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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK SAMORZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

t—kie kursy PUS zniknąC Święto ghleb— już P p—ździernik—3
S kiedyC To n—jw—żniejsze pyt—- 

ni— dl— n—SD p—s—żerówF Uiedy pozn—my 
n— mnie odpowiedźC Z—pewne jesz™ze 
jesienią X— razie strzele™ki PUS wysł—ł 
do wszystki™h gmin pism— z inform—™ją 
o pl—now—ny™h likwid—™j—™hF 
e Zrobiliśmy to w połowie sierpni— - 
mówi Ren—t— Wor—wie™D ™złonek z—e 
rządu spółkiF - WiemD że gminy z kolei 
poinformow—ły o spr—wie sołe™tw—F Te 
z kolei konsultują z—pewne rze™z ™—ł— z 
mieszk—ń™—mi, bo już dost—liśmy „do 
wi—domoś™i” list z Szymiszow—D skieE 
row—ny do gminyD w którym pre™yzyj- 
nie wymieni— się kursyD które w opinii 
mieszk—ń™ów muszą zde™ydow—nie zo- 
st—ć utrzym—neF Uonsult—™je z—pewne 
potrw—jąF Przypusz™z—mD że ost—te™zE 
ne odpowiedzi z gmin otrzym—my do 
połowy p—ździernik—F S ™hyb— nie zoe 
st—wią n—s s—mym sobieF
e To zn—™zyC
e y tymD że kursy są nierentowneD 
mówiliśmy od d—wn—F Z ost—tniej —n—E 
lizy wynik—D że —ż SI7 kursów przyE 
nosi n—jwiększe str—ty tjF nie pokryw— 
n—wet kosztów p—liw— i pł—™y z—trudE 
nionego kierow™y3 A gdzie pod—tkiD 
—mortyz—™j—D ubezpie™zeni—D winietyD 
MfC g—łkowity koszt I kilometr— ™iąE 
gle wzr—st— ™ho™i—żby tylko z tytułu 
wzrostu ™en p—liw— @CIH7Af Z— V mieE

y przyszłoś™i 
s—morządów w Urynicy
Sntegr—lną częścią Więdzyn—e 

rodowego Porum qospod—r™zego w 
Uryni™y jest Porum RegionówF W 
zorg—nizow—nym w tym roku po 
r—z piąty Porum u™zestni™zył rówE 
nież st—rost— tózef Sw—czyn—F

T—ki™h spotk—ń nie możn— pomiE 
nąć - stwierdził - bo dl— s—morządowE 
™ów porusz—ne pod™z—s Porum RegioE 
nów tem—ty i dyskusje z nimi związ—ne 
są niezwykle istotneF W Porum wzięli 
również mFin Wer™edes fessoD przeE 
wodni™zą™— Uomitetu RegionówD r—n

hom dl— PQS osób
X—jmłodsz— m— RU l—t, n—jst—rsz— - 

o ™—łe pół wieku wię™ej 3 To o niej wszyE 
s™y mówią, że ™hyb— m— metrykę przeE 
robioną, bo przy t—k świetnej formie 
trudno uwierzyć w te wszystkie przeE 
żyte l—t—F 

Włodzi wolontariusze w hPS. Wię™ej ™zytaj na str. R

się™y br ™—łkowity średni koszt I kiloE 
metr— wynosi QdTW zł , gdy tym™z—sem 
średni przy™hód ogółem z biletów - w 
przeli™zeniu n— I kilometr - wynosi 
QdHS zŁ Xie możemy sobie pozwolić 
j—ko spółk— pr—w— h—ndlowego do geE 
nerow—ni— ™iągle rosną™y™h str—tF Wu 
simy dostosow—ć się do wymogów rynE 
kuF testeśmy prze™ież tylko oper—to- 
rem - wykon—w™ą kursówF
e e interes społe™znyC
e Xie jest to przyp—dkiem z—d—nie 
gminC
e eie ludzie muszą jeździć - do 
pr—™yD do lek—rz—D do szkoły3
e e frekwen™j— z miesią™— n— mieE 
sią™ sp—d—F Z— V miesię™y br odnotoE 
w—liśmy sp—dek iloś™iowy p—s—żerów —ż 
o IQ7f W tej ™hwiliD j—k wspomni—E 
ł—mD z pon—d połowy kursów nie osiąE 
g—my n—wet wpływu IdUH zł Gkm to jest 
wpływu pokryw—ją™ego z—ledwie koszt 
p—liw— i wyn—grodzeni— kierow™yF S t—k 
w tej ost—tniej —n—lizie kursów uwzględE 
niliśmy n—jlepsze miesiące - sty™zeń i 
m—rze™Y wiosną i l—tem t— rel—™j— koszE 
tów i wpływów jest jesz™ze gorsz—F To 
dl—tego li™zymy n— fin—nsową pomo™ 
gmin i p—rty™yp—™ję w koszt—™hF gzeE 
k—my wię™ n— sesje r—d gminD które t—- 
kie de™yzje muszą z—twierdzićF

mg

n— qronkiewi™zEW—ltzD prezydent W—rE 
sz—wy or—z ghristine Vieberkne™htD preE 
mier Turyngii w Xiem™ze™hD — t—kże 
prezyden™i n—jwiększy™h w Pols™e 
mi—stD st—rostowie i burmistrzowieF t—k 
wid—ć - wszys™y zn—ją tę tem—tykę nie 
z teoriiD — z pr—ktykiF Siódmego wrzeE 
śni— Porum Regionów rozpo™zęło się 
deb—tą ptF „Wiejs™e s—morządów perE 
spektywie fin—nsowej Ui @PH I Re 
PHPHA”d ™zyli tem—tyką de™ydują™ą o 
n—szym „być —lbo nie być”F

dok. na sir P

Są tu zdrowi i s™horow—ni - lżej i 
™—łkiem mocno. ghodzą™y i leżą™yF

To hom Pomo™y Społe™znej w 
Strzel™—™h ypolski™h, z fili—mi w VeE 
śni™y i SzymiszowieF

hobre inwestycje w powiecie
Uruchomiony niedawno Portal Dobrych Inwestycji to widomy znak że zbliżają się wybory parlamentarne. Ale co z tegoC 

Ważne jes^D że te długo wyczekiwane inwestycje zostały zreałizowane. I widaĆD ile w ostatnich latach się zmieniło.
Zauważmy przy tym - bo to istotne - że w tym portalu znajdziemy wyłącznie rządowe programy inwestycyjneD a przecież nie 
były one jedynymi.

W wielu programach uczestniczył też Powiat Strzelecki. Ale słowo „uczestniczył” nie oddaje całej rzeczywistościD bo sam 
akces do danego programu nie wystarczy by uzyskać pieniądze. Zasadą są bowiem konkursy, kto zgłosi lepszy projektD ten 
wygrywa. I nie ma co ukrywać. że wszystkie samorządy są coraz lepsze w tym względzie. Wszak praktyka czyni mistrza. ele nasz 
samorząd też jest coraz lepszy. hobrze obrazuje to opublikowane właśnie zestawienie.

Z—™znijmy od X—rodowego ProE 
gr—mu Przebudowy hróg Vok—lnych 
PHHVePHII, ™zyli tzwF „s™hetynówek”F 
W tym okresie n— inwesty™je związ—ne z 
remont—mi, przebudową ™zy budową dróg 
w województwie opolskim przezn—™zo- 
no pr—wie WP,I mln zł, z tego połow— 
środków po™hodził— z budżetu p—ństw—, 
połowę - musi—ły dołożyć s—morządy 
gminne lub powi—toweF W województwie 
opolskim w r—m—™h tego progr—mu zre- 
—lizow—no SV projektów n— łą™zną kwo
tę blisko WP,I mln zŁ W S z ni™h benefi- 
™jentem był Powi—t Strzele™ki, który z 
wł—snego budżetu przezn—™zył n— te z—- 
d—ni— pr—wie R,I mln zŁ yzn—™z— to, że 
drugie tyle otrzym—liśmy z budżetu p—ń- 
stw—D ™zyli pięć wielki™h inwesty™ji dro- 
gowy™h n— terenie n—szego powi—tu po- 
™hłonęło pon—d V mln złoty™hF

Pierwsze wykon—ne zost—ły już w 
PHHW rokuF fyły to dw— et—py z—d—ni— 
pnF „Przebudow— i rozbudow— ™iągu ko- 
munik—™yjnego półno™nego obejś™i— i ko- 
munik—™ji gospod—rczej mi—st— Strzel™e 
ypolskie” @n— to Powi—t Strzele™ki prze- 
zn—™zył pon—d P mln zł z wł—snej k—syAF 
Rok później z—d—nie pnF „Przebudow— i 
rozbudow— wr—z z odwodnieniem i bu
dową ś™ieżki rowerowej drogi powi—to- 
wej IVHW y Szbi™ko - Vigot— holn— n— 
od™inku Szbi™ko - ytmi™e” kosztow—ło 
Powi—t Strzele™ki pon—d TSH tysię™y zło- 
ty™h, — inwesty™j— „Uspr—wnienie ™iągu 
komunik—™yjnego Uj—zd - Kędzierzyn- 
Koźle poprzez remont drogi powi—towej 
IRSV y wr—z z budową ™hodnik—” - bli
sko TQH tysię™y złF dok. na str P

Ubiegłoro™zne „Święto ghleb—” 
spotk—ło się z ogromnym z—interesoE 
w—niem i było - j—k n— pierwszy r—z - 
dużym suk™esemF Ud—ło się połą™zyć 
śląską tr—dy™ję ze współ™zesnoś™iąF“W 
tym roku Z—rząd Powi—tu Strzele™kie- 
go z—pr—sz— n— drugą edy™ję „Święt— 
ghleb—” w dniu “P p—ździernik— do Strze- 
le™kiego P—rku WiejskiegoF

Rok temu wszystki™h z powodze
niem b—wił— to—nn— f—rtel - seri—low— 
endzi— hworniok, w tym roku n— s™e- 
nie wystąpi jej seri—lowy mąż - f er™ik
- ™zyli Urzysztof r—nke z k—b—retem 
RAK, który od wielu l—t jest gwi—zdą 
polskiej s™eny k—b—retowejF Utóż nie 
zn— ske™zy w stylu „Wopliky se j—d— n— 
szi™ht—D mopliky se wr—™om z roboty”F 
X— Świę™ie ghleb— RAK wystąpi ze swo
im nowym progr—mem —rtysty™znym, 
będzie b—wił wszystki™h, duży™h i m—- 
ły™hF hl— k—żdego ™oś śmiesznegoFF A 
dl— wszystki™h spr—gniony™h t—ń™ów i 
biesi—dy występow—ć będą gwi—zdy b—r- 
dzo popul—rnej n— n—szym terenie TV S
- huet U—ro i U—rpowi™z P—mily, z prze- 
boj—mi zn—nymi “i lubi—nymiF

dok. na str S

Półno™na obwodni™— Strzele™ przed rokiem PHHW...
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P p y w s e t s t r z i v i g u s

y przyszłoś™i 
samorządów w Urynicy 

dok. ze str. I

hobre inwestycje w powiecie
dok. ze str. 1

Wówiło się o możliwoś™i wsparci— 
samorządów z funduszy europejskich w 
następnych okresach programowani—D 
czyli do roku PHPHf Tam dyskutowało 
sięD czy można żyć na koszt przyszłych 
pokoleńF y tymD w jaki sposób kryzys 
finansów publicznych odbije się na tymD 
ile inwestycji zostanie wykonanych 
przez samorządy i z jakich źródeł zo
staną one pokryteF hziś dług publiczny 
w Polsce wynosi ponad UHH miliardów 
złotych długu publicznymF Udział sa
morządów w nim wynosi U7. Zdaniem 
ekspertów może to doprowadzić do dłuE 
gofalowego zahamowania gospodarczeE 
goF

Prawdopodobne jest zatemD i to barE 
dzoD że już niedługo zostaną dla samo
rządów wprowadzone mniejsze niż obecE 
nie limity zadłużeniaF Prawdopodobne 
jest też, że z niektórych dotychczasoE 
wych źródeł finansowania samorządy 
nie będą mogły korzystać. huży nieE 
pokój wprowadziła na przykład inforE 
macja - jako odpowiedź na moje zapyE 
tanie - że zapewne bezpośrednich środE 
ków unijnych nie będzie na drogi lokal- 
neD tzn. gminne i powiatoweF teśli będą, 
to tylko na odcinki prowadzące do speE 
cjalnych stref ekonomicznych. ele w 
naszym przypadku - i w Strzelcach i w 
Ujeździe - my te odcinki mamy gotoE 
we3 Zatem trzeba będzie szukać innych

ydpoczynek
Polski Związek imerytów RenciE 

stów i Snwalidów Zarząd Rejonowy w 
Strzelcach ypolskich wychodząc na
przeciw potrzebom swych członków 
zorganizował w roku bieżącym dwa tur
nusy rehabilitacyjne do miejscowości 
WiędzywodzieF

