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Nowy sprzêt dla KARO

W sobotê 4 listopada 2006 r w
hali sportowej przy ul.Kozielskiej 34
w Strzelcach Opolskich odby³ siê kolejny mecz pi³ki siatkowej rozegrany
w ramach rozgrywek II ligi. Rywalizowa³y zespo³y Strzeleckiego Klubu Sportowego UKS KARO Strzelce Op. i Warty Dzia³oszyn.
Po zaciêtej walce obu dru¿yn 
mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem
Klubu ze Strzelec Op.w stosunku 3:1
w setach (27-25,25-22,23-25,28-26).
Jest to kolejny sukces zespo³u UKS
KARO w rozgrywkach II ligi, który jest obecnym wiceliderem grupy i
walczy o pierwszeñstwo.

Przed rozpoczêciem meczu nast¹pi³ mi³y akcent - wicestarosta Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gaida
przekaza³ wszystkim zawodnikom
dru¿yny strzeleckiej komplet obuwia
siatkarskiego wyczynowego, który
zosta³ ufundowany przez Zarz¹d
Powiatu Strzeleckiego.
Kolejny ju¿ raz Zarz¹d Powiatu
Strzeleckiego doceni³ osi¹gane wyniki sportowe dru¿yny w rozgrywkach
II ligi .
W imieniu Zarz¹du klubu UKS
KARO Strzelce Op. podziêkowania za wspieranie dzia³alnoci klubu
z³o¿y³ Prezes Piotr Hamryszak.

Orkiestra podsumowuje

POWIAT STR Z E LE C K I

Wieczór Talentów ju¿ po raz szósty

Obserwuj¹c VI fina³ konkursu,
daje siê zauwa¿yæ pewien kierunek,
w którym zacz¹³ on od niedawna ewoluowaæ. W 2001 roku by³ to konkurs
dla szkolnych talentów ró¿nych dziedzin. Obecnie prezentuj¹ siê przede
wszystkim zespo³y wokalno  muzyczne, chocia¿ w ostatniej edycji
pojawi³ siê równie¿ talent taneczny.
Na deskach szkolnej auli wyst¹pi³o
ju¿ wielu m³odych, uzdolnionych ludzi i miejmy nadziejê, ¿e sukces, jaki
przypad³ im w udziale, nie bêdzie
ostatnim. Byæ mo¿e za kilka lub kilkanacie lat znany wokalista sceny
polskiej powie: zaczyna³em od
szkolnego Wieczoru Talentów.
Dariusz Szczypura
Pónym popo³udniem, 3 listopada 2006 roku w auli Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach Opolskich ju¿ po raz szósty mia³
miejsce fina³ konkursu Wieczór Talentów, który odbywa³ siê w dwóch
etapach. Jeszcze w padzierniku odby³ siê pó³fina³. Do ostatniej edycji zg³osi³a siê rekordowa liczba 17 uczestników. Do fina³u jury, w
sk³adzie: Pawe³ Pó³torak, Maciej Mazik, Piotr Myszkowski, zakwalifikowa³o piêæ zespo³ów wokalno  muzycznych oraz tancerkê flamenco. Koncert fina³owy poprowadzi³a, jak zawsze, niezawodna Magdalena Oliwa  obecna przewodnicz¹ca Rady Samorz¹du Uczniowskiego. Goæmi wieczoru byli laureaci poprzednich konkursów  pan
Miko³aj Kmiecik oraz najm³odsza, jak do tej pory, laureatka konkursu
 Aurelia Zawiola.
Zdobywcami pierwszego miejsca zostali cz³onkowie zespo³u THE
FREAKS, w sk³adzie: Natalia Malewska, Mateusz Furman, Jakub
Ochabski, Bart³omiej Pa³ka. Drugie miejsce przypad³o zespo³owi STEEL FREE, w sk³adzie: S³awomir Chrobak, Jakub Moñka, Aleksander
Piontek, Mateusz Zaj¹c oraz tancerce flamenco Monice Frukacz. Trzecie miejsce zajêli: zespó³ GLORIA VICTIS, w sk³adzie: Joanna Glik,
Kinga Lechowicz, Emilia Popiela oraz zespó³ THE STRUCTURA, w
sk³adzie: Aleksander Szlaga, Andrzej Moñka, Mateusz Kocem, S³awomir Semeniuk. Jury przyzna³o równie¿ wyró¿nienie dla wokalistki
Patrycji Rudner.

XLII RAJD PO¯EGNANIA JESIENI

21 padziernika przed publicznoci¹ w Zawadzkiem wyst¹pi³a M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta Mniejszoci Niemieckiej Powiatu Strzeleckiego  z czwartym ju¿
Koncertem Przyjani. I by³ to ostatni plenerowy wystêp w tym roku.
Na zespó³ sk³adaj¹ siê 4 orkiestry: z Zawadzkiego, Jemielnicy, Strzelec Opolskich oraz Lenicy, dziêki wparciu finansowemu Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji mo¿e realizowaæ projekt, który zak³ada cykliczne wystêpy oraz
wspólne warsztaty.
21 maja
4 czerwca

