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Sekcja Teatralna SOK

24 wrzenia br. /czwartek/ godz. 1700 zapraszamy na spotkanie organizacyjne nowo utworzonej SEKCJI TEATRALNEJ dzia³aj¹cej przy Strzeleckim Orodku Kultury, w ramach której dzia³aæ bêdzie dzieciêcy teatr
lalkowy oraz grupa m³odzie¿owa.
Ca³oæ poprowadzi Robert Konowalik - animator kultury teatralnej, re¿yser i scenarzysta, dzia³aj¹cego obecnie w teatrach Fieter i KTO ? w
Ozimku.
Sztukê teatru KTO ? pt. Herbata na podstawie tekstu Altusa Mayera,
mo¿na bêdzie zobaczyæ 2 padziernika br. w Strzeleckim Orodku Kultury o godz. 1800 /sala widowiskowa SOK, wstêp wolny/.
Zainteresowanych zapraszamy równie¿ na stronê internetow¹ (www.fieter.art.pl) gdzie mo¿na przeledziæ drogê twórcz¹ Roberta Konowalika i
wieloæ jego dokonañ, nie tylko teatralnych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Konkurs Najlepszy dzielnicowy
powiatu strzeleckiego
W padzierniku w powiecie strzeleckim przeprowadzony zostanie
konkurs pn. Najlepszy dzielnicowy powiatu strzeleckiego. Po raz
pierwszy to mieszkañcy wybieraæ
bêd¹ najlepszego dzielnicowego
powiatu strzeleckiego.
Od 1 do 31 padziernika 2009 bêdzie trwa³ konkurs Najlepszy dzielnicowy powiatu strzeleckiego. W
ubieg³ych latach najlepsi dzielnicowi
wy³aniani byli w konkursie, w którym
oceniane by³y umiejêtnoci i wiedza
fachowa. Tym razem o wyborze najlepszych policjantów dzielnicowych
zadecyduj¹ mieszkañcy.
Udzia³ w konkursie mo¿e wzi¹æ
ka¿dy mieszkaniec naszego powiatu
poprzez:
- wype³nienie kuponu konkursowego, który zamieszczony bêdzie na
³amach lokalnej prasy: tygodnik Strzelec Opolski, gazetka samorz¹du powiatowego i samorz¹dów gminnych

- g³osowanie na stronie internetowej powiatu strzeleckiego i Gazety
Wyborczej.
Tam te¿ oraz na stronie internetowej KPP w Strzelcach Opolskich cyklicznie uka¿¹ siê prezentacje dzielnicowych strzeleckiej komendy.
Nastêpnie kupony nale¿y wyci¹æ i
wrzuciæ do jednej z urn umieszczonych w:
- Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, Urzêdzie Miejskim
w Lenicy, Urzêdzie Miejskim w Ujedzie, Urzêdzie Gminy w Jemielnicy,
Urzêdzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem, Urzêdzie Gminy w Izbicku, Urzêdzie Miejskim w Strzelcach
Opolskich, Urzêdzie Miejskim w Zawadzkiem oraz w redakcji Strzelca
Opolskiego.
Tytu³ Najlepszego dzielnicowego powiatu strzeleckiego otrzyma ten
dzielnicowy, który uzyska najwiêksz¹
liczbê g³osów.

Praca dzielnicowego w najwiêkszym stopniu urzeczywistnia s³u¿ebn¹ rolê policji wobec spo³eczeñstwa. Zdobycie przez dzielnicowego
zaufania mieszkañców nie jest rzecz¹
³atw¹ i buduje siê je poprzez codzienn¹ pracê i codzienne kontakty
najczêciej zwi¹zane z sytuacj¹ gdy
stalimy siê ofiar¹ przestêpstwa i nie
wiemy jak dalej post¹piæ, nie wiemy
jak skutecznie chroniæ swoje mienie,
gdy czujemy siê zagro¿eni.
Dziêki konkursowi mo¿ecie Pañstwo bli¿ej poznaæ tych stró¿ów prawa, którzy opiekuj¹ siê wasz¹ ulic¹
czy wsi¹.

Co, gdzie, kiedy?
Festyn
Kulturalno  Rekreacyjny Powitanie Jesieni
- Gry i zabawy
sobota, 2009-09-26, godzina: 13:00
miejsce: Pl. ¯eromskiego
Koncert SOYKA live
sobota, 2009-10-03, godzina: 19:00
miejsce: Sala widowiskowa SOK
Do¿ynki wiejskie
sobota, 2009-09-26
miejsce: B³otnica Strzelecka

Koncert odbêdzie siê w sali widowiskowej SOK.
Bilety do nabycia w Kawiarence internetowej SOK
w dniach: wtorek - sobota godz. 12.00  18.00 w cenie 35 z³.

