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POWIAT STR Z E LE C K I

Las to nie
wysypisko mieci

Akcja Sprz¹tanie wiata odbywa
siê we wrzeniu. S¹ to dni, gdy dooko³a
przypomina nam siê, bymy dbali o Ziemiê, z której czerpiemy dobra niezbêdne do ¿ycia. Wtedy to wszystkie media
w³¹czone s¹ w przekazywanie nam informacji, jak dbaæ o przyrodê, by korzysta³y z niej równie¿ przysz³e pokolenia ludzkoci. Mówi siê o segregacji
mieci, oszczêdzaniu wody, racjonalnym
u¿ytkowaniu elektrycznoci, ograniczaniu efektu cieplarnianego, zapobieganiu
podtruwania wody i gleby, ochronie zagro¿onych gatunków. Rzesze ludzi ³¹cz¹
siê, by wspólnie posprz¹taæ najbli¿sz¹
okolicê. Mija wrzesieñ i wiêkszoæ z nas
zapomina o tym, ¿e nasze ¿ycie zale¿y
od otaczaj¹cego nas rodowiska, które
regularnie, bezmylnie lub celowo podtruwamy.
Uczniowie i nauczyciele Zespo³u
Szkó³ Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem z pomoc¹ uczniów i nauczycieli
Zespo³u Szkó³ Zawodowych z Zawadzkiego na w³asnym przyk³adzie przekonali siê, jak bardzo ludzie s¹ zaanga¿owani we w³asn¹ degradacjê. Tu¿ po akcji
Sprz¹tanie wiata, zebrali siê, by posprz¹taæ kawa³ek lasu znajduj¹cy siê
przy ogródkach dzia³kowych w Zawadzkiem. To, co zobaczyli przeros³o wszelkie oczekiwania.
Ekipa sk³adaj¹ca siê z oko³o 30 osób
w dwie godziny nazbiera³a kilkanacie
du¿ych, pêkaj¹cych od ciê¿aru worków
na mieci. Na ka¿dym kroku mo¿na by³o

znaleæ papierki, szk³o, zu¿yte opakowania po ¿ywnoci i rodkach chemicznych, puste butelki szklane i plastikowe. Masowo wyrzucone by³y odpadki z
dzia³ek. Do najciekawszych eksponatów mo¿na zaliczyæ: elementy starej
lodówki, czêci telewizora, poobijany
stojak na kwiaty. Im bli¿ej ogródków
dzia³kowych, tym mieci by³o wiêcej a
ich przekrój bogatszy.
To bogactwo nie jest jednak powodem do dumy. Niestety czêsto sami,
bardziej lub mniej wiadomie, przyczyniamy siê do takiego stanu rzeczy. Stajemy siê nieczuli, gdy kto w naszej
obecnoci wyrzuci papierek na chodnik. Od takiego papierka siê zaczyna, a
koñczy siê na starej lodówce wyrzucanej do lasu. Problemem staje siê segregacja mieci, mimo, ¿e kontenerów i
worków na poselekcjonowaneodpady
jest coraz wiêcej. Wyrzucamy mieci
do lasu, wierz¹c, ¿e i tak nikt tego nie
widzi. My widzielimy! Niestety.
Ka¿dy z nas ma wp³yw na otoczenie i mo¿e zminimalizowaæ jego negatywne strony, sam, w pojedynkê, we
w³asnym domu. Wemy odpowiedzialnoæ za w³asne postêpowanie i rozs¹dnie korzystajmy z prawa ¿ycia na planecie Ziemia. Oby w przysz³ym roku
mieci znajduj¹cych siê w lesie obok
dzia³ek w Zawadzkiem, jak i w ka¿dym
innym miejscu, nie by³o w ogóle lub
by³o du¿o mniej  a bêdzie to ogromny
sukces nas wszystkich.

Znowu w finale ... ZSZ nr 1 Strzelce Opolskie
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Pi³karze z Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
kolejny raz odnieli znacz¹cy sukces
w sporcie szkolnym. W ostatnich 6 ciu latach po raz trzeci dotarli do fina³u wojewódzkiego w pi³ce no¿nej
ch³opców ( 11 osobowej ) w ramach
tak zwanej ,, LICEALIADY . S¹ to
coroczne rozgrywki szkó³ ponadgimnazjalnych na szczeblu wojewódzkim, w ró¿nych dyscyplinach sportowych.
W 2001 roku uczniowie naszej szko³y zdobyli w Kluczborku w dniu 21
maja tytu³ wicemistrza województwa
opolskiego. W 2006 po raz drugi dotarli do fina³u i w dniu 20 kwietnia na
stadionie K.S. Motor w Praszce zdobyli trzecie miejsce w województwie
opolskim.

