
11 grudnia 2009 r. w Referacie Bi-
bliotek UM w Strzelcach Opolskich
odby³o siê spotkanie �Bajkowy Mi-
ko³aj w Bibliotece�, w którym wziê³o
udzia³ 200 dzieci ze strzeleckich przed-
szkoli i szkó³ podstawowych.

Spotkanie rozpocz¹³ wystêp
przedszkolaków z PP nr 8. Przywo-
³a³y one �piewem, wierszami i tañcem

6 grudnia na Placu ¯eromskiego
odby³o siê uroczyste rozpoczêcie Jar-
marku Bo¿onarodzeniowego z udzia-
³em Miko³ajów z Ruchu Czystych
Serc, którzy obdzielali dzieci s³ody-
czami. Dziêki uprzejmo�ci Rodziny
Kalka z Ro¿ni¹towa maluchy mog³y
poje�dziæ na kucykach. Lotka i Kari-
na zrobi³y prawdziw¹ furorê i cierpli-
wie wozi³y wszystkie chêtne dzieci.
O 10.00 rozpocz¹³ siê koncert zespo-
³u �Z³ota Maska�, a o 11.30 na scenie
wyst¹pi³a nasza utalentowana woka-
listka Ola Piosek. Ci, którym da³a siê
we znaki niska temperatura mogli po-
siliæ siê ciep³ymi posi³kami i grzañ-
cem na stoisku gastronomicznym. Jak
co roku, wielkim zainteresowaniem
cieszy³a siê szopka z ¿ywymi zwie-
rzêtami.

Jarmark Bo¿onarodzeniowy po-
trawa do wigilii. W handlow¹ niedzie-
lê 20 grudnia ponownie zapraszamy

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació³
Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
�OGNIK� w Strzelcach Opolskich zor-
ganizowa³o imprezê pod nazw¹ �MIKO-
£AJ 2009�. W spotkaniu uczestniczy-
³o 100 osób, w�ród zaproszonych go�ci
by³a Wiceburmistrz Maria Feliniak, Kie-
rownik OPS-u Czes³awa Krasa oraz
przedstawiciel PCPR-u Agnieszka Dra-
bik.

Na spotkaniu wrêczono 49 paczek
do �w. Miko³aja. Czê�æ kosztów ww.

Delegacja Gminy Strzelce Opolskie
w osobach: Karol Mutz, Lidia Dawid,
Bernadetta Tacica oraz Magdalena Ga³-
ka, na zaproszenie Towarzystwa Han-
zeatyckiego, przebywa³a w partnerskim
mie�cie Soest, gdzie uczestniczy³a w Jar-
marku Bo¿onarodzeniowym (Weih-
nachtsmarkt).

Jarmark Bo¿onarodzeniowy odby-

Bajkowy Miko³aj w Bibliotece

�wiêtego Miko³aja, który przyby³ do
dzieci oczywi�cie z prezentami. Jed-
nak, aby prezenty trafi³y do dzieci,
musia³y one odpowiedzieæ na kilka
pytañ. Pytania okaza³y siê proste i
dzieci nie mia³y z nimi najmniejszego
problemu.

Dla wszystkich dzieci i oczywi-
�cie dostojnego go�cia - �wiêtego Mi-

Miko³ajki w Kad³ubie

Szanowni Pañstwo,
Mieszkañcy Gminy Strzelce Opolskie

Pañstwu, Pañstwa Bliskim i Go�ciom zgromadzonym
przy wigilijnej wieczerzy ¿yczymy radosnego

prze¿ywania �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Niech bêd¹ pogodne, refleksyjne i szczê�liwe.

Niechaj w �wi¹teczne dni w naszych domach panuj¹
mi³o�æ i pokój, a zrodzona w noc

Narodzenia Pañskiego nadzieja czyni
dobrym i pomy�lnym nadchodz¹cy czas Nowego Roku.

Przewodnicz¹ca RM
w Strzelcach Opolskich

Teresa Smoleñ

Burmistrz
Strzelec Opolskich

Tadeusz Goc

Jarmark Bo¿onarodzeniowy

dzieci na przeja¿d¿ki kucykami. Na
�wi¹tecznej scenie prawie codziennie
prezentowaæ siê bêd¹ zespo³y mu-

zyczne, chóry, grupy szkolne itp.
Szczegó³owy program przedstawia-
my w dziale �Co, Gdzie, Kiedy?�.

