
29 maja 90 urodziny �wiêtowa³a Pani Anna Fio³ka z Warm¹towic. Najlepsze
¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomy�lno�ci w imieniu Burmistrza Tadeusza Goca
sk³ada³y jubilatce Sekretarz Gminy Magdalena ¯elazna i zastêpca kierownika
Urzêdu Stanu Cywilnego Renata D³ugosz.

Pani Anna �wiêtuje jubileusz w otoczeniu rodziny. Dzieci i wnuki przygo-
towa³y wspania³e niespodzianki: wielki bukiet z³o¿ony z 90 ró¿ i wierszyk
u³o¿ony specjalnie na t¹ okazjê: �29 maja 1919 roku Anna siê urodzi³a, a jak siê
ju¿ z w³osów koka dochowa³a, Reinholda Fio³ke na to za³apa³a.

W domu dobrze gospodarowa³a i czwórki dzieci siê dochowa³a.
�winie karmi³a, krowy doi³a i swoje dziatki tym mlekiem poi³a.
W szkole w komitecie pracowa³a i zabawy wiejskie organizowa³a.
Zdrowo siê od¿ywia³a, du¿o siê gimnastykowa³a, to i piêknego wieku siê docze-
ka³a.

Wszyscy znamy Omê Fio³ka co serce dobre ma i drugiemu wszystko da.
U Boga niejednemu ³aski wyprosi³a, bo jest super i du¿o siê modli³a.
200 lat ¿yczymy, pogody ducha i u�miechu od ucha do ucha!�

24 maja w G³ubczycach odby³y siê Wojewódzkie Mistrzostwa Dzieci w Bad-
mintonie do lat 9. Zawodnicy MKS-u Strzelce Opolskie spisali siê bardzo
dobrze. Oto wyniki:
Wiktoria Niemiec - br¹zowy medal, Zuzanna Jankowska - IV miejsce, Magda-
lena Gruntkowska - VII miejsce, Jakub Plaszczyk - IX miejsce
Medal Wiktorii to du¿y sukces zwa¿ywszy, ¿e trenuje zaledwie pó³ roku.
Du¿¹ niespodziank¹ jest IV miejsce Zuzi Jankowskiej, która otar³a siê o po-
dium, a ma zaledwie 7 lat.
Trenerami m³odych badmintonistów s¹ Bo¿ena B¹k i Jaros³aw B¹k
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

11 czerwca (czwartek) godz. 11.00
Turniej Pla¿owej Pi³ki Siatkowej Dru-
¿yn Dwuosobowych
miejsce: P³ywalnia Odkryta w Strzel-
cach Op.

***

12 czerwca (pi¹tek) godz. 18.00
�Muzyka mistrzów� - recital forte-
pianowy Micha³a Jakubca
miejsce: sala widowiskowa Strzelec-
kiego O�rodka Kultury

***

15 czerwca (poniedzia³ek) godz. 10.00
Festyn Profilaktyczny �Chcê ¿yæ bez-
piecznie bez uzale¿nieñ�
miejsce: Stadion Miejski w Strzelcach
Opolskich

***

19 czerwca (pi¹tek) godz. 20.00
Koncert grupy heavy metalowej �The
Treason� z Czech
miejsce: sala widowiskowa SOK

***

20 czerwca (sobota) godz. 10.00
Popisy dzieci z kó³ zainteresowañ
SOK
miejsce: sala widowiskowa SOK

***

20 czerwca (sobota) godz. 12.00
Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego
miejsce: P³ywalnia Odkryta w Strzel-
cach Op.