W roku szkolnym 2007/2008
uczestnicz¹c w tych rozgrywkach po
raz trzeci sportowcy z Zespo³u Szkó³
Zawodowych nr 1 dotarli do fina³u
wojewódzkiego.
W tym miejscu trzeba nadmieniæ,
¿e do wszystkich fina³ów wojewódzkiego doprowadzi³ ich ten sam nauczyciel, opiekun szkolnej dru¿yny
Stanis³aw Kyc.
W dniu 23 padziernika 2007
roku na stadionie ,, Pionier w Strzelcach Opolskich odby³ siê turniej pó³fina³owy z udzia³em reprezentacji 4
szkó³ województwa opolskiego.
W zawodach bra³y udzia³ dru¿yny z
nastêpuj¹cych placówek owiatowych :

Publiczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 6 Opole
Zespó³ Szkó³ Rolniczych Namys³ów
Zespó³ Szkó³ Technicznych i
Ogólnokszta³c¹cych Opole
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr
1 Strzelce Opolskie

Uczniowie z ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich zajêli w tym turnieju pierwsze miejsce i znowu znaleli siê wród 4 najlepszych szkó³ woj.
opolskiego w tej dyscyplinie sportowej.
Z uk³adu tabeli preliminarza
rozgrywek SZS w Opolu na rok
szkolny 2007/2008 oraz rozstrzygniêæ w strzeleckim turnieju wynika, i¿ to w³anie zwyciêzca tego
pó³fina³u w Strzelcach Opolskich
bêdzie organizowa³ fina³ wojewódzki.
Fina³ ten zostanie rozegrany
wiosn¹ 2008 roku prawdopodobnie
w kwietniu na stadionie Pioniera.
Dok³adna data zostanie ustalona przez organizatora w porozumieniu z MOS w Strzelcach Opolskich
oraz WSZS w Opolu.
W terminarzu rozgrywek podano datê 22 kwietnia 2008 r.
Do turnieju fina³owego zakwalifikowa³y siê reprezentacje nastêpuj¹cych
szkó³ :
1. Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr
1 Strzelce Opolskie

2. Zespó³ Szkó³ Technicznych i
Ogólnokszta³c¹cych Opole
3. Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych , Licealnych i Zawodowych Byczyna
4. Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
Prudnik
Nasi uczniowie maja ogromna
szansê, zgodnie z zasad¹ ,, do trzech
razy sztuka zdobyæ tytu³ szkolnego
mistrza województwa opolskiego w
pi³ce no¿nej ch³opców na rok szkolny
2007/2008. W historii naszej szko³y
jeszcze nigdy nie by³o takiego osi¹gniêcia.
Obecnie takie rozgrywki prowadzone s¹ tylko do szczebla wojewódzkiego, na którym siê koñcz¹
i obejmuj¹ swoim zasiêgiem wszystkie typy szkó³.
Pragnê równie¿ na ³amach prasy
podziêkowaæ panu Konradowi Anderwaldowi i grupie m³odych sêdziów
pi³karskich.
Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich a w jej imieniu opiekun szkolnej dru¿yny Stanis³aw Kyc zwróci³ siê z prob¹ do
OZPN - Podokrêg w Strzelcach Opolskich o obs³ugê sêdziowsk¹ ( nieodp³atn¹ ) pó³fina³owego turnieju pi³karskiego ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych.
Szczególne uznanie i podziêkowanie nale¿y siê w³anie panu Konrado-

wi Anderwaldowi za umiejêtnoæ
mobilizacji i zachêcania do spo³ecznej pracy sêdziowskiej na rzecz miejscowego rodowiska oraz m³odzie¿y
szkolnej. Jest to ju¿ drugi przypadek
wywiadczenia gratisowej us³ugi
przez tê instytucjê naszej szkole.
W dobie dzisiejszej komercjalizacji
¿ycia takie postawy s¹ godne najwy¿szej pochwa³y i uznania.
Turniej fina³owy sfinansuje
WSZS w Opolu czyli zakupi puchary, medale, pokryje koszty diet sêdziowskich oraz koszty posi³ku dla
pi³karzy itp.
Sprawami tymi bêdzie siê zajmowa³ z ramienia WSZS w Opolu pan
sekretarz W³odzimierz Gos.
Pragnê podziêkowaæ równie¿
panu dyrektorowi Miejskiego Orodka Sportowego MOS panu Andrzejowi Damaszkowi za nieodp³atne
udostêpnienie stadionu ,,Pionier na
organizacjê turnieju. Mylê równie¿,
¿e nie bêdzie problemów z wynajêciem stadionu na turniej fina³owy
wiosn¹ przysz³ego roku. Du¿¹ pomoc przy organizacji tego turnieju
wykaza³ wicedyrektor ZSZ nr 1 pan
Andrzej Porêbny, któremu bardzo
dziêkujê. Chcia³em te¿ podziêkowaæ
ca³ej dyrekcji a w szczególnoci pani
dyrektor ZSZ nr 1 Halinie Kajstura
za okazan¹ ¿yczliwoæ, wsparcie oraz
wiarê w nasze sukcesy.
Opiekun szkolnej dru¿yny
Stanis³aw Kyc

