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W niedzielne popo³udnie 25 listo-
pada sala widowiskowa Strzeleckiego
O�rodka Kultury wype³ni³a siê malu-
chami. Dzieci przysz³y zobaczyæ
przedstawienie studia ART-RE z Kra-
kowa, pe³en humoru spektakl teatral-
ny, oparty na znanej warszawskiej le-
gendzie o Bazyliszku.

Wojtu�, syn znanego p³atnerza
wbrew zakazowi ojca, idzie do kamie-
nicy na Krzywym Kole i przepada
bez wie�ci. Siostra Wojtusia postana-
wia go odszukaæ. Dziêki pomocy ta-
jemniczego Alchemika poznaje sposób
na pokonanie Bazyliszka, który tak
naprawdê jest bardzo przyjazny.

Spektakl uczy odpowiedzialno�ci
za bliskich. Przybli¿a dzieciom czê-
sto zapomniane zawody, jak zdun,
snycerz, bednarz, ko³odziej.

Przedstawienie interaktywne z
piêknymi strojami, scenografi¹ i mu-

Popo³udnie z Bazyliszkiem
Od 10 do 20 pa�dziernika na za-

proszenie Burmistrza Strzelec Opol-
skich w b³otnickim pa³acu go�ci³a gru-
pa Szwedów z Uniwersytetu Ludo-
wego Albins w Landskronie. Go�cie
wziêli udzia³ w seminarium pt.:
�Zrównowa¿ony rozwój a globaliza-
cja �wiata�.

Podczas pobytu analizowano te-
maty zwi¹zane z gospodark¹ wodno-
kanalizacyjn¹, gospodark¹ odpadami,
edukacj¹ ekologiczn¹ w szko³ach,
ochron¹ �rodowiska. Burmistrz
przedstawi³ grupie miêdzy innymi
nasz¹ oczyszczalniê �cieków i sk³a-
dowisko odpadów komunalnych.
Go�cie mieli tak¿e okazjê zobaczyæ
Obóz Koncentracyjny w O�wiêcimiu
i krakowsk¹ Now¹ Hutê.

Wyniki swoich prac na temat

W dniach 28-31 pa�dziernika
przebywa³a w Strzelcach delegacja z
naszego partnerskiego miasta Ty�mie-
nica na Ukrainie. W sk³ad delegacji poza
Przewodnicz¹cym Rady Rejonu  Ty-
�mienicy Myko³¹ Nagornym weszli
so³tysi wsi Stary £yseæ, Drahomyr-
czany, Zahwizdia, Uhryniw, Jamny-
cia oraz przewodnicz¹ca Stowarzy-
szenia �Agencja Rozwoju Ziemi Ty-
�mienickiej� i przedstawicielka Fun-
dacji Sprzyjania Lokalnym Samorz¹-
dom z Kiljowa.

Celem wizyty ukraiñskiej grupy
by³o zapoznanie siê z dzia³aniami
Gminy Strzelce Opolskie w zakresie
gospodarki odpadami i gospodarki
wodno-kanalizacyjnej. Go�cie byli
szczególnie zainteresowani systemem
odbioru i utylizacj¹ �mieci. Na terenie
gminnego sk³adowiska odpadów
szczegó³owo analizowali system se-
gregacji odpadów i zmniejszania ich
objêto�ci przez prasowanie. To sk³a-
dowisko w ogóle nie przypomina

25 pa�dziernika o godzinie 8.00
na akwenie Spa³ek w Strzelcach Op.
rozegrano ostatnie tego roku zawody
sp³awikowe zaliczane do �WÊDKA-
RZA ROKU 2009�.
Pogoda tej niedzieli nas nie rozpiesz-
cza³a. Zimno, mgli�cie, deszczowo.
Zawodnicy na zbiórce zjawili siê gru-
bo przed czasem. Nast¹pi³y krótkie
wymiany spostrze¿eñ o ³owiskach, na
których wêdkowali oraz swoich suk-
cesach i pora¿kach.
Po krótkim powitaniu przez prezesa
Jacka O¿arowskiego oraz przypo-
mnieniu regulaminu zawodów przez
sêdziego g³ównego Waldemara Wójci-
ka, nast¹pi³o losowanie stanowisk.
Równo o ósmej ciszê nad stawem roz-
dziera ostry gwizdek sêdziego, oznaj-
miaj¹cy rozpoczêcie zmagañ. Na
pierwsze rybki nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ. Widaæ, ¿e niektórym zawod-

zyk¹ bardzo zainteresowa³o m³odych
widzów, dzieci chêtnie bra³y aktyw-
ny udzia³ w spektaklu.
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Grupa Szwedów w Strzelcach

zrównowa¿onego rozwoju m³odzi
Szwedzi zaprezentowali podczas kon-
ferencji w ratuszu. S³uchacze, w tym

uczniowie strzeleckich szkó³, obejrze-
li równie¿ prezentacjê przybli¿aj¹c¹
kraj naszego pó³nocnego s¹siada.

wysypiska �mieci � powiedzia³ za-
chwycony Myko³a Nagorny.

