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Wieczorem w niedzielê 22 stycznia
br. dobieg³y koñca dwudniowe miê-
dzynarodowe zmagania szczypiorni-
stów o Puchar Marsza³ka Wojewódz-
twa Opolskiego. Co prawda dru¿yna
gospodarzy ASPR Zawadzkie zajê³a
ostatnie 8 miejsce, ale samych meczy
nie odda³a bez zaciêtej walki, na co
chocia¿by wskazuje wyró¿nienie w
kategorii �najskuteczniejszy zawod-
nik� przyznane Adamowi Skrabani z
ASPR � zdobywcy 35 bramek. A tak-
¿e fakt, ¿e dru¿yna gospodarzy wy-
gra³a mecz z UHK Krems z Austrii
23:22, a Krems w dalszej fazie roz-
grywek rozegra³ mecz o III miejsce z
VIVE  Kielce. Zabrak³o zatem i tro-
chê szczê�cia i kilku czo³owych za-
wodników ASPR Zawadzkiego m.in.
Ireneusza Pop³awskiego, Tomasza
Jag³y, do uplasowania siê na wy¿szej
pozycji w tabeli. Po najwy¿sze lau-
ry - Puchar Marsza³ka Województwa
Opolskiego siêgnê³a dru¿yna VIVE
Kielce, która w meczu fina³owym
pokona³a dru¿ynê Olimpii z Piekar
�l¹skich 20:18. Chocia¿ nie wiadomo
czy kieleccy zawodnicy stanêliby na
najwy¿szym podium, gdyby nie ko-
niec regulaminowego czasu, poniewa¿
pocz¹tkowa du¿a ró¿nica punktów
topnia³a wraz z up³ywaj¹cymi na ta-
blicy minutami i w koñcówce zdecy-
dowanie skuteczniejszy okaza³ siê
team ze �l¹ska, zdobywaj¹cy z ka¿d¹
akcj¹ prowadz¹ce do wyrównania
bramki. Nagrody tak dla dru¿yn, jak i
zawodników w poszczególnych ka-
tegoriach zosta³y wrêczone m.in.
przez wicemarsza³ka Ewê Rurynkie-
wicz i Józefa Kotysia, burmistrza
Strzelec Opolskich Krzysztofa Fa-
bianowskiego, starostê strzeleckiego
Józefa Swaczynê. W koñcowej cere-
monii za ca³okszta³t dzia³alno�ci spor-
towej z³otymi odznakami zostali wy-
ró¿nieni Micha³ Jacek i Henryk Rus,
a srebrn¹ - Ryszard Ma�niak. Wy-
stawiaj¹c koñcow¹ ocenê turniejowi
nale¿y skonstatowaæ, ¿e impreza
by³a bardzo dobrze przygotowana, z
ciekaw¹ miêdzynarodow¹ obsad¹, za-
ciêt¹ rywalizacj¹ i dobran¹ otoczk¹
artystyczn¹, zatem za ca³o�æ 5 z plu-
sem. Gospodarzom a zarazem orga-
nizatorom turnieju ASPR Zawadzkie
nale¿¹ siê wyrazy uznania za sam¹
inicjatywê stworzenia weekendo-
wych sportowych atrakcji dla miesz-
kañców powiatu. A jak wskazuje du¿a
frekwencja widzów na trybunach, po-
mimo siarczystych mrozów takie im-
prezy �ruszaj¹� mieszkañców.

Polska Fundacja Dzieci i M³o-
dzie¿y og³osi³a rozpoczêcie progra-
mu Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolno�ci �Równaæ Szanse 2006 �
Ogólnopolski Konkurs Grantowy�.
Celem programu jest wsparcie inicja-
tyw spo³ecznych s³u¿¹cych wyrów-
nywaniu szans edukacyjnych, a tym
samym startu ¿yciowego m³odzie¿y.

O dofinansowanie projektów adreso-
wanych do m³odzie¿y w wieku od
13 do 19 lat z terenów wiejskich i
ma³ych miast (do 20 000 mieszkañ-
ców) mog¹ siê ubiegaæ: organizacje
pozarz¹dowe, gimnazja, szko³y
ponadgimnazjalne, miejskie i
gminne domy kultury, miejskie i
gminne biblioteki  - maj¹ce sie-
dzibê na terenie wsi lub miasta do
20 tysiêcy mieszkañców.
Dotacje bêd¹ przeznaczone na dzia-
³ania s³u¿¹ce wyrównywaniu szans
edukacyjnych m.in. poprzez:
· wykorzystanie mo¿liwo�ci, jakie
dla podniesienia poziomu kszta³ce-