Turnusy rehabilitacyjne są zorgaE 
nizowaną formą aktywnej rehabilitacji 
połączoną z elementami wypoczynku 
gelem uczestnictwa w turnusie jest ogól
na poprawa psychofizycznej sprawnoE 
ści oraz rozwijanie umiejętności spoE 
łecznych uczestnikówD między innymi 
poprzez nawiązywanie i rozwijanie kon
taktów społecznychD realizację i rozE 
wijanie zainteresowańD a także przez 
udział w innych zajęciach przewidziaE 
nych programem turnusu hla wielu 
osób niepełnosprawnych jest to jedyny 
możliwy wyjazd w ciągu roku lub nawet 
w ciągu kilku lat. Uolejnym udogodnieE 
niem jest możliwość wyjazdu grupowoD 
o co corocznie stara się Związek współ
pracując z ośrodkami rehabilitacyjny
mi i organizatorami turnusów i organiE 
zując transport dla uczestnikówF W roku 
bieżącym Zarząd Rejonowy, pomimo 
konieczności pełnej odpłatności za turE 
nusy, w związku z dużym zainteresoE 
waniem tą formą rehabilitacji zorganiE 
zował P turnusy rehabilitacyjne - nad 
morze do WiędzywodziaF

Więdzywodzie to piękna miejscoE 
wość na wschodnim krańcu wyspy Wo 
lin nad Worzem fałtyckimF Wzgórza 
morenowe, wydmy i plaże są wspaniaE 
łym terenem rekreacyjnymF Łagodny 
klimat o cechach oceanicznych oraz 
mikroklimat bogaty w jod sprzyjają le
czeniu chorób układu oddechowego i 
krążenia, gwarantują zdrowy, regeneru
jący siły wypoczynekF
Podczas turnusu zakwaterowano uczestE 
ników w ośrodkach tantar i Xeptun, 
które są dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnychF Pierwszy turnus 
odbył się w dniach od RfHVeITfHV @skoE 
rzystały z niego QP osoby, z czego IT 
osób z kół terenowych związkuAF hrugi 
turnus odbył się od IUfHV do PWfHV @skoE 

Sprostow—nie

Wydział idukacji, Uultury, Uultury Pizycznej i Turystyki Starostwa Powiato
wego w Strzelcach ypolskich pragnie skorygować dane dotyczące naboru w 
Zespole Szkół Zawodowych w Zawadzkiem, które zostały wykorzystane w artF 
„Wniej uczniów w pierwszych klasach” w poprzednim wydaniu dwutygodnikaF 
Paktyczny nabór na dzień I września PHII roku wynosił TI uczniów, a nie SH, 
jak napisanoF Za wynikłe błędy statystyczne przepraszamyF

form finansowania niektórych przedE 
sięwzięć. tedną z nich może być part
nerstwo publicznoEprywatneF Tyle, że 
niektóre przepisy z tym związane są 
niespójneF Xiemniej pierwszą rozpoE 
czętą na takich zasadach inwestycją jest 
budowa szpitala w Żywcu

Sporo dyskutowano także - kon
tynuuje starosta - o przyszłości euroE 
pejskich regionów i strategii, jaka w tym 
celu należy obrać do roku PHPHf hoE 
brym wyjściem będzie tworzenie subreE 
gionów e związków samorządów, nieE 
zależnie od ich szczebla, czyli npF wo
jewództwa z powiatem, kilku gmin czy 
powiatu z gminą - dla realizacji wspól
nych zamierzeń. huży nacisk będzie też 
położony na politykę spójności - współ
pracę międzynarodową regionów, 
zwłaszcza sąsiadujących z sobą, npF Sla- 
ska ypolskiego ze Śląskiem ypawskim, 
powiatów czy gmin po obu stronach 
granicyF Regiony już teraz powinny za
cząć przygotowywać nowe programy, 
tak aby ich negocjacje z Uomisją iuro- 
pejską w PHIQ r. przebiegały sprawnie 
- radziła minister rozwoju regionalne
go ilżbieta fieńkowska, która miała 
dla nas, samorządowców, optymi
styczną co najmniej informacjęx wspar
cie dla samorządów z funduszy unijnych 
po PHIQ roku powinno zostać utrzy
mane na podobnym poziomieF

i rehabilitacja
rzystało z niego SH osób - z czego QQ 
osób z kół terenowych związkuAF 

yśrodki zapewniły profesjonalną 
opiekę medyczną i rehabilitacyjną @pro- 
wadzoną przez Xiepubliczny Zakład Re
habilitacji Veczniczej przy yRW w Wię- 
dzywodziuA, Zostaliśmy zakwaterowa
ni w pokojach P - osobowych z pełnym 
węzłem sanitarnym, balkonami, wypo
sażonymi w telewizor oraz radioF

Uczestnicy mieli zapewnione za
biegi rehabilitacyjne w ilości PH na oso- 
bęF Uorzystali z nich zgodnie z zalece
niami lekarzaF fyły to następujące za
biegi - fizykoterapia, kinezyterapia 
@UqUŁ, rowery, bieżnie, drabinki, gim- 
nastykaA, magnetoterapia, hydrotera
pia @wanna do hydromasażu, wirówka 
kończyn dolnych, aquavibronA, świa- 
tłolecznictwo @lampa sollux, lampa fio- 
VA, krioterapia, masaż leczniczy 
@masaż klasyczny suchy, maty masują
ce, fotel masującyA, inhalacje, gimna
styka i ćwiczenia ogólnousprawniają- 
ce.

Podczas turnusów mieliśmy rów
nież do dyspozycji kawiarnię z salą do 
tańców i dyskotek oraz salą
telewizyjną, bibliotekę, boisko do siat
kówki i tenisa, plac zabaw, oraz duży 
plac przystosowany do organizowania 
ogniskF

Pobyt w Więdzywodziu był znako
mitą rehabilitacją dla uczestników i 
posłużył integracji osób niepełnospraw
nych, członków Związku, którzy mieli 
możliwość wspólnego biesiadowania 
przy ogniskach i wieczorkach tanecz- 
nychF Zorganizowano nam również 
wycieczki na Wyspę Wolin i do cen
trum WiędzyzdrojówF

Pogoda na turnusach dopisała i 
wszyscy, którzy mogli uczestniczyć w 
tym roku w turnusach grupowych na
ładowali swoje akumulatory na kolejny 
rokF

tuż z niecierpliwością czekamy na 
następny turnusF

tózef— f—likowsk— 
Sekretarz Zarządu yddziału 

Rejonowego PZiRiS

Rok bieżący był skromniejszy w 
wydatkachF Xa inwestycję „Rozbudo
wa z przebudową wraz z budową chod
nika i odwodnienia drogi powiatowej 
IVHP o temielnica - gentowa, etap SS” 
Powiat Strzelecki wyłożył z własnego 
budżetu ponad UVH tysięcyF S było to 
jedyne zadanie zrealizowane ze środ
ków przeznaczonych przez rząd na 
„schetynówki”. Zainteresowanie samo
rządów tym programem było tak duże, 
że po prostu kasa się skończyła.

Woje foisko - yrlik PHIP to 
program zakładający budowę ogólno
dostępnych, bezpłatnych kompleksów 
boisk sportowych wraz z szatniami i 
zapleczem socjalnym. gzyli nowocze
snych obiektów mających zachęcić 
dzieci i młodzież do aktywnego stylu 
życia, także wieczorami, bo obiekty są 
oświetloneF

W województwie opolskim powsta
ło dotychczas QU kompleksów „yrlik”, 
wśród nich - dwa, w których budowie 
partycypował Powiat StrzeleckiF tuż w 
PHHV roku wybudowany został yrlik 
przy ZSZ nr I w Strzelcach ypolskichF 
Uosztował ponad I,S mln zł, z czego 
lwią część sfinansował powiat Strzelec
ki - VWH tysięcyY dofinansowanie z bu
dżetu państwa i Zarządu Województwa 
ypolskiego wyniosło TTT tysięcyF

Łiwuywsusw szveusiw

Uim byli ŁemkowieC go to jest 
światyłyszczeC tak wygląda ikonostasC 
Uto mógł przechodzić przez wrota car- 
skieC Sle trutni mieszka w uluC
Xa te i inne pytania potrafią odpowie
dzieć uczniowie Vy imF Wieszka S w 
Zawadzkiem, uczestnicy wycieczki na
ukowej do Xowego SączaF Wycieczka, 
organizowana w ramach projektu „Part
nerzy w nauce”, odbyła się w dniach U
W września PHIIf Pierwszego dnia 
uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili 
muzeum Xikifora w Urynicy, park zdro
jowy i pijalnię wód mineralnych. Xie- 
stety ze względu na odbywające się VI 
Porum ikonomiczne nie mogli odbyć 
spaceru krynickim deptakiem - obec
ność wielu ważnych osobistości ze świata 
polityki spowodowała, że deptak był 
zamknięty dla turystów.

W drugim dniu wycieczki jej uczest
nicy mieli okazję zwiedzić Xowy Sącz. 
Podziwiali pięknie zachowane miesz

Policjanci otrzymali zgłoszenie o 
napadzie w jednej z placówek banko
wych w Strzelcach ypolskich. Punkcjo- 
nariusze prowadzący tę sprawę ustalili, 
że do napadu jednak nie doszło. Uasjer- 
ce zostaną przedstawione zarzuty za
wiadomienia o niepopełnionym prze
stępstwie i składania fałszywych ze
znań.

gzyny te są zagrożone karą pozba
wienia wolności do Q lat. W połowie 
lipca br. strzelecki dyżurny otrzymał 
informację od pracownicy jednej ze 
strzeleckich placówek bankowych o na
padzie. Według zgłaszającej pracowni

PI—™ z—b—w przy ZS im. e. U—mińskiego

Rok później został oddany do użyt
ku yrlik przy Vy w ZawadzkiemF Ten 
kosztował nieco mniej - I,I mln zł, 
mniej też z własnego budżetu przezna
czył Powiat Strzelecki - RQR tysiące 
złotych, kwota dofinansowania z bu
dżetu państwa i województwa wyniosła 
tyle, ile poprzednio.

Trzeci program rządowy, z które
go skorzystał samorząd naszego powiatu 

czańskie wnętrza domu znanej 
nowosądeckiej artystki Warii Rit- 
ter, a w homu qotyckim oglądali 
obrazy pokazujące życie w ma
łych galicyjskich miasteczkach, 
ikony oraz przykłady rękodzieła 
artystycznego przywiezione przez 
misjonarzy z różnych rejonów 
świata. Szczególnie zachwyciły 
wszystkich obrazy wykonane ze 
skrzydeł motyli oraz pomysłowe 
zabawki dla dzieci. Później ucznio
wie zwiedzili nowosądecką syna
gogę, gdzie przy dźwiękach 
żydowskiej muzyki oglądali prze
piękne, misternie wykonane przez 
panią Wartę qołąb wycinanki 
żydowskie. Sch tematyka związa
na była z żydowskimi tradycjami 
i zwyczajami. Po południu wszy
scy udali się na wycieczkę objaz
dową szlakiem dawnych łemkow
skich cerkwi. Większość z nich 

XapadD którego nie było
cy do banku weszły dwie osoby - ko
bieta i mężczyzna w średnim wieku. 
Xastępnie grożąc nożem, zażądali pie
niędzy, które ona im wydała. Xatych- 
miast na terenie całego powiatu i jed
nostek ościennych prowadzone były 
poszukiwania za sprawcami. tednak 
rzekomych poszukiwanych nie odna
leziono.

