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Co, gdzie, kiedy?

W ca³ym kraju powstaj¹ Regio-
nalne Partnerstwa na rzecz Rozwoju
Bibliotek. Projekt realizowany jest
mocy trójstronnych porozumieñ za-
wieranych pomiêdzy Wojewodami,
Marsza³kami i Fundacj¹ Rozwoju
Spo³eczeñstwa Informacyjnego. Pro-
gram zaplanowany na lata 2009�2013
skierowany jest do bibliotek publicz-
nych we wszystkich gminach wiej-
skich i wszystkich gminach wiejsko-
miejskich oraz w tych gminach miej-
skich, które maj¹ nie wiêcej ni¿ 20 tys.
mieszkañców.

Celem programu jest promocja idei
modernizacji bibliotek publicznych w
ma³ych miejscowo�ciach i wspieranie
inicjatyw, które s³u¿¹ transformacji
placówek bibliotecznych w prê¿ne
o�rodki ¿ycia lokalnego. Fundatorami
programu s¹: Polsko-Amerykañska
Fundacja Wolno�ci oraz Fundacja Bil-
la i Melindy Gates

Referat Bibliotek Urzêdu Miej-

skiego  w Strzelcach Opolskich ju¿
w pierwszym naborze zosta³ uczest-
nikiem i partnerem Programu Rozwo-
ju Bibliotek.

Do pierwszej rundy Programu
Rozwoju Bibliotek zakwalifikowa³o
siê 1867 placówek bibliotecznych z
ca³ej Polski. 612 bibliotek gminnych i
1255 filii otrzyma wa¿ne wsparcie
merytoryczne, organizacyjne i tech-
nologiczne.

Biblioteki naszej Gminy (Czytel-
nia dla Doros³ych, filia biblioteczna
w B³otnicy Strzeleckiej, Dziewkowi-
cach, Rozmierzy) otrzymaj¹ do koñ-
ca roku 2009 sprzêt multimedialny i
teleinformatyczny - komputery sta-
cjonarne (z oprogramowaniem prze-
kazanym nieodp³atnie przez Micro-
soft Corporation) oraz projektory i
urz¹dzenia peryferyjne, które do-
dadz¹ bibliotece atrakcyjno�ci i u³a-
twi¹ podejmowanie interesuj¹cej dzia-
³alno�ci.

Program Rozwoju
Bibliotek Artysta wyst¹pi³ wraz ze swoim

zespo³em w sobotni wieczór 3 pa�-
dziernika w sali widowiskowej Strze-
leckiego O�rodka Kultury.

W czasie koncertu, który trwa³ bli-
sko 2 godziny, nie zabrak³o s³ynnej
muzycznej interpretacji poematu
�Tryptyk Rzymski� i pie�ni z albumu
�Soyka sings W. Shakespear�s son-
nets�.

Nie by³ to pierwszy wystêp Sta-
nis³awa Soyki w Strzelcach Opolskich,
który zgromadzi³ na sali widowisko-
wej komplet s³uchaczy. Koncert wpra-
wi³ w bardzo dobry nastrój publicz-
no�æ, która najwiêksze przeboje nuci-
³a razem z wykonawc¹.

Recital by³ odzwierciedleniem
s³ów artysty wypowiedzianych w licz-
nych wywiadach: �Nie gram dla fajer-
werków, nie �piewam by siê popisaæ.
Moj¹ ambicj¹ i pragnieniem jest, by
mój �piew, moje pie�ni dodawa³y otu-
chy, podnosi³y na duchu tych, którzy
przychodz¹ mnie s³uchaæ. Chcê by wy-

Porywaj¹cy Soyka

chodzili z koncertu pogodni i umoc-
nieni�.

Wra¿enia �wietlne i d�wiêkowe
zapewni³a firma Music Land ze Strze-
lec Opolskich.

Stanis³aw Soyka zapowiedzia³, ¿e
do Strzelec Opolskich, do tej publicz-
no�ci, z pewno�ci¹ jeszcze wróci.
Liczni jego wielbiciele bardzo na to
licz¹.

SOK

Dwujêzyczne czytanie ba�ni i bajek braci Grimm
pi¹tek, 2009-10-09, godzina: 16:00
miejsce: sala widowiskowa SOK

Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego dla dzieci i m³odzie¿y.
niedziela, 2009-10-11, godzina: 11:00

miejsce: Hala Sportowa, Pl. ̄ eromskiego 5a w Strzelcach Op.

Recital Chopinowski w wykonaniu Kamila Labusgi
wstêp wolny

�roda, 2009-10-14, godzina: 18:00
miejsce: sala widowiskowa SOK

Francuski Teatr Piosenki w wykonaniu grupy
ESCALE DEDALE

Szczegó³y na www.sok.strzelceopolskie.pl
sobota, 2009-10-17, godzina: 18:00
miejsce: sala widowiskowa SOK

XL Sesja Rady Miejskiej
�roda, 2009-10-27,  godzina: 14:00

Otwarty Bieg Prze³ajowy na dystansie 6 km.
niedziela, 2009-10-25, godzina: 12:00

miejsce: Park Miejski w Strzelcach Op.

 SOBOTA 10.10.2009

16:00 Przywitanie go�ci
16:00 Koncert Ola Piosek
17:00 I Konkurs Dru¿ynowego Picia Piwa

�Sztafeta Piwna�
17:20 Zespó³ muzyczny MJD
18:00 II Konkurs Dru¿ynowy �Bieg z Kegiem�
18:30 Zespó³ muzyczny MJD
19:00 III Konkurs dru¿ynowy �Zemsta

te�ciowej�
19:30 Koncert gwiazdy - Andrzej Rybiñski
20:45 Uroczyste og³oszenie wyników dru¿y-

nowego konkursu
21:00 Zabawa taneczna wraz z zespo³em

muzycznym MJD
24:00 Zakoñczenie zabawy.

