
P O W I A T   S T R Z E L E C K I6

3 czerwca  (sobota)

1000  VIII Ogólnopolski Bieg Strzelca Park Miejski
1500  KOROWÓD Ratusz � Park
1530  �DUO FIX� program dla dzieci
1700    Blok artystyczny zespo³ów miast partnerskich
        �Dechowka� z Holic (Czechy),
        Zespó³ wokalny �Dwa kolory� Ty�mienica Ukraina
1830 - 200 Wystêpy, koncerty�:

Wystêp grupy �Maleo Reggae Rockers�
BachBlech z Soest (Niemcy)
Koncert zespo³u �Blues jak kobra�
�URSZULA� z zespo³em
ZESPÓ£ �VIRGIN� i Doda Elektroda

4 czerwca  (niedziela)

1400 Wystêpy przedszkolaków ��piewaj¹ce brzd¹ce i ich s³oneczny koncert�
1500 Wspólne �piewanie z �Biesiad¹ polsk¹�
1630 Pokaz kulturystyczny � dekoracja si³aczy
1700  Zespo³y miast partnerskich
        �Dechowka� z Holic (Czechy), BachBlech z Soest (Niemcy)
        Zespó³ wokalny �Dwa kolory� Ty�mienica Ukraina
1900 - 2200 Koncerty, recitale�:

Recital grupy �VOX�
Koncert zespo³u �Bad Boys Blue�

2200  Pokaz ogni sztucznych

IMPREZY   TOWARZYSZ¥CE:

1 czerwca (czwartek)

1800  �Tomcio Paluch� � film dla dzieci Dom Kultury

2 czerwca (pi¹tek)

1130 Festyn z okazji 20-lecia Publicznej Szko³y Podstawowej Nr 7
w Strzelcach Opolskich boisko PSP Nr 7

1600 Konkurs rysunkowy dla dzieci Plac ¯eromskiego
1900 Promocja p³yty �Strzeleckie Rodowody� zespo³u �Viva la Musica�

 Bia³a sala

3 czerwca (sobota)

1000 Otwarcie IX Konkursu Modeli Plastikowych i Kartonowych
        po�wiêcony pamiêci Zbigniewa Rzepki Dom Kultury
1100 Plenerowy Turniej szachowy Plac ¯eromskiego
1200 Otwarcie wystawy fotograficznej �Architektura miast partnerskich�

Dom Kultury
1400 Loteria ksi¹¿kowa Park Miejski
1600 Turniej Siatkówki Pla¿owej boiska PSP nr 7
1600 Turniej Koszykówki Ulicznej boiska PG nr 2

4 czerwca (niedziela)

1100 �Zawody si³aczy� Pl. ¯eromskiego
1500 Fina³ konkursu Modeli Plastikowych i Kartonowych � wrêczenie nagród

Dom Kultury

Ponadto:
* Weso³e miasteczko
* Ogródki piwne i gastronomia
* Konkursy z nagrodami

WSTÊP na wszystkie imprezy jest BEZP£ATNY

Dni Ziemi Strzeleckiej
      3 � 4 CZERWCA 2006r.

Uchwa³¹ Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej bie¿¹cy rok zosta³ usta-
nowiony Rokiem Jêzyka Polskiego.
Obecnie nasz jêzyk sta³ siê pi¹tym
jêzykiem Unii Europejskiej pod
wzglêdem ilo�ci pos³uguj¹cych siê
nim osób. Jest to dodatkow¹ moty-
wacj¹ do dalszego jego upowszech-
niania. Jêzyk ojczysty jest wa¿ny dla
swojego narodu. To przecie¿ jêzyk
naszej ziemi, nasze dziedzictwo, na-
sza kultura, nasze modlitwy, nasze
rozmowy z bliskimi, nasze wspo-
mnienia z dzieciñstwa. Nale¿y szcze-
gólnie dbaæ o jego czysto�æ i popraw-
no�æ.
     Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Edukacji i Kultury w Powie-
cie Strzeleckim w³¹czaj¹c siê do
obchodów Roku Jêzyka Polskiego
zorganizowa³o dla uczniów szkó³ po-
nadgimnazjalnych powiatu strzelec-
kiego Turniej Wiedzy o Jêzyku
Polskim. Fina³ Turnieju odby³ siê 4
maja 2006 r. w Sali Narad Starostwa
Powiatowego. 20 uczniów wy³onio-
nych podczas eliminacji szkolnych
rywalizowa³o w kilku konkursach in-
dywidualnych i zespo³owych. Tytu³
Mistrza Ortografii  uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych powiatu strze-

TURNIEJ WIEDZY

                           O JÊZYKU POLSKIM

leckiego zdoby³a Izabela Kajstura
z ZSO w Strzelcach Op. Najlepsze
wyniki w dyktandzie ortograficznym
i te�cie jêzykowym  osi¹gnêli:
1. Izabela Kajstura  ZSO w Strzel-
cach Op.
2. Weronika Budner  LO w Za-
wadzkiem
3. Anna Kaliciak  ZSO w Strzel-
cach Op.

4. Marcin Nocoñ  ZSO w Strzel-
cach Op.
5. Iwona �wist  ZSZ nr 1 w Strzel-
cach Op.

W konkursie zespo³owym naj-
lepsza by³a dru¿yna z ZSO w Strzel-
cach Op., natomiast drugie  miejsce
zajê³a dru¿yna z LO w Zawadzkiem.
Uczniowie uk³adali równie¿ samo-
dzielnie ¿artobliwe teksty dyktand.
Najlepsi autorzy to:
1. miejsce � Anita Gerlich ZSZ w
Zawadzkiem
2. miejsce � Agata Meihardt LO w
Zawadzkiem
3. miejsce � Anna Szopa ZSZ nr 1
w Strzelcach Op.

Komisja Konkursowa, sk³adaj¹-
ca siê z nauczycieli jêzyka polskiego
w szko³ach ponadgimnazjalnych, do-
kona³a tak¿e oceny plakatów propa-
guj¹cych poprawno�æ i kulturê jêzy-
ka polskiego. W konkursie na naj³ad-
niejszy plakat zwyciê¿y³a Agata
Frankowska z ZSZ w Zawadzkiem.

Wszyscy uczestnicy fina³u po-
wiatowego Turnieju Wiedzy o Jêzy-
ku Polskim otrzymali dyplomy, a
zwyciêzcy w poszczególnych kon-
kursach ksi¹¿ki i d³ugopisy.

Beata Kasielska

W roku szkolnym 2005/2006 w
ramach tak zwanej LICEALIADY �
mistrzostw szkó³ ponadgimnazjal-
nych uczniowie Zespo³u Szkó³ Za-
wodowych nr 1 w Strzelcach Opol-
skich zajêli III miejsce w pi³ce no¿nej
ch³opców.

Kto trochê zna siê na sporcie
szkolnym, ten wie, jak trudno jest
osi¹gn¹æ sukces sportowy w tej dys-
cyplinie i w tej kategorii wiekowej.
Trzeba wiele trzeba wysi³ków orga-
nizacyjnych i merytorycznych oraz
przede wszystkim umiejêtno�ci spor-
towych, a tak¿e trochê szczê�cia.
Jest to najtrudniejsza a zarazem naj-
popularniejsza dyscyplina  w szkol-
nym sporcie, w dodatku jest gr¹ ze-
spo³ow¹.

W województwie opolskim jest
129 szkó³ ponadgimnazjalnych;
wszystkie maj¹ mo¿liwo�æ startu w
Licealiadzie, wszystkie chcia³yby
zwyciê¿aæ.

Uczniowie naszej szko³y w tym
roku szkolnym doszli a¿ do fina³u i
zajêli ostatecznie trzecie miejsce, zdo-
bywaj¹c br¹zowe medale, pami¹tko-
wy puchar i dyplom dla szko³y oraz
indywidualne dyplomy dla ka¿dego
zawodnika.

Najlepszym bramkarzem turnie-
ju fina³owego okaza³ siê nasz uczeñ
Bart³omiej Mekel. Otrzyma³ on rów-
nie¿ pami¹tkowy medal za to wy-
ró¿nienie.

Opiekunem szkolnej reprezenta-
cji by³ ni¿ej podpisany, nauczyciel
wychowania fizycznego, a pomaga³
mu we wszystkich turniejach rów-
nie¿ nauczyciel wf - Ryszard Jasiñ-
ski.

21 maja 2001 roku w Kluczbor-
ku nasza szko³a wywalczy³a wice-
mistrzostwo województwa opolskie-
go w pi³ce no¿nej ch³opców na rok
szkolny 2000/2001 � wówczas rów-
nie¿ by³em opiekunem szkolnej dru-
¿yny a ch³opcy grali wy�mienicie !!!
W dzisiejszym sk³adzie  nie ma ju¿
ani jednego ucznia z tamtej dru¿yny
� wszyscy ukoñczyli szko³ê.

Zanim pi³karze z ZSZ Nr1 ze
Strzelec Opolskich doszli do tego
sukcesu, rozegrali w sumie 4 turnieje,
a w nich a¿ 12 meczy, przegrywaj¹c
tylko jeden w finale wojewódzkim �
24 kwietnia br. na stadionie K.S.
Motor w Praszce:
ZSZ nr 1 Strzelce Op. - Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 Pra-
szka wynik 0 : 2
ZSZ nr 1 Strzelce Op. - Liceum
Ogólnokszta³c¹ce G³ubczyce

wynik 0 : 0

Nasz¹ szko³ê reprezentowali we
wszystkich turniejach  nastêpuj¹cy
uczniowie:
1. Merkel Bart³omiej, 2. Stolorz To-
masz, 3. W¹sowicz Piotr, 4. Nowicki
Tomasz, 5. Ko³odziej Mateusz, 6. Lo-
cher Adrian, 7. Janocha Tomasz, 8.
Zdobylak Krzysztof, 9. Raszka Mi-
cha³, 10. Gogolok Marek, 11. Kalisz
Damian, 12. Rangosz Rafa³, 13. Glin-
ka £ukasz, 14 Maciejczyk Grzegorz,
15 Olejnicki £ukasz, 16 Richter
Krzysztof, 17 Bula Mariusz, 18 Ko-
kot Dariusz, 19. Stafa Stanis³aw, 20.
Piela Mateusz, 21. Pato³a Dawid, 22.
Wolny Tobiasz, 23. Tomaszewski
Przemys³aw, 24. Ha³ek Micha³

Gratulujê  i dziêkujê wszystkim
uczniom, którzy przyczynili siê do
tego sukcesu sportowego naszej szko-
³y

Stanis³aw Kyc

III miejsce pi³karzy z ZSZ nr 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje miesz-
kañców Powiatu Strzeleckiego o mo¿liwo�ci skorzystania z bezp³atnej pomo-
cy psychologicznej, terapeutycznej oraz prawnej organizowanej od kwietnia
do listopada 2006 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Strzelcach Opolskich przy ul. Chrobrego 5.

Indywidualny termin spotkañ z psychologiem, terapeut¹
oraz prawnikiem nale¿y uzgodniæ osobi�cie w siedzibie �Centrum�

w Strzelcach Opolskich przy ul. Chrobrego 5 pokój nr 4
lub telefonicznie pod numerem 077-461-33-81.

Poradnictwo realizowane w ramach zadania publicznego pod nazw¹ �Profilak-
tyka i rozwi¹zywanie problemów uzale¿nieñ oraz przeciwdzia³anie przemocy
domowej w zakresie oddzia³ywañ profilaktycznych wobec dzieci i m³odzie¿y
oraz osób doznaj¹cych przemocy domowej poprzez udzielanie pomocy psy-
chologicznej, terapeutycznej i prawnej� dotowane jest przez Samorz¹d Woje-
wództwa Opolskiego.

Skorzystaj z porad w PCPR

Park Miejski � Scena G³ówna

Najpierw emocje ...

...potem nagrody.