Policjanci pod koniec sierpnia usta
lili, że do napadu jednak nie doszło. 
ykazało się, że do placówki przyszła 
kobieta, która chciała powróżyć pra
cującej tam kobiecie. Wykorzystując 

to R—dosn— Szkoł—F hzięki niemu w 
PHIH roku Zespół Szkół imF e. Uamiń- 
skiego w Strzelcach ypolskich wzbo
gacił się o nowy plac zabaw z nowocze
snym sprzętem rekreacyjnym. Powiat 
Strzelecki sfinansował połowę kosztów 
inwestycji, czyli wydał na ten cel po
nad TI tysięcy złotych

W—rt— qórk—

została już przekształcona w kościoły 
katolickie, ale dzięki staraniom księży 
i lokalnych władz zachowały swój pięk
ny wystrój. Zachwyt i podziw u wszyst
kich wzbudziła cerkiew w Szczawniku, a 
niuanse kultury łemkowskiej i religii pra
wosławnej wyjaśnił bardzo dobrze przy
gotowany pan przewodnik.

ystatni dzień wycieczki poświęco
ny był na zwiedzanie pasieki „farć”. 
yprócz zabytkowych uli uczniowie zo
baczyli pszczoły przy pracy, urządze
nia pomagające pszczelarzom w pracy 
oraz stanowisko do inseminacji pszczół 
- matekF W przytulnej kawiarence 
można było spróbować świeżego miodu 
i samodzielnie wykonać świeczkę z pla
stra wosku

Wycieczka pozwoliła uczniom choć 
trochę poznać kulturę grupy etnicznej, 
z którą na naszym terenie nie mają 
możliwości się spotkać.

fe—t— qr—tzke

jej nieuwagę skradła zwitek banknotów 
w kwocie IHTH złotych.

W związku z ustaleniami policjan
tów wGw pracownicy zostaną przedsta
wione zarzuty zawiadomienia o niepo
pełnionym przestępstwie i składania 
fałszywych zeznań. Trwają natomiast 
poszukiwania sprawczyni kradzieży 
pieniędzy.

Uradzież zagrożona jest karą po
zbawienia wolności do S lat, natomiast 
za fałszywe zeznania grozi kara do Q lat 
więzienia, a za zawiadomienie o niepo
pełnionym przestępstwie do P lat po
zbawienia wolności.
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y rynku pr—cy w powie™ie
Vi™zb— bezrobotnych z—rejestrow—nych w Powi—towym Urzędzie Pr—™y w Strzeh 

™—™h ypolskich n— konie™ sierpni— PHII r wynosił— PITW osób iwporówn—niu do 
st—nu n— konie™ sierpni— PHIH roku @PRSTA jest niższ— o PVU osóbF ybniżenie li™zby 
osób bezrobotny™h nie wsk—zuje n— zn—czną popr—wę sytu—™ji dl— poszukujących 
pr—™yF W powie™ie strzele™kim występuje pewnego rodzaju st—biliz—cj—D gdyż nie 
obserwuje się większej ilości zwolnień z przy™zyn ekonomi™zny™hF Przyrost miejs™ 
pr—™y n—stąpił w grupie pr—™owników produkcyjnych i m—g—zynierów z upr—wnieE 
niem n— wózki jezdnioweF

qener—lnie jedn—k sytu—™j— jest trudn—D zwł—sz™z— wśród osób z wyższym wyE 
kszt—ł™eniemD który™h udzi—ł przekro™zył IH7 w ogólnej liczbie osób bezrobotE 
ny™hF

hr—sty™zne obniżenie w PHII roku wielkoś™i n—kł—dów Punduszu Pr—™y n— 
—ktywne formy wsp—r™i— z—trudnieni— spowodow—łoD iż urząd pr—™y sfin—nsuje nieE 
spełn— PHH st—żyF W PHIH roku było to QUS osóbF ydby™ie st—żu jest ™zęsto dl— 
młody™h osób przepustką w st—r—ni—™h o zdoby™ie z—trudnieni—D gdyż w konkurs—™h 
st—wi—ny jest form—lny w—runek ,,™o n—jmniej T miesię™y st—żu pracy’

Vi™zbę bezrobotnych w poszczególnych gmin—ch n—szego powi—tu n— dzień QI 
sierpni— PHII roku przedst—wi— poniższ— t—bel—x

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W STRZELCACH OPOLSKICH

y p i R T Y P R e g Y
pywLerowYURZĄh PRegY

RUeIHH Strzetee ypolskieD uk qogolińsk— P— 
tek HUU RTP IV HHd f—x HUU RTP IV HI 

eEm—ilx opstdpr—™—FgovFpl * wwwFpupEStrzekeFp

Nazwy Rminy;

Liczba bezrotradn) ch Utztal 
beznkbotayrh 

w tgdłfltfj liczbie 
mieszkańców

Li nr bu
Onó4rm W tein z prawem dii

ZMflku
K obici Race hi Kubiei

Izbicko 129 80 13 6 2.41 5348
Jcniclnka IS9 118 16 9 2.62 7202
Kulufiuattkk 116 77 24 12 2.24 6059
I.h.S n I6fl 92 21 S 2.00 8006
Srratlec £Jfi. 1056 552 144 »5 3,34 31052
Iljfljril SL IXj 101 9 Ż.4& &2.9K
Zaw Adzkbe M5 >6 t: 3,W 1 1 *W£|
Razcnt! 21*9 1225 145 2,Sfc 75Wil

Wśród ogółu bezrobotnych w końcu sierpni— PHII roku zn—jdow—ło sięx
b PTQ osoby z pr—wem do z—siłku @IPdIQ7 ogółu bezrobotnychA
b WWW mieszk—ńców wsi @RTdHT7A
b UU osób zwolnionych z przyczyn dotyczących z—kł—du pr—cy @QdSS7A
b IQW niepełnospr—wnych @TdRI7A

Uszt—łtow—nie się liczby osób bezrobotnych w poszczególnych powi—t—ch wojeE 
wództw— opolskiego wg st—nu n— QI sierpni— PHII roku przedst—wi— t—bel—x

Viczba bezrobotnych, stop— bezrobocia
orazprzyrostGspadek bezrobocia odnotowany w sierpniu PHII roku

Rswiaty

Liczba
bac robotny rin 

*erłłjg stanu na 
31 sierpnia 2310

Ldba 
bezrOtoinirh 

weclug stanu na 
31 sierpria 2011

Stopa bez'Dbaoa’;

Wzroto ńpartok 
bezrobocia w 
portwnanai 

dokailca srrpnia 
2010 r.

DynanTka 
aerpeo 
2010 r.
• 100%

5 840 6COE 18.0% 166 102,8%

2529 2 720 10,4% 191 107.$%

Kędzieizytałoo. 
Kczełski 4 173 4 MB 11,2% ■Bfl 97,8%

Kłuci ba raM 2 B6& 3 066 13,7% 1S7 106,5%

Krapknrtcta 2 434 2 245 9.4% -189 92,2%

2 2 MO 162!% 0 100,0%

NpftJ 7 685 7 958 17,3% 294 10(3,4%

Oteab 1 916 2110 a.5% 197 110.0%

OWSłj 4 593 4 676 12.0% -17 99,6%

Prudmcki 3 007 3 lift 16.0% 109 100.4%

Eintkhzk 2 4M 2 150 sa% -267 86 3%

Minto Oh>*b i 558 4 1&7 5.®% ■371 91.9%

WojAwódzcwo 44 672 44 837 1*5

en—liz— wielkości bezroboci— w sk—li województw— opolskiego w odniesieniu do 
—n—logicznego okresu roku ubiegłegoD wsk—zuje iż n—jwiększą dyn—mikę sp—dku liczE 
by bezrobotnych ch—r—kteryzuje się powi—t strzeleckiF

Wieszczenie przez medi— wizji sp—dku liczby bezrobotnych po otw—rciu rynku 
pr—cy w Xiemczech i eustrii nie spr—wdziły sięF ytw—rty rynek dl— wszystkich nie 
spowodow—ł odpływu bezrobotnych z z—chodnich powi—tów województw— opolskieE 
goF Pr—c— n— Z—chodzie nie jest ł—tw—D — wyn—grodzenie obciążone prow—dzeniem 
„podwójnego gospod—rstw—’ koszt—mi doj—zdu i rozłąką z rodziną nie z—wsze jest 
wyst—rcz—jąco —tr—kcyjneF

y q ł y s z i x s i

Wy™hodzą™ n—przeciw mieszk—ńcom powi—tu strzele™kiego Uomend— Poe 
wi—tow— Policji w Strzel™—™h ypolski™h org—nizuje dni otw—rteD podcz—s 
który™h k—żdy mieszk—niec będzie mógł zgłosić się do n—s i sprawdzić czy 
nie jesteśmy w posi—d—niu jego skr—dzionego roweru
Rozpozn—ć i odebr—ć swój rower może pełnoletni wł—ściciel m—jący przy 
sobie dowód osobistym
Policj—nci będą czek—ć n— giebie w punkcie recepcyjnym budynku Uomendy 
Powi—towej Policji w Strzelc—ch ypolskich uk Piłsudskiego Q w dni—chx

PH wrześni— PHII roku - w godzF VHH - ITHH
PI wrześni— PHII roku - w godzF VHH - ITHH
PP wrześni— PHII roku - w godzF IPHH - PHhh

Serdecznie z—pr—sz—my3

STexywssuy wsitsgi 
PRegY

wYweqexse 
ygziuswexse 

PReCODAWCY:

PRAKTYKANT DZIAŁU LyqISTYKI Strzelce yPyLSKIE e wykszt—łcenie minF średnieD mile widzi—ni studen™i 
studiów z—o™zny™h

e sumiennośĆD dyspozy™yjność
e mile widzi—ne doświ—d™zenie

SPEDYTyR Strzelce yPyLSKIE e wykszt—łcenie minF średnie - obsług— komputer— 
e mile widzi—ne doświ—d™zenie
- mile widzi—n— znajomość j niemie™kiego lub —ngF

SPECJALISTA DSf SPRZEDAŻY EKSPyRT 
WŁÓKIEN

LUfLINIEC - wykszt—ł™enie preferow—ne ekonomi™zne
- pr—wo j—zdy k—tF f - komunik—tywność

- doświ—d™zenie w dzi—le h—ndlowym będzie dod—tkowym 
—tutem - nie jest wym—g—ne

KyXSULTAXT TELEpyNICZNY STRZELCE yPyLSKIE - wykszt—ł™enie średnie
- obsług— komputer— - komunik—tywność

KyXSUAVTAXT DSf yfSŁUqi KLIEXTA qgr Strzelce yPyLSKIE - wykszt—ł™enie minF średnie
- dobr— dyk™j—D komunik—tywność
- zn—jomość komputer— - wysok— kultur— osobist—

ASYSTENT rAXDVyWY KIERyWgA gAŁA PyLSKA - wykszt—ł™enie średnie - pr—wo j—zdy k—tF f
- umiejętność prezent—™ji i —utoprezent—™ji wiedz— 

doty™zą™— —n—tomii ™złowiek— or—z z dziedziny f—rm—cji
- doświ—d™zenie w h—ndlu bezpośrednim

PREZENTER CAŁA PyLSKA - wykszt—ł™enie średnie
- umiejętność prezent—™ji i —utoprezent—™ji wiedz— 

doty™zą™— —n—tomii ™złowiek— or—z z dziedziny f—rm—cji
- doświ—d™zenie w h—ndlu bezpośrednim

PRZEDSTAWICIEL KANCELARII PyWIAT STRZELECKI - ro™zne doświ—d™zenie
- ł—twość n—wiązyw—ni— kont—któw - niek—r—lność

KASJER - SPRZEDAWCA STRZELCE yPyLSKIE - mile widzi—n— obsług— k—sy fisk—lnej
- doświ—d™zenie n— podobnym st—nowisku pr—™y mile 

widzi—ne
- orze™zenie o niepełnospr—wnoś™i

KASJER - SPRZEDAWgA STRZELCE yPyLSKIE - mile widzi—n— obsług— k—sy fisk—lnej
- doświ—dF n— podobnym st—nowF pr—™y mile widzi—ne

KASJER - SPRZEDAWgA ZAWADZKIE - —ktu—ln— książeczk— s—nit—rno-epidemiologiczn—
- doświ—d™zenie w h—ndlu det—li™znym mile widzi—ne
- orze™zenie o niepełnospr—wnoś™i

KASJER - SPRZEDAWgA ZAWADZKIE - —ktu—ln— książeczk— s—nit—rno-epidemiologiczn—
- doświ—d™zenie w h—ndlu det—li™znym mile widzi—ne

fARMANG f ARMANKA STANISZCZE WIELKIE - wykszt—łcenie minF z—wodowe
- dobry kont—kt z ludźmi - książeczk— zdrowi—

KUCHARZ IZfICKy - wykszt—łcenie g—stronomiczne średnie lub z—wodowe
- orzeczenie o niepełnosprawności

MECHANIK SAMygHyDyWY ZAWADZKIE - wykszt—łcenie z—wodowe kierunkowe
- mile widzi—n— zn—jomość komputer—
- pr—wo j—zdy k—tF f - doświ—dczenie minF P l—t—

