
P O W I A T   S T R Z E L E C K I8

IMPREZY TOWARZYSZ¥CE

30.05.2008 � PI¥TEK
13.00 Podsumowanie eliminacji miejsko - gminnych

Ogólnopolskiego Konkursu  Plastycznego �M³odzie¿
zapobiega po¿arom� - sala Rady Miejskiej

16.00 Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich -
sala nr 2  Strzeleckiego O�rodka Kultury

17.00 Fina³ konkursu fotograficznego �Ziemia Strzelecka w
obiektywie� - sala  widowiskowa Strzeleckiego O�rodka
Kultury

17.30 Wernisa¿ wystawy prac twórców Ziemi Strzeleckiej - Galeria
Strzeleckiego O�rodka Kultury

18.00 Konkurs gry na bele czem - My�liwiec show - sala
widowiskowa Strzeleckiego O�rodka Kultury

19.00 Nocny Turniej Pi³ki No¿nej - stadion MOS

31.05.2008 � SOBOTA
9.00 Uroczyste otwarcie boiska sportowego przy PSP nr 1
10.00 X Ogólnopolski Bieg Strzelca - Park Miejski
10.00 X Konkurs Modeli Plastikowych i Kartonowych o Puchar

Burmistrza Strzelec Opolskich - Strzelecki O�rodek Kultury
10.00 Wystawa pokonkursowa �Ziemia Strzelecka w obiektywie� -

Plac S. ̄ eromskiego
10.00 Wystawa prac twórców Ziemi Strzeleckiej - Galeria

Strzeleckiego O�rodka Kultury
10.00 Turniej Tenisa Ziemnego Dziewcz¹t - korty na Osiedlu

Piastów �l¹skich
11.00 Uroczysto�æ nadania imienia PG nr 2 w Strzelcach Opolskich
16.00 Wystawa go³êbi ozdobnych - Park Miejski
16.30 Turniej Siatkówki Pla¿owej - PSP nr 7

1.06.2008 � NIEDZIELA
08.00 -11.00 Zawody wêdkarskie o Puchar Przewodnicz¹cej Rady

Miejskiej w Strzelcach Opolskich - Rybaczówka
10.00 Wystawa pokonkursowa �Ziemia Strzelecka w obiektywie �

- Plac S. ̄ eromskiego
10.00 Wystawa prac twórców Ziemi Strzeleckiej - Galeria

Strzeleckiego O�rodka Kultury
13.30 Ods³oniêcie tablicy informacyjnej kaplicy mauzoleum rodziny

Renardów - Park Miejski przy ul. Opolskiej
14.30 Konkurs rysunkowy �Moje miasto - Strzelce Opolskie� - Park

Miejski
15.00 Fina³ X Konkursu Modeli Plastikowych i Kartonowych o

Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich - sala widowiskowa
Strzeleckiego O�rodka Kultury

15.00 Wystawa go³êbi ozdobnych - Park Miejski

DNI  ZIEMI  STRZELECKIEJ
31.05.2008 - 01.06.2008

31.05.2008 � SOBOTA
15.00 KOROWÓD - Plac My�liwca
16.00 �Dzieci - Strzelcom� - wystêpy przedszkolaków
17.00 Joachim Perlik z zespo³em

Koncert zespo³ów z miast partnerskich
Kuba Kêsy & NEWS
Francesco Napoli

23.00 WILKI
Lion Vibrations

1.06.2008 � NIEDZIELA
15.00 KOROWÓD - Plac My�liwca
14.00 �Strzelce - dzieciom�:

Zespó³ taneczny Klik
Karel Kri¿ - mistrz iluzji
Ma³y �l¹sk

17.00 Koncert zespo³ów z miast partnerskich
Blues jak Cobra
Turnioki

20.30 HEY
22.00 Pokaz sztucznych ogni

Ponadto: weso³e miasteczko, ogródki piwne i gastronomia,
konkursy z nagrodami

Wstêp na wszystkie imprezy jest BEZP£ATNY

Pó³ tysi¹ca niezapominajek

Zadaniem organizatorów by³o
dostarczenie uczestnikom spotkania
- nowej wiedzy na temat przyro-

dy, potrzeby jej ochrony i ekoli-
gii;

