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Imponuj¹ce s¹ efekty tegorocznego konkursu zbiórki makulatury w przed-
szkolach i szko³ach naszego powiatu. To ju¿ nie tony, ale ich dziesi¹tki. Kon-
kretnie - 133569,6 kg o 30 t wiêcej ni¿ rok wcze�niej

Oprócz tego � bardzo interesuj¹ce prace plastyczne. Wyniki konkursu i
nagrody zosta³y uroczy�cie wrêczone podczas podsumowania, które odby³o
siê 8 czerwca w sali narad strzeleckiego starostwa.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu przyznano :
1. w kategorii: przedszkole /szko³a, która zbierze najwiêksz¹ ilo�æ ma-
kulatury w kilogramach w przeliczeniu na przedszkolaka /ucznia :
- I miejsce i nagrodê rzeczow¹ - dla Oddzia³u Przedszkolnego w Ro¿ni¹to-

wie � za zebran¹ ilo�æ 1305,0 kg / osobê
- II miejsce i nagrodê rzeczow¹ - dla PP Nr 8 Oddzia³u w Szymiszowie �

za zebran¹ ilo�æ 946,313 kg/osobê
- III miejsce i nagrodê rzeczow¹ - dla Publicznej Szko³y Podstawowej w

Szymiszowie - za zebran¹ ilo�æ 336,9,0 kg / osobê

2. w kategorii: przedszkolak, który zbierze najwiêksz¹ ilo�æ makulatu-
ry
- I miejsce Ma³gorzata Golombek (PP Nr 8 oddz. Szymiszów) � za zebran¹

ilo�æ 10 795,0 kg
- II miejsce Damian Goczo³ (oddz. Przedszkolny Ro¿ni¹tów) � za zebran¹

ilo�æ 5481,0 kg
- III miejsce Piotr Ziem-
ba (PP Nr 5 w Strzel-
cach Opolskich) - za ze-
bran¹ ilo�æ 4170,0 kg
- wyró¿nienie Dawida
Wiesiollek (oddz. Przed-
szkolny Ro¿ni¹tów) �
za zebran¹ ilo�æ 4053,0
kg
- wyró¿nienie Paulina
Frewer (oddz. zamiej-
scowy w Warm¹towi-
cach)� za zebran¹ ilo�æ
2630,0 kg
- wyró¿nienie Jakub
Biliñski (PP w Raszo-
wej) - za zebran¹ ilo�æ
2567,0 kg
- wyró¿nienie  Agata
Bana� ( oddz. Przed-
szkolny w Ro¿ni¹to-
wie) � za zebran¹ ilo�æ
2518,0 kg
- wyró¿nienie Paulina
Klam (oddz. Przedszkol-
ny w Ro¿ni¹towie) � za
zebran¹ ilo�æ 2292,0 kg
- wyró¿nienie Tomasz
Nowak ( oddz. Przed-
szkolny w Ro¿ni¹to-
wie) � za zebran¹ ilo�æ
2236,0 kg

Nagrody za zbiórkê makulatury
- wyró¿nienie Katarzyna P³aczek

(PP oddzia³ Sieroniowice) � za ze-
bran¹ ilo�æ 2025,0 kg

- wyró¿nienie Karolina Derner
(PP Nr 5 oddz. Szymiszów Osie-
dle) � za zebran¹ ilo�æ 1970,0 kg

- wyró¿nienie Aleksandra Gospo-
darek (PP Nr 8 oddz. Przedszkol-
ny Szymiszów) � za zebran¹ ilo�æ
1844,0 kg

- wyró¿nienie Wiktoria Polañska
(PP Nr 5 oddz. Szymiszów Osie-
dle) � za zebran¹ ilo�æ 1522,0 kg

- wyró¿nienie Marcel Paczu³a (PP
oddz. Sieroniowice) � za zebran¹
ilo�æ 1090,5,0 kg

- wyró¿nienie Tobiasz Reinert
(PP w Raszowej) � za zebran¹
ilo�æ 1068,5 kg

3. w kategorii: uczeñ, który zbie-
rze najwiêksz¹ ilo�æ makulatury
nagrody i wyró¿nienia otrzymali:
- I miejsce  Mateusz Bia³ek (PSP

w Szymiszowie) � za zebran¹
ilo�æ 18882,0 kg

- II miejsce Monika Czok (Pu-
bliczne Gimnazjum Nr 1 w Strzel-
cach Opolskich) � za zebran¹ ilo�æ
3256,0 kg

- III miejsce Dawid Juda (PSP w
Szymiszowie) - za zebran¹ ilo�æ
2743,0 kg

- wyró¿nienie Przemys³aw Do-
mbek (PSP Staniszcze Wielkie �
Kolonowskie 3) � za zebran¹ ilo�æ
2650,7 kg