PRAgyWNIK STACJI @DIAqNySTAA KLUCZ - wykszt—łcenie z—wodowe - pr—wo j—zdy k—tF f
PRAgyWNIK WARSZTATU KLUCZ - wykszt—łcenie z—wodowe - pr—wo j—zdy k—tF f
KIERyWgA gcE TRASY MIEDZYNARyDyWE - pr—wo j—zdy k—tF gcE

- kurs przewożeni— rzeczy c b—d—ni—
- mile widzi—ne doświ—dczenie

KIERyWgA SAMygHyDU gIĘZARyWEqy RASZyWA - wykszt—łcenie z—wodowe
- pr—wo j—zdy k—tF g
- —ktu—lne b—d—ni— psychologiczne
- minF S l—t doświ—dczeni—
- umiejętności w z—wodzie kierowc—

yPERATyR HDS STRZELCE yPyLSKIE - wykszt—łcenie z—wodowe - pr—wo j—zdy k—tF gcE
- uprawnieni— n— HDS - doświ—dczenie

MUARARZ - TYNKARZ 
yqóvNyfUDyWLANIEg

STRZELCE yPyLSKIE - yKyLICE

PyMygNIK f UDyWLANY STRZELCE yPyLSKIE - yKyLICE
PRAC. RyfÓT WYKyŃgZENIyWYgH WEDŁUq ZLECEŃ - wykszt—łcenie z—wodowe
yqóvNyfUDyWLANIEg WyjF yPyLSKIE - umiejętności ociepl—ni—D tynkow—ni— - solidność

- doświ—dczenie minF P l—t—
yPERATyR DŻWIqU SAMyJEZDNEqy STRZELCE yPyLSKIE - wykszt—łcenie z—wodowe lub średnie

- oper—tywnośćD umiejętność org—niz—cji pr—cy
- doświ—dczenie mile widzi—ne

MALARZ Z UMIEJĘTNySCIĄ DyCIEPLANI/ WEDŁUq ZLECEŃ - wykszt—łcenie z—wodowe
- umiejętności m—low—nie i dociepl—nie
- doświ—dczenie z—wodowe

TEgHNyvyq PRyDUKCJI fETyNÓW STRZELCE yPyLSKIE - wykszt—łcenie średnie budowl—ne lub wyższe - 
technolog produkcji betonu

- roczne doświ—dczenie n— podobnym st—nowisku
yPERATyR PyMPY Dy fETyNU STRZELCE yPyLSKIE - wykszt—łcenie z—wodowe

- umiejętność pr—cy w zespole
- uprawnieni— oper—tor— pompy do betonu
- doświ—dczenie n— podobnym st—nowisku

fLACHARZ - DEKARZ KyLyNyWSKIE - wykszt—łcenie z—s—dnicze z—wodowe
- umiejętność mont—żu inst—l—cji deszczowy^ duchowych
- mont—ż pokryć d—chowych - wiedz— ogóln—

yPERATyR KyAPRKI PIyTRÓWKA - uprawnieni— n— kop—rkę
- doświ—dczenie

yPERATyR KyPARKI STRZELCE yPyLSKIE - wykszt—łcenie z—wodowe - uprawnieni— n— kop—rkę
- pr—wo j—zdy k—tF gcE

PREZER RASZyWA - wykszt—łcenie średnie - obsług— frez—rki
- uprawnieni— frezer— - S letnie doświ—dczenie
- zn—jomość język— ukraińskiego lub rosyjskiego

TyKARZ RASZyWA - wykszt—łcenie średnie - obsług— tok—rki
- uprawnieni— tok—rz— - IH letnie doświ—dczenie
- biegł— zn—jomość jF ukr—ińskiego or—z rosyjskiego

pyRMIERZ - yDLEWNIK UJAZD - umiejętności odlewnicze
yPERATyR CNC STRZELCE yPyLSKIE - wykszt—łcenie kierunkowe

- doświ—dczenie mile widzi—ne
STyLARZ KRASJIEJÓW - wykszt—łcenie w z—wodzie stol—rz

- umiejętności typowe dl— z—wodu
- pr—wo j—zdy k—tF f mile widzi—ne

PRAgyWNIK ygHRyNY yLSzyWA - obsług— komputer— - z—świ—dczenie o niek—r—lności
- mile widzi—ne doświ—dczenie
- orzeczenie o niepełnosprawności

MAqAZYNIER STRZELCE yPyLSKIE - doświ—dczenie n— podobnym st—nowisku pr—cy mile 
widzi—ne

MAqAZYNIER STRZELCE yPyLSKIE - doświ—dczenie n— podobnym st—nowisku pr—cy mile 
widzi—ne

- orzeczenie o niepełnosprawności
MAqAZYNIER STRZELCE yPyLSKIE - wykszt—łcenie średnie

- umiejętność obsługi progr—mu Subiekt qT
- uprawnieni— n— wózek widłowy
- doświ—dczenie minF Q letnie
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Witaj™ie w domu

y tym szymiszowskim domu p—n 
szuk—ją™y miejs™— dl— swego oj™— po kil- 
k—krotny™h wizyt—™h o™enił krótkox 
może i ś™i—ny nie są pom—low—ne, —le 
ser™e jestF

Woże dl—tego stąd mieszk—ń™y nie 
od™hodzą do inny™h pl—™ówek, j—k zd—- 
rz— się to gdzie indziejF

f—rdzo dobrze ukł—d— się współpr—- 
™— z rodzin—mi - ™ieszy się dyrektor 
tol—nt— ysu™hF - ghoć dl— wielu de™y- 
zj— o umiesz™zeniu tu kogoś z wł—snego 
gron— byw— dr—m—temF Ale przyjeżdż—ją 
z wizyt—mi, pom—g—ją, z—bier—ją n— 
„urlopy” swoi™h bliski™h do wł—sny™h 
domów. Po powro™ie słyszymy od 
mieszk—ń™ówx t—m z— szybko ™z—s pły- 
nieF

A tu jest nie™o in—™zejF St—ły rytm 
dni— rodzi przyzwy™z—jeni—, z którymi 
n—wet n— krótkim wyjeździe trudno się 
rozst—ć, npF z godzin—mi posiłkówF 
Śni—d—nie wyd—w—ne jest od V do IH, —le 
wszys™y st—r—ją się przy™hodzić j—k n—j- 
w™ześniejF tuż są po por—nnej to—le™ieF 
Xiektórym trzeb— pomó™, inni r—dzą 
sobie s—miF gi, którzy leżą, też są k—r- 
mieni w tym s—mym ™z—sieF Potem n—d- 
™hodzi ™z—s n— z—ję™i— kultur—lno-oświ—- 
towe ™zy ter—pięF qdy jest ł—dn— pogo- 
d— - sp—™erF Xiektórzy wy™hodzą s—mi, 
—le n—wet mieszk—ń™y n— wózk—™h wy- 
jeżdż—ją, przy pomo™y opiekunek, n— 
k—wkę n— dworze, ™hoćby n— t—r—sieF 
Xie myśl™ie jedn—k, że to wszystko od- 
byw— się j—kby n— rozk—z i wspólnieF 
t—sne, że w duży™h grup—™h też, —le prze- 
™ież ludzie się z—przyj—źni—ją, spotyk—ją 
się dobrze dobr—nym kółku w k—wi—rniF 
WiłośćC Też był—F S był 
ślubF Xiestety, p—ni już 
owdowi—ł—F 
Ale ™óż to dziwnego, że 
rodzą się przyj—źnie ™zy 
p—ry. gzy f—kt, że miesz- 
k— się w hPS pozb—wi— 
ludzki™h u™zućC giepły™h, 
—le i ty™h gorszy™hF Xo i 
j—k w ży™iu poz— pl—- 
™ówką, i tu zd—rz—ją się 
zgrzyty, wz—jemne nie™hę- 
™i, konfliktyF 
To jest dom. gzy w rodzi
nie nie m— kłótniC Xie m— 
obr—ż—ni— się, n—wet o byle 
™oC Albo —gresjiC 
AlkoholC t—k w domu - 
byw—F Xie może być tu 
prze™ież prohibi™jiF Ale te- 
r—z nie do™hodzi już do 
dr—sty™zny™h sytu—™ji. 
P—ktem jest, że yPSy b—r- 
dziej wnikliwie przygląd—ją 
się, kogo kierują do hPS, 
—le też personel, n—u™zo- 
ny smutny doświ—d™ze- 
niem, jeździ „n— wizje lo- 
k—lne”, by przekon—ć się, 
™zy przyszły mieszk—nie™ 
nie m— problemu —lkoho- 
lowegoF Xikt nie ™h™e po
wtórki sprzed l—t. To było 

tr—gi™zne doświ—d™zenie dl— 
wszystki™hF

Uiedy hPS st—je się domem 
n— resztę życi—C

Przed PHHR rokiem 
większość mieszk—ń™ów tr—- 
fi—ł— tu z wł—snego wyboru Xie 
™h™ieli być ™ięż—rem dl— rodzi
ny, kiedy z—™zyn—li się st—rzeć. 
Po zmi—nie ust—wy o pomo™y 
społe™znej @wł—śnie w PHHR r.A 
zmieniły się z—s—dy fin—nsow—- 
ni— pl—™ówekF Ter—z mieszk—- 
nie™ pokryw— UH7 kosztów 
utrzym—ni—, resztę dopł—™— 
rodzin— lub gmin—, kierują™— tu 
d—ną osobę, jeśli rodziny nie 
st—ć n— toF

Koszt utrzym—ni— w 
n—szym hPS-ie wynosi w tej 
™hwili PRWR,IH zł, — gminy już 
niezbyt ™hętnie wypisują tut—j 
skierow—ni—F Wolą z—ł—twić n— 
miejs™u usługi opiekuń™ze, bo 
to wyniesie t—niejF Uiedy st—n 
zdrowi— t—k się pogorszy, że 
do™hodzą™— opiekunk— nie d—je 
r—dy - wtedy jedynym wyj- 
ś™iem pozost—je hPSF ikono- 
mi— nie m— ludzkiej tw—rzy. 
gor—z wię™ej ludzi przy™hodzi 

tu s™horow—ny™hF Vepszym wyjś™iem 
byłby może dl— ni™h z—kł—d opiekuń- 
™zo-le™zni™zy, —le ty™h nie m— zbyt wie
lu T—k wię™ domy pomo™y społe™znej, 
które nie m—ją obowiązku świ—d™zeni— 
usług zdrowotny™h, — jedynie umożli- 
wi—ją mieszk—ń™om korzyst—nie z ty™h 
usług, w pr—kty™e świ—d™zą je z uw—gi n— 
konie™zność z—pewnieni— opieki i pie- 
lęgn—™ji mieszk—ń™om przez PR godzi
ny n— dobęF Ale ™zy może być in—™zejC S 
kiedy stąd już się od™hodzi - też nie 
od™hodzi się s—motnieF W ost—tni™h 
™hwil—™h ™zuw— personel test przy umie- 
r—ją™ym. Xie możn— zost—wić kogoś, 
kogo się zn—ło kilk— ™zy kilk—n—ś™ie l—tF 
hl— kogo było się bliskimF S kto w opie- 
kun—™h widzi—ł bliskiegoF Śmierć bliskiej 
osoby jest z—wsze trudn—F S jest mo™- 
nym przeży™iemF

Wolont—riusze z—wsze potrzebni
Wolont—ri—t st—je się ™or—z b—rdziej 

popul—rny w n—szym społe™zeństwieF S 
dobrzeF Wolont—riusz—mi są i młodzi lu
dzie @z Publi™znego qimn—zjum w Szy- 
miszowie, ZSZ nr I w Strzel™—™h ™zy 
strzele™kiego VyA, —le i st—rsiF W Veśni- 
™y możn— li™zyć n— siostry z—konne, — 
n— emerytów - w pl—™ów™e w Strzel- 
™—™h ypolski™hF Włodzież u—ktywni— się 
zwł—sz™z— n— po™zątku roku szkolnego, 
potem grono zmniejsz— się, —ż zost—ją 
n—jwytrw—lsiF St—rsi p—ństwo przy™hodzą 
przez ™—ły rokF U—żd— pomo™ jest nie- 
o™enion—F S li™zy się, że k—żdy, kto zgł—- 
sz— się tu z pomo™ą przy™hodzi tu z 
otw—rtym sereemF

Warta qórka 

W sali terapii i rehabilita™ji

P—ni W—ri— hrzym—ł—, mieszk—nk— Uo- 
lonowskiego, nied—wno skoń™zył— WH l—tF 
Ten wsp—ni—ły tubileusz ob™hodził— dłu
go - n—jpierw w gronie n—jbliższy™h, 
potem przyjmow—ł— b—rdziej ofi™j—lny™h 
goś™iF Wśród ni™h - st—roste strzele™- 
kiego tózef— Sw—™zynę, który w imieniu 
Z—rządu Powi—tu złożył tubil—t™e ser- 
de™zne ży™zeni— zdrowi— i wszelkiej po- 
myślnoś™i w wielu kolejny™h l—t—™h zy- 
™i—F ho gr—tul—™yjnego listu dołą™zył t—k- 
że urodzinowy prezent - kosz słody™zy,F 
ho wszystki™h gr—tul—™ji i ży™zeń, któ
re tubil—tk— zebr—ł— z ok—zji swoi™h uro
dzin, dołą™z—my się i myx
Ad mutlos —nnos3

Poczuć się cz—sem dobrym człowiekiemFFF
Wolont—riusz @ł—™. voluntarius ‘do- 

browolny’A o™hotnik, pr—ktyk—nt pr—- 
™ują™y bez wyn—grodzeni— dl— n—u™zeni— 
się z—wodu.