Pa�dziernikowy
Festyn Z³otego z Piank¹

Plac ¯eromskiego 10-11 pa�dziernika 2009

1. Uczestnikami konkursów musz¹
byæ osoby pe³noletnie.
2. Dru¿yna liczy 5 zawodników.
Zawodnicy danej dru¿yny ustalaj¹ jej
nazwê, któr¹ zg³aszaj¹ prowadz¹ce-
mu konkursu i z któr¹ siê identyfikuj¹
w trakcie trwania konkursu.
3. Na czele dru¿yny stoi kapitan,
który ma decyduj¹ce zdanie w kwe-
stiach spornych.
4. Zg³oszenia dru¿yn chêtnych do
wziêcia udzia³u w konkursie przyj-
mowane s¹ telefonicznie pod nume-
rem tel.: 0 601 589 239.Rejestracji
dru¿yny dokonuje kapitan podaj¹c
swoje dane tele-adresowe.
5. Uczestnictwo dru¿yn w konkur-
sie jest bezp³atne.
6. Organizator przewiduje 3 konku-
rencje, odbywaj¹ce siê zgodnie z pro-
gramem festynu:

�Sztafeta Piwna�:
Konkurs polega na najszybszym

wypiciu 5 piw kolejno przez ka¿dego
z zawodników osobno. Wygrywa dru-
¿yna, która jako pierwsza ukoñczy
sztafetê.

�Bieg z kegiem�:

Wy�cig rzêdów; pierwsza osoba
w kolejno�ci powinna przenie�æ obu-
r¹cz beczkê piwa w wyznaczone miej-
sce, gdzie stoi kapitan dru¿yny z tac¹
4 kufli piw. Zawodnik po dotarciu do
kapitana, wypija kufel piwa i wraca z
kegiem do swojej dru¿yny zajmuj¹c
miejsce na koñcu rzêdu. Bieg z kegiem
do kapitana wykonuje 4 zawodników.
Wygrywa dru¿yna, która jako pierw-
sza ukoñczy biegi.

�Zemsta te�ciowej
czyli zakrêcona miot³a�:

Wy�cig rzêdów; pierwsza osoba w
kolejno�ci powinna jak najszybciej
przybiec do wyznaczonego miejsca,
w którym znajdujê siê miot³a oraz
kubek piwa. Zawodnik powinien
wypiæ piwo po czym natychmiast
obróciæ siê wokó³ w³asnej osi, przy-
tykaj¹c czo³o do miot³y. Po wykona-
niu zadania zawodnik wraca do swo-
jej dru¿yny zajmuj¹c miejsce na koñ-
cu rzêdu. Bieg wykonuje 5 zawodni-
ków. Wygrywa dru¿yna, która jako
pierwsza ukoñczy biegi.
7. Punktacja � punkty przydzielane

Regulamin Dru¿ynowego Konkursu Piwnego
s¹ dru¿ynie po ukoñczeniu konkuren-
cji w zale¿no�ci od zajêtego miejsca:
I miejsce � 3pkt.
II miejsce � 2pkt.
II miejsce � 1pkt.

Wygrywa dru¿yna, która po 3
konkurencjach uzyska najwy¿sz¹ licz-
bê punktów. Dru¿yny poza miejscem
na podium nie otrzymuj¹ punktów.

W przypadku uzyskania przez
min. dwie dru¿yny identycznej licz-
by punktów o zwyciêstwie zdecydu-
je dogrywka w postaci kwizu z dzie-
dziny piwnej.

Decyduj¹cy g³os w sprawie punk-
tacji ma prowadz¹cy imprezê, który
ma prawo zaprosiæ do pomocy osobê
spo�ród publiczno�ci.
8. Nagrody: dla zwyciêskiej dru¿y-
ny przewidziane s¹ dyplomy oraz
wiadro piwa. Najwa¿niejsza jednak
jest wspania³a zabawa i wspólne po-
konywanie w³asnych s³abo�ci J
9. Postanowienia koñcowe: organi-
zator zastrzega sobie prawo interpre-
tacji niniejszego regulaminu.
10. Organizatorem konkursu jest
Gastrolinia Sp. z o.o

  NIEDZIELA 11.10.2009

13:00 Wystêp Zespo³u Tanecznego KLIK
14:00 Gry i zabawy dla najm³odszych
15:00 Koncert Ola Piosek
15:45 Kwiz dla publiczno�ci z wiedzy piwowarskiej
16:00 Recital Suskie Skowronki
17:00 Rozpoczêcie konkursów przez  PAW£A NASTULÊ,
17:10 I Konkurs Dru¿ynowego Picia Piwa �Sztafeta Piwna�
17:30 Zespó³ muzyczny MJD
18:15 II Konkurs Dru¿ynowy �Bieg z Kegiem�
18:40 Zespó³ muzyczny MJD
19:30 Konkurs tañca towarzyskiego z oceniaj¹cym Paw³em

Nastul¹
20:00 III Konkurs dru¿ynowy �Zemsta te�ciowej�;
20:30 Uroczyste og³oszenie wyników dru¿ynowego

konkursu
21:00 Zabawa wraz z zespo³em muzycznym
22:00 Zakoñczenie festynu.