nia i pobudzania aktywno�ci m³o-
dzie¿y stwarza rozwój technik infor-
macyjnych i nauk �cis³ych,
* pobudzanie aspiracji poznaw-
czych m³odzie¿y oraz kszta³towanie
w niej postaw aktywnych wobec rze-
czywisto�ci,
* tworzenie warunków sprzyjaj¹-
cych w³¹czaniu siê m³odzie¿y w dzia-
³alno�æ spo³eczn¹ i publiczn¹ oraz
innych form po¿ytecznego zagospo-
darowania czasu wolnego,
* podnoszenie umiejêtno�ci spo-
³ecznych m³odych ludzi,
* wspólne dzia³ania m³odzie¿y z
ró¿nych �rodowisk,
* poprawê jako�ci nauczania � kre-
owanie ponadstandardowej oferty
edukacyjnej i praktyczne wdra¿anie
nowoczesnych metod dzia³ania.
Wnioski o dofinansowanie mo¿na
sk³adaæ do 1 marca 2006 roku.
Szczegó³owe informacje o konkur-
sie i formularz znajduj¹ siê na
stronach internetowych: www.row-
nacszanse.pl, www.pcyf.org.pl

�Równaæ Szanse 2006 �
Ogólnopolski Konkurs Grantowy�

24 stycznia w sali narad Starostwa powiatowego w Strzelcach Opolskich
odby³o siê, adresowane do przedsiêbiorców z terenu powiatu strzeleckiego
potkanie informacyjne nt. Dzia³ania 3.4 "Mikroprzedsiêbiorstwa ZPORR oraz
funduszy po¿yczkowych i porêczeniowych w województwie opolskim. Spo-
tkanie to by³o organizowane przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opol-
skiego, Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej, Opolski
Regionalny Fundusz Porêczeñ Kredytowych, Regionalny Fundusz Po¿ycz-
kowy przy Fundacji Rozwoju �l¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, a
tak¿e przez stowarzyszenie "Promocja Przedsiêbiorczo�ci i Euro Info Centre
w Opolu.

Mimo mro�nej pogody spotkanie cieszy³o siê zainteresowaniem lokalnych
przedsiêbiorców, którzy wziêli w nim aktywny udzia³.

Przedsiêbiorcy siê szkol¹

Ministerstwo �rodowiska i Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej planuj¹ og³oszenie kolejnych rund

aplikacyjnych o dofinansowanie wniosków w ramach
Dzia³ania 2.4 SPO WKP

�WSPARCIE DLA INWESTYCJI W ZAKRESIE
DOSTOSOWYWANIA PRZEDSIÊBIORSTW DO WYMOGÓW

OCHRONY �RODOWISKA�.

Terminy kolejnych rund aplikacyjnych:
6 luty - 6 marzec 2006 r.
20 marca - 8 maja 2006 r.

22 maja - 26 czerwca 2006 r.

Celem Dzia³ania jest pomoc przedsiêbiorcom w inwestycjach wynikaj¹-
cych z wymogów ochrony �rodowiska.
Na lata 2004 - 2006 przewidziano dofinansowanie projektów z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotê 155,4 mln Euro.
Dofinansowaniu bêd¹ podlegaæ zarówno inwestycje polegaj¹ce na zmianie
technologii produkcji na bardziej przyjazn¹ �rodowisku, jak i inwestycje
�koñca rury�, ze szczególnym poparciem dla tych pierwszych.
Wsparcie inwestycji z zakresu ochrony �rodowiska adresowane jest do
wszystkich przedsiêbiorstw przemys³owych, których dzia³alno�æ negatywnie
wp³ywa na stan �rodowiska. Beneficjentami mog¹ byæ zarówno ma³e i �red-
nie, jak i du¿e przedsiêbiorstwa.

Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ na stronie internetowej:
www.ekoportal.pl

Turniej o Puchar Marsza³ka
Wyniki V Miêdzynarodowego Tur-
nieju Pi³ki Rêcznej o Puchar Mar-
sza³ka Województwa Opolskiego
1. VIVE Kielce
2. OLIMPIA Piekary �l¹skie
3. CHROBRY G³ogów
4. UHK Krems (Austria)
5. POVAZSKA Bystrica (S³owacja)
6. FRYDEK MISTEK (Czechy)
7. MIED� Legnica
8. ASPR Zawadzkie
Najlepszy zawodnik � Remigiusz
LASOÑ  (OLIMPIA Piekary �l¹skie)
Najlepszy bramkarz � Rafa³ BER-
NACKI  (VIVE Kielce)
Najskuteczniejszy zawodnik - SKRA-
BANIA Adam (ASPR Zawadzkie) �
35 bramek
Klasyfikacja fair play:
1. VIVE Kielce - 37 pkt.
2. OLIMPIA Piekary �l¹skie- 38 pkt.

Mecz o I miejsce

Mecz o I miejsce

Na widowni by³y t³umy

Ma¿oretki zagrzewa³y do walki


