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POWIAT STR Z E LE C K I

III Miko³ajkowy
Turniej Halowej Pi³ki No¿nej

Sobotni dzieñ  5 grudnia up³yn¹³ pod k¹tem wielkich emocji
sportowych. Po raz trzeci z rzêdu na
hali sportowej w Kolonowskiem
odby³ siê Miko³ajkowy Turniej Halowej Pi³ki No¿nej, pod patronatem
Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyny. Coroczn¹ tradycjê organizowania tej imprezy kultywuje Ludowy Klub Sportowy Zieloni ze Spóroka. Na próbê swoje umiejêtnoci gry
w pi³kê halow¹ wystawi³o szeæ zespo³ów juniorów (rocznik 1991 i
m³odsze). Przed rozpoczêciem rozgrywek zdecydowanym liderem turnieju by³ MKS Kluczbork, który
obecnie nosi tytu³ mistrza jesiennej
rundy Opolskiej Ligi Juniorów. Kolejnymi pretendentami do miana zwyciêzcy byli: Polonia Bytom (plasuj¹ca siê na 6 miejscu w l¹skiej Lidze
Juniorów), Piast Strzelce Opolskie (3
miejsce w Opolskiej Lidze Juniorów
M³odszych) oraz dru¿yny ze strzeleckiej A klasy  Unia Kolonowskie
(lider grupowy po jesiennej rundzie),
LZS Staniszcze Wielkie i wystêpuj¹cy jako gospodarze LKS Zieloni
Spórok.
Od samego pocz¹tku atmosfera
by³a gor¹ca. Zespo³y podzielone by³y
na dwie grupy. W rozgrywkach grupowych wy³oniono cztery najlepsze
dru¿yny, które rywalizowa³y w pó³fina³ach. Nie brakowa³o tak¿e niespodzianek. W pierwszym swoim me-

czu MKS Kluczbork w karnych przegra³ z Piastem (1 do 3). Grê zdominowa³a dru¿yna z Bytomia, która w
pierwszej fazie rozgrywek zdoby³a
³¹cznie a¿ 23 gole. Do kolejnych etapów gry nie zakwalifikowa³y siê zespo³y: Piast Strzelce Opolskie oraz
LKS Zieloni Spórok. Zmierzyli siê
oni w walce o V i VI miejsce. Pocz¹tkowo walka wygl¹da³a na wyrównan¹, jednak po kilku minutach dru¿yna gospodarzy os³ab³a, a przewaga przeciwnika z ka¿d¹ kolejn¹ minut¹ ros³a. W walce o III i IV miejsce
zmierzy³y siê LZS Staniszcze Wielkie oraz Unia Kolonowskie. Od razu
na prowadzenie wysun¹³ siê zespó³
Kolonowskiego, jednak do ostatnich
sekund Staniszcze nie odpuszcza³o,
odbieraj¹c kolejne punkty jeden po
drugim. Wszyscy z niecierpliwoci¹
wyczekiwali fina³u. Gra okaza³a siê
bardzo agresywna. Sêdzia nie raz by³
zmuszany odsuwaæ od gry na karê
czasow¹ zawodników to jednej, to
drugiej dru¿yny. Wynik meczu ci¹gle
pozostawa³ nierozstrzygniêty. W
koñcówce drugiej po³owy szala zwyciêstwa zaczê³a przechylaæ siê na stronê Polonii Bytom, która coraz czêciej rozgrywa³a dobre akcje w ofensywie. Na minutê przed zakoñczeniem pad³ strza³, który omin¹³ bramkarza dru¿yny Kluczborka i wpad³
do bramki. Dru¿yna ze l¹ska objê³a
prowadzenie, które utrzyma³a do

