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P O W I A T

Baniowe podró¿e po wiecie

S T R Z E L E C K I

III Powiatowy Konkurs Ekologiczny
9 grudnia w Liceum Ogólnokszta³-

c¹cym imienia Mieszka I w Zawadz-

kiem odby³ siê III Powiatowy Kon-

kurs Ekologiczny dla m³odzie¿y szkó³

ponadgimnazjalnych, przygotowany

przez biologa  mgr Miros³awê K¹-

dzio³kê w ramach dzia³añ Stowarzy-

szenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Kultury w Powiecie Strzeleckim.

Dru¿yny rozwi¹zywa³y test eko-

logiczny, analizowa³y zale¿noci i zakresy tolerancji, mia³y te¿ okazjê wy-

kazania siê du¿¹ znajomoci¹ polskich

parków narodowych, grzybów, rolin

chronionych, p³azów i gadów.

Konkurs przebiega³ w przyjaznej

atmosferze. Pierwsze miejsce zdoby-

³a dru¿yna LO ze Strzelec Opolskich,
drugie dru¿yna LO z Zawadzkiego, III

i IV miejsca zajê³y kolejno: dru¿yna
ZSZ ze Strzelec Opolskich oraz dru-

Ostatni raz w bie¿¹cym roku, w

przecz¹ obiegowym opiniom poja-

czytelni Miejsko- Gminnej Bibliote-

sjach, a przekonuj¹cych o zaniku kul-

wi¹tecznej i miko³ajkowej scenerii

ki Publicznej, spotka³y siê z ma³ymi

s³uchaczami wolontariuszki z Liceum

Ogólnokszta³c¹cego im. W³. Broniew-

skiego dzia³aj¹ce na rzecz akcji ,,Ca³a
Polska czyta dzieciom.

Kampania edukacyjno  spo³ecz-

na, zainicjowana w ca³ym kraju przez

Fundacjê ABC XXI  Program Zdro-

braku zaanga¿owania m³odzie¿y w
dzia³alnoæ charytatywn¹ i spo³eczn¹.

Realizowany od padziernika projekt
,,Baniowa podró¿ po wiecie wpro-

wadzi³ dotychczas ma³ych s³uchaczy

w kulturê Sudanu, Peru i Wêgier. Odbywane w wyobrani podró¿e nie

tylko integruj¹ spotykaj¹c¹ siê co

idei g³onego czytania dzieciom ksi¹-

nieocenionych korzyci: jêzyko-

¿ek jako alternatywy dla niesprzyja-

j¹cych prawid³owemu rozwojowi
wzorców kultury telewizyjno  kom-

miesi¹c grupê, ale i przynosz¹ szereg
wych, terapeutycznych, wycho-

wawczych i spo³ecznych.

Niew¹tpliwie mi³ym akcentem

puterowej.

koñcz¹cym cykliczne spotkania wo-

rzecz fundacji ju¿ drugi rok: Christi-

w czasie przedwi¹tecznej imprezy

Wolontariuszki, pracuj¹ce na

ne Przyby³a, Daria ¯elena, Justyna

i Judyta Padzior, z powodzeniem

Klub Mi³oników Kina
przy Klubie Uczniowskim @ctiv@ Zawadzkie

tury s³owa pisanego i czytanego oraz

wia Emocjonalnego, ma na celu

przede wszystkim propagowanie

¿yna ZSZ z Zawadzkiego.

wiaj¹cym siê w publicznych dysku-

lontariuszek i ich s³uchaczy sta³y siê

zabawy oraz s³odki poczêstunek.

Dorota Maækula

nia na Rzecz Rozwoju Edukacji i

c¹cego im Mieszka I przyjê³a projekt

W okresie od stycznia do czerw-

mocniej siê w niego zaanga¿owaæ. Do

wano 30 listopada 2005. Wród 107

mia³y miejsce cotygodniowe spotka-

ponad 20 osób, a organizator liczy,

pomys³ Szymona Kubala  ucznia

kinematografi¹. Polegaæ one bêd¹ na

Mieszka

Klubu

mowych oraz dyskutowaniu na te-

Pomys³odawca wierzy, ¿e dzia³alnoæ

Projekt, na którego realizacjê Polsko-

s¹ tak¿e spotkania dla m³odzie¿y

wziêcie przyniesie korzyæ zarówno

We wrzeniu og³oszono konkurs

Równaæ Szanse 2005  II Regional-

Kultury w Powiecie Strzeleckim.

bardzo ciep³o i postanowi³a jeszcze

1086 wniosków. Wyniki zaprezento-

ca 2006 r., w budynku liceum, bêd¹

Klubu Mi³oników Kina wst¹pi³o ju¿

nagrodzonych wniosków znalaz³ siê

nia m³odych ludzi zainteresowanych

¿e bêdzie ich jeszcze wiêcej.

Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.

ogl¹daniu wybranych produkcji fil-

ca³ tak¿e zawadczañski MOKSiR.

Uczniowskiego @ctiv@ Zawadzkie.

maty przez nie poruszane. W planie

osób zaanga¿owanych w przedsiê-

Amerykañska Fundacja Wolnoci i

Gminy Zawadzkie. Czêæ rodków

im, jak i spo³ecznoci szkolnej i lo-

przeznacz¹ 7000 z³, odbywaæ siê bê-

na zakup filmów DVD.

kina i projekcji filmowych.

ny Konkurs Grantowy. Wp³ynê³o

I-go

i

cz³onka

Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿

(ok. 3000 z³) zostanie przeznaczona

dzie pod patronatem Stowarzysze-

M³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³-

Pomoc przy jego realizacji obie-

kalnej, w której niestety zabrak³o ju¿

Szczypiornici LO Zawadzkie w finale

Dyplomy szachowe
zosta³y wrêczone!

Mæska reprezentacja piùkarzy

ræcznych z LO im. Mieszka I w Za-

wadzkiem idzie jak burza w rozgryw-

kach szkóù ponadgimnazjalnych w ra-

mach Licealiady. Pewnie zwyciæýyùa

kolejno w rozgrywkach powiatowych

oraz ¼ finaùu wojewódzkiego, orga-

nizowanych na hali sportowej w Za-

wadzkim zapewniaj¹c sobie udzia³ w
pó³finale wojewódzkim.

Odby³ siê on 8 grudnia w sali szko-

³y podstawowej nr 29 w Opolu. W
szranki mia³y stan¹æ 4 dru¿yny (LO
Zawadzkie, zespó³ z Otmuchowa oraz

dwie dru¿yny z Opola), graj¹c syste-

mem ka¿dy z ka¿dym 2x15min. Nie-

stety nie dotar³a dru¿yna z Otmucho-

wa, wiêc zosta³y rozegrane tylko trzy

mecze. Pierwsze miejsce i komplet

zwyciêstw zapewni³a sobie dru¿yna

VI LO w Opolu, drugie miejsce z jedn¹
wygran¹ i jedn¹ pora¿k¹ - LO Zawadzkie. Te w³anie dru¿yny awan-

sowa³y do czwórki najlepszych dru-

¿yn pi³ki rêcznej w naszym woje-

7 grudnia w Domu Kultury w

Strzelcach Opolskich odby³y siê Mistrzostwa Szkó³ Ponadgimnazjalnych

Powiatu Strzeleckiego w szachach. W
turnieju brali udzia³ zawodnicy trzech

szkó³ naszego powiatu. LO Zawadz-

kie reprezentowali: Pawe³ Ponitka,

Micha³ Wêglarz, Tomasz Koperski,

Rafa³ Potempa, ZSZ nr 1 Strzelce

Opolskie - Katarzyna Jankowska, Ire-

na Gawlik, Andrzej Karczewski,
£ukasz Rogulski, Adem Mallem, Ar-

kadiusz Horoszczak, ZSO Strzelce

Opolskie - Marek Porada, Bartosz
Piwowarczyk, Bartosz Borycki.

Zawodnicy rozegrali turniej sys-

temem szwajcarskim. Ka¿dy z nich

gra³ siedem partii. Dwóch zawodników zdoby³o najwiêksz¹ iloæ punk-

tów. Dodatkowe punkty zadecydo-

wa³y o zajêtych miejscach. Mistrzem
powiatu strzeleckiego w roku szkol-

nym 2005/2006 jest Bartosz Borycki

z ZSO Strzelce Opolskie. Kolejne

miejsca zajêli: Andrzej Karczewski z

ZSZ nr 1 Strzelce Opolskie, Bartosz

wództwie, a o kolejnoci zadecyduje

turniej fina³owy, który odbêdzie siê
w lutym w Opolu.