- zapoznanie ze znaczeniem s³owa
niezapominajka - polski znak
kultury ekologicznej, to kwiat
.który nie tylko zdobi,ale te¿ dys-
kretnie przypomina adresatowi o
kim� ¿yczliwym, serdecznym,
pamiêtajacym;

- spowodowanie, aby niezapomi-
najka zaistnia³a w �wiadomo�ci
strzelczan jako swego rodzaju
znak jako�ci ¿ycia, znak ludzi
dbaj¹cych o przyrodê.
W happeningu wziê³o udzia³ 460

przedszkolaków ( 5-6 latków) repre-
zentuj¹cych wszystkie przedszkola
gminy Strzelce Opolskie.

Niezapominajkowy korowód
dzieci, nauczycieli i rodziców prze-
maszerowa³ pod troskliw¹ eskort¹
strzeleckiej policji ulicami naszego
miasta wrêczaj¹c przechodniom nie-
bieskie papierowe kwiatki z has³ami
nawi¹zuj¹cymi do ochrony przyro-
dy i dbania o �rodowisko naturalne -
jednocze�nie zachêcaj¹c wszystkich
napotkanych ludzi do w³¹czenia siê
do niezapominajkowego �wiêta.

Centralnym punktem happenin-
gu by³o spotkanie dzieci z burmi-
strzem miasta, pracownikami UM i
radnymi, wspólny �piew i taniec
przed strzeleckim ratuszem i nieza-
pominajkowe pozdrowiena przes³a-
ne z centrum naszego miasta w czte-
ry �wiata strony .

W podziêkowaniu za dotychcza-
sowe przedszkiolne dzia³ania na rzecz
ochrony naszej opolskiej przyrody
Burmistrz Strzelec Opolskich wrê-
czy³ wszystkim przedszkolom dy-
plom - podziêkowanie, a kazdemu
przedszkolakowi podarowa³ ekolo-
giczn¹ torbê lnian¹ do u¿ywania za-
miennie za reklamówki. Wszystkie
placówki przedszkolne otrzyma³y
równiez du¿e kufry wiklinowe , któ-
re wykorzystane zostan¹ na groma-

dzenie róznych skarbow przyrody w
przedszkolach. Przedszkolaki za�
obdarowa³y wszystkich zaproszo-
nych do udzia³u w happeningu w³a-
snorêcznie wykonanymi bukiecikami
niezapominajek z przes³aniem aby
Dzieñ Polskiej Niezapominajki na
trwa³e zago�ci³ w kalendarzu imprez
ekologicznych naszego miasta .

Organizatorzy szczegolnie dziê-
kuj¹ Burmistrzowi Strzelec Opol-
skich,pracownikom Refratu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej
Urzêdu Miejskiego w Strzelcach Op.
proboszczowi Parafii Rzymskokato-
lickiej pod Wezwaniwm �w. Waw-
rzyñca w Strzelcach Op.,policjantom
Komendy Powiatowej Policji w
Strzelcach Op. za pomoc w zorgani-
zowaniu �strzeleckiej niezapominaj-
ki�

Zaniebie�ci³y siê ulice Strzelec

Opolskich, gdy nagle pojawi³o siê

na nich niemal pó³ tysi¹ca przed-

szkolaków przebranych za �kwiat-

ki z bajki�. Mi³o by³o popatrzeæ

na niezapominajki na dwóch nó¿-

kach, a ka¿de przedszkole mia³o

w³asne, oryginalne pomys³y na za-

mienienie siê w kwiatki.

W imieniu organizatorów - Ewa Bukowska
-Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich


