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P O W I A T

Powiatowa Letnia Olimpiada 2004
16 wrzenia 2004r. na boisku
Domu Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie zebra³o siê 150 zawodników
niepe³nosprawnych, by wzi¹æ udzia³
w Powiatowej Letniej Olimpiadzie :
-

15 zawodników z DPS w Zawdz-

-

15 zawodników ze Strzelec Opol-

-

10 zawodników z DPS w Strzel-

kiem  sekcja Olimpiad Specjalnych Lenie Skrzaty,

skich  sekcja O.S. Szczyg³y,

cach Opolskich,
-

110 zawodników z Kad³uba 
sekcja O.S. Delfinek (mieszkañcy DPS i uczniowie ZSS)

I choæ olimpiada w Atenach ju¿
siê zakoñczy³a  to w Kad³ubie siê
rozpoczyna  podobnymi s³owami

-

zachêcaj¹c wszystkich do wysi³ku i
¿ycz¹c udanych startów.
Wszyscy w skupieniu ws³uchiwali siê w hymn Olimpiad Specjalnych, który towarzyszy³ wci¹ganiu
flagi na maszt, a nastêpnie powtó-

ciê¿yæ, lecz jeli nie bêdê móg³ zwy-

wysi³ku.
Rozgrywki rozpoczê³y siê od

pi³ki

no¿nej. Potem ka¿dy z zawodników

pchniêcie kul¹,
rzut pi³eczk¹ palantow¹,

-

skok w dal z miejsca i z rozbiegu,

-

bieg na 100m, 50m

-

plinach:

wództwa Opolskiego i Mistrzostwa

jazda na wózkach inwalidzkich

Gminy Lenica w Biegach Prze³a-

jowych.

W zawodach tych wziêli udzia³

uczniowie szkó³ specjalnych z tere-

nu ca³ego województwa i uczniowie
szkó³ podstawowych z gminy Leni-

ca, w sumie 180 osób. W mistrzo-

na 30m

stwach gminy zawodnicy biegali w

-

tenis sto³owy

-

oraz konkurencje Dnia Treningo-

wego

Aktywnoci

czterech kategoriach: dziewczêta

rocznik 1992 na 1000 metrów (pierw-

Motorycznej

sze miejsce zajê³a Jowita Okalska ze

(MATP), czyli
*

przejcie przez tunel,

*

nak³adanie kó³ek na stojak

*

strza³ na bramkê

*

trafienie kijem palantowym w

SP w Lenicy, drugie miejsce Anna

Górna z SP w Lenicy, trzecie Eweli-

na bie¿ni

*

na Szyndzielorz z SP w Raszowej),

dziewczêta rocznik 1993 na 1000
metrów (pierwsze miejsce Anna

podwieszon¹ pi³kê

Duda z SP w Zalesiu, drugie miejsce

przejcie po równowa¿ni.

zajê³a Krystyna Gasz z Zalesia a trze-

Podczas ceremonii zamkniêcia

Raszowej), ch³opcy rocznik 1992 na

cie miejsce Sabina Leków z SP w

1500 metrów (pierwsze miejsce zaj¹³

ka¿dy z uczestników otrzyma³ pa-

Przemys³aw Szajna z SP w Lenicy,

mi¹tkowy dyplom, medal oraz pre-

drugie miejsce zaj¹³ Fabian Murlow-

zent, za ka¿da z ekip otrzyma³a

ski z SP w Raszowej, trzecie miejsce

puchar z dedykacj¹. Ca³¹ imprezê

Kamil Szyndzielorz z Raszowej),

zakoñczy³a dyskoteka na boisku trwa-

ch³opcy rocznik 1993 na 1500 me-

j¹ca do godz. 15.30

trów (pierwsze miejsce zaj¹³ Piotr
Piecha z SP w Lenicy, drugie- Mate-

Przygotowanie i przeprowadze-

usz Szyndzielorz ze SP w Raszowej,

nie imprezy by³o mo¿liwe dziêki lu-

trzecie- Mateusz Wanisz z SP w Le-

dziom dobrej woli, którym t¹ drog¹

jazda na hulajnogach

pragniemy podziêkowaæ:
-

W mistrzostwach województwa

nych, dziewczêta bieg³y wed³ug roczników: 1987 i starsze na 1500 me-

czêciowo medale
-

nicy).

bra³a udzia³ m³odzie¿ szkó³ specjal-

Zarz¹dowi Powiatu Strzeleckiego, który ufundowa³ puchary i

móg³ wzi¹æ udzia³ w zg³oszonych
wczeniej co najmniej dwóch dyscy-

³y siê Jesienne Mistrzostwa Woje-

jazda na hulajnogach na 100m,

-

rzyli s³owa przysiêgi: Pragnê zwy-

ciê¿yæ, niech bêdê dzielny w swym

22 wrzenia w Raszowej odby-

jazda na ³y¿worolkach na 100m,

-

Starosta Strzelecki p. Józef Swaczyna rozpocz¹³ swoje przemówienie

Na prze³aj

300m, sztafeta 2x100m,
-

S T R Z E L E C K I

trów ( wygra³a Anita Ziegler z Leni-

Powiatowemu Centrum Pomocy

cy, drugie miejsce zajê³a Daria Zgu-

bisz ze Strzelec Op., trzecie miejsce

zajê³a Wioletta G³owania z Lenicy),

dziewczêta rocznik 1988 i m³odsze
na 1200 metrów (wygra³a Sylwia Langier z Namys³owa, drugie miejsce za-