Do¿ynki parafialne miejskie
niedziela, 2009-09-27, godzina 14:00
miejsce: Strzelce Opolskie

ród³o
na strzeleckim Rynku
Obok fontanny na strzeleckim rynku robotnicy remontuj¹cy ratusz odkryli róde³ko
czystej, zimnej wody. Burmistrz Tadeusz Goc
od miesiêcy zwraca³ uwagê na szum wody
pod posadzk¹ na terenie placu. W koñcu
uda³o siê dotrzeæ do tajemniczego róde³ka.
Burmistrz ju¿ zastanawia siê jak wykorzystaæ
ród³o, mówi - bardzo bym chcia³ aby róde³ko zasila³o fontannê, w tej chwili sprawdzamy czy istnieje taka mo¿liwoæ.Byæ mo¿e
ju¿ nied³ugo mieszkañców Strzelec i osoby
odwiedzaj¹ce nasze miasto cieszyæ bêdzie
piêkna fontanna z krystalicznie czyst¹
wod¹.
Zlecone strzeleckiemu sanepidowi badania
potwierdzi³y, ¿e woda pochodzi z wyp³ywu
podziemnego i nadaje siê do wykorzystania
w fontannie.
W historycznych zapiskach, dotycz¹cych
Placu Myliwca i fontanny stoj¹cej na jego
rodku, poszukujemy informacji na temat
ewentualnego ród³a, czy studni stoj¹cej w
Rynku. Byæ mo¿e kto z naszych czytelników pamiêta, b¹d s³ysza³ o takim fakcie.
Czekamy na informacje.

Koncert bezp³atnie nag³oni
Agencja Artystyczna Music Land
ze Strzelec Opolskich.

XXXV ZLOT RADOCI
CZ£ONKÓW GRUPY AA
W POLSCE  WROC£AW
HALA STULECIA

Cz³onkowie Strzeleckiego Klubu Abstynenta w ramach prowadzonej dzia³alnoci bior¹ udzia³ w ró¿nych imprezach na terenie Polski. Na tego rodzaju
imprezach cz³onkowie Strzeleckiego Klubu korzystaj¹ ze wskazówek dotycz¹cych ¿ycia na trzewo w rodzinie. Jedn¹ z integralnych czêci funkcjonowania
klubów abstynenta w ca³ym kraju jest wymiana dowiadczeñ, przeciwdzia³anie
marginalizacji spo³ecznej i wykluczenia spo³ecznego osób uzale¿nionych od
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin poprzez udzia³
w tzw. zlotach rocznicowych.
Co 5 lat organizowany jest Zlot Radoci Cz³onków Grupy AA (Anonimowych Alkoholików), który tym razem odby³ siê we Wroc³awiu w dniach 21 -23
sierpnia. W zlocie uczestniczy³o oko³o 7 tys. ludzi, byli to cz³onkowie grup AA
z ró¿nych krajów wraz z rodzinami. Grupa strzelecka AA i AL.- ANON bra³a
czynny udzia³ w mitingach, warsztatach, panelach dyskusyjnych.
Tak podsumowuj¹ swój wyjazd cz³onkowie strzeleckiego klubu abstynenta: Udzia³ w tegorocznym zlocie pozwoli³ nie tylko poznaæ nowych ludzi, ale
zaprezentowaæ nasze osi¹gniêcia na szczeblu wojewódzkim, podzieliæ siê naszymi dowiadczeniami, jak i troskami. 23 sierpnia po zakoñczeniu zlotu zwiedzalimy Wroc³aw, Panoramê Rac³awick¹, Ogród Japoñski. W naszej pamiêci
najd³u¿ej pozostanie obraz bajecznie kolorowych fontann, które zosta³y zaprezentowane z okazji otwarcia tego¿ zlotu. Chcielibymy by ka¿dy mia³ mo¿liwoæ uczestnictwa w takim zlocie, by móc wspominaæ i prze¿ywaæ serdecznoæ, bliskoæ i ciep³o innych ludzi.
Ka¿dy kto potrzebuje pomocy dla siebie lub swoich bliskich mo¿e przyjæ
do klubu codziennie w godz. 15.00 do 19.00.
Strzelecki Klub Abstynenta dzia³a w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przy Urzêdzie Miejskim w Strzelcach Opolskich.
Siedziba Klubu mieci siê przy ul. Krakowskiej 18 w Strzelcach Opolskich,
tel. 077/461-07-00.

