e
W—rto było z—pozn—ć się z funkE
™jonow—niem szpit—li n— odmienny™h
z—s—d—™h od n—szy™h - opowi—d— st—roE
st— Sw—™zyn—. - Zgodnie z obowiązują™ymi od I lip™— br. przepis—mi długi szpi
tali w tej ™hwili mogą zost—ć spł—™one
przez s—morządy, n—tomi—st od PHIQ r.
będzie to zasada obłigatoryjna przy
dług—™h wobe™ dost—w™ów. hługi wobe™

Sk—rbu P—ństw— zost—ną wpr—wdzie
umorzone, —le szpit—l będzie musi—ł
przekszt—ł™ić się w spółkę pr—w— h—ndlowego.
t—k wyp—d— porówn—nie ze strzele™kim szpit—lemC Szpit—l powi—towy
w Swie™iu m— podobn— li™zbę łóżek i

li™zbę oddzi—łów. ele różni™e są spore.
Z—™znijmy od pł—™ - odpowi—d— staro
sta. U n—s przezn—™z— się n— nie zn—™znie pon—d TH7 kontr—ktu z XPZ. Po
dobną pr—ktykę stosują wszystkie szpi
tale n— ypolsz™zyźnie. W Uuj—wskoPomorskiem n— pł—™e pr—™owników
szpit—li przezn—™z— SH7 z kontr—ktu
lub niewiele wię™ej. Podobnie kształ
tują się wyn—grodzeni— w tej wro™ł—wskiej spół™e z—interesow—nej przeję™iem
strzele™kiego szpit—l— - górn— gr—ni™—
to SS7 kontr—ktu, nie rozpiesz™z— wię™
pr—™owników
W szpit—lu powi—towym w Swie™iu
jest t—kże zn—™znie mniejsze z—trudnienie niż u n—s, np. n— jednym z oddzi—-

łów, li™zą™ym dokł—dnie tyle s—mo
łóżek, ™o w strzele™kim szpit—lu z—trudniony™h jest S lek—rzy, u n—s - W wr—z z
rezydentami, i wszys™y podkreśl—ją, j—k
b—rdzo są przemę™zeni.
Trzeb— tez przyzn—ć, że dyrektor
n—szego szpit—l— m— zn—™znie niższą
pensjęY nie tylko od dyrektor— szpit—l—
w Swie™iu, —le i n—jniższą wśród dyrek
torów szpit—li powi—towy™h n— ypolsz™zyźnie. W tym miejs™u - mówi staro
sta Sw—™zyn— - gorą™o ™h™i—łbym podziękow—ć p—ni dyrektor fe—™ie gzempiel z— ogrom pr—™y.
S n— konie™ jesz™ze jedn— uw—g— dopowi—d— st—rost—. - f—™zniej niż do
tąd z—™zniemy przygląd—ć się j—koś™i
pr—™y personelu, zwł—sz™z— odnoszeni—
się do p—™jentów. Profesjon—lizm w le™zeniu to podstaw—, —le przyj—zny sto
sunek do ™hory™h jest t—kże b—rdzo
istotny - koń™zy st—rost— Sw—™zyn—.
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STRZELgE OPOLSKIE

REPERENTG rAXhVyWIEg

STRZELgE OPOLSKIE

hyRAhgA KLIENTA
BANKIER KLIENTA INDYWIDUALNEGJ

POWIAT STRZELEgEKI
I KRAPKOWIgKI
STRZELgE OPOLSKIE

KONSULTANT TELEPONIgZNY

STRZELgE OPOLSKIE

ASYSTENTGKONSULATANT

POWIAT STRZELEgKI

PRZEDSTAWIglEL KANgELARII

POWIAT STRZELEgKI

PRZEDSTAWIglEL HANDLOWYG
MENAGER
SPRZEDAWgA IGP ETATU

SZYMISZÓW

STRZELgE OPOLSKIE

SPRZEDAWgA - AKWIZYTOR
ARTf ELEKTRONIgZNYgH

STRZELgE OPOLSKIE

SPRZEhAWgA

STRZELgE OPOLSKIE

SPRZEhAWgA - SKLEP MIĘSNY
SPRZEhAWgA

SPRZEhAWgA

tEMIELNIgA
PIOTRÓWKA

STRZELgE OPOLSKIE

KUgHARZG KUgHARKA QGR

PRAgF KUgHNII OBSŁUGA KLIENTA
KELNER

™o najmniej średnie
obywatelstwo polskie
e uregulowany stosunek do służby wojskowej
e osoba korzystają™— z pełni praw publi™zny™h
e wykszt. średnie lub wyższe związane z ogrodn.
e obsługa komputera oraz urządzeń biurowy™h
e prawo jazdy kat. B e biegła znajomość j. angielskiego
e wykształ™enie średnie te™hni™zne
e umiejętność AUTO gAD
e bardzo dobra znajomość j. niemie™kiego
e wykształ™enie min. średnie
e wykształ™enie

e

GRODZISKO

tEMIELNIgA

GÓRA SW. ANNY
STRZELgE OPOLSKIE

INŻYNIER BUDOWLANY
Ślusarz

umiejętność swobodnego posługiwania się
aplika™jami MS Offi™e e mile widziane doświad.
e wykształ™enie średnie
e obsługa komputeraD komunikatywność
e łatwość w nawiązywaniu kontaktów
e wysokie zdolnoś™i interpersonalne
e swoboda wypowiedzi e u™z™iwość i rzetelność
e wysoka kultura osobista e niekaralność
e min. ro™zne do świad™zenie w sprzedaży
e komunikatywnośćD systematy™zność
e u™z™iwość i rzetelność e niekaralność e wykszt. średnie
e wysokie zdolnoś™i interpersonalne
e wykształ™enie średnie
e prawo jazdy kat. B e obsługa komputera
e wykształ™enie min. zawodowe
e aktualna książe™zka zdrowia e obsługa kasy fiskalnej
e wykształ™enie min. zawodowe elektry™zne
e obsługa komputera @WordD Ms Offi™eA
e prawo jazdy kat. B
e wykształ™enie zawodowe handlowe
e dobry kontakt z klientem e obsługa ksy fiskalnej
e pra™a w sklepie na stoisku mięsnym
e aktualna książe™zka zdrowia e doświad™zenie
e wykształ™enie zawodowe - sprzedaw™a
e dobry kontakt z klientem e prawo jazdy kat. B
e doświad™zenie w sprzedaży mięsa i wędlin
e 2iktualna książe™zka zdrowia
e obsługa kasy fiskalnej e mile widziane doświad™zenie
e wykształ™enie kierunkoweD e dyspozy™yjność
e aktualna książe™zka sanepidowska
e doświad™zenie e ™hęć do pra™y
e

e wykształ™enie mile widziane kierunkowe

mile widziana znajomość j.niemie™kiego
lub angielskiego w stopniu komunikatywnym
e wykształ™enie zawodowe kurs na przewóz rze™zy
e ważne badania lekarskie
e doświad™zenie jako me™hanik sam. ™iężarowy™h
e umiej ętność przygotowania i lakierowania pojazdów
e samodzielny lakiernik
e wykształ™enie zawodowe
e me™hanik samo™hodowy Cme™hanik maszyn
budowlany™h
e doświad™zenie
e wykształ™enie zawodowe lub te™hni™zne
e min. Q lata doświad™zenia
e wykształ™enie zawodowe kierunkowe
e mile widziana znajomość elektrome™haniki
e obsługa komputera e prawo jazdy kat. B
e min. S lat doświad™zenia
e wykształ™enie zawodowe - elektrome™hanik

WOt. OPOLSKIE
RASZOWA

TARSY KRAtWE

LAKIERNIK SAMOgHODOWY

KĘDZIERZYNeKOZLE

MEgHANIK SAMygHyhyWY
CMEgHANIK MASZYN BUD.

STRZELgE OPOLSKIE

ELEKTROMEgHANIK SAM.

STRZELgE OPOLSKIE

MEgHANIK SAMygHyhyWY

ELEKTROMEgHANIK POtAZDÓW
SAMygHyhyWYgH
KIERyWgA

KIERyWgA gCE

ZAWADZKIE

STRZELgE OPOLSKIE
TRASY KRAtOWE

TRASY MIĘDZYNARODOWE

KIERyWgA KAT. g

TRASY KRAtOWE

KIERyWgA gCE

STRZELgE OPOLSKIE

KIERyWgA gCE

TRASY KRAtOWE

REGIPSIARZ

WEDŁUG ZLEgEN

PRAgOWNIK PIZYgZNY
OPERATOR HDS

gENTAWA
STRZELgE OPOLSKIE

OPERATOR KOPARKI

STRZELgE OPOLSKIE

PRAgOWNIK BUDOWLANY

WEDŁUG ZLEgEN

pomocnik budowalny

WEDŁUG ZLEgEN
gAŁA POLSKA
DZIEWKOWIgE

DOglEPLENIOWIEg
MALARZG PŁYTKARZ

doświad™zenie w prowadzeniu samo™hodu
™iężarowego powyżej QdS tony
e prawo jazdy kat. BgCgE
e wykształ™enie zawodowe
e prawo jazdy kat. gCE e karta kierow™y
e kurs na przewóz rze™zy
e aktualne badania psy™hologi™zne
e doświad™zenie w transporcie
e podstawowa znajomość j. niemie™kiego
e prawo jazdy kat. g
e aktualne badania lekarskie
e wykształ™enie zawodowe
e doświad™zenie zawodowe e prawo jazdy kat. gCE
e wykształ™enie zawodowe
e prawo jazdy kat. gCE e ro™zne doświad™zenie
e wykształ™enie min. podstawowe
e TEmiesię™zne doświad™zenie e dokładność
e umiejętnoś™i murarskie
e wykształ™enie zawodowe e prawo jazdy kat. gCE
e uprawnienia HDS e doświad™zenie
e wykształ™enie zawodowe e prawo jazdy kat. gCE
e uprawnienia na koparkę e doświad™zenie
e wykształ™enie zawodowe e pre™yzjaD doświad™zenie
e mile widziane prawo jazdy kat. B
e wykształ™enie min. podstawowe
e energi™znyD pomo™ny e prawo jazdy kat. B
e min. P lata doświad™zenia
e wykszt. zawodowe e obsługa wózka widłowego

robotnik budowlany

STRZELgE OPOLSKIE
POWIAT STRZELEgKI

samodzielny brukarz

STRZELgE OPOLSKIE

OPERATOR koparko

e ładowarki

STRZELEgE OPOLSKIE

uprawnienia operatora koparki kat. I lub P
umiejętnoś™i malarskie i tynkarskie
e mile widziane doświad™zenie
e wykształ™enie zawodowe doświad™zenie
e samodzielność w wykonywaniu pra™
e prawo jazdy kat. B
e wykształ™enie zawodowe
e samodzielność w wykonywaniu pra™
e doświad™zenie
e

umiejętnoś™i w zaw. ślusarz

min S lat doświad™zenia
wykszt. te™hnik me™hanik
e obsługa suwni™y z poz. „H”
e upraw. na wózek widłowy
e ok. IH lat doświad™zenia na
wGw urządzenia™h
e wykształ™enie kierunkowe
e doświad™zenie mile widziane
e wykształ™enie kierunkowe
e doświad™zenie mile widziane
e wykształ™enie zawodowe
lub te™hni™zne
e wykszt. zawodoweEstolarz
e obsługa maszyn stolarski™h
e wykszt. zawodoweEstolarz
e łatwość w nawiązywaniu
kontaktów
e umiejętność pra™y w grupie
jak i samodzielnie
e dyspozy™yjność
e sumienność
e wykształ™enie podstawowe lub
zawodowe
e doświad™zenie
e operator maszyn e pilarz
e wykształ™enie min. zawodowe
e orze™zenie o niepełnosprawn.
e mile widziane doświad™zenie
e wykształ™enie średnie
e komunikatywność
e podst. obsługa komputera
e dyspozy™yjność
e wykształ™enie podstawowe
e zdolnoś™i manualne
e zdolnoś™i manualne
e

OPERTOR OBRABIAREK
STEROWANYgH
NUMERYgZNIE

STRZELgE OP.