W tym roku orkiestra da³a niema³o koncertów:

 koncerty podczas festynów w Izbicku i Kolonowskiem
 w trakcie Pielgrzymki Mniejszoci Narodowych na Górze w.
Anny  msza, a nastêpnie koncert
11 czerwca
 podczas Przegl¹du Orkiestr i Kapel Mniejszoci Niemieckiej
w Lichymi
17 czerwca
 z okazji Jubileuszu LO w Strzelcach Opolskich
18 czerwca
 podczas Dni Miasta Zawadzkie - przemarsz ulicami miasta
3 wrzenia
 w trakcie do¿ynek w Jemielnicy  przemarsz i koncert
17 wrzenia
 w trakcie do¿ynek gminny Lenica (Raszowa)
23 wrzenia
 podczas Pielgrzymki Narodów w Zlatych Horach (Czechy)
6 padziernika  koncert z okazji OKTOBERFEST w Kronicy
21 padziernika  Koncert Przyjani w Zawadzkiem
Ale to nie wszystkie tegoroczne imprezy. Odbêd¹ siê jeszcze warsztaty wraz z
koncertem na Górze w. Anny oraz koncert kolêd w Strzelcach Opolskich, na
które zespó³ orkiestry ju¿ dzi serdecznie zaprasza wszystkich mieszkañców powiatu.

W dniu 21 padziernika 2006 na
malowniczo po³o¿onej polanie w £aziskach odby³ siê XLII Rajd Po¿egnania Jesieni. Organizatorem tej jesiennej imprezy by³ oddzia³ PTTK w
Strzelcach Opolskich oraz Orodek
Szkolno Wychowawczy w Lenicy.
Do udzia³u w Rajdzie stawi³o siê piêæ
dru¿yn z okolicznych miejscowoci.
By³y to: Lene Duszki z Szymiszowa, Dreptaki z Dziewkowic,
Hefalumpy z Lenicy, Wagabunda i Szarañcza ze Strzelec Opolskich.
Wspóln¹ wyprawê rozpoczêlimy przejazdem autokarem z parkin-

gu w Strzelcach Opolskich do Leniczówki w £aziskach gdzie zacz¹³ siê
prawdziwy, jesienny rajd. Piesza wêdrówka lasem przysporzy³a nie lada
zmagañ. Ka¿da dru¿yna pod¹¿aj¹c
tras¹ rajdu przygotowywa³a kronikê,
która bra³a udzia³ w konkursach.
Uczestnicy pod¹¿aj¹c za zapachem
grillowanej kie³basy szczêliwie dotarli na metê rajdu, gdzie wykazali siê
zaskakuj¹cymi umiejêtnociami
zrêcznociowymi (rzucaniem ziemniaków do wiaderka) oraz wokalnymi (konkurs piosenek).
Prawdziwym wyzwaniem dla
ka¿dej dru¿yny by³o zaprezentowa-

Nie daj siê rakowi

ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Strzelcach Opolskich zaprasza na badania profilaktyczne
TYLKO DO KOÑCA GRUDNIA MASZ CZAS!

Do programu profilaktyki raka piersi zaprasza siê kobiety
w wieku 50-69 lat, które nie mia³y wykonywanej mammografii w ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy.
Natomiast do programu profilaktyki szyjki macicy zaprasza
siê kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które nie mia³y wykonywanego badania cytologicznego w ostatnich 36 miesi¹cach.
Nie trzeba mieæ skierowania! Badania s¹ bezp³atne!
Badania mammograficzne s¹ wykonywane w Zak³adzie
Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Strzelcach
Opolskich:
- od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 1200 - 2000,
Badania cytologiczne s¹ wykonywane w oddziale ginekologiczno-po³o¿niczym Szpitala Powiatowego w Strzelcach
Opolskich:
- w rody i pi¹tki, w godzinach 1300  1430.
Na badania cytologiczne nie trzeba rejestrowaæ siê wczeniej  wystarczy przyjæ!
Badania mammograficzne nr tel. 077 461 32 91 do 95 wew. 141
Pacjentki winny zg³osiæ siê do badania z ksi¹¿eczk¹ RUM
i aktualnym dokumentem ubezpieczenia.

nie w³asnego repertuaru piosenek
zwi¹zanych nie tylko z jesienn¹ wêdrówk¹. Ta prezentacja wzbudzi³a
wród uczestników bardzo du¿o emocji, zrodzi³a siê rywalizacja, która zachêci³a ca³¹ ekipê rajdu do wspania³ej
zabawy. Równie¿ jesienna aura promieniami s³oñca rozgrza³a atmosferê
spotkania na lenej polanie.
Wszystkie dru¿yny za udzia³ w
Rajdzie Po¿egnania Jesieni zosta³y
wysoko nagrodzone, otrzyma³y puchary, dyplomy i upominki a uwieñczeniem tak wspania³ego spotkania
by³a biesiada przy gor¹cym i bardzo
smacznym bigosie.
Barbara Lej¿ak

- Nowa technologia!
- Nowoczesne urz¹dzenia!
- Nowa produkcja!
Brakuje Ci pieniêdzy??
Do 50% zwrotu inwestycji!!
Nie przegap takiej szansy!!
Nie tylko Fundusze Unii Europejskiej pozwalaj¹ na
otrzymanie do 50% zwrotu inwestycji! Przyjd
sprawd, co daje Fundusz Kredytu Technologicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego
Akademicki Inkubator Przedsiêbiorczoci
przy Politechnice Opolskiej
zaprasza
w dniu 15 listopada 2006 roku
o godzinie 16.00
do Hotelu Mercure,
sala A-moll - ul. Krakowska 57-59
Potwierdzenie uczestnictwa do dnia 13.11.2006r.
(tel./fax 077 4000 431, rsi@innowacje.opole.pl)