***

21 czerwca (niedziela) godz. 14.30
�Muzykanci z Bremy� � przedstawie-
nie Studia �Art-Re� z Krakowa
miejsce: sala widowiskowa SOK

***

26 czerwca (pi¹tek) godz. 19.00
�Metal Night Vol.3� � �Vis Vitalis�,
�Rabel Act�, �Cursed Carnival�
miejsce: sala widowiskowa SOK

Zapraszamy

K O N D O L E N C J E

Rodzinie
Pana Stefana Witonia,

wieloletniego So³tysa Rozmierzy,
wyrazy g³êbokiego smutku i wspó³czucia

z powodu �mierci mê¿a i ojca
sk³ada Rada Miejska oraz Burmistrz Strzelec Opolskich

Referat Sportu i Rekreacji Urzêdu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich
prowadzi zapisy na bezp³atne kursy
nauki p³ywania, organizowane na te-
renie P³ywalni Odkrytej,
w nastêpuj¹cych terminach:
Dla dzieci i m³odzie¿y:
- 29.06.2009r. � 10.07.2009r.
- 20.07.2009r. � 31.07.2009r.
- 03.08.2009r. � 14.08.2009r.

w godz. od 900 - 1030

Dla osób doros³ych:
- 29.06.2009r. � 10.07.2009r.

w godz. od 1900 � 2000

Ilo�æ miejsc ograniczona
 Zapisy w biurze Referatu Sportu

i Rekreacji pl. ̄ eromskiego 5A
w Strzelcach Op.

w poniedzia³ki 800-1600,
wtorki - pi¹tki 730-1530,

tel. 077 461 21 81

Informujemy, ¿e sezon
letni na P³ywalni Odkrytej w
Strzelcach Opolskich roz-
pocznie siê 11 czerwca. Od-
wiedzaj¹cy maj¹ do dyspozy-
cji: du¿y o wymiarach
50x22m, basen �redni o wy-
miarach 40x20m,brodzik dla
dzieci, ogrodzony kort teniso-
wy z m¹czki ceglanej, boisko
do badmintona, trawiaste bo-
isko do siatkówki, boisko do
pla¿owej pi³ki siatkowej, do
kosza, stó³ do tenisa sto³owe-
go, wypo¿yczalnia sprzêtu
sportowo � rekreacyjnego,
urz¹dzenia sportowo � rekre-
acyjne, przebieralnie, sanita-
riaty, kawiarenka, parking.

Godziny otwarcia: dni po-
wszednie od godz. 1100-1900, w soboty, niedziele i �wiêta od 1000 -1900.
Ceny biletów:
- bilet normalny - 4,00 z³./dzieñ
- bilet ulgowy - 2,00 z³./dzieñ

Po godz. 1600 ceny biletu s¹ ni¿sze o 50%. Osoby niepe³nosprawne p³ac¹
po³owê ceny biletu za ca³y dzieñ. Z kolei dzieci do 5 lat oraz osoby powy¿ej 65
lat korzystaj¹ z p³ywalni bezp³atnie
Korzystanie z kortu tenisowego na P³ywalni kosztuje:
- bilet normalny - 10,00 z³./godz.
- bilet ulgowy -  5,00 z³./godz.

Wszystkie bilety ulgowy przys³uguj¹ dzieciom i m³odzie¿y ucz¹cej siê (do
lat 25), na podstawie przed³o¿onej wa¿nej legitymacji.

Wypo¿yczenie kompletu rakietek do tenisa sto³owego � 3,00 z³./godz.

O�rodek �Rybaczówka�  przy ul Stawowej udostêpni³ korty tenisowe ju¿ od
1 czerwca 2009r. Czynne s¹ od poniedzia³ku do niedzieli w godz. od 1000 -
1800.
- bilet normalny - 10,00 z³./godz.
- bilet ulgowy - 5,00 z³./godz.
- miesiêczny wynajem kortu (1 godz.) � 200,00 z³/m-c

Referat Sportu i Rekreacji oferuje tak¿e wypo¿yczanie kajaków. Niestety
nie mo¿na z nich korzystaæ na stawie wêdkarskim �Rybaczówka�. Wypo¿y-
czenie kajaka na inne akweny kosztuje 25,00 z³./dzieñ

Bilety do nabycia w biurze Referatu Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opol-
skich pl. ¯eromskiego 5A oraz na P³ywalni Odkrytej w Strzelcach Opolskich.