OPERATOR gNg

STRZELgE OP.

ŚLUSARZeTOKARZ

STRZELgE OP.

TOKARZG PREZER

tEMIELNIgA

OPERATOR MASZYN
STOLARSKIgH
MONTER

KOLONOWSKIE

PRAgOWNIK OBRÓBKI
DREWNA

KOLONOWSKIE

PRAgOWNIK OgHRONY
@DOZORgAA

STRZELgE OP.

MAGAZYNIER
- SPRZEDAWgA

STRZELgE OP.

PRAgOWNIK PRODUKgtl
GPAKOWAgZ
PRAgOWNIK PRODUKgtl
PRAgOWNIK PRODUKgtl
OPERATOR WIBROPRASY
DO PRODUKgtl
ELEMENTÓW
BETONOWYgH

KOLONOWSKIE

OLSZOWA
STRZELgE OP.
STRZELgE OP.
STRZELgE OP.

OPERATOR WĘZŁA
BETONIARSKIEGO

STRZELgE OP.

KIEROWNIK ZAKŁADU

STRZELgE OP.

ELEKTRYK

ZAWADZKIE

PIEgOWY

ZAWADZKIE

OPERATOR WÓZKA
WIDŁOWEGO
WIERTAgZGOPERATOR
WIERTNIg PIONOWYgH
HYDRAULIK

OBUWNIK - AUTOMATYK
WYKRAWANIA

PRYZIER

e

e wykształ™enie zawodowe

doświad™zenie na podobnym
stanowisku
e uprawnienia operatora
do prod. mieszanek betonowy™h
e pra™a w zespole
e wykształ™enie zawodowe
e doświad™zenie
e uprawnienia operatora
do prod. mieszanek betonowy™h
e wykształ™enie średnie lub
wyższe
e znajomość branży betonowej
e komunikatywnośćD
dyspozy™yjność
e umiejętność kierowania
zespołem
e prawo jazdy kat. B
e obsługa komputera
e wykształ™enie średnie
te™hni™zne kierunkowe
e umiejętność ™zytania
s™hematów elektry™zny™h
e uprawnienia SEP do Ikv
e podstawowa znajomość
sterowników PLg
e doświad™zenie na podobnym
stanowisku
e wykształ™enie min. zawodowe
lub średnie
e obsługa gazowy™h pie™ów
przemysłowy™h
e obsługa wózków widłowy ™h
oraz suwni™y sterowanej
z poziomu „H”
e upraw. na wózki widłowe
e

e

e

e wykształ™enie zawodowe
e uprawnienia spawalni™ze

STRZELgE OP.

WOt. OPOLSKIE

e

STRZELgE OP.

e

STRZELgE OP.

STANISZgZE WLK.

NAUgZYglEL MUZYKIG
INSTRUKTOR RYTMIKI

POWIAT
STRZELEgKI

LEKTOR IĘZYKA
ANGIELSKIEGO

POWIAT
STRZELEgKI

INSTRUKTOR TANgA

POWIAT
STRZELEgKI

operator koparki

KAT. I LUB P

e wykszt. inżynier budowni™twa
e

e

MEgHANIK KIEROWgA KAT. gCE

wYweqexse
ycziuswexse
PReCODAwCY:

WSitSCi
PReCY

wYweqexse
ygziuswexse
PRecyDewcY:

wsitsgi
PRegY

WŁyhSZY REPERENT W hZSeVE
PIXAXSyWYM

PRAgOWNIK flURyWY

* wwwFpupEStrzeteeFp
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upraw. na wiertni™e pionowe

mile widziane uprawnienia
spawalni™ze
e prawo jazdy kat.B
e PeQ lata doświad™zenia
e wykształ™enie średnie
te™hni™zne lub informaty™zne
e bardzo dobra znajomość
obsługi komputera
e dokładność
e mile widziana znajomość
obsługi ploterów
e wykształ™enie zawodowe
e doświad™zenie
e wykształ™enie wyższe
pedagogi™zneG ukoń™zony
II stopień Szkoły Muzy™znej
e umiejętność grania
na instrumen™ie klawiszowym
e prawo jazdy kat. B
e ro™zne doświad™zenie
e wykształ™enie wyższe
filologia angielska
e prawo jazdy kat. B
e ro™zne doświad™zenie
e wykształ™enie kierunkowe przy
gotowanie pedagogi™zne
e prawo jazdy kat. B
e ro™zne doświad™zenie w tań™u

R
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Xasze li™ea najlepsze
w ™ałym okręgu 3

edmultos —nnos3

dok. ze str I

Z ogromną przyjemnoś™ią i z—e
sz™zytem informujemyD że wsp—ni—ły
tubileusz WH ro™zni™y urodzin I lip™—
ob™hodził— P—ni P—ulin— W—™iołek,
mieszk—nk— RozmierkiF
Wśród urodzinowy™h goś™i zn—leźli
się t—kże przedst—wi™iele Z—rządu Powi—tu Strzele™kiego - wi™est—rost— W—ldem—r q—id— i iwelin— telito, Sekret—rz
Powi—tuD o™zywiś™ie z ży™zeni—miD He
stem gr—tul—™yjnym i koszem słodkoE
ś™i. Xie mogło prze™iez z—br—knąć ™hoĆE
by t—k symoli™zny™h prezentów w hniu
Urodzin.

zd—w—lność u n—s kszt—łtuje się w gr—niE
™—™h WS-WW7, jestem n—tomi—st z—skoE
™zony, że w kr—ju m—tur— wyp—dł— t—k
źle - mówi dyrektor t—n WróblewskiF U n—s ze IQQ tegoro™zny™h —bsolwentów nie zd—ł— tylko I osob—D —le w sierpE
niu może przystąpić do egz—minu poE
pr—wkowegoF Średni wynik szkoły to,

ho serdecznych słów. przekazywa
nych przez krewnych. bliskich i znajo
mych dołączamy również swoje życze
nia'. wielu kolejnych lat w jak najlep
szym zdrowiu i pogodzie ducha, bez
troskF ed multos annos3

Uawiarenka ybywatelska
Pierwsz— U—wi—renk— ybyw—telsk—
org—nizow—n— przez ypolskie gentrum
Wspier—ni— Sni™j—tyw Poz—rządowy™hD
w powie™ie strzele™kim z— n—miF We
wtorkowe popołudnie PV ™zerw™—D w reE
st—ur—™ji „R—tuszow—” przy k—wie z—sieE
dli przedst—wi™iele strzele™ki™h org—niE
z—™ji poz—rządowy™h i wł—dz s—morząE
dowy™hF hyskutow—no o roli org—niz—E
™ji i s—morządow™ów w budow—niu spoE
łe™zeństw— obyw—telskiegoF Wśród poE
rusz—ny™h tem—tów zn—lazły się również
spr—wyx księgowoś™i w org—niz—™j—™hD
ubieg—ni— się o I7 pod—tkuD li™zby
™złonkówD wymogów j—kie st—wi— się
org—niz—™jom @fSPD pro™edur— prze™iwE
dzi—ł—ni— terroryzmowi i pr—ni— pienięE
dzyD konkursyAF Zebr—ni dyskutow—li
również żywo n— tem—t z—s—d i j—koś™i
współpr—™y między s—morządem i org—E
niz—™j—miF Przedst—wi™iele org—niz—™ji
podkreśl—li z—s—dę równoś™i stronD poE

trzebę współpr—™y s—my™h org—niz—™ji
or—z konsult—™ji dzi—ł—ń podejmow—ny™h
przez s—morządyF Przedst—wi™iele s—morządów wsk—zyw—li n— potrzebę wsp—rE
™i— eduk—™yjnego dl— org—niz—™ji —by
mogły być n— bieżą™o ze zmi—n—mi w

regul—™j—™h pr—wny™hF
U—wi—renk—D któr— mi—ł— być swobodną
formą dyskusji obyw—teli n—szego poE
wi—tuD zd—ł— egz—min i już ter—z z—pr—E
sz—my n— kolejną, któr— będzie org—niE
zow—n— jesienią PHII roku.

n— poziomie podst—wowymD TQ,S7 z
język— polskiego i TS,R7 z m—tem—tyE
kiF y™zywiś™ieD mieliśmy ob—wy, j—k
wyp—dnie egz—min m—tur—lny - to z—e
wsze jest niewi—domąD —le mimo wszystE
ko li™zyliśmy n— dobry wynikF
Z rezult—tów ™ieszy się też dyrekE
tor Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™ego im.
Wieszk— S w Z—w—dzkiem - zd—w—lność
wyniosł— WH,T7.
e
f—rdzo się ™ieszęD tym b—rdziej że
wynik próbny™h m—tur był, delik—tnie
mówią™, średnio dobry. t—k wid—ć, zmobilizow—ł z—równo n—u™zy™ieli i u™zniów
- przyzn—je dyrektor Rysz—rd P—g—™z.
- Xie tylko wysoką zd—w—lnoś™ią
możemy się ™hw—lić, t—kże średni— jest
wysok—x SR,U7 z jęz. polskiego n— poE
ziomie podst—wowym i ST,Q7 z m—teE
m—tyki, pod™z—s gdy średni— w n—szym
województwie to SI,U7 z jęz. polskieE
go i RV,I7 z m—tem—tyki. To duży sukE
™es, bo w n—szej szkole nie m—, j—k w
niektóry™h renomow—ny™h li™e—™h,
wysokiego progu średniej o™en z gimE
n—zjum - kto złoży p—piery, zost—nie
przyjęty. Vi™zy się jedn—k, ™zy potr—fimy skute™znie n—u™z—ć. To doty™zy z—e
równo n—szego li™eum, j—k i ™—łego poE
wi—tu - jeśli nieduży w sumie powi—t
potr—fi pokon—ć n— m—turze duże —gloE
mer—™je, to m—my powód do dumy.
Tr—dy™yjnie już nie™o niższe wsk—ŹE
niki osiąg—ją te™hnik—x średni— zd—w—lność w województwie dolnośląskim
kszt—łtuje się n— poziomie TH,U7, n—E
tomi—st w woj. opolskim TS,T7.
r—lin— U—jstur—D dyrektor ZSZ nr I
w Strzel™—™h ypolski™h, przyzn—je, że
wsk—źnik zd—w—lnoś™i jest w jej szkole

™—łkiem wysokix TQ,I7, —le o™eny z
m—tur—lnego egz—minu nie są już t—k
z—dow—l—ją™e. Zwł—sz™z— z m—tem—tyE
ki, ™o może budzić niepokój, zwł—sz™z—
w szkole te™hni™znej.
Również dyrektor ZSZ w Z—w—dzE
kiem Piotr Vepiorz nie jest z—dowoloE
ny z m—tem—tyki - n— dwie kl—sy obl—ło
ją IU osób, — polski - tylko dwie @po™ieE
sz—ją™e jest to, że wszys™y, poz— jedną
osobą, mogą podejść do popr—wki w
sierpniuA. Średni— zd—w—lność wyniosł—
w jego szkole TP,S7. To ™—łkiem przyE
zwoity poziom, —le niedosyt pozost—ł.
Po próbnej m—turze b—liśmy się b—rE
dzo, —ż PV osób b—l—nsow—ło wów™z—s
„n— kr—wędzi”. Sporo pr—™y włożyliśmy
od t—mtego ™z—su i sz™zerze mówią™,
spodziew—łem się lepszego wyniku dod—je dyrektor Vepiorz.