Tyle słownikowe wyj—śnienie.
Uim jest współ™zesny wolont—riuszC 

hl—™zego godzi się n— pozb—wioną gr—- 
tyfik—™ji pr—™ę n— rze™z inny™hC t—k od- 
bier—n— jest jego —ktywność w oto™ze- 
niuC

y odpowiedź n— te pyt—ni— poprosi- 
ł—m gimn—zj—listów i li™e—listów z Ze
społu Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™hF Uilk— 
z—d—ny™h im pyt—ń uj—wniło, j—k wiele 
w™ieleń przybier— współ™zesn— dzi—ł—l- 
ność wolont—ri—™k— i j—k duży odzew 
wśród młodzieży m—ją ini™j—tywy róż- 
ny™h instytu™ji ™zy stow—rzyszeń.
- Uczestniczyłem w organizacji Dnia 
Dziecka w ,farce” i Dnia Seniora w 
Domu Pomocy Społecznej - wymieni— 
swoje doświ—d™zeni— Wi™h—ł Uisz™zyk, 
drugokl—sist— w strzele™kim ogólni—ku
- Pomagałem też w warsztatach proE 
rodzinnych w Domu Kultury a w czasie 
jarmarku świątecznego byłem ... Wiko- 
łajem - dod—je.

g—łkiem bog—ty dorobek m— również 
U—si— P—prot—D mimo że ™hodzi dopiero 
do pierwszej kl—sy gimn—zjum.
- Uczestniczyłam w akcjach takich jak 
,,Dziewczynka z zapałkami” oraz „Ko 
ciaki i psiaki to nasze zwierzaki”- mówi.
- Działania połegały na zbieraniu 
pieniędzy dla dzieci z domu dzieckaD a w 
drugiej akcji na karmę dla zwierząt w 
schronisku - wyj—śni—.

Wśród doświ—d™zeń z—pis—ny™h w do
robku moi™h n—stoletni™h rozmów™ów 
wymienić możn— m—ją™e wieloletnią już 
tr—dy™ję pr—™e n— rze™z Wielkiej yrkie- 
stry Świąte™znej Pomo™y, wolont—ri—t 
sportowy, pr—™ę n— rze™z Pund—™ji Afg 

yst—tni dzwonek dla nau™zy™ieli
którzy ™h™ieli by podnieść swoje kw—li- 
fik—™je w z—kresie n—u™z—nego przez sie
bie przedmiotu.

X— wszystki™h u™zelni—™h wyższy™h 
trw— —ktu—lnie rekrut—™j— n— studi— po
dyplomowe i wł—śnie do i™h podję™i— 
z—™hę™— Powi—t Strzele™ki w r—m—™h re- 
—lizow—nego projektu pn.x „X—u™zy™iel 
z—wodu n— mi—rę XXI wieku - studi— po
dyplomowe i kursy doszk—l—ją™e dl— n—- 
u™zy™ieli przedmiotów z—wodowy™h z 
terenu powi—tu strzele™kiego”.
gelem projektu jest wzrost j—koś™i n—- 
u™z—ni— przedmiotów z—wodowy™h w pl—- 
™ówk—™h oświ—towy™h z terenu powi—tu 
strzele™kiego poprzez udzi—ł n—u™zy™ie- 
li i n—u™zy™ielek, instruktorów i instruk
torek przedmiotów z—wodowy™h w stu- 
di—™h podyplomowy™h i kurs—™h doszk—- 
l—ją™y™h.

KAPITAŁ LUDZKI
MARDDOrtA ŁTUTEGIA StóJMOśCI

XXS w —k™ji D,g—ł— Polsk— ™zyt— dzie- 
™iom”.
- W ubiegłym roku szkołnym Koło 
Szkołnego Wołontariatu brało udział w 
zbiórce żywności, akcji ,,Święty Wiko- 
łaj”, przygotowaniu i przeprowadze
niu fału Seniora czy balu karnawało
wego w Domu Pomocy Społecznej - 
dzieli się wniosk—mi z—w—rtymi w ro™z- 
nym spr—wozd—niu opiekunk— koł—, 
ped—gog w ZSy - Aleks—ndr— Uropiel- 
ni™k—.
- W szkole zbieraliśmy też żywność dla 
schroniska dla zwierząt w Kędzierzynie- 
Koźlu, pomagaliśmy w organizacji X 
Przeglądu Teatrzyków Profilaktycznych, 
a Dzień Wagarowicza uczciliśmy orga
nizując ,,Dzień wiosny dla Kamila” 
połączony ze zbiórką pieniędzy na le
czenie kolegi. Rok szkolny zakończyli
śmy, organizując prawie ITH dzieciom 
z powiatu strzeleckiego Dzień Dziecka 
na terenie domu Stowarzyszenia Po
mocy Wzajemnej „farka” w Warmąto- 
wicach.

U™zniowie włą™z—ją się również w 
przedsięwzię™i— o glob—lnym z—sięgux z 
Polską Ak™ją rum—nit—rną zbudow—li 
studnię w Sud—nie, — obe™ni m—turzyś™i 
od trze™h już l—t org—nizują kierm—sze 
™i—st, z który™h do™hód wysył—ny jest 
n— potrzeby i™h —fryk—ńskiej koleż—n- 
ki z——doptow—nej n— odległość.

t—k się zost—je wolont—riu 
szem C
- Woja przygoda z wolontariatem 
rozpoczęła się od znajomych - wspo- 
min— yl— Z—rek - n— po™zątku było to 
jedynie z—pełni—nie ™z—su pod™z—s w—- 
k—™ji, które z ™z—sem zmieniło się w 
pr—wdziwe z——ng—żow—nie. Agnieszk— 
U—li™i—k, z—pyt—n— o swoją motyw—™ję 
odpowi—d—x - Zdecydowałam się na wo

hzi—ł—ni— w r—m—™h projektux

Studi— podyplomowe - przezn—™zone dl— n—u™zy™ieli pr—gną™y™h zdobyć nowe 
kw—lifik—™je bądź z—ktu—lizow—ć wiedzę i umiejętnoś™i pr—kty™zne, niezbędne w 
n—u™z—niu przedmiotów z—wodowy™hY
Uursy doszk—l—jące - przezn—™zone dl— n—u™zy™ieli i instruktorów ™h™ą™y™h 
u™zestni™zyć w wybr—ny™h przez siebie kurs—™h, zgodny™h z wł—snymi z—intereso- 
w—ni—mi i n—u™z—nymi przez siebie przedmiot—mi.

Udzi—ł w projekcie jest bezpł—tny, — dl— benefi™jentów biorą™y™h udzi—ł w 
projek™ie i spełni—ją™y™h określone w—runki przewidzi—no zwrot kosztów doj—zdu, 
no™legów i wyżywieni—. Również z— z—kupione podrę™zniki i inne m—teri—ły dyd—k- 
ty™zne będzie możn— otrzym—ć refund—eję.

ho wzięci— udzi—łu w projekcie z—pr—sz—my n—u™zy™ieli i instruktorów przed
miotów z—wodowy™h z Zespołu Szkół Z—wodowy™h nr I w Strzel™—™h ypolski™h, 
Te™hnikum S—mo™hodowego w Strzel™—™h ypolski™h or—z ze Spe™j—lnego yśrodk— 
Szkolno-Wy™how—w™zego w Veśni™y.
Re—liz—torem projektu w r—m—™h Progr—mu yper—™yjnego U—pit—ł Vudzki, hzi—ł—- 
nie W.R. jest Powi—t Strzele™ki.
hod—tkowy™h inform—™ji możn— uzysk—ć w biurze projektu, które zn—jduje się w 
St—rostwie Powi—towym w Strzel™—™h ypolski™h, ul. tord—nowsk— P, tel. UU RRH IU 
WI, kom. UWU IPW PHHy“ e-m—ilx n—u™zy™iel^XXSdwp.pl

lontariat, bo moja siostra w nim uczest
niczyła, a z czasem i mnie się to spodo
bało.
- e moim powodem włączenia się w 
wolontariat było to, że można jakoś 
oderwać się od codzienności i więcej 
czasu spędzić poza domem - zdr—dz— 
Wi™h—ł.

fy™ie wolont—riuszem m— swoje 
bl—ski i ™ienie. Z jednej strony jest s—- 
tysf—k™j—, poszerzenie gron— zn—jo- 
my™h, zdoby™ie nowy™h doświ—d™zeń, 
spr—wdzenie się i potwierdzenie siły wła
snego ™h—r—kteru. Z drugiej zmę™zenie, 
br—k ™z—su, wyp—lenie.
- fycie wolontariuszem nie jest łatwą 
sprawą - mówi W—rtyn— St—™howi™z, te- 
goro™zn— m—turzystk— - wymaga od nas 
wyrzeczeń i czasu. gzęsto nie widać efek
tów naszej pracy, a nieprzychylne na
stawienie innych też jest minusem pra
cy wolontariuszy

gzy młodzi ludzie m—ją świ—domość, 
że bezinteresowne dziś z——ng—żow—nie 
m— wymierną w—rtość w i™h piszą™y™h 
się wł—śnie gV i przyszły™h pod—ni—™h 
n— studi—C gzy wiedzą, że doświ—d™zenie 
zdobyte w pr—™y n— rze™z inny™h może 
st—ć się k—rtą przet—rgową w momen™ie 
ubieg—ni— się o wym—rzone st—nowiskoC
- Xic o tym nie słyszałam - pewnie 
stwierdz— Agnieszk—, — odpowiedzi po- 
zost—ły™h rozmów™ów są identy™znie 
neg—tywne.
- Wolontariat mnie osobiście daje 
wiele radości poprzez dawanie szczęścia 
innym - mówi yl— fory™—, li™e—listk—. - 
Zdecydowałam się na wolontariat, bo 
lubię pomagać. Woże to banalne, ale 
lubię poczuć się czasem dobrym czło
wiekiem, który idzie w dobrym kierun
ku, czyniąc dobro - puentuje.

horota Waókula

XXSdwp.pl
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Święto ghleb— 
już P p—ździemik—3 

dok. ze str 1

Święto ghleba to nie tylko imprezy i występy na scenie to przede wszystkich 
pochwała dla naszego chleba powszedniego. Właśnie dlatego będą Państwo mogli 
zaopatrzyć się w różnego rodzaju pieczywo u naszych rodzimych piekarni, które 
specjalnie na tę okazję swoje wyroby przywiozą do Parku Wiejskiego. W tym roku 
poszliśmy jednak o krok dalej - z okazji zarejestrowania Uołocza Śląskiego jako 
produktu regionalnego Unii iuropejskiej, będą Państwo mieli okazję na żywo 
przyjrzeć się procedurze jego wypieku3 Xo i taki ciepły, cudownie pachnący zabrać 
do domu...rmm....Pychotki3

hla najmłodszych przygotowaliśmy wiele zabaw i kolorowych wrażeń. fędą 
gry i zabawy edukacyjne, warsztaty cyrkowe - każdy będzie mógł się poczuć jak 
prawdziwy cyrkowiec - chodzić na szczudłach, balansować na rola-bola, nauczyć 
się żonglować. e to wszystko “w towarzystwie milionów baniek mydlanych wy
puszczanych ze specjalnych maszyn jak i ogromnych baniek o różnorodnych 
kształtach. teżeli komuś atrakcji mało - może zostać w takiej bańce mydlanej 
zamknięty3

Xa miłośników dawnych klimatów czekać będzie dawna zagroda chłopska z 
pokazami rzemieślników, gdzie każdy może ulepić dzban, wypleść koszyk wiklino
wy czy wyrzeźbić drewnianą figurkę - i swoje dzieła zabrać do domu. Zagroda 
naprawdę będzie tętnić życiem poczynając od żywych zwierząt gospodarstwa do
mowego, aż po klimatyczne „bale” słomy, wóz drabiniasty i starodawne przedmio
ty - będą Państwo mogli przenieść się w dawne czasy, może dla niektórych będzie 
to wspaniała okazja powrotu do dzieciństwaC
Zapraszamy także na wystawę plenerową dawnych fotografii, które przynosili do 
nas mieszkańcy całego powiatu. Wystawa nawiązuje do akcji prowadzonej na łamach 
naszego dwutygodnika pn. „Strzelczan elbum Rodzinny stwórzmy razem”. ghce- 
my na niej pokazać życie w naszym powiecie „yd kołyski aż po grób”.

ele wystawa wystawą, warto by nie tylko pooglądać stare zdjęcia, ale takie 
stylizowane zdjęcie sobie samemu zrobić i zabrać do domu3 Postanowiliśmy więc 
zaprosić Państwa do dawnego atelier fotograficznego, w którym fotograf wykona 
zdjęcie stylizowane na te sprzed kilkudziesięciu lat - w cylindrze, w zołpasce... 
Rekwizyty zapewniamy my, jednakże jeśli mają Państwo coś w stylu retro w domu 
- proszę zabrać z sobą3 Wożna iść przeszukać strych albo „pogołdać z ołmą”. teśli 
macie w swoich domach dawne stroje - przyjdźcie w nich3 elbo załóżcie choćby 
kapelusz czy chustę na ramiona. hołączcie do naszego korowodu - razem sięgnij
my do tradycji. Śląskiej, polskiej, kresowej, niemieckiej. „Przeszłość zachowana w 
pamięci jest częścią naszej teraźniejszości”. Xaszej teraźniejszości. Wspólnej te
raźniejszości.

qdyby tych wszystkich atrakcji było mało - na koniec prawdziwa perełka3 
Pierwszy w powiecie pokaz laserowy na światowym poziomie - oj będzie się działo,

Xa plakacie zamieszczonym na str. V znajdą Państwo wszystkie główne punkty 
programu tegorocznego Święta ghleba. ele postranowiliśmy teraz „przebić” ubie
głoroczną imprezę - i wzbogacić program.

yto dodatkowe atrakcje, czyli

sWPRiZY TyweRZYSZĄgi
hewxe ysAhA wiitSKA

e giną™e z—wody rzemieślni™ze i żywe zwierzęt— os—dni™ze 
n— wy™iągnię™ie ręki

uyvyRywY śwsat fAxsiu
e w—rszt—ty ™yrkowe i miliony b—niek ku u™iesze m—ły™h i duży™h

WYSTAWA "STRZiLgZAN ALBUW RyhZSXXY"
e ży™ie mieszk—ń™ów powi—tu od kołyski —ż po grób

"W STARYW ATiLIiR"
e zrób zdję™ie w stylu retro i z—bierz je n— p—miątkę do domu

PLATPyRWA qSiR s ZABAW hLA hZSigS 
e z—b—wy z n—grod—mi dl— wszystki™h milusiński™h

WYPSiu uypygZA śLĄSuiiqy xa żYwy z NiiSpyhziANKĄ

UyXUURS NA "NAtSWAgZNIitSZY grLiB PIKNIKU" 
z xeqRDhews Dve qŁysutĄgYgr

yfpsgsi ZeyPATRZyXY BUFiT
or—z

WiSyŁi WSASTigZUy 
WYBStAXSi PAMSĄTUyWYgr WyXiT 

PRZiz wsxgiRZA ypyvsusiqy

Strzelczan elbum Rodzinny

Rok I VWId kosz—ry koło W—gdeburg—D wśród żołnierzy P—uł Thom—

nowe zj—wisko n— Śląsku imigr—cje 
sezonowe w głąb Prus z—™zęły się stąd 
już w XSX wieku W l—t—ch ogólnoE 
świ—towego kryzysu z koń™— l—t PHf i 
po™zątku l—t QHf XX wieku f—l— wyE 
j—zdów ™z—sowy™h n—silił— się: jeśli 
nie możn— było z—robić n— miejscu 
wyjeżdż—ło się n— terenyD gdzie pr—c— 
był—D przynajmniej przez j—kiś cz—sf 
gzęsto były to wyj—zdy do pr—c w 
folw—rk—ch e cykliczność piętrzeni— 
się pr—c w rolnych przyciąg—ł— sezoE 
nowo robotników i robotniceD którzy 
n— zimę zjeżdż—li do domówF S oto 
m—my fotogr—fię z IWQP roku - dziewE 
czyny z qrodzisk—D Rozmierki i Roze 
mierzyD być może i innych okoliczE 
nych wiosek - w folw—rku w pobliżu 
W—gdeburg— @t—m chodziły do kościoE 
ł—A f Wśród nich - Albin— SchmidtD U—e 
t—rzyn— Polok i Pr—nciszk—D @późniejD 
po mężu - U—1—Af

Xiekoniecznie przecież muszą 
być to fotogr—fie krewnych i zn—joE 
mychY wyst—rczyD by zn—l—zły się w 
n—szych rodzinnych —rchiw—chF hzięE 
ki temu zbiory są bog—tszeD — my 
zyskujemy wiedzę o tymD j—k d—we 
nej wygląd—ło życie w n—szym poE 
wiecieF t—k się ubier—liśmyD j—k się 
b—wiliśmyD j—k pr—cow—liśmy i gdzieD 
które z w—żnych momentów w życiu 
w—rte były uwiecznieni— n— fotogr—E 
ficznej kliszyF

hziś prezentujemy zdjęci— przyE 
niesione przez p—n— Alojzego TomęD 
d—wnego dyrektor— szkoły w GrodziE 
skuF t—kie to zdjęci—C yczywiście 
zdjęci— dzieci 3 Xie mogło być in—czej 
- n— wiele l—t szkoł— st—ł— się częścią 
jego życi—F

Pochodzi spod Vublińc—f ho 
Grodzisk— tr—fił z n—k—zem pr—cy w 
IWSQ roku - po P—ństwowym Viceum 
Ped—gogicznym w ypolu Gdy pyE 
t—mD czy trudno było z——d—ptow—ć 
się w nowym środowisku odpowi—E 
d—D że nie - s—m przecież pochodził 
ze śląskiej rodzinyD tyleD że nie z tych 
stronF X—wet n—zwisko pis—ne było 
Thom—D dopóki rodzinn— wiosk— nie 
zn—l—zł— się - po plebiscycie - po 
polskiej stronieF Wówcz—s niemiecE 
ko brzmiące n—zwisk— spolszcz—no, 
—n—logicznie zresztą było po niemiecE 
kiej stronie gr—nicyD gdzie zniemcz—E 
no n—zwisk— polskieF

W IWSR roku szkoł— w GrodziE 
sku liczył— U oddzi—łów i z—trudni—ł— 
IW n—uczycieliF Uczyło się w niej 
wówcz—s okF WS uczniówF hużoC X— 
dzisiejsze cz—sy - t—kD —le w historii 
szkoły nie był moment j—kiś szczeE 
gólnyF W n—jlepszym okresie uczyło 
się t—m ITT uczniów3 hziś - czterE 
dzieścioroF S jest to szkoł— niepubliczE

Uł—s— SVd rok szkołny IWSQGSR f Szkoł— podst—wow— w qrodziskuF
Wśród u™zniówx @I rządA Reinh—rd qłikD Tom—sz UoJd Tom—sz q—włikD P—weł 
P—toł—D t—n q—włikD @P rządA rerbert q—włikD Piotr Steindor terzy U—pi™—D 
W—nfred P—ster @Q rządA Vidi— PiosekD Urystyn— XołD iłżebi— Xieświe™

To zdję™ie wykr—™z— poz— r—my ™z—sowe n—szej —k™jiD po™hodzi z IWTQFd nieE 
mniej jest w—żne dł— historii wsiD oto budow— remizy str—ż—™kiej w qrodzisku

hziew™zyny zpowi—tu strzełe™kiego n— s—ks—™hD fołw—rk koło W—gdeburg—D rok IWQP



T p y w s e t s t r z i v i g u s

Wafczymy 
o naszą młodzież

Od p—ździernik— PHII rusz— kolej
ny projekt pn.x „Uczeń szkoły z—wodoE 
wej powi—tu strzeleckiego —trakcyjny n— 
rynku pr—cy’ dofin—nsowyw—ny przez 
Unię iuropejsk— w r—m—ch iuropejskieE 
go Punduszu Społecznego dl— uczniów 
szkół z—wodowych z terenu powi—tu 
strzeleckiegoD w którym uczniowie będą 
mogli ponownie uzysk—ć cenne kw—lifi- 
k—cje, certyfik—ty uzn—w—ne przez pr—E 
cod—wców dzi—ł—jących n— n—szym lo- 
k—lnym rynkuF

To już czw—rty tego typu projekt 
re—lizow—ny przez Powi—t StrzeleckiF Z—e 
częliśmy od PHHV rokuF hzięki re—liz—E 
cji tego typu projektów w—lczymy —by 
n—sz— młodzieżD któr— kończy szkołę z—e 
wodową i technikumD posi—d—ł— kw—lifiE 
k—cje pozw—l—jące im z powodzeniem 
wejść n— rynek pr—cy.

Przyszli —bsolwenci podejmując n—E 
ukę w szkole z—wodowej oczekuje możE 
liwości uzysk—ni— j—k n—jlepszych kw—- 
lifik—cji z—wodowychF Xowy projekt jest

odpowiedzią n— potrzeby lok—lnego rynE 
kuF W r—m—ch projektu zost—ną zre—liE 
zow—ne szkoleni— z z—kresu sp—w—ni— 
metodą weq wr—z z pr—ktyk—miD szkoE 
leni— z eksplo—t—cji urządzeń i inst—l—cji 
elektrycznych wr—z z pr—ktyk—miD kurs 
język— niemieckiego z—wodowegoD uzyE 
sk—nie upr—wnień n— wózki widłowe wr—z 
z pr—ktyk—miD kurs księgowości wr—z z 
pr—ktyk—miF

hod—tkowymD nowym elementem 
będzie opr—cow—nie dokumentu „ProE 
gr—m pr—ktyk”. hokument zost—nie 
opr—cow—ny we współpr—cy z przedsięE 
biorc—mi w celu wypr—cow—ni— t—kiego 
progr—muD który będzie odpowiedzią n— 
potrzeby i wym—g—ni— pr—cod—wcówF

hocelowo w nowym projekcie we
źmie udzi—ł PIH uczniów zx Zespołu 
Szkół Z—wodowych nr I w Strzelc—ch 
ypolskichD Zespołu Szkół Z—wodowych 
z Z—w—dzkiegoD Technikum S—mochoE 
dowego ze Strzelec ypolskichF

g—łkowit— w—rtość projektu TPR QVR zł, 
z tego uzysk—ne dofin—nsow—nie SQH UPTdRH zł.

Podróże z gomeniusem

W p—ździerniku PHIH był— Turcj—, 
w bieżącym roku w kwietniu odwiedzili
śmy ŁotwęD — przed n—mi wizyt— w XiemE 
czech i w Portug—liiF To h—rmonogr—m 
wizyt roboczych w r—m—ch projektu 
„gultur—l gockt—il” re—lizow—nego w 
Zespole Szkół Specj—lnych przy hPS w 
Z—w—dzkiem od PHIHe PHIP z p—rtnerE 
skimi szkoł—mi z wyżej wymienionych 
p—ństw UEf

Progr—m gomenius „Uczenie się 
przez c—łe życie” jest projektem inteE 
gr—cyjnej współpr—cy polskich dzieci i 
młodzieży niepełnospr—wnych umysłoE 
wo ze spr—wnymi intelektu—lnie rówieE 
śnik—mi mówiącymi w różnych języE 
k—chF tęzykiem roboczym projektu jest 
język —ngielskiF

Wizyt— w Xiemczech zost—ł— z—pl—E 
now—n— w dni—ch PRfHWeHIfIHfPHIIf 
P—rtnerską szkołąD w której mur—ch bęE 
dziemy gościć będzie yS Verchenstr—Be 
w fremieF Tem—tem przewodnim wizyE 
ty, podobnie j—k w tr—kcie wizyty gości 
w n—szej szkole w czerwcu, będą tr—dyE 
cyjne gry i z—b—wy poszczególnych kr—E

jów p—rtnerskichF Z n—szymi uczni—mi 
przygotow—liśmy m.in. prezent—cję gry 
w „ Ul—sy” „ giupy” „ U—psle” „PodE 
chody” „ giuciub—bkę”F Poz— prezent—E 
cj—mi poszczególnych krajów, szkoł— w 
fremie przygotow—li dl— n—s wiele —tr—kE 
cjix zwiedz—nie st—rego mi—st—, centrum 
Unesco World rerit—ge, wspólnego grilE 
1—d itdF

Uolejną wizytą, do której powoli 
przygotowujemy się w n—szej szkole, jest 
wizyt— w szkoł—ch w Vil— Xov— de q—i— 
w Portug—lii w dni—ch PQfIHePVfIHf 
PHIIf gelem wizyty będzie z—prezenE 
tow—nie tr—dycyjnych t—ńcówF X—sz— 
deleg—cj— rozpoczęł— przygotow—ni— do 
pok—zu Troj—k—, Polonez— i Ur—kowi—E 
k—F hod—tkowym —tutem będzie prezen- 
tow—nie t—ńców w tr—dycyjnych ludoE 
wych śląskich stroj—chF Szczegóły poE 
bytu w eldei— Xov— nie są jeszcze zn—- 
ne, lecz niewątpliwie nie z—br—knie w 
tr—kcie wizyty zwiedz—ni— Porto leżąE 
cego po drugiej stronie rzeki houroF 
W—my n—dzieję, że kolejne wizyty p—rt- 
nerskie będą zbliż—ły do siebie n—szych 
uczniów i n—uczycieli, — pozn—nie kul
tur i tradycji innych krajów wzmocni w 
n—s poczucie przyn—leżności do euroE 
pejskiej rodzinyF

Piotr X—wrot

Win™enty z Uielczy 
in memoriam

IV wrześni— w kościele pw. śwf f—rE 
tłomiej— w Uielczy uroczystym odśpieE 
w—niem średniowiecznej pieśni D,q—ude, 
W—ter Poloni—” ksiądz proboszcz t—n 
Wypior z—in—ugurow—ł j—ko gospod—rz 
świątyni VSII Pestiw—l q—ude W—ter Poe 
loni— e Wincenty z Uielczy in memo- 
ri—mF

Imprez—, któr— do U p—ździernik— 
ożywi—ć będzie p—mięć Wistrz— WincenE 
tego @dominik—nin—, polskiego poety 
tworzącego po ł—cinie, kompozytor—, 
k—nonik— kr—kowskiegoA w różnych 
miejsc—ch ypolszczyzny, zysk—ł— wielu 
zn—czących p—tronów, m.in. m—rsz—łk— 
województw— opolskiego, wojewodę 
opolskiego, prezydent— mi—st— ypole 
or—z biskup— ordyn—riusz— diecezji opolE 
skiej f

Z r—cji tego, że w tr—kcie festiw—lu 
n—jw—żniejsz— od ośmiu już l—t jest mu 
zyk—D dyrektorem gener—lnym festiw—E 
lu zost—ł fogusł—w h—widowE dyrygent i 
dyrektor Pilh—rmonii ypolskiej im. tó- 
zef— Elsner—. To wł—śnie dzięki niemu i 
progr—m, i wykon—ni— kolejnych utwoE 
rów mogą cieszyć n—wet n—jwybredniejE 
szych melom—nów. Woz—rt, f—ch, Puce

cini, qrieg, Viv—di, W—hler - to n—zwiE 
sk— powszechnie zn—ne w kl—sycznym 
repertu—rze, których nie z—br—kło rów
nież w progr—mie festiw—lowym. W nieE 
dzielne popołudnie podcz—s otw—rci— 
cyklu koncertów yrkiestr— U—mer—ln— 
Pilh—rmonii ypolskiej z—skoczył— sŁue 
ch—czy również b—rdziej współczesnym 
wcieleniem muzyki pow—żnej w ,,PreluE 
dium dEmoll” or—z ,,Scherzu gEmoll” Szoe 
st—kowicz—.

Szczególnym gościem koncertu był 
Zbigniew P—wlicki - niez—pomni—ny 
koment—tor festiw—lowego repertu—ru, 
związ—ny z imprezą od początku.

Rozpoczęty w Uielczy festiw—l bę
dzie mi—ł swój ciąg d—lszy, dl—tego w—rto 
z—p—mięt—ć miejsc— i d—ty kolejnych 
koncertówx
PS wrześni— PHII P—r—fi— Rzym- 
sko-U—tolick— pw. X—jświętszego Serc— 
P—n— tezus— w Z—w—dzkiem, godz. IUxQH, 
QH wrześni— PHII rFD Ul—sztor Ojców 
Pr—nciszk—nów w qłogówku, godz. 
IVXHH,
U p—ździernik— PHII rFD Uościół św. 
epostołów Piotr— i P—wł— w Opolu, 
godz. IWxQH.

horot— W—ćkul—

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze św. Anny
ZAPRASZA

uczniów i nauczycieli
na spotkania integracyjne i inne imprezy związane z 
życiem klasy i szkoły np. Dzień Turystyki,Dzień 
Chłopaka, Mikołajki, spotkanie opłatkowe,Walentynki 
W czasie pobytu w schronisku służymy pomocą w 
zorganizowaniu ogniska, karaoke i miłej atmosfery.

Oferujemy również pomoc w zorganizowaniu wycieczek 
po ścieżkach edukacyjnych i szlakach turystycznych, 

rajdów pieszych i rowerowych oraz plenerów 
malarskich.

Serdecznie zapraszamy!

SSM Góra Św.Anny ul.Szkolna 1 tek77 4615473 
www.ssm-goraswanny. pl email:szkolneschronisko@wp,pl

przyjdź 4 października 2011 r. (wtorek; godz. 1J* l/;<)

Możesz zostać AKTOREM w spektaklu dydaktyczno-profilaktycznym 
dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych!

MILITI CASTING 
do spektaklu 

..llćUkfllt** !!!

PARTNERZY

/ EDUKACJA

Więcej informacji na temat projektu można uzy skać w Strzeleckim Ośrodku Kultury - Plac Żeromskiego 7? 
po-d numerami tel.:77 44 01 7731772lub77 4621917 -------

1 o raz na: www.paLpolicla.taov.pl

ORGANIZATORZY

http://www.paLpolicla.taov.pl


p y w s e t s t r z i v i g u s U
hom Pomo™y Społe™znej
w Strzel™—™h ypolskie
tel. RTIPQPWd RTIQRVH
eEm—ilx dpsFstrzelceopolskiedwp.pl
z filią w Szymiszowie
tel. RTPQVRS
z filią w Veśni™y
telF RTQWVRHd RTQWVQH

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

hom Pomo™y Społe™znej w Z—w—dzkiem 
telF RTPPHII
eEmail x dpszawadzkiedpocztaFfm.pl

Zespół Szkół ygólnokszt—ł™ą™y™h 
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTIPPPS
eEmailx lo strzelce opdopFpl

Zespół Szkół Z—wodowy™h nr I 
w Strzel™—™h ypF
telF RTIPUHI
eEmailx zszEstrzelceopdoswiataForgFpl

Zespół Szkół Z—wodowy™h
w Z—w—dzkiem
telF RTITPVVd RTITSRI
eEmailx zsz zawadzkiedinteriajpl

Vi™eum ygólnokszt—ł™ą™e 
w Z—w—dzkiem
telF RTITRQH
eEmail x lozawadzkiedsmailcom

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
telF RTPHHRTd RTITHRWd RTPHHRW 
eEmailx zss_zawadzkiedpocztaFonetFpl

Zespół Szkół Spe™j—lny™h
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTIPVVP
eEmailx gimspecjdtlenFpl

Zespół Szkół Spe™j—lny™h przy hPS 
w K—dłubie
telF RTQTRPPd RTQTQU
eEmailx zsskadlubdwp.pl

Spe™j—lny yśrodek 
SzkolnoEWy™hoEw—w™zy w Veśni™y 
telF RTISPTI
eEmailx soswlesnicadpocztaFonet.pl

Szkolne S™hronisko Włodzieżowe 
w qórze Swf enny
telF RTISRUQ
eEmailx szkolneschroniskodwp.pl

S—modzielny Publi™zny Z—kł—d ypieki 
Zdrowotnej w Strzel™—™h ypolski™h 
telF RTIQPWIeWS
eEmailx szpitaldszpitalFstrzelceEop.pl

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

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 
telF RTQWHWW

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

Powi—towy Urząd Pr—™y
w Strzel™—™h ypolski™h
telF RTPIVHH
eEmailx opstdpracaFgovFpl

hzi—ł—ni— w ru™hu drogowym
Xa terenie działania strzeleckiej komendy przeprowadzono działania pod nazwą 

„Xiechronieni uczestnicy ruchu drogowego” i „Prędkość - bezpieczna droga UWR”. 
Sch celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. 
poprzez zmniejszenie zdarzeń drogowych spowodowanych przez kierowców prze
kraczających dozwoloną prędkość oraz zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z 
udziałem pieszych i rowerzystów.

W celu zmniejszenia ilości zdarzeń z udziałem m.in. pieszych i rowerzystów U 
września br. strzeleccy policjanci przeprowadzili działania „Xiechronieni uczestni
cy ruchu drogowego”. Pieszy czy też rowerzysta jako uczestnik ruchu drogowego 
tak samo, jak kierujący ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów. 
W trakcie działań funkcjonariusze ujawnili m.in. trzech rowerzystów jadących wzdłuż 
przejścia dla pieszych oraz trzynastu pieszych, którzy przechodzili w miejscu nie
dozwolonym. Policjanci podczas działań nałożyli PS mandatów karnych oraz za
stosowali V pouczeń.

Xatomiast PV sierpnia br. w celu eliminacji z ruchu drogowego kierujących 
przekraczających dozwoloną prędkość strzeleccy policjanci przeprowadzili działa
nia „Prędkość - bezpieczna trasa UWR”. Skontrolowali RW pojazdów, których kieru
jący w RI przypadkach przekroczyli prędkość.

Pamiętajmy3 Xiedostosowanie prędkości do warunków jazdy to główna przy
czyna wypadków.

projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu yperacyjnego Pomoc Techniczna PHHUePHIQ we współpracy z Winisterstwem Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków budżetu państwa.

Zapraszamy do

Vok—lnego Punktu Snform—™yjnego 
o Pundusz—™h iuropejski™h 

w Strzei™—™h ypolski™h

od poniedziałku do piątku w godzinachx 
poniedziałek V.HH - IT.HH 

wtorek - piątek U.QH - IS.QH

Udzielamy nieodpłatnych informacji
b w zakresie funduszy strukturalnych,

b w tym możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii iuro-
pejskiej w ramach programów operacyjnych wynikających z 
Xarodowej Strategii Spójności.

Ponadto organizujemy spotkania, szkolenia, konferencje dla potencjalnych 
beneficjentów z obszaru powiatu.

W zależności od potrzeb beneficjentów informacje 
są udzielane poprzezx
b kontakt osobisty,
b kontakt telefoniczny,
b kontakt korespondencyjny,
b kontakt drogą elektroniczną

Wieścimy się wx Starostwie Powiatowym w Strzelcach ypolskich 
ul. tordanowska P, pokój numer U 

tel.x UU RRH IU HS faxx UU RRH PR RP 
e-mailx pciegdpowiatstrzelecki.pl 

www.powiatstrzelecki.pl

uweqe usiRywgY 

yśrodek Szkoleni— Uierow™ów 
PUS w Strzel™—™h ypolski™h Se 

org—nizuje

- kursy - kwalifikacja wstępna dla kierowców kat g i h,
- kursy- szkolenie okresowa dla kierowców kat. g i h

Uierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany odbyć szkolenie 
okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dniax 

IH września PHIP
w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdyx
- kat gI lub g w terminie od I stycznia IWWT r do dnia QI grudnia PHHHr
- kathI lub h w terminie od I stycznia PHHI r do dnia QI grudnia PHHSr

Xatomiast kierowcy ,którzy posiadają prawo jazdyx
- kat. h lub hci wydane po IH września PHHV r
- kat. g lub gci wydane po IH września PHHW r
są zobowiązani do uzyskania kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej 
przyśpieszonej

Snformacja pod nr telx 
UU RTIQIHI, kom. UPQIVTTIV 

lub osobiście
Strzelce yp. ul. I Waja SW yśrodek Szkolenia Uierowców

ne gZiUet hy UyŃge terwsnu
- yhfĄDŹ SZUyviNfi w hyqyhXYW hve SSifSi gZeSSi. 

zePReszewY

y p i R T Y P R e g Y
dok. ze str. Q

STexywssuy wsitsgi 
PRegY

wYweqexse 
ygziuswexse 
PRecyDewcY:

ypiReTyR wózue 

wshtywiqy

olszowa e wykształcenie zawodowe 
e obsługa wózków widłowych 

mile widziana
e uprawnienia na wózki widłowe 
mile widziane

ypiReTyR wózue 

wshtywiqy
Strzelce opolskie e wykształcenie min. zawodowe 

e uprawnienia do prowadzenia 
wózka widłowego

e doświadczenie mile widziane
ypiReTyR wózue 

wshtywiqy
Strzelce opolskie e wykształcenie min. zawodowe 

e uprawnienia do prowadzenia 
wózka widłowego

e doświadczenie mile widziane
peuywegz olszowa e wykszt. zawodoweG średnie

e zdolności manualne
e doświadczenie zawodowe 
mile widziane - nie konieczne

peuywegz olszowa e wykształcenie zawodoweG 
średnie

e zdolności manualne
e doświadczenie zawodowe mile 

widziane - nie konieczne
e orzeczenie o niepełnosprawn.

PRAgywxsu pRODuKCJI Strzelce opolskie e zdolności manualne 
e bardzo dobry wzrok

peuywegz olszowa e pakowanie kosmetyków do 
kartonów na taśmie

PRegywxsu pizyczny Strzelce opolskie

PRegywxsu produkcji Strzelce opolskie

PRegywxsu produkcji Strzelce opolskie

RzEMIESLNIK - ELEKTRYK Strzelce opolskie e wykształcenie zasadnicze 
e uprawnienia SEp do I KV

ELEKTROMECHANIK Krapkowice e wykształcenie zawodowe 
e doświadczenie na podobnym 

stanowisku
ELEKTRONIK Krapkowice e wykształcenie wyższe 

techniczne @elektronikaD 
elektrotechnikaA

e min. Q letnie doświadczenie 
zawodoweD praktyka w zakładzie 
produkcyjnym

yfSŁuqe maszyn rębak Strzelce opolskie e wykształcenie zawodoweG 
średnie

ypiReTyR URzehziŃ

PRziWYSŁU SzUAVRSUSiqy

żędowice e wykształcenie zawodowe lub 
średnie

usiRywxsu utrzymania RU chu zawadzkie e wykształcenie wyższe 
techniczne

e min. Q letnie doświadczenie
w zawodzie lub pokrewne

e mile widziana znajomość
j. niemieckiego lub angielskiego

ELEKTRYK woj. opolskiEd 
powiat strzelecki

e uprawnienia „E”
e prawo jazdy kat. B
e mile widziane doświadczenie

ELEKTRYK w hziAVi 
utrzymaxiu Rugru

Strzelce opolskie e wykształcenie elektryk
e znajomość czytania schematów 
hydraulicznychD pneumatycznych, 
elektrycznych
e sumienność
e uprawnienia SEp do PH KV
e doświadczenie w firmie 

produkcyjnej min. Q lata
e mile widziana znajomość j. ang.

OpERATOR wBROpRASY 
hy produkcji elementów 

fiTyxywYgH

Strzelce opolskie e wykształcenie zawodowe
e doświadczenie

na podobnym stanowisku 
e uprawnienia operatora do 
produkcji mieszanek betonowych 

e praca w zespole
operator węzła 
fiTyxieRSuiiqy

Strzelce opolskie e wykształcenie zawodowe
e doświadczenie
e uprawnienia operatora do 
produkcji mieszanek betonowych

kierownik zakładu Strzelce opolskie e wykształcenie średnie lub wyższe 
e znajomość branży betonowej 
e komunikat.. dyspozycyjność 
e umiejętność kierow. zespołem 
e prawo jazdy kat. B 
e obsługa komputera

hydraulik lub 
pomocnik hydraulika

wEDŁuq zleceń e wykształcenie zawodowe

hydraulik Strzelce opolskie e mile widziane uprawnienia 
spawalnicze

e prawo jazdy kat. B
e PeQ lata doświadczenia

lektor języka 
ANqsELSKSEqy

powiat strzelecki e wykształcenie kierunkowe 
filologia angielska

e roczne doświadczenie
e przygotowanie pedagogiczne

Polskie Stow—rzyszenie 
hi—betyków 

Uolo Powi—towe
RUeIHH Strzeke ypolskieD 

uIf Kr—kowsk— IT 
telF UUGRTI PU SRy UUG RTI PQ PHy 

tel komF THR SRH RHP

Wyd—w™—x Powi—t Strzele™ki 
Red—ktor X—™zelnyx W—rt— qórk— 

Zastrzegamy sobie prawo skracania 
tekstów. Wateriałów 

nie zamówionych nie zwracamy. 
hrukx hruk—rni— „PRO WihSe” 

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

gentr—l— St—rostw— Powi—towego
w Strzel™—™h ypolski™h @łą™zy wszystkie dzi—łyA
TelF CRV UU RRHIUHH
Sekret—ri—t Z—rządu Powi—tu
TelF CRV UU RRHIUHQd Paks CRV UU RRHIUHI

Powi—towy Rze™znik Konsumentów
TelF CRV UU RRHIUST
Wydzi—ł Komunik—™ji i Tr—nsportux
Rejestr—™j— poj—zdów UHUd UHVd UHWd UIHd UII. UIP
Pr—wo j—zdy UHT
Pozost—łe numery UPH
Wydzi—ł hróg Powi—towy™h UIRd UISd UITd UIUd UIV

Wydzi—ł Pin—nsowy
TelF wew.x UPU. UPVd UQHd UQId UQP. UQQd UQRd UQS
Wydzi—ł qeodezjiD K—rtogr—fiiD K—t—stru
i qospod—rki Xieru™homoś™i—mi
TelF wew.x UQU. UQVd UQW. URHd URId URPd URQd URRd 
URSD URTD URUD URWF
Wydzi—ł er™hitektoni™zno - fudowl—ny
TelF wew.x UTHd UTId UTP. UTQ.
Wydzi—ł yrg—niz—™yjny
Tel. wew. USHd USId USP. USQ. USRd USSd UST. USU. 
USVD UTR
Zespół Kontroli
Tel. wew.x UHS.

Wydzi—ł Z—rządz—ni— Kryzysowego
Tel. wew.x UTTd UTU.
Wydzi—ł iduk—™jiD KulturyD
Kultury Pizy™znej i Turystki
Tel. wew.x UUH. UUId UUP. UUQ.
Zespół dsF Promo™ji Powi—tu UIQ
Wydzi—ł y™hrony Środowisk—
Tel. wew.xUVH. UVId UVP. UVSd UVT.
Wydzi—ł qospod—rki Wieniem Powi—tu
Tel. wew.xUVQ. UVR.
Wydzi—ł Snwesty™ji i Z—rządz—ni— 
Pundusz—mi
Tel. wew. UWHd UWI

dpsFstrzelceopolskiedwp.pl
dlubdwp.pl
soswlesnicadpocztaFonet.pl
szkolneschroniskodwp.pl
szpitaldszpitalFstrzelceEop.pl
pciegdpowiatstrzelecki.pl
http://www.powiatstrzelecki.pl


V p y w s e t s t r z i v i g u s

hożynki qminne i Pożegn—nie V—t— ’PHII
qmin— Strzeke ypolskie i Strzele™ki yśrodek Uultury

ZApRASZAtĄ
O < R Ci □ I N UJ Ł. T Ufl Y

I p—ździernik— Gsobot—G do P—rku Wiejskiego

śwsĘTy grvife phii

IRxHH WSZĄ ŚWf DZSĘUgZYNNA
ISxHH Przem—rsz Uorowodu Dożynkowego
ISxQH Powitanie goś™iD przek—z—nie ™hleb— dożynkowego
ITxHH Występ zespołu Suskie Skowronki
ITxQH Rozstrzygnię™ie konkursów gminny™hD wrę™zenie podziękow—ń 

Pojedynek Sołe™tw
IVxHH TABU e regg—e b—nd
IWxQH qwi—zd— wie™zoru UUKIZ i PIERSI
PIfHH Z—b—w— dożynkow— z Ur—kowską qrup— fiesi—dy Wuzy™znej

eTRAUgti hve hZIEgI E JARWARK PAWIĄTEU VUhyWYgrx

b—lonowe zwierz—ki dl— k—żdego 
—rtysty™zne m—low—nie buziek i rą™zekD 
z—b—wki z si—n—D 
projektow—nie wł—snej biżuterii

PyxeDTyx B wesołe mi—ste™zkoD * ogródki piwne i g—stronomi—

Imprezę ubezpie™z— TOWARZYSTWO UfEZPSEgZEŃ WZetEWXYgr ypole 

WSTĘP n— wszystkie imprezy jest fEZPŁATXY

XONCEHTtf

KUKIZ i POSl
■s>

j—• F
wvrw’hBhi!lBienijl

IQXHH

zARZĄh pywseTu STRZiViguiiqy
z—pr—sz— do P—rku Wiejskiego

P p—ździernik— @niedziel—A
St—rt korowodu spod budynku St—rostw— Powi—towego

IQxQH ytw—r™ie imprezy utworem Sygn—listów Wyśliwski™h 
„W—ltorni—” z X—dleśni™tw— Z—w—dzkie

IQxRH Powit—nie qoś™i przez Wl—dze Powi—tu

IQxSH Występ Wlodzieżowej yrkiestry hętej z Veśni™y

IRxPH Występ duetu Simon— 8 henis - n— śląską nutkę

IRxSH yfi™j—lne otw—r™ie wyst—wy „Strzel™z—n elbum RodzinnyF yd 
kołyski —ż po grób” przez St—rostę i Wi™est—rostę or—z wrę™ze- 
nie n—grody dl— wl—ś™i™iel— n—jst—rszego zdję™i— wyst—wy

ISxIS fiesi—d— śląsk— z gwi—zdą TV Silesi— - kon™ert zespołu hUiT 
ueRy

IUxHH qwi—zd— Smprezy - KAfARiT ReK

IVxQH Uon™ert gwi—zdy TV Silesi— - zespól KARPyWSgZ PeWSVY

PHxHH Pierwszy w powie™ie PyueZ VeSiRyWY
P—tron—t medi—lny

X—jlepszy Produkt Powi—tu Strzele™kiego PHIO
bbb ZWYgSĘSTWy W UeTiqyRSS hZSAŁAVXyŚĆ PRyhUKgYtXA BBB

szepe STiRywxsgze
ukl—dów ™hlodzeni— tr—nsform—torów dużej mo™y 

wr—z z monitoringiem o^line pr—™y tr—nsform—tor—

Rozwiąz—nie te™hni™zne sz—f tr—nsform—torowy™h wr—z z monitoringiem tr—nsform—torów o 
dużej mocy posi—d— ™e™hy innow—™yjne w sk—li PolskiF Sterow—nie ukł—d—mi ™hłodzeni— pozw—l— 
n— ekologiczne i ekonomiczne wykorzyst—nie systemu tr—nsform—tor—F Poprzez nowoczesne steE 
row—nie zmniejsz— się zużycie energii n— potrzeby wł—sne tr—nsform—tor—d dostępny jest st—ły 
monitoringD h—ł—s pochodzącego od ukł—du zost—je obniżonyD — bezpieczeństwo i żywotność 
tr—nsform—tor— widocznie wzr—st—F

PPr inergo-Silesi— SpF z of of 
uIf ypolsk— PIf 

RU-IPH Z—w—dzkie 
wwwFenergosilesi—fpI 

telx CRV @UUA RT PH ITH 

pirm— EnergoESilesi— SpfZ o.of od wielu l—t jest producentem różnego rodz—ju wymienników z 
rozwiniętą powierzchnią wymi—ny ciepł—D które m—ją z—stosow—nie w ukł—dzie chłodzeni—F pirm— 
posi—d— dw— z—kł—dyx Autom—tyki i ghłodnicF W pierwszym z—kł—dzie produkow—ne są sz—fy wr—z 
z oprogr—mow—niem sterownik—D z—ś serwis uruch—mi—ny jest u klient—F pirm— z—jmuje się również 
doboremD dost—wą i komplet—cją elementów —utom—tyki przemysłowejF Produkow—n— jest szerok— 
g—m— czujników temper—turyD przezn—czonych do pr—cy w trudnych w—runk—chF pirm— świ—dczy 
również dor—dz— i pom—g— w wykonyw—niu ukł—dów pomi—rowychF Z—kł—d ghłodnic z—jmuje się 
projektow—niem ukł—dów chłodzeni— or—z produkcją chłodni mont—żemD remontem i serwisemF 
iNERqyESSViSSA spfzofof posi—d— wykw—lifikow—n— k—drę i upr—wnieni— or—z bog—ty p—rk m—E 
szynowyF

Profil firmyx

e —utom—tyk— przemysłow—
e systemy chłodzeni— m—szyn elektrycznych

e czujniki temper—tury

■terowanie Procesami Technofogicznym i

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