koñca meczu. Polonia Bytom zajê³a
pierwsze miejsce. Przypieczêtowa³ to
wielki puchar zwyciêzcy turnieju,
wrêczony przez Bogdana Pietraczuka - prezesa Podokrêgu Opolskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Strzelcach
Opolskich. Najlepszym pi³karzem
turnieju komisja wybra³a Andrzeja
Bonka z Unii Kolonowskie. Najlepszym strzelcem turnieju (7 zdobytych goli) okaza³ siê pi³karz Polonii
Bytom: Rola Daniel, natomiast najlepszym bramkarzem  mimo przegranej w finale  zosta³ pi³karz MKS
Kluczbork: K³osowski Mi³osz.
£¹cznie w turnieju wziê³o udzia³
62 zawodników skupionych w 6 dru¿ynach; meczami kierowa³o 5 sêdziów; rozegrano ich 11, w tym 6 w
fazach grupowych  ka¿dy po 20 min;
strzelono 74 bramki; nie odnotowano ¿adnych kontuzji.
Innych atrakcji tak¿e nie brakowa³o. Przerwy miêdzy meczami umila³ zespó³ ma¿oretek / cheerleaderek
Axis z Kad³uba, który dodatkowo
mobilizowa³ rozgrzewaj¹cych siê pi³karzy do walki. Organizatorzy zadbali, aby ka¿dy uczestnik turnieju nie
tylko siê ugasi³ pragnienie, ale po tak
ciê¿kim wysi³ku, tak¿e zjad³ dobry
obiad i deser. Ca³a impreza nie odby³aby siê, gdyby nie pomoc licznych
sponsorów, którym z tego miejsca serdecznie dziêkujemy.
(deja)

Nowe pokolenie ju¿ gra

Czy w siatkówkê musz¹ graæ zespo³y szecioosobowe? Tak, ale niekoniecznie  zreszt¹ znacie dwójki z
siatkowej pi³ki pla¿owej. Tak¿e zupe³ni nowicjusze graj¹ w minipi³kê
siatkow¹, w systemie 2x2; 3x3, 4x4.
I nawet mistrzostwa Polski s¹ rozgrywane w tej minisiatkówce. Tak¿e
nowicjusze, uczniowie strzeleckich
szkó³ podstawowych zrzeszeni w US
Karo graj¹ w taki w³anie sposób.
Z pocz¹tkiem czerwca 2009 Fundacja Polska Siatkówka rozpoczê³a
realizacjê projektu pod nazw¹ Siatkówka  nauka plus wychowanie.
Projekt jest finansowany z dotacji
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Programu Operacyjnego  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w obszarze wsparcia rozwi¹zywanie problemów dzieci i m³odzie¿y.
W ramach projektu zosta³y utworzone 32 grupy zajêciowe we wsiach
i ma³ych miejscowociach do 40 tys.
mieszkañców (po 2 grupy w wieku
11-13 lat na województwo  jedna
dziewcz¹t, druga ch³opców), w których nauczyciele wychowania fizycznego b¹d wykwalifikowani trenerzy pi³ki siatkowej prowadz¹ systematyczne zajêcia propaguj¹ce pi³kê siatkow¹ jako formê przeciwdzia³ania patologiom, przemocy w szko³ach oraz integracji spo³ecznej, w tym
ze rodowiskiem rówieników, rodziców, wychowawców i miejscowych
w³adz.
W ramach projektu zatrudniono
32 nauczycieli / trenerów w okresie

Po próbnej maturze
z matematyki
tylko 6 osób z dwóch klas!).
- Ale te¿ trzeba przyznaæ, ¿e
uczniowie nie za bardzo przy³o¿yli
siê do tego próbnego egzaminu 
pierwsi wychodzili z sali po 25 minutach od jego rozpoczêcia, a jedna
trzecia zrobi³a to po godzinie.
W tej szkole próbny egzamin zdawa³o 223 osób: lepiej wypadli uczniowie technikum (by³o ich 196) ni¿ z
liceum profilowanego: z 27 zdaj¹cych
wymagane minimum osi¹gnê³o tylko
19%!