Tegoro™zne wyniki m—tur, zwł—szE
™z— w li™e—™h ogólnokszt—ł™ą™y™h, s—e
tysf—k™jonują t—kże wi™est—rostę W— ldem—r— q—idę, któremu podleg— oświ—E
t—.
e
W ten sposób owo™uje długof—low—
polityk— oświ—tow— Z—rządu Powi—tu,
duże inwesty™je w obiekty i infr—strukE
turę eduk—™yjną, przy umiejętnym sięE
g—niu po wsp—r™i e ze środków unijny™h
również n— projekty miękkie or—z wy
sokie n—kł—dy n— oświ—tę z budżetu Poe
wi—tu.
Z—uw—żyć k—żdego u™zni—, wspomó™
w rozwoju tego uzdolnionego, j—k i z
defi™yt—mi, rozwij—ć i™h klu™zowe kompeten™je, ™zemu służą szkolne ośrodki
k—riery, —le t—kże wsp—r™ie ped—gogów i
dor—d™ów z—wodowy™h to n—sze prioryE
tety. ho ni™h n—leżą t—kże wyn—grodzeE
ni— n—u™zy™ieli n— przyzwoitym pozioE
mie, z niezłym systemem motyw—™yjE
nym. hzięki temu m—my w szkoł—™h
dobrą —tmosferę i st—bilną k—drę, db—E
ją™ą o rozwój swoi™h u™zniów. qr—tul—E
™je n—leżą się wszystkim3

mg

ghłop™y z sąsiedztw—D ™zyli pretenden™i do Xobl—
rippieXyss3 tej ™złonkowie m—ją n—dzieję, że w pełni sił dojedzie do mety
po S dni—™h, bo tyle m—ją n— pokon—nie
PSHH kilometrów. Tegoro™zny r—jd
Złombol PHII rusz— już po r—z S z ko
lei. Potrw— od PQ do PU lip™—, — rel—™ję z
r—jdu będzie™ie P—ństwo mogli prze™zyt—ć n— n—szy™h ł—m—™h. Złombol PHII,
podobnie j—k jego w™ześniejsze edy™je,
to r—jd nie tylko dl— przyjemnoś™i ™zy
ekstrem—lny™h dozn—ń @— prze™ież po
wiekowy™h s—mo™hod—™h możn— spo
dziew—ć się wszystkiegoA. W— też ™h—r—kter dobro™zynny - pomo™ dzie™iom
z domu dzie™k—. W j—ki sposób zbierają
pieniądzeC ytóż s—mo™hód Xys— PPP
@przerobiony „n— g—z”, żeby zmniejszyć
koszty u™zestni™tw—A, pom—low—ny fan
tazyjnie, zost—nie też oblepiony n—klejk—mi sponsorów. e, przyzn—™ie, to orygin—lny sposób n— rekl—mę, i to międzyn—rodową3
Pieniądze osóbD które ™h™i—łyE
od lewej W—rekD UrzysiekD Piotrek Gr—™— - t— nysk— dojedzie do Szko™jil
W SSS edy™ji konkursu Studen™ki
Xobel e n— n—jlepszego student— w roku
PHII - l—ure—tem zost—ł Piotr qr—™— z
Szbi™k—D wów™z—s student Wydzi—łu
ilektrote™hniki, eutom—tyki i SnforE
m—tyki Polite™hniki ypolskiej - dziś już
m—gister inżynier. Pr—™— m—gistersk—
doty™zył— sterow—ni— łożysk m—gneE
ty™zny™h, — pr—™— inżyniersk— - roboE
tów kro™zą™y™h, bo gener—lnie intere
suje się teorią sterow—ni—. Prof. f. Tom™zuk, jego opiekun n— indywidu—lnym
toku studiów, z—r—z po obronie pr—™y
m—gisterskiej z—proponow—ł mu studi—
doktor—n™kie.
Sdeą konkursu - mówi Piotr qr—™—
- jest wybór n—jlepszy™h studentów w
Pols™e, z tym, że li™zy się nie tylko
wysok— średni—, —le i —ktywność n—ukow— - ™złonkowstwo w koł—™h n—ukowy™h, udzi—ł w kr—jowy™h i międzyn—rodowy™h n—ukowy™h konferen™j—™h lub
kongres—™h studentów i doktor—ntów.
S—m dzi—ł—ł w kole n—ukowym EVihYX, przewodni™zył oddzi—łowi studen™kiego Siii, Więdzyn—rodowego
Snstytutu Snżynierów ilektryków i
ilektroników, z—jmują™ego się prop—-

gow—niem wizji i wdr—ż—niem nowy™h
st—nd—rdów, t—kże w inform—ty™eY br—ł
udzi—ł w kilkun—stu międzyn—rodowy™h
konferen™j—™h. S n— swoim kon™ie m—
kilk— zn—™zą™y™h tytułówx n—jlepszego
student— Polite™hniki ypolskiej, n—jlepszego student— regionu, jednego z IT
n—jlepszy™h studentów w Pols™e (Studen™ki™h XoblistówA.
tego p—sją n— pewno jest n—uk—, —le
niejedyn— to p—sj—. Przedst—wmy kolejnąx udzi—ł w r—jdzie st—ry™h s—mo™hodów. Xie jest to jedn—k, j—k możn— by
się spodziew—ć, udzi—ł wsp—ni—ły™h
błysz™zą™y™h limuzyn, kierow—ny™h
przez eleg—n™kie p—nie i p—nów w stroj—™h „z epoki”. To wypr—w— s—mo™hod—mi z epoki wpr—wdzie, —le - epoki
komunizmu. yn jest k—pit—nem U-osobowej drużyny, któr— n— r—jd Złombol
PHII wybier— się „nyską” z IWWP roku.
S—mo™hód jest po k—pit—lnym remon™ie, —le prze™ież n— tr—sie @U—towi™e Vo™h Xess w Szko™jiA nie może poj—wić
się w kolorze „blue”, ™zy podobnie po
nurym. y nie, i™h „nys—” wyjedzie n—
tr—sę pom—low—n— w psy™hodeli™zne
wzory. W koń™u n—zw— drużyny brzmix

by umieś™ić n—klejki n— n—szym s—e
mo™hodzie i wspomó™ —k™ję „ZłomE
bol PHII” są w IHH7 przezn—™zone
n— potrzeby dzie™i z domu dzie™k—
@d—r™zyń™y przelew—ją pieniądze
bezpośrednio n— konto fund—™ji
X—sz SląskAF X—sz— drużyn— „rippieXyss” nie dost—je ty™h pieniędzy i nie
m— z ni™h ż—dny™h korzyś™i. Z pryw—tny™h pieniędzy pokryw—my sobie ben
zynę, wyżywienie i inne opł—ty - mówi
Piotr qr—™—.

R—f—ł q—szD l—t PRd od urodzeE
ni— po dzień dzisiejszy mieszk—e
nie™ Strzele™ - przedst—wi— się.
Z—nim zost—ł studentem Polite™hniki ypolskiej, ™hodził do strzele™kiego
ogólni—k—.
hobrze wspomin—m vy. Pró™z
świetnej koleżeńskiej —tmosfery muszę
wspomnieć o doskon—łym przygotow—niu, j—kie otrzym—łem z m—tem—tyki i
fizyki, — t—kże z język— polskiego. hzięki
mojej polonist™e, P—ni W—rii p—bi—nowskiej, dzięki jej n—ukom, zwł—sz™z— w
kwesti—™h przemówień i wystąpień, dzisi—j mogę posz™zy™ić się doskon—łymi
prezent—™j—mi n— konferen™j—™h.
e ty™h m— n— swoim kon™ie niem—ło,

t—kże sympozjów, i to
międzyn—rodowy™h. Pod™z—s studiów prow—dziłem —ktywną
dzi—ł—lność n—ukowob—d—w™zą, n—leż—łem
do P studen™ki™h kół
n—ukowy™hx od PHHV
- do SUX PSXEV koł—
z—jmują™ego się gra
fiką
komputerową
or—z przetw—rz—niem
obr—zów @w PHHW zo
st—ł wybr—ny preze
sem koł—, które st—ło
się jednym z n—jb—rdziej zn—ny™h i pręż
nie dzi—ł—ją™y™h n—
u™zelni i od PHHW - do
inergi— odn—wi—ln— to przyszłość - mówi Rafał G—sz
SUX infoVyVT @był
jednym z V „oj™ów z—tyki. - hzięki podpis—niu umowy mię
łoży™ieli”A z—jmują™ego się współ™zesną
dzy Py — Polite™hniką w ystr—vie, m—m
energetyką, jej problem—mi i d—lszym
n—dzieję od p—ździernik— PHIP rozporozwoj em.
™ząć równolegle doktor—t z inform—ty
X—gród też zdobył sporo. ypró™z
ki n— Polite™hni™e ystr—vskiej. fy
™oro™zny™h n—gród opiekun— koł— z—
ugruntow—ć sobie wiedzę z elektrote™hdzi—ł—lność n—ukową m— t—kże Wed—l
niki, otwier—m t—kże spe™j—lność od
hziek—n— Wydzi—łu ilektrote™hniki, eu
p—ździernik— w trybie dziennym t—kże
tom—tyki i Snform—tyki Polite™hniki
n— Py - dod—je.
ypolskiej, n—grodę yZi - wyróżnienie
W pr—™y o odn—wi—lny™h źródł—™h
z— pr—™ę n— tem—t „gzy biog—zownie
energii (tej wyróżnionejA skupił się n—
pomogą w o™hronie środowisk— i klirozwoju biog—zowni i wytw—rz—niu ™zym—tuC”Y Q miejs™e i wyróżnienie n— eta
stej energii. Uw—ż—, że to przyszłość n—
pie region—lnym Studen™kiego Xobl—.
terenie województw— opolskiego, które
ho tego jesz™ze trzeb— doli™zyć W publim— ™h—r—kter rolni™zy. Również w przyk—™ji (jest i™h —utorem lub współ—utoszłoś™i ™h™i—łby się skupić n— tej probleremA n—ukowy™h, w tym - S o z—sięgu
m—ty™e i prop—gow—niu rozwoju tej te™hmiędzyn—rodowym. Xo i jesz™ze - obronologii.
nion— n— inform—ty™e z wyróżnieniem
ele t—kże i jego z—interesow—ni— nie
pr—™— dyplomow— inżyniersk— i rok póź
ogr—ni™z—ją się wyłą™znie do sfery n—niej, w lipcu PHII, z t—kimż s—mym skut
uki. - Snteresuję się polityką - regiokiem - obronion— pr—™— m—gistersk—, w
n—lną krajową i świ—tową. Wolne ™hwiktórej z—jmow—ł się kwesti—mi przetw—le poświę™—m n— ™zyt—nie, spotk—ni— z
rz—ni— obr—zów termowizyjny™h i i™h
przyj—™iółmi, —le też n— upr—wi—nie spor
wykorzyst—niu w szeroko pojętej di—tów (bieg—nie, si—tkówk—A. yd roku je
gnosty™e - od linii przemysłowy™h postem z—p—lonym miłośnikiem Sndoor
™zyn—ją™, — n— żywy™h org—nizm—™h
gy™lingu (tu wyj—śnijmy, że to rytmi™zkoń™zą™.
n—D grupow— „j—zd—” n— st—™jon—rny™h
Xi™ dziwnego, że z—proponow—no
rower—™h we wnętrzu - w rytm muzyki,
mu dzienne studi— doktor—n™kie n— m—wr—z z ćwi™zeni—mi pod okiem instruk™ierzystej u™zelni - rozpo™zyn— je już w
tor—A.
p—ździerniku. To dzienne studi— doktoW—rt— Górk—
r—n™kie w dziedzinie —utom—tyki i robo