Delegacja zwiedzi³a tak¿e War-
m¹towice, B³otnicê Strzeleck¹, Roz-

mierkê, Grodzisko oraz Kad³ub, gdzie
zaprezentowano dzia³anie systemu
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
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Wizyta go�ci z Ukrainy

W niedzielne po³udnie 25 pa�dziernika Referat Sportu i Rekreacji Urzêdu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich zorganizowa³ IV Otwarty Bieg Prze³ajowy
na dystansie 6 km alejkami Parku Miejskiego. W biegu wziê³o udzia³ 35 zawod-
ników. Najm³odsza uczestniczka mia³a 12 lat, najstarszy zawodnik lat 60. Zwy-
ciêzcy otrzymali pami¹tkowe puchary i dyplomy. biegu:
Kategoria generalna kobiet
I miejsce � Kornelia Polek � Duraj z Murowa
II miejsce � Janina Musia³ z Dobrodzienia
III miejsce � Karolina Dziadkowska ze Strzelec Opolskich
Kategoria generalna mê¿czyzn
I miejsce � Sebastian Kler z Dobrodzienia
II miejsce � Pawe³ Pusz z Bystrzycy K³odzkiej
III miejsce � Jaros³aw Grabowski z Lutrowskich
Kategoria kobiet do 30 lat
I miejsce � Wioletta Narkiewicz ze Strzelec Opolskich
Kategoria mê¿czyzn do 30 lat
I miejsce � Tomasz Kucharczyk z Lubliñca
II miejsce � Janusz Maleska Dobrodzienia
III miejsce � Pawe³ Primus ze Strzelec Opolskich
Kategoria mê¿czyzn od 31 do 50 lat
I miejsce � Janusz Szafarczyk z Dobrodzienia
II miejsce � Tomasz Koteluk z Kalinowic
III miejsce � Miros³aw Sznaucner z Lubliñca
Kategoria mê¿czyzn 51 lat i starsi
I miejsce � Kazimierz Kordziñski z Lubliñca
II miejsce � Jerzy Janik ze Strzelec Opolskich
III miejsce � Jan �cigocki ze Strzelec Opolskich
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Prezes SWiK Marian Waloszyñski przedstawia oczyszczalniê �cieków

Z okazji Halloween w �wietlicy
profilaktycznej ��róde³ko� odby³a
siê zabawa. Rozpoczê³a siê ona od
wcze�niejszego przygotowania de-
koracji i przystrojenia sali. Dzieci
wykonywa³y duszki, potwory, nie-
toperze, diab³y i dynie.

30 pa�dziernika uczestnicy zaba-
wy przybyli przebrani w stroje du-
chów, wampirów, czarownic i diab³ów.
Zabawê rozpoczêli od poznania tra-
dycji Halloween i wymienienia sym-
boli tego �wiêta. Nastêpnie odby³o siê
wiele konkursów z nagrodami, które
sprawi³y dzieciom du¿o rado�ci. Nie
zabrak³o s³odkiego poczêstunku dla
ka¿dego. Gwo�dziem programu oka-
za³a siê zrobiona w³asnorêcznie przez

Bieg alejkami parku

ma³ych go�ci �sa³atka wampirów�. Ta
straszna potrawa wykonana zosta³a
m.in. z �zêbów nietoperza� (ananas),
�¿abiej w¹tróbki� (brzoskwinia), �oczu
wê¿a� (plastry banana) itd. Na zakoñ-
czenie odby³o siê g³osowanie na naj-
ciekawsze przebranie. Zwyciêzca
otrzyma³ w nagrodê dyniê � lampion.
Halloweenowy wieczór min¹³ szyb-
ko, a kolejny dopiero za rok!

Zaproszenie
�wietlica ��róde³ko� zaprasza do

wspólnej zabawy dzieci ze szkó³ pod-
stawowych od poniedzia³ku do pi¹t-
ku od 14:00-18:00 przy ul. Burszty-
nowej 5 w Strzelcach Opolskich (Dom
Parafialny). Zajêcia w �wietlicy s¹
bezp³atne.

Mirela Ciupka

23 pa�dziernika o godz. 17.00 w galerii Strzeleckiego O�rodka Kultury
odby³ siê wernisa¿ wystawy ko³a plastycznego SOK pt. �Przemijanie�. Wy-
stawê mo¿na ogl¹daæ do 15 listopada.

Wystawa malarstwa ko³a plastycznego pt. �Przemijanie� jest wspomnie-
niem o zabytkowym pe³nym uroku parku jaki otacza³ Pa³ac w B³otnicy Strze-
leckiej.

Kataklizm, jakim by³a tr¹ba powietrzna, zniszczy³ niepowtarzalny, wspa-
nia³y drzewostan i klimat jaki dawa³y te kilkusetletnie drzewa.
W uczestnikach pleneru, przyje¿d¿aj¹cych corocznie do B³otnicy Strzeleckiej,
pozosta³a nostalgia za utracon¹ atmosfer¹. Inspiracj¹ do dzia³añ twórczych
by³a atmosfera, �wiat³o s¹cz¹ce siê miêdzy konarami prastarych drzew.
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Zakoñczenie sezonu wêdkarskiego 2009
nikom ryby bior¹ jak
w amoku. I tak zma-
gania trwa³y do godzi-
ny 12.00. Potem wa-
¿enie, które ka¿dy
nerwowo obserwuje.
Wreszcie og³oszenie
wyników, rozdanie
nagród, u�cisk d³oni
prezesa, wspólna her-
batka na �Rybaczów-
ce� i zaproszenie na
Op³atkowe Spotkanie
Sprawozdawcze mi-
nionego sezonu. O
tym spotkaniu i jego
terminie powiadomi-
my wszystkich wêdkarzy poprzez
og³oszenia.
Czo³ówka zawodów:
1. Sikorski Andrzej � 3200 g
2. Szymaniec Krzysztof  � 3140 g
3. O¿arowski Piotr � 2950 g

Do mi³ego spotkania na naszych za-
wodach w nastêpnym roku 2010. Z
wêdkarskim pozdrowieniem �Cze�æ
naszym wodom�.

Krzysztof Or³owski (adler)

Przemijanie

Halloween w ��róde³ku�


