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POWIAT STR Z E LE C K I

Samorz¹dowa siatkówka

Nie umiem byæ srebrnym anio³em ni gorej¹cym krzakiem Tyle Zmartwychwstañ ju¿ przesz³o a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami tyle ju¿ alleluja a moja wiêtoæ dziurawa
na æwiartce w³oska siê buja. ( )

I wiem, gdy ³zê swoj¹ trzymam
jak z³oty kamyk z procy zrozumie mnie ma³y Baranek

W sobotê 15 marca na hali sportowej Gimnazjum
nr 1 w Strzelcach Opolskich odby³ siê IX Turniej Pracowników Samorz¹dowych w Pi³ce Siatkowej zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich. Udzia³u w zawodach podjêli siê pracownicy 5 gmin powiatu strzeleckiego, zespó³ Urzêdu Starostwa Powiatowego, pracownicy Urzêdu Województwa Opolskiego, Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego oraz przedstawiciele z partnerskiego Powiatu Soest w Nadrenii-Westfalii. Turniej
rozpocz¹³ siê od I fazy grupowej. Rozlosowano 3 grupy po 3 dru¿yny, które rozegra³y po 2 mecze z ka¿dym z przeciwników w grupie. Po zakoñczeniu I fazy
grupowej sêdziowie oraz organizatorzy podliczyli
punkty i przyst¹pili do przypisywania dru¿yn do
odpowiednich grup. Tak wiêc zespo³y, które zajê³y
pierwsze miejsca w swoich grupach walczy³y wspólnie w jednej grupie o miejsca od 1 do 3. To samo dotyczy³o zespo³ów, które zajê³y drugie i trzecie miejsce.
Wicemistrzowie grup walczyli o miejsca 4-6, natomiast
pokonani w swoich grupach walczyli o miejsca 7-9.
Ostatecznie po emocjonuj¹cych spotkaniach w grupie
zwyciêzców wy³oniono mistrza tegorocznego turnieju.
Zosta³a nim dru¿yna Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Opolskiego. Wicemistrzem turnieju zo-

z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek po³o¿y na rêku sumienia wywróci podszewkê Serca mojego ocali
czerwon¹ chor¹giewkê.
Fragment Wielkanocnego pacierza
ks. Jana Twardowskiego

Zawodnicy reprezentuj¹cy zaprzyjanione powiaty: strzelecki i Soest
sta³a dru¿yna Urzêdu Gminy Jemielnica. Na podium tak¿e stanêli przedstawiciele Urzêdu Miejskiego w Zawadzkiem. Ogólnie rzecz bior¹c poziomy gry
zawodników, jak ich dowiadczenie z pi³k¹ siatkow¹ by³y zró¿nicowane. Niektóre dru¿yny rozegra³y swoje mecze wrêcz na poziomie czysto ligowym.
Spotkania by³y bardzo emocjonuj¹ce i ciê¿kie, co odbija³o siê na psychice
niektórych dru¿yn. Mo¿na powiedzieæ, ¿e zespo³y, które potrafi³y opanowaæ
swoj¹ grê na boisku opieraj¹c¹ siê g³ównie na pomys³owym i skutecznym
rozegraniu pi³ki, bez wiêkszych problemów przebrnê³y przez swoje grupy
zajmuj¹c zwyciêskie miejsca. Nale¿y tak¿e podziêkowaæ organizatorom za
bezproblemowy przebieg turnieju, sêdziom za trzymanie pieczy nad poprawnym i dok³adnym punktowaniu oraz naszym zawodnikom za przybycie i
wziêcie udzia³u w tym presti¿owym turnieju.
Tak przedstawia siê ostateczna klasyfikacja dru¿yn:
I miejsce Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego
II miejsce Urz¹d Gminy Jemielnica
III miejsce Urz¹d Miejski Zawadzkie
IV miejsce Urz¹d Miejski Ujazd
V miejsce Urz¹d Miejski Strzelce Opolskie
VI miejsce Urz¹d Miejski Lenica
VII miejsce Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
VIII miejsce Kreis Soest (Powiat partnerski z Niemiec)
IX miejsce Opolski Urz¹d Wojewódzki

W naszych szynkach, kie³basach i wêdzonkach
odnajdziecie Pañstwo smak zapamiêtany z dzieciñstwa!
Serdecznie dziêkujemy tym, którzy wziêli udzia³ w konkursie na
Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego i g³osowali na nasz produkt kie³basa l¹ska.
Kupuj¹c nasze inne wêdliny mo¿ecie siê Pañstwo przekonaæ, ¿e równie¿ one zas³uguj¹ na takie miano.
Zapewnia to najlepszy surowiec dostarczany przez indywidualnych
rolników, tradycyjne receptury, metody przygotowania oraz wêdzenie w
naturalnych wêdzarniach.
Wszystkich Czytelników zapraszamy do naszych firmowych sklepów
na wi¹teczne zakupy:
w Strzelcach Opolskich:
- ul. Marka Prawego
- ul. Brzozowa
w Rozmierce:
- ul. Strzelecka
w Dziewkowicach:
- ul. Lompy
W naszych szynkach, kie³basach i wêdzonkach odnajdziecie Pañstwo
smak zapamiêtany z dzieciñstwa!

Zdrowych i spokojnychwi¹t Wielkanocnych
wszystkim
rolnikom, klientom, cz³onkom i pracownikom
naszej Spó³dzielni
sk³ada Rada Nadzorcza i Zarz¹d
Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska
w Strzelcach Opolskich
Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w Strzelcach Opolskich, ul. Ujazdowska 39