py w set s

t r

gzynsz wyższy,
ale niższy
- Nie lubi Pan czytac? - pyt—m st—roE
stę tózef— Sw—czynę.
- ghodzi o czynsz dla biblioteki? - doE
myśl— się.
- Wyj—śnijmy sobie wię™D że fili— Wo
jewódzkiej f iblioteki Ped—gogi™znej w
Strzel™—™h fin—nsow—n— jest przez urząd
m—rsz—łkowski. gzyli s—morządD t—k j—k
my, —le ze zn—™znie większym budżeE
tem. S już w ubiegłym roku, pl—nując
budżet n— PHII r., powinn— wzbudzić
z—interesow—nie umow— o wyn—jem
pomieszczeń w n—szym obiekcie, bo dl—
nikogo nie było t—jemnicą, że kończy
się w ™zerw™u tego roku. Tym™z—sem

s
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zivigus

wł—śnie c—ły krzyk podniósł się dopieE
ro, gdy z—proponow—liśmy wyższe st—wE
ki wr—z z nową umową. e wyższe dl—teE
go, że podniósł się st—nd—rd obiektu
przy ul. qogolińskiej - po dokon—nych
remont—™h i termomoderniz—™ji budynE
ku. Wpr—wdzie remont nie jest kwestią
ost—tni™h miesięcy, —le też ™zynsz nie
był zmieni—ny od l—t. T—ki st—n rze™zy
nie mógł trw—ć n—d—l - stąd de™yzj— o
podwyższeniu st—wek. yst—te™znie jedn—k uzgodniony zost—ł poziom niższy
od pierwotnie przez n—s pl—now—nych,
—le wyższy niż w poprzedni™h l—t—ch,
czyli Q,SH złGm kw.
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Projekt współfinansowany przez Unią Europejską ze środków Europejskiego Punduszu Rozwoju Regionalnego
w rama™h Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata PHHEPHIQ
,, Snwestujemy w Twojąprzyszłość ”

Pr—™—wre

Strzel™z—n eibum Rodzinny

Kronik— sentymentalna
nerii - W—ri—, PS-letni— córk— Wilcz
ków.
yto płużniccy k—w—lerowie - eleg—ncix od góry, od lewej stronyx Rich—rd
Schnur—, toh—nn Schmig—, eugust Uus,
P—ul U—mp—, elfons P—rusel, W—lter
qodul— @zdjęcie z IWQS lub IWQU r.A.
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T— kronik— powst—ł— z... tęskno
ty. ho wiedzy, o której poszerzeniu w
trudnych l—t—ch wojny i tuż po niej
możn— było tylko m—rzyć. ho ludzi,
których już nie m— we wsi. ho miejsc,
które zniknęły lub c—łkiem się zmieni
ły. Xie jest to pierwsz— w historii Płuż
nicy Wielkiej prób— opis—ni— jej dzie
jów.
T— z pierwszej połowy XX wieku,
spis—n— przez płużnickiego n—uczyciel— Zygfryd— hrewniok—, przep—dł— w
IWRS r. gdzieś między ypolem — frzegiem - podcz—s ucieczki jego żony
W—rie i dwójki dzieci przed n—dciąg—jącymi żołnierz—mi r—dzieckimi.

Z

Trwają pr—™e kolejnego et—pu termomoderniz—cj i obiektów Vi™eum
ygólnokszt—ł™ą™ego im. Wieszk— S w
Z—w—dzkiem. W tym roku wymienion— zost—nie wewnętrzn— inst—l—cj— centr—lnego ogrzew—ni—, wykon—n— now—
ciepłej wody or—z inst—l—cj— sol—rn— do
jej podgrzew—ni—. X—jb—rdziej widocz
nym elementem pr—c będzie ocieple
nie budynku, któr— przy tej ok—zji zy
sk— wesołą i zróżnicow—ną kolorysty
kę. Pr—ce potrw—ją do końc— sierpni—
tego roku i z—kończą inwestycję roz
poczęto w PHHW roku ociepleniem i
zmi—ną konstrukcji d—chu.
T—kie rozciągnięcie w cz—sie mi—ło
jedną przyczynę - pieniądze. W roku
PHHW Z—rząd Powi—tu zdecydow—ł o zgło
szeniu z—d—ni— do konkursu w r—m—ch

dzi—ł—ni— R.Q Region—lnego Progr—mu
yper—cyjnego Województw— ypolskiego, jedn—k konkurs mi—ł rozpocząć się
dopiero w lutym roku PHIH. Poniew—ż
jedn—k pieniądze n— moderniz—cję ciek
nącego d—chu z—pl—now—no w budżecie,
pr—ce przeprow—dzono jeszcze w roku
PHHW. Prow—dzenie d—lszych pr—c było
uz—leżnione od otrzym—ni— wsp—rci—
Unii. f—rdzo przyjemny moment podpis—ni— umowy dot—cji mi—ł miejsce QI
sierpni— PHIH roku. S t—k wylądow—liśmy w roku PHII @nie możn— przecież
wymienić sieci ciepłowniczej w tr—kcie
okresu grzewczegoA.
Łącznie inwestycj— pochłonie pon—d I QHH tysięcy złotych z czego niem—l UIH tysięcy pochodzić będzie ze
środków Unii iuropejskiej.

Z zdrowym ™iele
zdrowy du™h...

cym już dziś prof. U—rolem toncąA.
Zdjęć jest t—k dużo, że tworzą imponu
jącą kolekcję. Wiele wśród nich foto
grafii młodych mężczyzn w mundurach,
poczyn—jąc od żołnierzy —rmii ces—rz—
Wilhelm— SS, ost—tniego ces—rz— Xiemiec i król— Prus. Potem kolejne rocz
niki - z początku XX wieku, z cz—sów S
wojny świ—towej @w tym b—rdzo intere
sujące z Pr—ncji, pok—zujące umocnie
ni— frontowe w roku IWISA, z SS woj
ny...
qdy pyt—m, j—kim cudem przetrw—ły rok IWRS, kiedy przecież str—ch było
mieć t—kie w domu, kiedy n— te tereny
wchodzili Rosj—nie, p—ni ghristine od-
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T— drug— - —utorstw— ghri
stine Pop—ndy
- powst—je od
PHHS
roku.
P—ni ghristine
spisuje wspom n i e n i —
(jedną z inform—torek
o
ogromnym
z—sobie wie
dzy był— kuzynk— ilżbiet— Szmig—, dziś
WP-letni— p—niA, jeździ po —rchiw—ch
(n—jst—rszy dokument, do którego dot—rł— to —kt kupn— k—rczmy z roku
IUWH, podobny wiek m—ją —kt— p—r—fi—lneA, zbier— st—re widokówki i zdję
ci—, prow—dzi sporo korespondencji,
t—kże z historyk—mi, —rchiwist—mi, i
to nie tylko polskimi (m.in. z nieżyją-

powi—d—, że —kur—t ci, którzy weszli do
ich domu b—rdziej niż zdjęci—mi interesow—li się innymi do
brami x poduszk—mi,
ubr—ni—mi, jedzeniem.
Poz— tym fotogr—fie
były dobrze schow—-

hziś możemy z—jrzeć choć n— chwilę do
t—mtego świ—t—. yto
dziewczynki w wi—nk—ch
n—
głow—ch
t—ńczą podcz—s doży
nek w IWQP r. e to zdję
ci— wcześniejsze, z
IWIW rokux W—ri— i tó
zef Wilczkowie z Z—płoci— przed domem
n— jednym, — n— dru
gim, w identycznej sce

Przypomin—my o konkursie n— n—jst—rsze zdję™ie3
X—grod—x —p—r—t fotogr—fi™zny3
| PUNKT
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Projekt finansowany ze środków iuropejskiego Punduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Porno™ Techniczna P007-P0IQ we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa

Termomodernizow—ne wł—śnie z—w—dcz—ńskie liceum znowu popr—wiło swoją
infr—strukturę sportową. Po kompleksie boisk yRŁSU PHIP przyszł— por— n—
bieżnię sportową z pr—wdziwego zd—rzeni—. Xow— poliuret—now— bieżni— m— dłu
gość UP m @z czego TH m bieguA, wyzn—czone miejsc— do ćwiczeni— zmi—n or—z
niezbędną infr—strukturę tow—rzyszącą. g—łość wyd—tków @niem—l IHU tys. złotychA pokryje budżet powi—tu.

yto zespół m—ndolinistów, powst—ły z
inicj—tywy ks. P—ul— fittner— (mówio
no o nim, że zbyt lubił młode dziew
czyny i to było przyczyną jego prze
niesień z p—r—fii do p—r—fii i wreszcie do
z—konu w PokojuA.
yto zdjęcie uczniów szkoły w holnej, ze wszystkich kl—s. W tym gronie
jest Pr—nciszk— gedzich, b—bci— mojej
rozmówczyni, w wieku l—t może U,
może ośmiu. e że urodził— się w IVVT
roku, to zdjęcie pochodzić może z roku
IWHQ-IWHR. ele fotogr—fow—no nie tyl
ko żywych
tedn— ze st—rszych fotogr—fii to
czuw—jące przy otw—rtej trumnie ko
biety - uroczyste, pow—żne. X—d nimi
- święte obr—zy, j—kich nigdy nie br—kow—ło w śląskich dom—ch.
Potogr—fie dokumentują też obr—z wsi.
yto przed pleb—nią poj—wi— się w roku
IWIH wygodn— bryczk— z eleg—nckimi
p—n—mi. To był— rz—dkość, czy też ra
czej codzienny widokC
X— innym @to rok IWPPA uwiecz
niono przywiezione wł—śnie do płuż
nickiego kościoł— - — nie z—montow—ne
jeszcze - dzwony, które mi—ły z—stąpić
te z—br—ne stąd podcz—s S wojny świ
towej .
S kolejne zdjęci—. Woże n—wet nie
przywr—c—jące p—mięć o d—wnych cz—s—ch, —le dokumentujące świ—t, który
d—wno odszedł.
Podobne świ—dectwo d—ją doku
menty. X—wet protokoły. Vektur— nudn—C Proszę P—ństw—, nic b—rdziej mylnego3 yto protokół z IVVI roku - z PI
czerwc—. Równo IQH l—t temu spis—ł go
qolly, — dziś zn—jdziemy t—ki oto sm—kowity kąsekx
,, Ty smarkoczu kłaku trombaD wole ty kurwiorzu boś już jedną z kurwił a
teraz do Płużnice lotaszD co zaś też tę
chcesz z kurwic? ” @z—chow—no pisow
nię orygin—łuA.
P—ni ghristine, cytując to, z—st—n—wi— się, że ter—z mówimy o sch—mieniu język—, —le i wtedy nie unik—no wulg—rności przecież, choć może ich było
mniej niż dzisi—jC
W—rt— dórk—