Piwowarczyk z ZSO Strzelce Opol-

Turniej koszykówki olimpiad specjalnych

skie, Rafa³ Potempa z LO Zawadz-

kie. W grupie dziewcz¹t najlepsza

okaza³a siê Katarzyna Jankowska z

ZSZ nr 1 Strzelce Opolskie. Drugie
miejsce zajê³a Irena Gawlik równie¿

z ZSZ nr 1 Strzelce Opolskie. Zawodnicy ci zakwalifikowali siê do za-

wodów pó³fina³owych województwa

opolskiego.

Organizatorzy turnieju  nauczy-

ciele ZSZ nr 1 Strzelce Opolskie -

Bogus³aw Furman i Gabriela Szmigielska wszystkim szachistom ¿ycz¹

spe³nienia marzeñ i dalszych wybitnych osi¹gniêæ w karierze ¿yciowej.

Mamy nadziejê, ¿e w przysz³oci

Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich

równie¿

w³o¿y

swój

wk³ad w rozwój kulturalnofizycz-

ny naszych uczniów i nagrodzi mistrzów.

G. Szmigielska

29. listopada w hali sportowej Ze-

Impreza odby³a siê w ramach obcho-

Strzelcach Op. odby³ siê VI Regional-

skiego Tygodnia Koszykówki, przy-

spo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
ny Turniej Koszykówki Olimpiad

Specjalnych. Organizatorem zawo-

dów by³a sekcja Olimpiad Specjalnych

SZCZYG£Y dzia³aj¹ca w Zespole
Szkó³ Specjalnych im. A Kamiñskie-

go w Strzelcach Op. Turniej odby³ siê

pod honorowym patronatem strzeleckiego

Starostwa

Powiatowego.

Uczestniczy³o w nim 81 zawodników

z 13 dru¿yn, reprezentuj¹cych 11 sek-

cji zrzeszonych w Olimpiadach Specjalnych z terenu województwa opol-

skiego: Strzelec Op., Zawadzkiego,

Kad³uba, Opola, Nysy, Kêdzierzyna-

Kola, G³ogówka, Jêdrzejowa, Czar-

now¹sów, Kluczborka i Pruszkowa.

we. W zawodach triumfowa³y dru-

dzonego w 46 pañstwach Europej-

¿yny: DELFINEK z Kad³uba, FILIP

padaj¹cego na okres 29.11.  5.12 br.,

jowa  wród mêskich oraz ORZE£

a jej celem jest popularyzacj i rozwój
koszykówki jako dyscypliny sportu

uprawianej przez osoby z niepe³no-

z Zawadzkiego, SMERFY z Jêdrzez Pruszkowa  wród ¿eñskich.
Dzielnie spisywa³y siê dru¿yny

strzeleckich SZCZYG£ÓW zajmuj¹c

sprawnoci¹ intelektualn¹. Uwietni³

w swych kategoriach drugie miejsca.

To m a s z Wi l c z e k  c z t e r o k r o t n y

dzeni

go sw¹ obecnoci¹ specjalny goæ 

mistrz oraz dwukrotny wicemistrz

Polski, zawodnik m.in. ZEPTERA 

Wszyscy zawodnicy zostali nagromedalami

i

plakietkami.

Oprócz tego ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami¹tkow¹ koszulkê oraz na-

L¥SK Wroc³aw, PROKOMU 

grody rzeczowe..

rozpoczynaj¹cy karierê w POGONI

stêpy zespo³u tanecznego M£ODE

TREFL Sopot, LEGII Warszawa, a
Prudnik.

Na boisku rywalizowa³y 4 dru-

¿yny ¿eñskie oraz 9 mêskich, podzie-

lone na cztery grupy sprawnocio-

Ozdob¹ zawodów by³y tez wy-

GWIAZDY dzia³aj¹cego w wietli-

cy Integracyjnej Zespo³u Szkó³ Spe-

cjalnych w Strzelcach Op.

dok. na str. 8

