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Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego dla
Dzieci i M³odzie¿y  odby³ siê 11 pa�dzierni-
ka w Hali Sportowej przy Pl. ¯eromskiego
5A.
Wyniki:
I miejsce: Mateusz Sowada � Otmice
II miejsce: Piotr Leszczyñski � Paniówki k/
Gliwic
III miejsce: Maciej Ostrowski � Opole
IV miejsce: Nikola Sowada � Otmice
Organizator - Referat Sportu Urzêdu Miejskie-
go w Strzelcach Opolskich ufundowa³ dla zwy-
ciêzców puchary oraz dyplomy.

Rozgrywki w V lidze  sezonu 2009/2010
rozpoczê³a jesieni¹ Sekcja Tenisa Sto³owego
dzia³aj¹ca przy Referacie Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich. 16 pa�dzierni-
ka w Ka³kowicach sekcja rozegra³a mecz z dru¿yn¹ �LUKS Ka³ków�, gdzie wygra³a
mecz wynikiem 8:2. Sk³ad naszej dru¿yny: Andrzej Strzeja, Andrzej Polok, Ryszard
Omielañczuk, Dariusz Strzeja.

Tenis sto³owy

12 pa�dziernika  90. urodziny
obchodzi³a Pani Gertruda Muszal-
ska. W dniu tego piêknego jubileuszu
w imieniu Burmistrza Strzelec Opol-
skich ¿yczenia zdrowia i pomy�lno-
�ci Pani Gertrudzie z³o¿y³a Sekretarz
Gminy Magdalena ¯elazna oraz kie-
rownik USC Ewa Sosnowska.

Pani Gertruda mieszka z córk¹,
ziêciem i wnukami w Warm¹towicach.
Panowie pracuj¹ za granic¹, wiêc w
domu �rz¹dz¹� kobiety, jubilatka mimo
swych 90. lat jest w pe³ni si³, chêtnie
pomaga w domu, ale szczególnie lubi
pracê w ogrodzie. Na jej grz¹dkach nie
ma prawa znale�æ siê ¿aden chwast.

JK

90 - latka z Warm¹towic 4 pa�dziernika, przy piêknej, s³o-
necznej pogodzie przeprowadzono za-
wody wêdkarskie dla dzieci i m³odzie¿y.
Na Rybaczówce go�cinnie pojawi³ siê
mistrz sp³awika Edmund Gutkiewicz
oraz ekipa telewizyjna z programu �TA-
AAKA RYBA� z prowadz¹cym program
Jerzym Biedrzyckim.

Po oficjalnym powitaniu wszyst-
kich uczestników przez prezesa ko³a
PZW Jacka O¿arowskiego oraz hono-
rowych go�ci, zawodnicy wystartowali
w dwóch kategoriach wiekowych: do lat
10, od 11 do 16 lat.

Gdy wêdki, baty, baciki by³y ju¿ w
wodzie, przyszed³ czas oczekiwania na
pierwsze ryby. Emocje by³y ogromne.
Nie stresowa³ zawodników krêc¹cy siê
wszêdzie operator kamery telewizyjnej.
Zawodnicy wêdkowali, opiekunowie do-
radzali, sêdziowie kontrolowali, by opie-

kunowie nie byli zbyt gorliwi i wyrêcza-
j¹cy. Go�æ zawodów Edmund Gutkiewicz
podpowiada³ i udziela³ porad zawodni-
kom, go�cie przejrzeli tak¿e kronikê
ko³a.

W po³udnie gwizdki sêdziów zasy-
gnalizowa³y zakoñczenia zawodów. Po
zwa¿eniu dwugodzinnego dorobku przy-
sz³ych mistrzów komisja sêdziowska w
sk³adzie: kol. Krzysztof Or³owski, Zdzi-
s³aw Twardy oraz Józef Izydorczyk przy-
st¹pi³a do pracy. Wszyscy zawodnicy w
tym czasie udali siê do ogrodu Ryba-
czówki na grilla.

Po naradzie komisji nast¹pi³a d³ugo
oczekiwana chwila rozdania nagród.
Nagrody w postaci sprzêtu wêdkarskie-
go oraz torby ³akoci bardzo ucieszy³y
dzieci. Po¿egnano go�ci i obiecano so-
bie spotkanie w przysz³ym roku latem.

Krzysztof Or³owski

W dniach 09 � 11 pa�dziernik odby³a
siê Sportowa Wymiana M³odzie¿y
Miast Partnerskich w Strzelcach Opol-
skich. W ramach wymiany w dniu
10.10.2009 na Stadionie MOS przy
ulicy Strzelców Bytomskich rozegra-
no Turniej Pi³ki No¿nej.
Oprócz zespo³u z Holic w turnieju
wyst¹pi³y dru¿yny: MOS Strzelce
Opolskie oraz dru¿yna trampkarzy
SKS �Piast� Strzelce Opolskie.

Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru¿yna
SK Holice, o pierwsze miejsce wal-
czy³a z dru¿yn¹ MOS Strzelce Opol-
skie. Miejsce trzecie zajêli zawodnicy
SKS �PIAST� Strzelce Op.�Puchary,

Przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych Strzelec Opolskich z³o¿yli
kwiaty pod strzeleckim pomnikiem
ksiêdza Jerzego Popie³uszki w 25.
rocznicê jego �mierci.

Pod pomnikiem przy ulicy D¹-
browskiego w Strzelcach Opolskich
kwiaty z³o¿yli: Burmistrz Tadeusz
Goc, Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Teresa Smoleñ, Wiceburmistrz Józef
Kampa, radny Józef Bocian i Sekre-
tarz Gminy Magda ¯elazna.

Taaaka ryba!

Wyniki zawodów w kategorii do 10 lat
I miejsce - Bro¿yna Adam, 5 lat - 1890 gram
II miejsce -Kowalski Wiktor, 5 lat - 670 gram
III miejsce -Chru�ciel Aleksandra, 5 lat - 600 gram
IV miejsce -Zwiech Wojciech, 9 lat - 580 gram
V miejsce -Wypcho³ Jakub, 7 lat - 540 gram
V miejsce -Wójcik Aleksandra, 10 lat - 540 gram
VI miejsce -Wo¿niak Natalia - 510 gram
VI miejsce -Koczy Jakub, 4 lata - 510 gram
VII miejsce -Korecka Karolina, 7 lat - 490 gram
VIII miejsce -Celes Paulina, 7 lat - 450 gram
IX miejsce -B¹k Tomasz, 10 lat - 200 gram
Wyniki zawodów w kategorii od 10 do 16 lat
I miejsce -Celes Mateusz, 11 lat - 1290 gram
II miejsce -Skibiñska Joanna, 11 lat - 880 gram
III miejsce -Wójcik Adrian, 14 lat - 730 gram
IV miejsce -Wieczonkowski Przemys³aw, 11 lat - 720 gram
V miejsce -Gebauer Denis, 13 lat - 710 gram
VI miejsce -Sad³owski Kevin, 11 lat - 650 gram
VII miejsce -Kuciak Magda, 12 lat - 440 gram
VII miejsce -Paluszczak Karolina, 11 lat - 440 gram
VIII miejsce -Weres Kamil, 12 lat - 430 gram

Turniej Pi³ki No¿nej Miast Partnerskich

Rocznica �mierci ks. Popie³uszki

Uczniowski Klub Sportowy �Kusy� dzia³aj¹cy przy Publicznym Gimnazjum
nr 1 w Strzelcach Opolskich wzi¹³ udzia³ w zakoñczeniu sezonu LA w Kêdzie-
rzynie-Ko�lu, którego organizatorem by³ MMKS Kêdzierzyn-Ko�le.
Nasi zawodnicy zajêli czo³owe miejsca w nastêpuj¹cych konkurencjach:
I miejsce bieg przez p³otki: Marcin Orgacki
I miejsce w pchniêciu kul¹: Anna Sitnik
I miejsce w rzucie dyskiem: Anna Sitnik
II miejsce bieg przez p³otki: Aleksandra Cieniawska
II miejsce w biegu 1000 m: Magdalena Chuchel
III miejsce w pchniêciu kul¹: Denis Parusel
IV miejsce w skoku wzwy¿: Józef Pospiszyl
Gratulujemy naszym zawodnikom i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Marzenna Staroszczyk

Pojechali i wygralidyplomy i pami¹tkowe koszulki wrê-
czyli zawodnikom Wiceburmistrz Jó-
zef Kampa, Wiceprzewodnicz¹cy

Rady Miejskiej Antoni Karecki i Eu-
geniusz Kozo³up oraz Dyrektor MOS
Andrzej Damaszek.

Mistrzostwa
Sumo

W niedzielê 18 pa�dziernika w
hali sportowej Publicznego Gimna-
zjum nr 2 przy ul. Kozielskiej odby-
³y siê Miêdzywojewódzkie Mistrzo-
stwa M³odziczek i M³odzików w
Sumo. Organizatorem zawodów by³o
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Polski Zwi¹zek Sumo, UM Woje-
wództwa Opolskiego oraz Uczniow-
ski Klub Sportowy �Siódemka� w
Strzelcach Opolskich.

Zawody rozegrano w siedmiu ka-
tegoriach wagowych systemem �ka¿-
dy z ka¿dym�. Sêdzi¹ g³ównym za-
wodów by³ Waldemar Sobczyk ze
Strzelec Opolskich.

W turnieju startowali zawodnicy
z kilkunastu klubów. W wiêkszo�ci
kategorii zwyciê¿yli reprezentanci KS
�Rokita� Brzeg Dolny, jedynie kate-
goriê 59 kg wygra³ zawodnik �Gladia-
tora�Kraków.