P—nu

Rajmundowi rudzikowi

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

wyr—zy szczerego współczuci—

Snformuje, że n— zlecenie Urzędu W—rsz—łkowskiego Województw— ypolskiego,
firm— iurologistics S.g. org—nizuje szkoleni— specj—listyczne w r—m—ch Regio
n—lnego Progr—mu yper—cyjnego Województw— ypolskiego n— l—t— PHHU-PHIQ
(RPy Wy PHHU-PHIQA, Progr—mu yper—cyjnego U—pit—ł Vudzki (Py UVA or—z
X—rodowej Str—tegii Spójności (XSSA.
Powyższe szkoleni— będą mi—ły miejsce w ypolu, przy ul. yzimsk— IVR, w s—li nr
I (pomieszczeni— biurowe „Vux yffice” n—d budynkiem VShV-—A, w terminie od
czerwc— do p—ździernik— PHII r. Szkoleni— są org—nizow—ne w godz. W.HH IS.RH.“Pormul—rze zgłoszeniowe możn— pobr—ć ze strony internetowejx httpxGG
www.eurologistics.plGszkoleni—.html.
W celu zgłoszeni— n— d—ne szkolenie, prosimy o przesł—nie zgłoszeń
n— nr f—x UUGRHR VQ HU.
Wyk—z wszystkich szkoleń i terminów zn—jduje się n— stronie internetowejx
www.powi—tstrzelecki.pl w z—kł—dce Vok—lny Punkt Snform—cyjny
or—z www.umwo.opole.pl
Serde™z,nie z—pr—sz—my'

z powodu śmierci

ytge
skł—d—ją

Z—rząd i Pr—cownicy
St—rostw— Powi—towego
w Strzelc—ch ypolskich

T

_______ p y w s e t s

do>. „ s,.,

Srebrny med—1 w eten—™h

geremonię tr—dy™yjnie rozpo™zęł—
p—r—d— ylimpij™zyków Spe™j—lny™h z ™—łego świ—t—. Reprezent—™ję ylimpi—d
Spe™j—lny™h Polsk— wprow—dziły n— pły
tę st—dionu dwie Pierwsze h—myx enn—
Uomorowsk— i tol—nt—
Uw—śniewsk— or—z Prezes Stow—rzyszeni— ylimpi—dy Spe™j—lne Polsk—, U—t—rzyn—
Pr—nkEXiem™zy™k—. Reprezent—™j— li™zy
IIP osób - VS sportow™ów i PU trene
rów i osób tow—rzyszą™y™h. test to n—jwiększ— polsk— ekip—, j—k— kiedykolwiek
poje™h—ł— n— Swi—towe Sgrzysk— ylimpi—d Spe™j—lny™h.
geremonię poprow—dzili V—ness—
Willi—ms, —meryk—ńsk— piosenk—rk— i
—ktork— or—z W—rios Pr—ngoulis, gre™ki
wok—list—. Timothy Shriver, Prezes Spe™i—l ylympi™s powiedzi—łx - T—jemni™ą
ylimpi—d Spe™j—lny™h jest to, że Wy,
sportow™y, nie ryw—lizuje™ie z nikim in
nym, tylko ze sobą, przezwy™ięż—™ie
swoje sł—boś™i i jesteś™ie ™or—z lepsi, powiedzi—ł. To Wy n—u™zyliś™ie n—s, że nie
możliwe istnieje tylko w n—szy™h umysł—™h. hzięki W—m niemożliwe st—je się
możliwe k—żdego dni—. To są pr—wdziwe
Sgrzysk— ylimpijskie.
hl— z—wodników, goś™i i kibi™ów z—śpiew—ł Stevie Wonder. Występ n— tej
™eremonii to dl— mnie ogromny z—sz™zyt, powiedzi—ł. qdy po śmier™i mo
jej m—tki przest—łem śpiew—ć, to wł—śnie dzie™i z ylimpi—d Spe™j—lny™h d—ły
mi siłę, by do tego wró™ić.
Po form—lny™h wystąpieni—™h i
kon™er™ie rozpo™zęł— się ™zęść —rtysty™zn— geremonii, której głównym
motywem był— słynn— ydysej—.
Po niej U—rolos P—pouli—s, prezy
dent qre™ji, ofi™j—lnie uzn—ł XISS Swi—-

towe Vetnie Igrzysk— ylimpi—d Spe™j—lny™h z— otw—rte, — z—wodni™y z ™—łego
świ—t— r—zem wykrzy™zeli słow— przy
sięgi olimpijskiejx ”Pr—gnę zwy™iężyć,
le™z jeśli nie będę mógł zwy™iężyć, nie™h
będę dzielny w swym wysiłku3”
Płomień ylimpi—d Spe™j—lny™h
okrążył st—dion, pod—w—ny sobie przez
siedmiu z—wodników, reprezentują™y™h
kr—je i kontynenty. Z—p—lenie Zni™z—
było jednym z n—jb—rdziej wzrusz—ją™y™h
momentów geremonii. X— trybun—™h
podniosły się okrzyki r—doś™i i wzrusze
ni—.
X— konie™ odśpiew—no Pieśń
Igrzysk n—pis—ną przez gre™kiego kom
pozytor— Stef—nos— Uorkolis—. Uolejnego dni— rozpo™zęły się rozgrywki spor
towe. Reprezent—™j— ylimpi—d Spe™j—lny™h Polsk— ryw—lizow—ł— w IS dys™yplin—™h, m.in. w koszyków™e, w skł—d
której weszło trze™h z—wodników z n—szego powi—tu — ś™iślej z Z—w—dzkiego u™zniowie Zespołu Szkół Spe™j—lny™h w
Z—w—dzkiem i podopie™zni homu Pomo™y Społe™znej, n— ™o dzień trenują™y
w Sek™ji ylimpi—d Spe™j—lny™h „Pilip” i
„Veśne Skrz—ty” - h—mi—n Urzysiek,
W—r™in Ui—s i Tom—sz Sole™ki. ypiekę
n—d z—wodnik—mi spr—wow—ł— powoł—ny n— trener— polskiej reprezent—™ji
n—u™zy™iel Zespołu Szkół Spe™j—lny™h
w Z—w—dzkiem ertur W—lkowi—k.
Vogo Igrzysk przedst—wi—ło słoń™e
i g—łązkę oliwną. t—k twierdzą s—mi org—niz—torzy - słoń™e jest źródłem ży™i—,
które podkreśl— siłę i doskon—łość sportow™—. Spir—l— symbolizuje mo™ z ™entrum, któr— pomoże z—wodnikom osią
gnąć i™h upr—gniony suk™es. Uolory su
gerują ™hęć ży™i— @™zerwieńA, optymizm
@pom—r—ń™zA, determin—™ję @niebieskiA,

wolność @błękitA i n—dzieję @zieleńA. Slog—nem z—wodów było proste i j—sne h—sło - ”I eW IX3”, którego tłum—™zenie
jest zbędne, — k—żdy musi odn—leźć w
nim przesł—nie dl— s—mego siebie.
ypró™z z—wodów odbyw—ło się wiele
wyd—rzeń poz—sportowy™hx Progr—m
Rodzinny, Porum Włody™h, Zdrowi
Sportow™y, Pestiw—l ylimpi—d Spe™j—lny™h i inne. y™zywiś™ie w eten—™h powit—ny zost—ł t—kże tr—dy™yjny bieg z
ogniem olimpijskim - Tor™hrun.
Sportow™y z niepełnospr—wnoś™ią
intelektu—lną mogli pok—z—ć świ—tu, j—k
wsp—ni—le możn— ™ieszyć się sportem,
przeł—mują™ b—riery i dzielą™ się swoim
t—lentem z innymi. Wszys™y mogliby
śmy się od ni™h u™zyć.
Przed rozpo™zę™iem Igrzysk Pol
sk— Reprezent—™j— goś™ił— n— wyspie
Rodos. Zwiedził— średniowie™zną sta
rówkę, gdzie spotk—ł— ylimpij™zyków
Spe™j—lny™h z t—m—jki, U—n—dy, T—jl—ndii, Xorwegii, Wybrzeż— Uoś™i Słonio
wej i Xowej Zel—ndii. Sportow™y wybra
li się do fe—™h glubu n— dyskotekę. t—k
opowi—d— ertur W—lkowi—k „fyło gło
śno, tło™zno i kolorowo. Z—wodni™y
wszystki™h ekip n—ty™hmi—st zł—p—li
klim—t klubu pod otw—rtym niebem i
wybu™hł— ogóln— eufori—. Intensywne i
r—dosne emo™je udzieliły się k—żdemu.”
X— dyskote™e nie z—br—kło również tr—dy™yjnej gre™kiej muzyki i t—ń™— z udzi—łem n—szy™h sportow™ów.
W piątek, PR ™zerw™—, Reprezent—™j— ylimpi—d Spe™j—lny™h Polsk— dotar
ta do eten i w heleg—tion Wel™ome genter zost—ł— podzielon— n— Q grupy i z—kw—terow—n— w hotel—™h.
ylimpi—dy Spe™j—lne monitorow—ły wyd—rzeni—, które mi—ły miejs™e we
wtorek @PV.HTA i środę @PW.HTA w eten—™h - protesty i strajki uli™zne, jedn—k
i™h ogromn— większość mi—ł— pokojo
wy ™h—r—kter.
Uierowni™two reprezent—™ji ylim
pi—d Spe™j—lny™h Polsk— również z—pewni—ło, że niepokoje w eten—™h nie wpływ—ją n— przebieg z—wodów i nie dotyk—ją w bezpośredni sposób z—wodników.
qdy d—nego dni— nie było rozgrywek lub
z—wodni™y skoń™zyli je w™ześniej,
u™zestni™zyli w b—d—ni—™h progr—mu
Zdrowi Sportow™y or—z spędz—li ™z—s w
Wios™e ylimpi—d Spe™j—lny™h. U—żdego dni— tem—tem mi—ste™zk— był inny
kontynent i możn— wtedy było się do
wiedzieć ™oś o jego kulturze i zjeść tr—dy™yjne przysm—ki z d—nego regionu.
Pod™z—s Igrzysk w eten—™h Polsk— Reprezent—™j— wyw—l™zył— VU med—li, w
tym n—si koszyk—rze wyw—l™zyli srebr
ny med—l po rozegr—niu V me™zu - po
z— tym jednym fin—łowym wszystkie
wygr—li min z Wło™h—mi, Szwe™ją i
Pr—n™ją - z którą to drużyną wygr—li
tylko jednym pkt i losy spotk—ni— w—żyły się do koń™—. imo™je sięg—ły zeni
tu, — publi™zność n— —renie z—mier—ł—,
—by z— ™hwilę jesz™ze mo™niej dopingow—ć bi—ło-™zerwony™h.
W skł—d drużyny koszykówki
opró™z n—szy™h trze™h z—wodników z
Z—w—dzkiego - w™hodziło R z qłogówk—
i Q z tędrzejow— @opolskiegoA or—z jesz™ze jeden trener W—rek Wuszyński, n—u™zy™iel z qłogówk—.
Weez fin—łowy n—si koszyk—rze z—gr—li z drużyną ghin - z którymi dw—
r—zy wygr—li pod™z—s me™zy obserwow—ny™h i grupowy™h jedn—k tym r—zem
sz™zęś™ie nie dopis—ło — górę wzięło ™hy-

ZePReSZeWY w dniu PRf HUf PHII roku
n— imprezę plenerową w Piotrów™e - boisko szkolne
pod h—słem
ŚWSĘTY URZYSZTyp - kultur— i bezpie™zeństwo n— drodzeF

Katolickie Stowarzyszenie
„ givitas ghristiana" w Piotrówce
Parafia Rzymskokatolicka
PWf Xiepokalanego Poczęcia
Xajświętszej Warii Panny
w Piotrówce

b

Wójt qminy temielnica

b

Szkoła Podstawowa
imF Uornela Wakuszyńskiego
w Piotrówce

b

Uomenda Powiatowa Policji
w Strzelcach ypolskich
inergiapro Tauron ypole
qrupa Strzelce ypolskie

b
b
b
b
b

„ Ubezpieczenia Urzysztof Milner"
Vudowy Zespół Sportowy
„Piotrówka”

