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P O W I A T

O Unii
wiedz¹
najwiêcej

S T R Z E L E C K I

II miejsce w województwie
dla LO w Zawadzkiem

Po raz drugi ju¿ Stowarzysze-

nie na Rzecz Rozwoju Edukacji i

Kultury w Powiecie Strzeleckim

zorganizowa³o Konkurs Wiedzy o

Unii Europejskiej. Jego uczestni-

cy mieli do pokonania dwa etapy:
test sk³adaj¹cy siê z 50 pytañ i etap

ustny sk³adaj¹cy siê z 90 pytañ.

Cztery szko³y uczestnicz¹ce w

rozgrywkach to: ZSO im. W. Bro-

niewskiego w Strzelcach Op., ZSZ

Nr 1 w Strzelcach Op., LO im. Mieszka I w Zawadzkiem i ZSZ w Zawadz-

kiem.

I to w³anie w tej ostatniej szkole

uczestnicy przyst¹pili do konkursowych zmagañ 14 grudnia.

Szko³y reprezentowane by³y

przez 5-osobowe dru¿yny. Po tecie

pisemnym I miejsce zaj¹³ ZSO w

Strzelcach Op. ze 148 pkt, na II miejscu uplasowa³ siê ZSZ w Zawadzkiem ze 140 pkt, na III - ZSZ Nr w

Strzelcach Op., a na IV - LO w Zawadzkiem.

Do ustnego fina³u zakwalifikowa-

³o siê 9 uczniów. Po wstêpnych od-

powiedziach, do cis³ego fina³u we-

sz³o troje uczniów.

Ostatecznie zwyciê¿y³a Ewa

Adamin z ZSZ w Zawadzkiem, tu¿

za ni¹ uplasowa³a siê Zofia Wiesz-

czeczyñska z tej samej szko³y, a

III miejsce zaj¹³ Szymon Owcza-

rek ze strzeleckiego ZSO.

15 grudnia

ganizowane

b.r. odby³o siê or-

przez

wody Pani El¿biety Rutkowskiej,

Opolskiego

Opolskiego Kuratora Owiaty Pana

strza Strzelec Opolskich woje-

Strzeleckiego Józefa Swaczyny ode-

Kuratora Owiaty oraz Burmi-

wódzkie podsumowanie wspó³za-

wodnictwa sportowego szkó³ oraz

Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport.

Uroczystoæ odby³a siê w sali wi-

dowiskowej Miejsko Gminnego

Orodka Kultury w Strzelcach Opol-

skich. Dokonano podsumowania ry-

walizacji sportowej m³odzie¿y odpo-

wiednio szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych

oraz specjalnych.

Franciszka Minora oraz Starosty
brali dyrektor szko³y Pan Ryszard

Pagacz i nauczyciel wychowania fizycznego Pan Kazimierz Kubal. Uro-

czystoæ przebiega³a w bardzo mi³ej

atmosferze, g³ównie dziêki prowadz¹cemu ca³e spotkanie Janowi Zubkowi. Dziêki osobistemu zaanga¿owa-

niu w propagowaniu wszystkich

odcieni aktywnoci sportowej oraz

znajomoci wiêkszoci uczestników
spotkania wprowadzi³ on wród za-

proszonych z ca³ego województwa

By³o nam szczególnie mi³o gdy

goci icie rodzinn¹ atmosferê. Ca³o-

nadgimnazjalnych miejsce II zajê³o Li-

stêpy dzieci ze szkó³ i przedszkoli

og³oszono, i¿ w kategorii szkó³

po-

ceum Ogólnokszta³c¹ce z Zawadzkie-

go. Gratulacje i nagrody z r¹k Woje-

1,4 tony puszek aluminiowych, 10 ton butelek plastikowych PET i 25,5 ton makulatury

ci dope³ni³y bardzo ¿ywio³owe wy-

strzeleckiej gminy.

Piêkny stó³
to dzie³o sztuki

to plon tegorocznego konkursu zbiórki surowców wtórnych.

Segregujmy odpady

Wyniki imponuj¹ce, przyznancie

Pañstwo, bo przecie¿ takie iloci
wiadcz¹ o ogromnym zaanga¿owa-

niu m³odych zbieraczy. Wystarczy

15 grudnia w Zespole Szkó³

uwiadomiæ sobie tylko, jak lekkie s¹

Dekorowanie sto³ów na ró¿ne

podstawowych, specjalnych i gimna-

okazje, zorganizowany przez

zjów powiatu strzeleckiego.

Segregacja odpadów to w dzisiej-

micznych pod przewodnictwem

aby sta³a siê nawykiem - potrzebne

Ma³gorzaty Tacicy.

jest przyzwyczajenie do takiego poW³anie dlatego od kilku ju¿ lat orga-

grupach. Byli to uczniowie klas:

niowych zanotowa³o Publiczne

norodne i bardzo ciekawe np.:

Przedszkole w Raszowej Oddzia³

Ostatnia Wieczerza, B³êkit-

w £¹kach Kozielskich, gdzie red-

Raszowej

z wynikiem 6,75 kg pu-

szek na osobê, a III miejsce zajê³o

Publiczne Przedszkole w Zalesiu

Oddzia³ w Lichyni - gdzie dzieciaki zebra³y po 4,3 kg na osobê.