Komitet ds. przeprowadzenia zbiórki na rzecz pomocy Marlenie przy
Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
�OGNIK� z siedzib¹ w Strzelcach Opolskich informuje, ¿e w wyniku przepro-
wadzonej zbiórki publicznej na terenie parku miejskiego w Strzelcach Opol-
skich w dniach 30 � 31 maja 2009 r. (pozwolenie Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 29 maja 2009 r. Nr EL.I.5022/4/09) suma zebranych datków wynios³a
³¹cznie 1.066,69 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c sze�ædziesi¹t sze�æ z³otych 69/100).
Koszt przeprowadzenia zbiórki � 82,00 z³ (s³ownie: osiemdziesi¹t dwa z³ote
00/100).

Zebrane ofiary pieniê¿ne przeznaczone zostan¹ na dofinansowanie lecze-
nia chorej Marleny Szeremet.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziêkujemy!
Komitet ds. przeprowadzenia zbiórki

na rzecz pomocy Marlenie
przy Stowarzyszeniu �OGNIK�

W SPRAWIE NOWEGO NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY
MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 DLA UCZNIÓW ZAMIESZKA£YCH NA TERENIE GMINY STRZELCE
OPOLSKIE NA ROK SZKOLNY 2009 / 2010.

Zmiana ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 29 grudnia
2004 r. Nr 281, poz. 2781), wprowadza w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r. system
pomocy materialnej dla uczniów wszystkich typów szkó³ (Rozdzia³ 8a �Pomoc
materialna dla uczniów�).
Pomoc materialna mo¿e byæ przyznana jako:
1. stypendium szkolne,
2. zasi³ek szkolny.
Wnioskodawcami w sprawie przyznania pomocy mog¹ byæ: rodzice lub pe³noletni
uczniowie, po zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y, dyrektorzy szkó³.
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej mo¿na pobieraæ :
- w sekretariatach szkó³ prowadzonych przez gminê Strzelce Opolskie oraz Po-

wiat Strzelecki,
- w siedzibie O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich (ul. Krakow-

ska 16 , pokój nr 21 � I piêtro),
- ze strony internetowej www.strzelceopolskie.pl
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej nale¿y sk³adaæ:
W TERMINIE :
- do 15 wrze�nia 2009 r. - w przypadku uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych;
Uwaga! W przypadku uczniów, którzy pragn¹ wcze�niej (czerwiec, lipiec, sierpieñ)
zakupiæ podrêczniki, przybory i wyposa¿enie szkolne oraz jednolity strój szkolny
na rok szkolny 2009/2010 prosimy o z³o¿enie wniosków do 26 czerwca 2009 r.
 - do 15 pa�dziernika 2009 r. � w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecz-
nych;
W SIEDZIBIE :
- O�rodka Pomocy Spo³ecznej , ul. Krakowska 16 w Strzelcach Opolskich, pokój nr
21 - I piêtro, poniedzia³ek 8:00-16:00, wtorek-pi¹tek 7:30-15:30.

Szczegó³owe zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
okre�la regulamin uchwalony przez Radê Miejsk¹ w Strzelcach Opolskich, dostêpny
w placówkach o�wiatowych gminy Strzelce Opolskie, siedzibie OPS w Strzelcach
Opolskich (ul. Krakowska 16 , pokój nr 21 � I piêtro) oraz na stronie internetowej
www.strzelceopolskie.pl.

W czwartek 4 czerwca, w dwudziest¹ rocznicê pierwszych wolnych wybo-
rów w Polsce, Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Teresa Smoleñ z wiceprzewod-
nicz¹cymi, Burmistrz Tadeusz Goc z zastêpcami oraz szefowie gminnych jed-
nostek organizacyjnych z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem ks. Jerzego Popie³usz-
ko. Oddaj¹c ho³d Ksiêdzu Popie³uszko, który by³ cz³owiekiem w pe³ni zaanga-
¿owanym w s³u¿bê idea³om wolno�ci, upamiêtniono 20 rocznicê upadku komu-
nizmu.

Jubileusz Pani Anny

KOMUNIKAT

M³odzi badmintoni�ci

W rocznicê 4 czerwca Otwarcie sezonu
na strzeleckim basenie

Og³oszenie
o wyniku zbiórki publicznej

Co?
Gdzie?
Kiedy?

Nauka
p³ywania