Świetlica Wiejska w Piotrówce

b— zmę™zenie - ™odzienne me™ze i ™iągł— presj— d—ły osobie zn—ć. Wimo prze
granej wszys™y ™ieszyli się z wyw—l™zonego u™z™iwie srebr—. We™z zost—ł roze
grany n— głównej pły™ie st—dionu — kilk— godzin później w błysk—™h fleszy i
k—mer odbył— się ™eremoni— dekor—™ji,
której dokon—ł legend—rny koszyk—rz
gr—ją™y w lidze Xfe - hikembe Wutombo. Xiezmierne u™zu™ie r—doś™i i
wzniosłoś™i miesz—ło się ze łz—mi sz™zęś™i— - to pierwsze w historii n—szej pl—™ówki med—le olimpijskie i oby nie ostat
nie - kolejne Igrzysk— z— R l—t— w Uorei.
X—si u™zniowie, z—wodni™y po powro™ie podkreśl—li że to n—jpiękniejsze
wyd—rzenie w i™h ży™iu - nies—mowit—
li™zb— wr—żeń, —tr—k™ji, przeżyć, emo™ji, setki spotk—ny™h ludzi, nowe zn—jomoś™i. To wszystko spr—wiło że dni spę
dzone w qre™ji będziemy p—mięt—ć i to
mile p—mięt—ć do koń™— ży™i—.
Wieliśmy dwukrotnie ok—zję spotk—ć się z obe™ną i byłą P—nią Prezydentową enną Uomorowską i tol—ntą
Uw—śniewską or—z wielom— innymi zn—nymi osob—mi. P—ni enn— Uomorow
sk— kibi™ow—ł— n—szej drużynie pod™z—s
me™zu z Wło™h—mi. Po z—koń™zeniu
gry zeszł— do z—wodników —by im pogr—tulow—ć zwy™ięstw— i porozm—wi—ć z
™hłop—k—mi. ho™enił— i™h wysiłek i umiejętnoś™i. Po ™zym wszys™y zrobili p—miątkowe zdję™ie.
fyliśmy pod wielkim wr—żeniem
qreków, którzy pomimo t—k wielki™h
problemów społe™zny™h i polity™zny™h
w ost—tni™h tygodni—™h świetnie o n—s
z—db—li. X—wet pod™z—s dwudniowego
strajku gener—lnego i przerw w dost—w—™h prądu —ni n— ™hwilę nie wstrzym—li z—wodów. ygromn— rzesz— wolonta
riuszy spr—wił— że nie było ż—dny™h pro
blemów, element org—niz—™yjne typu
transport, wyżywienie , z—kw—terow—ni— było n— n—jwiększym poziomie.
qre™y wykorzyst—li olimpijskie
obiekty sportowe o n—jwyższej r—ndze i
d—wną wioskę olimpijską, —le przede
wszystkim zdobyte pod™z—s Igrzysk w
PHHR roku doświ—d™zenie w org—niz—™ji
m—sowy™h imprez.
Z—łą™z—my sz™zególne podziękow—ni— dl— wszystki™h, którzy pełnili funk™je trenerów i opiekow—li się z—wodni
k—mi pod™z—s podróży i u™zestni™tw— w
Igrzysk—™h, podziękow—ni— dl— lek—rzy
i kierownik— ekipy i jego z—stęp™ów.
t—ko reprezent—™j— ylimpi—d Spe™j—lny™h Polsk— sprost—liśmy wspólnie wielu
trudnoś™iom i wyzw—niom, —le i pozytywny™h wr—żeń i emo™ji było b—rdzo
dużo. Wspólne kibi™ow—nie, przeżyw—nie i wiele nieo™zekiw—ny™h przygód
b—rdzo n—s wszystki™h zjedno™zyły, — pozytywn— energi— ty™h wspólnie spędzony™h dni pozost—nie długo w p—mię™i
z—wodników i inny™h ™złonków eki
py. Z—wodni™y n—szej ekipy byli wsp—ni—li, potrójnie dzielni - w—l™zyli j—k
mogli n—jlepiej w swoi™h konkuren™j—™h
mimo, iż dod—tkowo musieli t—kże pokon—ć up—ł i niejednokrotnie wł—sne
zmę™zenie.
Sz™zególne podziękow—ni— t—kże dl—
ty™h, którzy nie br—li udzi—łu w wyjeździe, — bezpośrednio przygotowyw—li
z—wodników, m.in. Z—rządowi Powi—tu
Strzele™kiego, że z—db—li o z—kup dod—tkowego wypos—żeni— i podziękow—ni—
dl— ty™h, którzy n—m kibi™ow—li z Pol
ski.

w progr—miex
qodz. W.HH - Prezent—™j— sprzętu te™hni™znego wykorzystyw—nego przez
pr—™owników poli™ji.
Uonkurs „Uultur— n— drodze” przeprow—dzony przez funk™jon—riuszy
Uomendy Powi—towej Poli™ji w Strzel™—™h ypolski™h wśród dorosły™h, dzie™i
szkolny™h i przedszkolny™h z —tr—k™yjnymi n—grod—mi.
fezpł—tne zn—kow—nie rowerów, motorowerów i skuterów @mile widzi—ne
dokumenty z—kupu A.
Prezent—™j— nietypowy™h poj—zdów.
fog—te oferty firm ubezpie™zeniowy™h.
qodz. IH.HH - Wsz— Swięt— w inten™ji użytkowników poj—zdów.

qodz. II.HH - poświę™enie poj—zdów ust—wiony™h wzdłuż ul. Uoś™iuszki.
qodz. II.IS - Piknik motoryz—™yjny
P—tron—t n—d ™—łoś™ią imprezy przyjął St—rost— Strzele™ki
P—tron—t medi—lny pełniąx „Strzele™ ypolski”, „Powi—t Strzele™ki”, „X—sz qłos”

Wszystkich spragnionych przeżycia w radości
o pożytecznie wolnego czasu zapraszają organizatorzy

t r

zi vigus

Szpit—l Powi—towy
imF Pr—l—t— t f qiow—tzkiego
UUG2RTI2QP2WI22B22UUG2RTI2QP2WP22B22UUG2RTI2QP2WQ
UUG2RTI2QP2WR22B22UUG2RTI2QP2WS
Pr—cowni— RTq - ™zynn— ™—łą dobę w dni powszednie i w niedzielę
V—bor—torium - ™zynne ™—łą dobę w dni powszednie i w niedzielę

Por—dnie Spe™j—listy™zne
Por—dni— qinekologi™zno - Położni™z—
lekF medF to—nn— ghwiłowi™z - p—ry—n
Specj—list— qinekolog - Położnik
Wtorek IHfHH - IRfHH * gzw—rtek IHfHH - IPfHH
Piątek IRfHH - ITfHH

q—binet Zabiegowy qinekologi™zny
Por—dni— hi—betologi™zn—
lekF medF Sz—bel— endre™k—
Specj—list— ghorób Wewnętrznych, hi—betolog
Poniedzi—łek IPfQS - IRfQS * Wtorek WfHH - IRfHH
Środ— IPfQS - IRfQS * Piątek IRfQS - ITfQS

eleks—ndr— T—rnowsk— - Uręp—
hietetyk
Piątek IRfQS - IVfQS

Por—dni— Urologi™zn—
lekF medF R—f—ł yiejnik
Specj—list— Urolog
Wtorek IRfQH - IVfQH
lekF med. W—rek U—lisz
Specj—list— UrologD ghirurg
gzw—rtek HUfHH - IHfHH

Por—dni— ghorób Piersi
lekF medF h—riusz Wor—wski
ghirurgD Specj—list— ghirurg ynkolog
Poniedzi—łek ISfHH - IWfHH * Piątek ISfHH - IWfHH

Por—dni— U—rdiologi™zn—
dr n. medF Ren—t— Ryb™zyk
Specj—list— ghorób Wewnętrznych, U—rdiolog
Wtorek ISfHH - IWfHH
gzw—rtek ISfHH - IWfHH

Por—dni— q—strologi™zn—
lekF med, h—riusz Zwoliński
lekF med, t—™ek Uleist
Specj—list— ghorób Wewnętrznych
Specj—list— q—stroenterolog
Wtorek IHfHH - IRfHH
gzw—rtek IRfQS - IVfQS

Pr—™owni— indoskopow—
Uolonoskopi—
lekF med, h—riusz Zwoliński
lekF med, t—™ek Uleist
Specj—list— ghorób Wewnętrznych
Specj—list— q—stroenterolog
Poniedzi—łek VfSH - WfPH
Piątek VfSH - WfPH

q—stroskopi—
lekF med, h—riusz Zwoliński
lekF med, t—™ek Uleist
Specj—list— ghorób Wewnętrznych
Specj—list— q—stroenterolog
Poniedzi—łek VfQH - VfSH
Wtorek VfQH - WfIH
Środ— VfQH - WfIH

gzw—rtek VfQH - WfIH
Piątek VfQH - HVfSH

Por—dni— herm—tologi™zn—
lekF med, ilżbiet— Urb—ńsk— - Umie™i—k
Specj—list— herm—tolog
Poniedzi—łek ITfHH - IWfHH

gentrum ybsługi ysób Xiesłysza™y™h
,.AUl)ItOV
Badanie Słu™hu
Środ— WfHH - IPfHH

Por—dni— P—tologii hzie™k—
lekF medF idyt— Urupnik
lekF medF t—rosł—w fukowski
Specj—list— Xeon—tolog
Specj—list— Xeon—tolog
Poniedzi—łek IIfHH - IQfHH
gzw—rtek IIfHH - IQfHH

Por—dni— ghirurgii Ur—zowo Ortopedycznej
dr n. medF Wirosł—w Porwoł
Specj—list— yrtoped—D Tr—um—tolog
Poniedzi—łek IQfHH - IWfHH
gzw—rtek IHfHH - IWfHH
lekF medF Sł—womir Swię™howi™z
Specj—list— ghirurg yrtoped—D Tr—um—tolog
Piątek WfHH - IQfHH
lekF medF Woj™ie™h Super—t
Środ— VfHH - IQfHH

dok. na str. U

py w set s

t r

U

zivigus
Por—dnie Spe™j—listy™zne

hom Pomo™y Społe™znej

Strzel™e ypolskie, dni— HV.HU.PHIIr.

w Strzel™—™h ypolskie

tel. RTIPQPWd RTIQRVH
eEm—ilx dpsFstrzelceopolskiedwp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. RTPQVRS
z filią w Veśni™y
telF RTQWVRHd RTQWVQH

dokF ze str Q

y fwsi s zg zi xsi
vi g us i q y

Por—dni— W—d Post—wy

s ter y s ty s t r z i

dr »f medF Wirosław Porwoł
Spe™jalista yrtoped—D Traumatolog
WtorekWFHH-IHFHH
lekF medF Sl—womir Swię™howi™z
Spe™jalista ghirurg yrtoped—D Traumatolog
Piątek IQfHH - IRfHH
lekF medF Woj™ie™h Super—t
Środ— IQfHH - IRfHH

hom Pomo™y Społe™znej w K—dłubie

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

telF RTPPHII
eEmail x dpszawadzkiedpocztaFfm.pl

o wyd—niu de™yzji o zezwoleniu n— re—liz—™ję inwesty™ji drogowej
hzi—ł—ją™ n— podst—wie —rtF IIf ustF Q i R ust—wy z IH kwietni— PHHQr. o sz™zegóL
ny™h z—s—d—™h przygotow—ni— i re—liz—™ji inwesty™ji w z—kresie dróg publi™zE
ny™h @hzFUF z PHHQ r. Xr VH, pozF UPI z późn. zmi—n—miA, —rtF RW ust—wy z IR
™zerw™— IWTHre Uodeks postępow—ni— —dministr—™yjnego (j.t. hzFU. z PHHHr.
Xr WV, poz.IHUI z późn. zmi—n—miA,
pod—ję do publi™znej wi—domoś™i

Por—dni— Preluks—™yjn—

Zespół Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h

w Strzel™—™h ypolski™h

dr n med Wirosl—w Porwol
Spe™jalista yrtopedaD Traumatolog
Środ— IRfHH - IWfHH

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

w Strzel™—™h ypF

Pr—™owni—USq

telF RTIPUHI
eEmailx zszEstrzelceopdoswiataForgFpl

Rejestr—™j— od poniedzi—łku do piątku
w godzF IHfHH - IPfHH
lekF medF T—deusz Ryn™—rz lekF medF Wirosl—w Wróbel
Spe™jalista Radiolog
Spe™jalista Radiolog
Poniedzi—łek VfQH - IQfHH * Wtorek VfQH - IQfHH
Środ— VfQH - IQfHH * gzw—rtek VfQH - IQfHH

Zespół Szkół Z—wodowy™h

w Z—w—dzkiem

telF RTITPVVd RTITSRI
eEmailx zsz zawadzkiedinteriajpl
Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e

Piątek VfQH - IQfHH

w Z—w—dzkiem

telF RTITRQH
eEmail x li™eumzadedu.appleFpl

USq hoppler huplex
lekF medF Wirosl—w Wróbel
Spe™jalista Radiolog
gzw—rtek WfHH - IQfHH

Powi—towe gentrum Pomo™y Rodzinie
w Strzel™—™h ypolskie

telF RTIQQVId RTIQWHI
eEmailx pcprstrzelceopdopFpl
Por—dni— Psy™hologi™znoEPed—gogi™zn—

w Strzel™—™h ypolski™h

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

w Z—w—dzkiem

fuweqe usiRywgY zewyhyws 333A
Uierow™— wykonują™y przewóz drogowy jest zobowiąz—ny odbyć szkolenie
okresowe i uzysk—ć wym—g—ny wpis do pr—w— j—zdy w terminie do dni—x

telF RTPHHRTd RTITHRWd RTPHHRW
eEmailx zss_zawadzkiedpocztaFonetFpl

IH wrześni—

PhIi

w przyp—dku uzysk—ni— po r—z pierwszy pr—w— j—zdyx
e
k—t gI lub g w terminie od I sty™zni— IWVI r do dni— QI grudni— IWWSr.
e
k—t hi lub h w terminie od I sty™zni— IWWI r do dni— QI grudni— PHHHr.

Zespół Szkół Spe™j—lny™h

w Strzel™—™h ypolski™h

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

w K—dłubie

telF RTQTRPPd RTQTQU
eEmailx zsskadlubdwp.pl

X—tomi—st kierow™y Dktórzy posi—d—ją pr—wo j—zdyx
e
k—tF h lub hci wyd—ne po IH wrześni— PHHVr.
e
k—tF g lub gci wyd—ne po IH wrześni— PHHWr.
są zobowiąz—ni do uzysk—ni— kw—lifik—™ji wstępnej lub kw—lifik—™ji wstępE

nej przyśpieszonej

Xie ™zek—j do koń™— terminu
odbądź szkolenie już dziŚF

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

telF RTISPTI
eEmailx soswlesnicadpocztaFonet.pl
Szkolne S™hronisko Włodzieżowe

w qórze Swf enny

telF RTISRUQ
eEmailx szkolneschroniskodwp.pl

W r—m—™h szkoleni— z—pewni—myx
nowoczesne techniki nauczani—,
e
jazdę szkoleniową w warunkach specjalnych na symulatorze,
konkurencyjne ceny,
wyposażenie w podręczniki w kosztach kursu,
możliwość rozpoczęcia szkolenia nawet dla jednej osoby

Zdrowotnej w Strzel™—™h ypolski™h

telF RTIQPWIeWS
eEmailx szpitaldszpitalFstrzelceEop.pl

he™yzji zost—ł n—d—ny rygor n—ty™hmi—stowej wykon—lnoś™iF
W terminie PV dni od d—ty uk—z—ni— się niniejszego obwiesz™zeni— z—interesoE
w—ne strony mogą w St—rostwie Powi—towym w Strzel™—™h ypolski™h - Wydzi—ł
Ar™hitektoni™znoEfudowl—ny, ul. Jord—nowsk— P, SS piętro, pokój nr PIQ @w
godzin—™h pn.VHH^ITHH, wt.Ept.7QH^ISQH) z—pozn—ć się z treś™ią de™yzji or—z

zepReszewY

S—modzielny Publi™zny Z—kł—d ypieki

że w dniu R lip™— PHII r. St—rost— Strzele™ki wyd—ł n— rze™z qminy Strzel™e
ypolskie de™yzję —dministr—™yjną Xr QGII o zezwoleniu n— re—liz—™ję inwesty™ji
drogowej pn. budow— drogi publi™znej łą™zą™ej uli™ę fursztynową z uli™ą Wi™kieE
wi™z— w Strzel™—™h ypolski™h, n— ™zęść dzi—łki nr RWWRGIHW —rk. m. PS, n—
dzi—łk—™h nr RWWRGITW, QPQVGP, QPQVGI —rk. m. PS, n— ™zęś™i dzi—łki nr QPQWGI
—rk. m. IS, n— dzi—ł™e nr RWWRGITU —rk. m. IS, n— ™zęś™i dzi—łki nr RWWRGIPS
—rk. m. PS, n— ™zęś™i dzi—łki nr RWWRGIPV —rk. m. PS, n— ™zęś™i dzi—łki nr RWWRG
RU —rk. m. PS, n— dzi—łk—™h nr RWWRGUW, RWWRGUH —rk. m. PS, n— ™zęś™i dzi—łki
RWWRGUI —rk. m. PS, n— dzi—ł™e nr RWWRGUP —rk. m. PS or—z n— dzi—ł™e nr QPQVG
S —rk. m. IS @dzi—łk— nr QPQVGS o pow. H,HHRH h— e do przeję™i— pod drogę,
powst—ł— po podzi—le dzi—łki nr QPQVGQ n— dzi—łki nr QPQVGS i QPQVGTy dzi—łk— nr
QPQVGT o pow. H,HIUS h— e pozost—je we wł—d—niu doty™h™z—sowego wł—ś™i™ieE
l—A, n— dzi—ł™e nr RWWRGIUI —rk. m. PS @dzi—łk— nr RWWRGIUI pow. H,IIHI h— e do
przeję™i— pod drogę, powst—ł— po podzi—le dzi—łki nr RWWRGITV n— dzi—łki nr
RWWRGIUI i RWWRGIUPy dzi—łk— nr RWWRGIUP pow. I,THSI h— e pozost—je we
wł—d—niu doty™h™z—sowego wł—ś™i™iel—A, n— dzi—ł™e nr RWWRGIUQ —rk. m. PS
@dzi—łk— nr RWWRGIUQ o pow. H,HPHW h— e do przeję™i— pod drogę, powst—ł— po
podzi—le dzi—łki nr RWWRGIQI n— dzi—łki nr RWWRGIUQ i RWWRGIURy dzi—łk— nr
RWWRGIUR o pow. H,HVWQ h— e pozost—je we wł—d—niu doty™h™z—sowego wł—ś™iE
™iel—A, n— dzi—ł™e nr RWWRGIUS —rk. m. PS @dzi—łk— nr RWWRGIUS o pow. H,HQQU h—
e do przeję™i— pod drogę, powst—ł— po podzi—le dzi—łki nr RWWRGIQH n— dzi—łki nr
RWWRGIUS i RWWRGIUTy dzi—łk— nr RWWRGIUT o pow. H,HUWU h— e pozost—je we
wł—d—niu doty™h™z—sowego wł—ś™i™iel—A, n— dzi—ł™e nr RWWRGIUU —rk. m. PS
@dzi—łk— nr RWWRGIUU o pow. H,HHRH h— e do przeję™i— pod drogę, powst—ł— po
podzi—le dzi—łki nr RWWRGISI n— dzi—łki nr RWWRGIUU i RWWRGIUVy dzi—łk— nr
RWWRGIUV o pow. H,HTQS h— e pozost—je we wł—d—niu doty™h™z—sowego wł—ś™iE
™iel—A, n— dzi—ł™e nr RWWRGIUW —rk. m. PS @dzi—łk— nr RWWRGIUW o pow. H,HTQU h—
e do przeję™i— pod drogę, powst—ł— po podzi—le dzi—łki nr RWWRGISH n— dzi—łki nr
RWWR/IUW i RWWRGIVHy dzi—łk— nr RWWRGIVH o pow. H,HPVP h— e pozost—je we
wł—d—niu doty™h™z—sowego wł—ś™i™iel—A, n— dzi—ł™e nr RWWRGIVI —rk. m. PS
@dzi—łk— nr RWWRGIVI o pow. H,HRHU h— e do przeję™i— pod drogę, powst—ł— po
podzi—le dzi—łki nr RWWRGVH n— dzi—łki nr RWWRGIVI i RWWRGIVPy dzi—łk— nr RWWRG
IVP o pow. H,QHIQ h— e pozost—je we wł—d—niu doty™h™z—sowego wł—ś™i™iel—A.
hzi—łki nr x ™zęść dzi—łki RWWRGIHW —rk. m. PS, ™zęść dzi—łki RWWPGT —rk. m. PS,
™zęść dzi—łki RWWQ —rk. m. PS, przezn—™zone j—ko teren niezbędny pod budowę
k—n—liz—™ji desz™zowej.
hzi—łki nr x ™zęść dzi—łki RWWRGSP —rk. m. PS, ™zęść dzi—łki RWWRGR —rk. m. PS,
™zęść dzi—łki RWWPGT —rk. m. PS, ™zęść dzi—łki RWWRGSI —rk. m. PS, ™zęść dzi—łki
RWWQ —rk. m. PS, przezn—™zone j—ko teren niezbędny pod budowę oświetleni—
uli™znego.
hzi—łki nr x ™zęść dzi—łki QPQU —rk. m. IS, ™zęść dzi—łki RWWRGUQ —rk. m. PS,
™zęść dzi—łki QPQWGI —rk. m. IS przezn—™zone j—ko teren niezbędny pod budowę
włą™zeni— do uli™y Wi™kiewi™z—.
gzęść dzi—łki nr RWWQ —rk. m. PS przezn—™zon— j—ko teren niezbędny pod budoE
wę włą™zeni— do uli™y fursztynowej.

