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P O W I A T

S T R Z E L E C K I

XII MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ

T-shirty

KARATE RADA REGENTÓW 2006

zamiast

Ju¿ po raz 12 odby³y siê w Za-

wadzkiem 22 kwietnia br. zawody

karate w systemie WKF

Rada Re-

gentów 2006. W uznaniu osi¹gniêæ i

koszul

dowiadczenia organizatorów, Polski

Zwi¹zek Karate powierzy³ klubowi

przeprowadzenie zawodów jako ran-

kingowych w kategorii m³odzika

Strzeleccy samorz¹dowcy rozlunili krawaty, zrzucili bia³e koszule i
zamienili je na sportowe koszulki. Zamiast siedzieæ za biurkiem, odbijali pi³kê na siódmym ju¿ Turnieju Pracowników Samorz¹dowych w Pi³ce

samorz¹dowcy zamieniaj¹ pó³buty na adida-

sy, eleganckie garnitury

na

strój

sportowy

i

walcz¹ o puchar w tur-

nieju. W jednym czasie

na boisku w Hali Spor-

towej przy strzeleckim
Gimnazjum nr 2 odby-

wa³y siê 3 mecze. Aby
zagraæ w finale nale¿a³o
wyjæ

z

g r u p y.

Ta k ,

wiêc w jednej grupie

ka¿dy zagra³ mecz z
ka¿dym, a zwyciêzcy
p o wa l c z y l i w f i n a l e .

Walka by³a bardzo zaciêta, o czym wiadczy³y ma³e obra¿enia, jakich

dozna³ jeden z zawodników. Ale mimo to duch
walki

nie

opuszcza³

¿adnej dru¿yny, wrêcz

mecz o trzecie miejsce

Strzeleckie Starostwo Powiatowe tra-

dycyjnie ju¿ zaprosi³o dru¿yny siat-

karzy z Urzêdów Miast i Gmin na-

8 lokatê, a kilkoro zawodników upla-

sowa³o siê w pierwszej dziesi¹tce.

Siatkowej.

Jemielnica - Strzelce Opolskie -

(1992-91) i juniora m³odszego (1990-

89). W ubieg³ym sezonie klub w ogól-

nej klasyfikacji ogólnokrajowej zaj¹³

przeciwnie duch ten
wzmaga³ siê w miarê

up³ywu czasu. Co wiêcej, w przypadku, gdy

zabrak³o graczy w jakiej dru¿ynie,

siatkarze z dru¿yny przeciwnej uzupe³nili te luki i zasilili dru¿ynê prze-

Sêdzia g³ówny zawodów Tade-

usz Brudniak wysoko oceni³ poziom
zawodów. Wziê³o w nich udzia³ 222

zawodników z 16 klubów krajowych

i dwóch z Czech. Zawody odby³y

siê w konkurencjach kata indywidu-

alne, kata dru¿ynowe, kumite indy-

widualne i walki re¿yserowanej. Rozegrano 34 konkurencje na 3 plan-

szach. O godzinie 13 dokonano uro-

czystego otwarcia, podczas którego

wprowadzenia zawodników dokona-

³y ma¿oreteki z zespo³u Beta z

Ozimka (zdobywczyni pi¹tego miej-

sce na Mistrzostwach wiata w roku

2006). Dziewczêta zaprezentowa³y

swój program, z którym wystêpowa³y na tych mistrzostwach. Na zawodach gocili przedstawiciele Urzê-

du Marsza³kowskiego w osobie Magdaleny ¯elaznej, Starostwa Strzelec-

kiego w osobie radnego Piotra Ibroma, Burmistrz Ozimka Jan Labus,

Przewodnicz¹ca Urszula Taibert, wiceprzewodnicz¹cy Stanis³aw Kie³ek

i radny Tomasz Swoboda z Urzêdu
Miasta i Gminy w Zawadzkiem.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o zorganizo-

wanie zabawy fantowej z nagrodami
w postaci roweru górskiego, radioma-

gnetofonu, mieczy japoñskich zesta-

wów kosmetycznych i wiele innych

niespodzianek. W ogólnej klasyfikacji medalowej i punktowej zwyciê-

Mecz fina³owy - prawie liga

¿y³ Klub Karate Nidan przed LKS

Zarzewie Prudnik i Klubem Karate
Shobuken z £odzi. Kluby z Czech
uplasowa³y siê na pozycji 6. i 15.