jê³a Ewa Jaros z G³ubczyc, trzecie-

Mariola Kociok z G³ubczyc). Ch³op-

cy z rocznika 1988 i m³odsi starto-

Sekcja Lene Skrzaty z Zawadzkiego ju¿ z medalami
- ceremonia zamkniêcia

Rodzinie, poprzez które otrzy-

-

prezy ze rodków PFRON
-

Pañstwu Neuman z Piotrówki,
którzy podarowali wyroby wêdliniarskie

-

Pañstwu Pyka z Jemielnicy, którzy

pi³ka no¿na

c.d. ze str. 1

podarowali wyroby wêdli-

Pañstwu Warzecha z Dziewkowic, którzy obdarowali nas pie-

malimy dofinansowanie do im-

czywem
Trenerom dru¿yn

-

Opiekunom i nauczycielom z

-

Wolontariuszom ze Wspólnoty

Kad³uba

Barka

zosta³ ten projekt w szkole. Grupa

Powsta³

zarys

nastêpnego

roku

wspó³pracy. Jestemy w centrum
Europy  bêdziemy poznawaæ wp³ywy kultur europejskich na nasz¹ narodow¹ kulturê. Dowiadczanie i
prze¿ywanie to dobry sposób na
wyrabianie postaw m³odzie¿y - wychowanie patriotyczne i tolerancjê

z Lenicy, trzecie- Grzegorz Urbaniak z Nysy). Zawody prowadzi³

sêdzia Jan Bu³kowski.

Mimo ¿e co chwilê pada³ deszcz,

i w komplecie ukoñczyli biegi.

Wszyscy uczestnicy imprezy

otrzymali poczêstunek w postaci ciep³ego bigosu, przygotowanego przez

kuchniê SOSW w Lenicy oraz na-

kulturow¹. I temu s³u¿¹ projekty
wspó³pracy. Jakie wra¿enia goci? 
Polska jest krajem o bogatej historii,
której wp³yw widaæ w ¿yciu wspó³czesnym, jest krajem ludzi m³odych,
ciekawych w³asnego kraju i wiata,
pe³nych optymizmu i otwartych na
zmiany kulturowe, tolerancyjnym,
szanuj¹cym w³asne,

metrów (wygra³ Damian B³aziñski z

zawodnicy wykazali siê charakterem

Warszawa  miasto europejskie
Niemiecka wyjecha³a ju¿ z Polski.

sce zaj¹³ Dariusz Wierny z Lenicy),

ch³opcy rocznik 1987 i starsi na 3000

Opola, drugie miejsce zaj¹³ Pawe³ Hac

-

niarskie

ropejskich. Potem zaprezentowany

wali na 2000 metrów( wygra³ Daniel

Urbaniak z Nysy, drugie miejsce zaj¹³

Damian Hac z G³ubczy, trzecie miej-

tradycje i to¿-

samoæ.
/³ak/

poje i s³odycze ufundowane przez
Urz¹d Miasta w Lenicy i Lenicki

Orodek Kultury i Rekreacji.

Gociem honorowym zawodów

by³ prezes opolskiego oddzia³u Pol-

s k i e g o To w a r z y s t w a S p o ³ e c z n o -

Sportowego Sprawni Razem, wizytator opolskiego kuratorium, Piotr

Dañkowski.

Zwyciêzcy zdobyli statuetki,

natomiast zdobywcy drugich i trze-

cich miejsc otrzymali medale. Pozo-

stali zawodnicy otrzymali dyplomy

za udzia³.

Impreza ta zosta³a przygotowa-

na przez Specjalny Orodek Szkol-

no- Wychowawczy w Lenicy i Szko-

lê Podstawow¹ w Raszowej.

Organizatorzy- Tadeusz Leko i

Uczestniczy³a równie¿ w miejscach
pamiêci historycznej prze¿ywaj¹c
losy bohaterów ksi¹¿ek, które znaj¹,
m.in. losy m³odych bohaterów Powstania Warszawskiego. Z³o¿one
zosta³y kwiaty na grobie Aleksandra
Kamiñskiego, który bêdzie patronem
szko³y w Strzelcach. Grupa Niemiecka z³o¿y³a kwiaty na Pomniku Boha-

terów Powstania Warszawskiego. Po
powrocie do Strzelec uczestnicy projektu bawili siê z Romami Strzeleckimi przy dwiêkach muzyki orkiestry
romskiej. Gospodarzem spotkania
by³ Pan W³adys³aw Kwiek. W ostatnim dniu odby³y siê wspólne zajêcia
w szkole  m³odzie¿ wykona³a detale, które obrazuj¹ drzewo kultur eu-

Bogus³aw P³onka chc¹ podziêkowaæ
wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy a w szczególnoci p.

Sylwii Janickiej za sprawne prowa-

dzenie biura zawodów, burmistrzo-

wi Lenicy, Hubertowi Kurza³owi,

opolskiemu

oddzia³owi

PTSS

Sprawni Razem, LOKiR w Leni-

cy, UKS Goniec z Lenicy, p. Ka-

zimierzowi Mierzejewskiemu.

T. Leko