Miko³ajki w �Ogniku�

Strzelce na Jarmarku w Soest

Do spotkania z Miko³ajem dzieci
z przedszkola w Kad³ubie szykowa-
³y siê kilka dni. Przygotowa³y serdusz-
ka, którymi obdarowa³y mi³ego go-
�cia. Grupa �S³oneczek� i maluszki
zaprezentowa³y wspania³y wystêp,
po którym Miko³aj rozda³ wszyst-
kim dzieciom prezenty.

Oczywi�cie �w. Miko³aj zosta³
kolejnym przyjacielem przedszkola,
którego dzieci wraz z Pani¹ Dyrektor
Danut¹ Lej¿ak zaprosi³y ponownie za
rok. Miko³aj natomiast zaprosi³
wszystkie dzieci na spotkanie w Ko-
�ciele Parafialnym.

6 grudnia o godzinie 15.00 ko�ció³
wype³ni³ siê dzieæmi i rodzicami. Na
Miko³aja nie trzeba by³ d³ugo czekaæ.
Przyby³ wraz z anio³kami, d�wigaj¹c
wielki wór prezentów. W anio³ki wcie-
li³y siê starszaki: Julia Czyba³a, Mo-
nika Ka³wa, Ania Wojna i Marysia
Adamietz, które dzielnie pomaga³y

wa siê w Soest ka¿dego roku, a co dwa
lata maj¹ na nim swoje stoiska promo-
cyjne miasta partnerskie Soest.

W tym roku strzeleckie stoisko wy-
stawiane by³o w dniach 30 listopada � 9
grudnia. Tradycyjnie na stoisku oprócz
materia³ów typowo zwi¹zanych z Gmin¹
Strzelce Opolskie oferowano dekoracje
�wi¹teczne oraz polskie wyroby cukier-
nicze, w tym �wi¹teczne wypieki.

przy rozdawaniu paczek.
Dzieci w wieku od roku do 12 lat

otrzyma³y upominki, ufundowane
przez Rady So³eckie Kad³ub Piec i
Kad³ub Wie�, proboszcza parafii,

�wietlice oraz DFK w Kad³ubie. Jak
powiedzia³a Pani So³tys Kad³uba Wsi
Gabriela Puzik �Miko³aj by³ wspania-
³y wiêc i dzieci siê nie ba³y�.

Izabela Bakalarczyk

imprezy pokryta zosta³a ze �rodków
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych przyznanych
przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Du¿¹ pomoc¹, w zorganizowaniu
imprezy, s³u¿y³ Szkolny Wolontariat
�KLUB O�MIU� przy Publicznym Gim-
nazjum Nr 1 w Strzelcach Opolskich,
którego opiekunem jest Pani Gra¿yna
Ziaja.

ko³aja, fragmenty bajek przeczytali:
Z-ca Burmistrza Józef Kampa, Prze-
wodnicz¹ca Rady Miejskiej Teresa
Smoleñ, Z-ca GZOiW Liliana Smaga,
Dyrektor SOK Violetta Zalejska oraz
Kierownik Referatu Bibliotek Anna
Parkitna.

Podczas spotkania podsumowa-
no konkurs �Maskotka Biblioteki�, na
który wp³ynê³o 58 prac. Autork¹ pro-
jektu zwyciêskiej maskotki zosta³a
Iwona Thiel uczennica PSP nr 1 w
Strzelcach Opolskich. Nagrodê dla lau-
reatki ufundowa³a Gmina Strzelce
Opolskie. Dla pozosta³ych uczestni-
ków konkursu Referat Bibliotek ufun-
dowa³ nagrody ksi¹¿kowe.

Nagrody ksi¹¿kowe otrzymali
równie¿: Agnieszka Kwa�niak, Alicja
G³adkiewicz i Szymon Zdobylak za
udzia³ w konkursie � Ksi¹¿ka promu-
j¹ca Strzelce Opolskie�.

Na zakoñczenie imprezy w po-
dziêkowaniu za przybycie Miko³aja
wyst¹pi³y dzieci z Przedszkola nr 10.