Najlepszym zawodnikiem zosta³

Dariusz Sworeñ zdobywca trzech

z³otych medali w konkurencji kata i

kumite ind. oraz kata dru¿ynowe w
roczniku 1993-94. Na wyró¿nienie
zas³uguj¹ wszyscy zawodnicy klubu

z Nidana za walecznoæ i uzyskany
wynik w klasyfikacji generalnej.

Zarz¹d klubu dziêkuje wszyst-

kim instytucjom, firmom i osobom

prywatnym, którzy pomogli w orga-

nizacji turnieju. Instytucje dotuj¹ce
turniej: Zarz¹d Województwa Opol-

skiego, Zarz¹d Starostwa Strzeleckie-

go, Urz¹d Miasta i Gminy Zawadzszego powiatu na turniej siatkówki.
Tym razem zagra³o 7 dru¿yn samo-

rz¹dowców-siatkarzy: z Lenicy, Za-

wadzkiego, Jemielnicy i Strzelec
Opolskich, Opola (dru¿yna Urzêdu

Marsza³kowskiego) i Soest (dru¿yna

partnerskiego Powiatu Soest w Nad-

renii-Westfalii, Niemcy). W turnieju
udzia³ wziê³a równie¿ dru¿yna Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego.

Raz do roku, tym razem 22 kwietnia,

Kapitan zwyciêskiej dru¿yny
odbiera gratulacje

ciwników. Ostatecznie pierwsze miejsce, po zaciek³ej walce, zajê³a dru¿yna Urzêdu Miejskiego w Zawadz-

kiem, miejsce drugie przypad³o Urzê-

dowi Marsza³kowskiemu, a na podium na trzeciej pozycji stanê³a dru-

¿yna Urzêdu Gminy w Jemielnicy.
Puchary i dyplomy dla wszystkich,

a sportowe upominki dla pierwszych
trzech miejsc, wrêczy³ Strzelecki Starosta Józef Swaczyna.

kie, Ozimek i Dobrodzieñ.

Serdeczne podziêkowania kieru-

jemy te¿ w stronê indywidualnych

osób i lokalnych firm sponsoruj¹cych
imprezê.

Doæ
bezpiecznie
dok. ze str. 2
wych  do 599 z odnotowanych 657

Informacji nigdy za wiele
W strzeleckim starostwie

siêbiorców

4 kwietnia odby³o siê bezp³atne szkolenie dla przed-

zorganizowane przez Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i

Gospodarczej. Mia³o ono na celu zaprezentowanie i rozpropagowanie wiedzy na
temat dzia³ania ZPORR 3.4 Mikroprzedsiêbiorstwa.

G³owny jego cel to informacja: o tym, jak prawid³owo nale¿y wype³niæ wniosek, na

jakie inwestycje mo¿na otrzymaæ dotacje, gdzie i do kiedy nale¿y

wniosek z³o¿yæ.

w roku 2004.

Uczestnicy spotkania zobaczyli równie¿, jak wygl¹da prawid³owo wype³niony wnio-

cja o wykroczeniach. Ogó³em policja

poprowadzi³a Agata Ar-

Na sesji pad³a równie¿ informa-

odnotowa³a ich 804 (w roku 2004 
586), z czego najwiêcej, bo 350, to
wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu i porz¹dkowi ruchu na drogach.

O po³owê mniej, bo 155, stanowi¹

stwierdzone wykroczenia przeciwko
porz¹dkowi i spokojowi publicznemu, a na III miejscu w tej statystyce

figuruj¹ wykroczenia przeciwko mie-

niu - 140. W lad za wzrostem ogólnej iloci wykroczeñ nast¹pi³ wzrost

skierowanych przez policjê wniosków o ukaranie do s¹du grodzkiego
oraz wzrost na³o¿onych mandatów i
iloci pouczeñ przez policjantów.

sek. Tê czêæ szkolenia
tymowicz,

opolskiego
Centre.
W

doradca
Euro

z

Info

drugiej

czêci

równie¿

ofertê

spotkania zaprezento-

wano

funduszu po¿yczkowego oraz projekt opolskiej Izby Gospodarczej

"l¹sk". Dziêki prelekcji wicedyrektora Po-

wiatowego Urzêdu Pra-

cy w Strzelcach Opolskich

pana

Romana

Kusa, uczestnicz¹cy w

szkoleniu przedsiêbiorcy zapoznali siê z aktualnymi formami pomocy oraz z mo¿-

liwociami zatrudnienia bezrobotnych oferowanych przez strzelecki PUP.