Prawdziwym indywidualnym re-

kordzist¹ wród przedszkolaków zo-

sta³ Szymon Biliñski z Publicznego Przedszkola w Raszowej, któremu uda³o siê zgromadziæ a¿ 130,7 kg

tof Hatlapa z Publicznej Szko³y Podstawowej w B³otnicy Strzeleckiej W drugiej konkurencji - zbiórce

butelek plastikowych PET bezapelacyjnie

zwyciê¿y³o

Publiczne

Przedszkole w Dziewkowicach
Oddzia³ Zamiejscowy w Warm¹to-

wicach, gdzie dzieciaki zebra³y po
75,368 kg butelek na osobê. II miej-

sce zdoby³o Publiczne Przedszko-

le w Zalesiu Oddzia³ w Lichyni,

gdzie zebrano po 57,6 kg na osobê, a

lorz
6.

du¿e zdolnoci manualne, jury zdecydowa³o przyznaæ dwie pierwsze,
dwie drugie i dwie trzecie nagrody
oraz trzy wyró¿nienia:

1.

zwyciê¿y³a Anna Cieniawska z Pu-

lik, Katarzyna Hanula, Joan-

blicznego Przedszkola Nr 5 w Strzel-

cach Opolskich, która zebra³¹ 398 kg
nadleniczy Zdzis³aw Siewiera z Nadlenictwa Zawadzkie

c.d. str. 8

na Kandora
I miejsce  Stó³ Bo¿onarodzeniowy kl. III TG,

TG,

¯aneta

Wyró¿nienie  Stó³ wi¹teczny kl. V TG, Grzegorz Bakalarczyk, Krzysztof Bakalarczyk, Marcin Gatner
Wyró¿nienie  Nim Zab³ynie Pierwsza Gwiazdka kl.
III TG, Joanna Adamik, Gabriela Prusko, Ewa Piszniok,
Ewa Królewicz

9.

Wyró¿nienie  Ostatnia Wieczerza II TG, Robert Deja,
Piotr Matuszek, Arkadiusz Horoszcz

Nagrody, które otrzymali ucznio-

I miejsce  Stó³ Myliwski
kl. V TG, Marzena Gordzie-

2.

II

Regina Gawlik
7.

poniewa¿

piêkne i wymylne- m³odzi ludzie

kl.

Glenszczok, Anna Wieczorek,

8.

maj¹ fantastyczne pomys³y i bardzo

lialnej w Sieroniowicach 41,76 kg
W klasyfikacji indywidualnej

obradach,

III miejsce  Przyjêcie Piknikowe

wszystkie dekoracje by³y bardzo

III miejsce przypad³o Szkole Fina osobê.

d³ugich

Anna Soja, Gra¿yna

Piontek, Barbara Szendzie-

Po obejrzeniu wszystkich sto³ów
i

III miejsce  Stó³ Chiñski kl.
II TG,

nikowe, Nim Zab³ynie Pierw-

puszek, a wród uczniów - Krzysz-

70 kg.

Sponsorzy nie zawiedli -

5.

ne Marzenie, Przyjêcie Piksza Gwiazdka.

Micha³ Tarliñski,

Micha³ Kowalski, Artur Kalka

Nazwy dekoracji sto³ów by³y ró¿-

koncie w zbiórce puszek alumi-

II miejsce  Stó³ Muzyczny
kl. II TG,

I TG, II TG, III TG, V TG, IIk/ml.

Najlepsze wyniki na swoim

8 kg. Na drugim miejscu uplaso-

4.

wych wziê³y udzia³ 63 osoby w 22

nizowany jest przez Powiat Strze-

lecki tego typu konkurs.

wa³o siê Publiczne Przedszkole w

na Szygu³a

W zmaganiach konkurso-

stêpowania od najm³odszych lat.

Sabina Moczy-

gêba, Justyna Porada, Krysty-

zespó³ przedmiotów gastrono-

szych czasach koniecznoæ. Jednak

II miejsce  B³êkitne Marzenie kl. V TG,

Opolskich odby³ siê konkurs

przedszkolaków i uczniów szkó³

nio ka¿dy przedszkolak zebra³ ich

3.

Zawodowych Nr 1 w Strzelcach

puszki i butelki, by doceniæ pracê

Te resa

wie za zwyciêskie miejsca sponsorowali w³aciciele zak³adów pracy, w
których uczniowie naszej szko³y maj¹
praktykê zawodow¹. Oprócz osób
nagrodzonych,

ka¿dy

uczestnik

otrzyma³ drobny podarunek.

Szendzielorz, Bo¿ena Bochnia, Anna Szendzielorz, Kinga Koloch

Ma³gorzata Tacica