- wyró¿nienie Marek Polok (PSP
w Szymiszowie)� za zebran¹
ilo�æ 1379,0 kg

- wyró¿nienie Denis Ploch (PSP
w Szymiszowie) - za zebran¹
ilo�æ 1295,0 kg

- wyró¿nienie Karolina Kozio³
(PSP w Szymiszowie) � za ze-
bran¹ ilo�æ 1215,0 kg

- wyró¿nienie Rafa³a Radoñ (Pu-
bliczne Gimnazjum Nr 1 w Strzel-
cach Opolskich) � za zebran¹ ilo�æ
1204,0 kg

4. w kategorii: przedszkolak, któ-
ry najlepiej przedstawi w formie
rysunku temat �Dlaczego i jak
zbierali�my makulaturê� kolejne
miejsca i nagrody rzeczowe zdo-
byli:
- I miejsce  Daniel Kaniak (PP Nr
4 w Strzelcach Opolskich)
- II miejsce Agata Bana� (oddz.
Przedszkolny w Ro¿ni¹towie
- III miejsce  Ewa Popiela (PP Nr
10 w Strzelcach Opolskich )
- wyró¿nienie Oliwier Radziej
(Oddz. Przedszkolny w Warm¹towi-
cach )

5. w kategorii: uczeñ, za naj-
lepsz¹ pracê na projekt logo i ha-
s³o konkursu
- I miejsce i nagroda rzeczowa -

Marzena Legutko (ZSS w Strzel-
cach Opolskich)

- II miejsce i nagroda rzeczowa -
Maja Kaliciak (PG Nr 1 w strzel-
cach Opolskich)

- III miejsce i nagroda rzeczowa -
Anny Leja (PSP Staniszcze Ma³e
� Spórok )

- wyró¿nienie i nagroda rzeczowa
- Mateusz Stanul (ZSS w Strzel-
cach Opolskich)

I nagroda dla przedszkola w Ro¿ni¹towie

Kolorowe skrzaty czekaj¹ na werdykt

Taka ma³a, taki duzy...

Szkolna grupa zaanga¿owana w
dzia³alno�æ na rzecz edukacji global-
nej w miêdzynarodowym projekcie
Centrum Edukacji Obywatelskiej
,,Patrz i zmieniaj� wykorzysta³a 26
maja do wzbudzenia refleksji na temat
praw kobiet. Dzieñ Matki przebiega³
zatem w strzeleckim ogólniaku  w ryt-
mie przeprowadzanych w czasie
przerw ankiet tematycznych, w któ-
rych na te same pytania odpowiadali i
uczniowie, i uczennice.

Inspiracj¹ do przeprowadzenia ak-
cji sta³ siê film dokumentalny ,,W imiê
honoru�, dotycz¹cy praw i obyczajów
w krajach muzu³mañskich. Informa-
cje o u�wiêconym tradycj¹    i po-
wszechnie aprobowanym spo³ecznie
³amaniu praw kobiet w patriarchalnych

Trudne pytania na Dzieñ Matki
krajach takich jak Kurdystan nie tylko
zainteresowa³y uczniów, ale sta³y siê tak-
¿e punktem wyj�cia do rozmów na te-
mat praw i obecno�ci kobiet we wspó³-
czesnym �wiecie. Uczniowie -  nastolat-
ki w europejskim, demokratycznym kraju
- odpowiadali na nie³atwe pytania an-
kieterów, np.: kobiety czy mê¿czy�ni -
kto czê�ciej zara¿a siê HIV/AIDS?, czy
kobiety powinny byæ politykami?, czy
zdrada ma³¿eñska jest wiêkszym prze-
stêpstwem ni¿ morderstwo? By³y te¿
pytania wymagaj¹ce d³u¿szej wypowie-
dzi (,,Ma³¿eñstwo to szansa na...�) lub
oceny wspó³czesnego �wiata (,,Czy Po-
lki czuj¹ siê dyskryminowane? Czy w³a-
dze  s¹ odpowiedzialne za chronienie
kobiet przed przemoc¹?�).

Odpowiedzi wywieszane sukcesyw-

nie na tablicy ukaza³y, jak odmiennie w
niektórych przypadkach postrzegaj¹ tê
sam¹ rzeczywisto�æ ch³opcy i dziewczy-
ny, jak niedorzeczne wydaj¹ nam siê
pytania, które w krajach globalnego
Po³udnia stanowi¹ nierzadko o ¿yciu
cz³owieka. Uzyskane w ankiecie odpo-
wiedzi w zamierzeniu organizatorów
akcji nie bêd¹ jednak komentowane -
przy ka¿dym pytaniu pojawi siê tylko
informacja o konkretnych miejscach,
ludziach, wydarzeniach, która uzasadni
czasami zaskakuj¹ce pytania m³odych
ankieterów, takie jak: ,,Jaka powinna
byæ kara za zabicie ¿ony/mê¿a?� lub
,,Gwa³t- kto jest temu winien?�

Dorota Maækula