Sz™zegółowe inform—™jex
telF UURTIQIHId kom.UPQIVTTIV
> lub osobiś™iexyśrodek Szkoleni— Uierow™ów PUS w Strzel™—™h ypolski™h Se,
'k
ul.I W—j— SW dRUeIHH Strzel™e ypolskieF

dokument—™ją spr—wy.
ybwiesz™zenie wywiesz— się n— okres od V lip™— PHIIr. do R sierpni— PHIIr.
St—rost— Strzele™ki
tózef Sw—™zyn—

Komend— Powi—tow— P—ństwowej Str—ży
Poż—rnej w Strzel™—™h ypolski™h

telF RHRWWHQ

PUS w Strzei™—™h ypolski™h SfAf

ZAPRASZA
hy SiRWSSU KLSMATYZAgtl

Komend— Powi—tow— Poli™ji
w Strzel™—™h ypolski™h

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

telF RTIRSPV
Powi—towy Snspektor—t X—dzoru

fudowl—nego w Strzel™—™h ypolski™h

ypiRUtiWY
Sizyxywi PRZiqvĄhY KLsweTYzegn SAMygryhywYgr
obejmują™e ™zysz™zenie ™zynnik— ™hłodni™zego, spr—wdz—nie sz™zelnoś™i
ukł—du
XAPiŁXSAXSi
XAPRAWA

uweqexywyść333

telF RTQWHWW
Powi—tow— St—™j— S—nit—rno e

yhqRZYfSAXi ULSWATYZAgJI
URZĄhZiXSiW ULTRAhŹWSĘUyWYW

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

Strzel™e ypolskie PHIIeHUe

STARySTA STRZEVigKS
stosownie do —rt. UP ust. 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 śroE
dowisk— or—z o™en—™h oddzi—ływ—ni— n— środowisko @hz. U. Xr IWW, poz. IPPU
z PHHVr. z późn. zmA, pod—je do publi™znej wi—domoś™i inform—™ję o wyd—niu
w dniu V lip™— PHIIr. n— rze™z UolTr—m Sp. z o.o. w Z—w—dzkiem przy ul. LubliE
nie™kiej T, de™yzji —dministr—™yjnej Xr PIRGII o pozwoleniu n— budowę fund—E
mentów pod pr—sę hydr—uli™zną i frez—rkę, przebudowę wewnętrzny™h sie™i elekE
troenergety™zny™h średniego i niskiego n—pię™i— wr—z z powiąz—niem z istnieE
ją™ą sie™ią IS, kV, wewnątrz istnieją™ej h—li produk™yjnej - h—li ku™i— igli™ w
Z—w—dzkiem przy ul. Lublinie™kiej T, n— dzi—ł™e nr RHPGTS.

telF RRHHQIQ

WSZYSTUy W f ARDZy ATRAUgYJXYgr giXAgr
Powi—towy Urząd Pr—™y

w Strzel™—™h ypolski™h

ZADZWyŃ s UWÓW SSĘ

telF RTPIVHH
eEmailx opstdpracaFgovFpl
Polskie Stow—rzyszenie
hi—betyków

Uolo Powi—towe

RUeIHH Strzeke ypolskieD
uIf

Kr—kowsk— IT

telF UUGRTI PU SRy UUG RTI PQ PHy

tel UU RTP PS RP

Red—ktor X—™zelnyx W—rt— qórk—

Z—strzeg—my sobieprowo skr—c—ni—
tekstów. W—teri—tów
nie zamówionych nie zwr—c—my.
hrukx Druk—rni— „PRO WEDSe”

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

hh

hh

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

Wydzi—ł Pin—nsowy

Wydzi—ł Z—rządz—ni— Kryzysowego

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

Tel. wew.x UTTd UTU.

TelF CRV UU RRHIUHH

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

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

TelF CRV UU RRHIUHQd Paks CRV UU RRHIUHI

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

Tel. wew.x UUHd UUId UUPd UUQ.

Powi—towy Rze™znik Konsumentów

Wydzi—ł er™hitektoni™zno - fudowl—ny

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

TelF CRV UU RRHIUST

TelF wew.x UTHd 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 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.

Zespół Kontroli

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

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

Tel. wew.x UHS.

Tel. wew. UWHd UWI

Sekret—ri—t Z—rządu Powi—tu

tel komF THR SRH RHP

Wyd—w™—x Powi—t Strzele™ki

* RTI QP VI

W St—rostwie Powi—towym w Strzel™—™h ypolski™h - Wydzi—ł Ar™hitektoni™zE
noEfudowl—ny, ul. Jord—nowsk— P, SS piętro, pokój nr PII, @w godzin—™h pn.
V <IT , wt.Ept. UQH^ISQHA, możn— z—pozn—ć się z treś™ią de™yzji or—z z dokuE
ment—™ją spr—wy.

V

pO w IAT s T R z i v i C K I

t—k doje™h—ć ze Strzele™ do T—dżykist—nuC
dok. ze str. I

trasy. ghcemy poznać klimat danego
miejscaD to, jak żyją ludzieD jak funkcjoE
nują społeczeństwa- przedst—wi— swoje
motto n—stoletni jesz™ze podróżnik,
który wspólnie ze st—rszym o U l—t bra
tem odn—l—zł sposób n— pozn—w—nie
świ—t— niez—leżnie od ofert biur podró
ży kuszą™y™h b—sen—mi, poziomem usług
mierzonym kolejnymi gwi—zdk—mi i
h—słem „—Ii in™lusive”.
Tadżykistan to zdecydowanie nasza
najspokojniejsza wyprawa - podsumo
wuje swoją pom—tur—lną wyprawę Urzysiek .- Spotkaliśmy mnóstwo ludzi - przeE
ważnie prostych, gościnnych i z konieczE
ności samowystarczalnych.
Xa zdjęciach, których bracia przy
wieźli około pięciu tysięcy, widać
uśmiechniętych Tadżyków. mężczyzn,
kobiety, dzieci - starych i młodych, przeE
ważnie ustawionych z odważnymi strzel

czanami jak na zdjęciach w rodzinnym
albumieF y poziomie ich życia świadE
czyć mogą ekonomiczne daneE PUf
Tadżykistanu jest kilkadziesiąt tysięcy
razy niższy niż w PolsceF hlatego w tle
widać skromne wnętrza, drogi bez as
faltu, polaE górskie pustynieF
W Tadżykistanie wszystko jest inne:
religia, zwyczaje @wielożeństwo), sposób
życia - dzieli się spostrzeżeni—mi Urzysztof. - Pamir jest przepełniony symbo
liką - dod—je, zwr—™—ją™ uw—gę n— istot
ne elementy tej odległej kultury. eby
się do niej zbliżyć, ™hłop—k przez rok
pryw—tnie u™zył się język— rosyjskiego,
z—™zyn—ją™ zupełnie od podst—w. - Xikt
z moich rówieśników nie mówi po ro
syjsku - z—uw—ż—. - Ludzie naprawdę się
o mnie martwili, gdy wyjeżdżałem do
Tadżykistanu- wspomin— ™—łkiem nied—wne ™hwile Urzysiek. - Zupełnie se

rio żegnali się ze mną i zapewniali, że
jak będę porwany, to zrobią kiermasz,
żeby zdobyć pieniądze, aby mnie wyku
pić- dod—je z—b—wną —negdotę, któr—
wyd—je się t—k— dopiero po powro™ie z
orygin—lnej podróży. - yczywiście naj
bardziej przeżywała wszystko mamasłyszę od młodego, —le ™—łkiem doświ—d™zonego już obieżyświ—t—.
Urzysztof wr—z z br—tem w podob
ny, ekonomi™zny i s—modzielny sposób,
zwiedzili już bowiem wiele inny™h
miejs™. - Trzy lata temu odbyła się
pierwsza nasza wypraw a- mówi. - PodE
różując autostopem, z namiotem i wła
snym prowiantem udało nam się przez
prawie dwa tygodnie zwiedzić fałkany
za jakieś PSH euro, wliczając w tę kwotę
zakup potrzebnego sprzętu. - Wcześniej,
zimą, byliśmy w Skandynawii, a w ze
szłoroczne wakacje w Gruzji i ermeniimój rozmów™— próbuje uporządkow—ć
swoje podróżni™ze doświ—d™zeni—.
f—gp—™king, bo tak dzisiaj określa
się sposób podróżowania alternatywne
go wobec skomercjalizowanych i na
stawionych na masy sposobu zwiedza
nia świata oferowanego przez biura
podróży, zyskuje sobie z roku na rok
coraz większą grupę zwolennikówF fagE
packer nie musi jechać pierwszą klasą,
potraf poradzić sobie tylko z bagażem
podręcznymF Xie musi spać w czterogwiazdkowych, klimatyzowanych hoteE
lachF hobrze, jeśli zna języki obce cho
ciaż na poziomie podstawowej komu
nikacji.
testem w stanie tłuc się czymkol
wiek - mówi Urzysztof Wróbel, — zro
bione przez niego zdję™i— egzoty™zny™h
krajów i ludzi są w st—nie przekon—ć k—żdego, że no™ spędzon— pod ru™homymi
s™hod—mi n— lotnisku nie jest wysoką
™eną z— przeży™i—, j—kie nigdy nie st—ną
się udzi—łem wygodny™h współ™zesny™h
turystów.
horota Wackula

Suk™esy pl—żowi™zów
1

1

_____ Ł

i

W dni—™h PT.HT.PHII do HI.HU.PHII odbył y się XII Więdzyn—rodowe Włodzieżowe Wistrzostw— Polski o Pu™h—r f—łtyku w Si—tków™e Pl—żowej Xie™horze
PHII. Z—wodni™y UUS UeRy Strzel™e ypolskie st—rtow—li w k—tegorii junior i
k—det. W turnieju juniorów wystąpiło QT zespołów — w k—de™ie PW zespołów. W
k—tegorii k—det reprezentow—ły n—sz klub p—ry Ur—p— Gfiniek i R—t—j™z—k Gfednorz,
które ost—te™znie upl—sow—ły się n— miejs™—™h W-IP @R—t—j™z—k /BednorzA i IQ-IT
@Ur—p— /finiekA. X—tomi—st w k—tegorii junior duży suk™es odniosł— p—r— k—detów
qrzegorz R—t—j™z—k i f—rtosz fednorz z—jmują™ miejs™e S-T , pozost—łe p—ry z—jęły
miejs™—x Ur—p— /finiek IQ-IT fiesz™z—d / Vorhengel IU-PR , Uuźni—k / hereń PS-QP
Udzi—ł z—wodników UUS „U—ro” w turniej—™h był możliwy dzięki dot—™ji udzielonej
przez Z—rząd Powi—tu Strzele™kiego z budżetu powi—tu w r—m—™h re—liz—™ji z—d—ni—
publi™znego.

fędą gr—ć w Radomiu
Półfin—ł ygólnopolskiej ylimpi—dy Włodzieży w k—tegorii k—det— odbył się V
lip™— w Su™hym forze. Wi—sto Strzel™e ypolskie reprezentow—li z—wodni™y UUS
UARy Strzel™e ypolskie qrzegorz R—t—j™z—k i f—rtosz fednorz. X—si z—wodni™y
wyw—l™zyli drugie miejs™e, które jest premiow—ne do turnieju fin—łowego w R—domiu. W me™zu fin—łowym qrzesiek i f—rtek ulegli IxP p—rze z holnego Sląsk—
St—nisł—w Szym—nkiewi™z - eleks—nder Sliwk—. P—ry UUS KeRy Strzel™e ypolskie

wspier—ne są w r—m—™h projektu „W poszukiw—niu t—lentów sportowy™h” przez
Powi—t Strzele™ki.

X—jlepszy Produkt Powi—tu Strzele™kiego PHIH
w k—tegorii - dzi—l—lnośc uslugow—
usŁuqe veusiRxsgTwe sewygryhywiqy
zeuŁeh usŁuqywyErexhvywY „ivsze”
iliz— qordzielik z fory™zy
ypss PRyhuuTUx
Te™hnologi— poleg— n— przywró™eniu stanu pierwotnego n—pr—wi—nego poj—zduF
Pr—™e l—kierni™ze poleg—ją 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 IdP 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

zeKŁAh usŁuqywyErAXhvywY „ivszA”
iliza qordzielik
uL Wojska Polskiego WB RUeIVH Bory™z
TeL SIT IVT HHP

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