3 listopada uczniowie po raz
pierwszy od 25 lat przymierzyli siê
do egzaminu maturalnego z matematyki. Na szczêcie próbnego: z ponad 350 tys. maturzystów w kraju
76% zda³o go, czyli przekroczy³o
wymagane minimum 30 procent
punktów z 50, które mo¿na by³o uzyskaæ. Statystyczny maturzysta zdoby³ 23,31 pkt. (czyli mniej ni¿ po³owê). Wyniki na pocz¹tku grudnia og³osi³a Centralna Komisja Egzaminacyjna: w liceach ogólnokszta³c¹cych zda³o 88 proc. uczniów (redni wynik to
27,72 pkt.); w technikach - 60 proc.
pisz¹cych (redni wynik wynosi³
17,72 pkt.).

Nie jest te¿ zadowolony dyrektor LO w Zawadzkiem Ryszard Pagacz . - Nasi uczniowie pisali dwie
próbne matury z matematyki: zestaw
zadañ przygotowanych przez OPERON, które ocenialimy w szkole i
drug¹  przygotowan¹ przez CKE.
Przy tej ogólnopolskiej osi¹gnêlimy
lepsze wyniki, ale nadal niezadowalaj¹ce: z 79 uczniów 27 obla³oby maturê, gdyby odbywa³a siê ona naprawdê. Jest wielu uczniów, którym do
wymaganych 30% punktów brakuje
2%, czyli jednego zadania  ale czy to
co zmienia? Matura nie jest zaliczona. Mo¿e by³oby inaczej, gdyby pisz¹cy bardziej skoncentrowali siê na
tej próbie, a nie podeszli do niej w
sposób tak luny.
Musimy co z tym zrobiæ  mówi
dyrektor Pagacz  ale powinnimy to
zrobiæ wszyscy razem: trudno przecie¿ pomóc komu, kto nie chce tej
pomocy. Od wrzenia w szkole s¹
konsultacje  wiêkszoæ z nich nie
korzysta, a szkoda.

14 grudnia wyniki dotar³y do
wszystkich szkó³. Jak wypad³y w
naszym powiecie?
Wyniki nie s¹ takie z³e, jak siê
obawialimy - mówi Piotr Lepiorz,
dyrektor ZSZ w Zawadzkiem. - Na
49 uczniów w trzech klasach maturalnych zda³y 34 osoby, czyli 69,4%.
Oznacza to, ¿e w naszej szkole zda³o
ich wiêcej, ni¿ wynosi rednia w kraju. Ale z drugiej strony pamiêtaæ nale¿y, ¿e to tylko próbna matura: jej
wynik cieszy, ale przed nami ten
prawdziwy egzamin  w maju. Im
bardziej siê zbli¿a ten termin, tym
uczniowie staj¹ siê bardziej odpowiedzialni i czêciej bywaj¹ na konsultacjach.
Nie jestem zadowolona, bo zdawalnoæ na poziomie 58% to nie
jest dobry wynik  przyznaje Halina Kajstura, dyrektor ZSZ nr 1 w
Strzelcach Opolskich.
W tej szkole próbny egzamin zdawa³o 223 osób: lepiej wypadli uczniowie technikum (by³o ich 196) ni¿ z
liceum profilowanego: z 27 zdaj¹cych
wymagane minimum osi¹gnê³o tylko
19%!
- Mo¿e to da im do mylenia 
mówi dyrektor Kajstura. - Bo przecie¿ to dla nich sygna³, ¿e trzeba siê
zabraæ do pracy (na razie realizowany jest materia³ klasy IV, ale w II pó³roczu zaczn¹ siê powtórki) i jednak
korzystaæ z konsultacji z tego przedmiotu (wczoraj by³o obecnych na nich

Najlepiej spisali siê uczniowie
strzeleckiego LO: na 143 zdaj¹cych
obla³a tylko 1 osoba.
U nas zda³o 99,3% maturzystów,
czym znacznie przewy¿szamy wyniki w województwie (76,5%), podobnie jak zdobyt¹ iloci¹ punktów
(nasza rednia wynosi 31,75%) - cieszy siê dyrektor Jan Wróblewski.
Ale przestrzega, podobnie jak
pozostali dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych: to tylko próba. Gdyby w maju uda³o siê powtórzyæ wynik  rzeczywicie mia³bym powody
do radoci  dodaje.
mg

Czy znasz ten adres?
To czysty zysk!

od czerwca do grudnia 2009r., zorganizowano w okresie wakacyjnym
pó³kolonie lub kolonie dla grup zajêciowych, zapewniono bezp³atny
wstêp na mecze fazy grupowej Mistrzostw Europy Kobiet w Pi³ce Siatkowej (Katowice, Wroc³aw i Bydgoszcz) uczestnikom projektu, zapewniono bezp³atny wstêp na mecze PlusLigi i PlusLigi Kobiet uczestnikom projektu, zorganizowano wojewódzkie turnieje pi³ki siatkowej,
ka¿da z grup zajêciowych otrzyma³a
wsparcie w postaci strojów sportowych i pi³ek, przeprowadzono zajê-

cia sportowe jak równie¿ spotkania
dotycz¹ce profilaktyki wykluczeñ
spo³ecznych i patologii.
Partnerzy projektu  Wojewódzkie Zwi¹zki Pi³ki Siatkowej, wytypowali 32 nauczycieli / trenerów, którzy wziêli udzia³ w szkoleniu w Spale. Wszyscy uczestnicy spotkania
podeszli do swoich zadañ z zapa³em
i podkrelali, ¿e akcje kierowane
szczególnie do dzieci i m³odzie¿y z
ma³ych orodków s¹ niezwykle potrzebne i bardzo cenne z punktu widzenia wychowawczego i sportowego.

Ju¿ 70 firm i instytucji naszego powiatu korzysta z DARMOWEJ promocji swoich produktów i
us³ug w sieci. Wszystko to dziêki
Portalowi Strzeleckiego Przedsiêbiorcy! To oryginalny projekt PUP
w Strzelcach Opolskich, dziêki
któremu Wasza firma zyskuje oryginalne narzêdzie reklamowe i
marketingowe.
Wystarczy ZALOGOWAÆ SIÊ,
a otrzymacie Pañstwo dostêp do pe³nej wiedzy o planowanych przetargach w powiecie, terenach inwestycyjnych, ulgach dla inwestorów czy
szkoleniach. Jeli wiêc jeste zainteresowany znalezieniem partnera biznesowego lub chcia³by tu zainwestowaæ  sprawd, co oferuje Powiat
Strzelecki.

www.portal-strzelce.pl
Na Portalu znajdziesz równie¿:
- bazê firm, przedsiêbiorstw i instytucji,

-

bazê ofert przetargowych i ofert
pracy,
- bazê terenów inwestycyjnych,
- porady ekspertów dotycz¹ce podatków, przepisów gospodarczych czy warunków zak³adania
dzia³alnoci gospodarczej,
- informator przedsiêbiorcy ze
szczegó³owymi informacjami dotycz¹cymi dotacji z UE na rozwój przedsiêbiorczoci oraz kalendarz aplikowania o te rodki,
- aktualnoci z internetu z bie¿¹cymi informacjami gospodarczymi z kraju i ze wiata, aktualnoci z ZUS i US, informacje o pracach Sejmu i rz¹du, nowoci z
dziedziny prawa i podatków.
Portal to narzêdzie reklamowe i
marketingowe. Ka¿da zalogowana firma ma mo¿liwoæ prezentowania
swojej oferty w sieci, czyli  bez kosztów  uzyskujecie Pañstwo zupe³nie
nowe mo¿liwoci prezentacji poza
regionem, w którym ju¿ Wasza firma
jest znana.

