
INFORMATOR  STRZELEC  OPOLSKICH III

Dnia 11.06.2009r. Referat Sportu i
Rekreacji Urzêdu Miejskiego w Strzel-
cach Opolskich z okazji rozpoczêcia
sezonu letniego na P³ywalni Odkrytej
zorganizowa³ Turniej Pla¿owej Pi³ki
Siatkowej dru¿yn dwuosobowych.

Do turnieju zg³osi³o siê piêæ zespo-
³ów. Spotkania rozegrano systemem
�ka¿dy z ka¿dym�.
Wyniki:
I miejsce: Bieszczad, Ku�niak,
II miejsce: Kosmala,  Szatkowski,
III miejsce: Chowaniec, Krapa.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y dyplo-
my, a za miejsca I, II, III puchary.

Basen otwarty

WYDARZENIA
26.06. /pi¹tek/ godz. 1900 koncert Metal Night vol 3

sala widowiskowa SOK
14.07. /wtorek/ godz. 1200 �Zaj¹c i wilk� przedstawienie dla dzieci w wyk.

Studia ART- RE z Krakowa
sala widowiskowa SOK

24.07. /pi¹tek/ godz. 900 �Harry Potter i Ksi¹¿ê Pó³krwi�
- wyjazd  na seans filmowy dla dzieci /szczegó³y na
plakatach/

Kino �Chemik� Kêdzierzyn-Ko�le
28.07. /wtorek/ godz. 1200 �Cudowna lampa Alladyna� przedstawienie dla

dzieci w wyk. Teatru �Ma³go� z Czêstochowy
sala widowiskowa SOK

14.08. /pi¹tek/ godz. 1200  �Piêkna i bestia� przedstawienie w wykonaniu Studia
ART-RE  z Krakowa

sala widowiskowa SOK
21.08. /pi¹tek/ Wyjazd  na seans filmowy dla dzieci /szczegó-

³y na plakatach/
Kino �Chemik� Kêdzierzyn-Ko�le

28.08. /pi¹tek/ godz. 1200 ��wiat  Walta Disneya� � program dla dzieci
sala widowiskowa SOK

30.08. 2009r. �Do¿ynki gminne � Po¿egnanie lata 2009� w
programie m.in. Eleni z zespo³em

Kad³ub
30.08. /niedziela/ godz. 1800 �Po¿egnanie wakacji� festyn dla dzieci boisko

szkolne - Ro¿ni¹tów

WYSTAWY
do 30.06.2009 � �Moje malowanie� wystawa prac Adama Michalika

Galeria SOK
od 10.07.2009 � �Miasta partnerskie w obiektywie� wystawa fotograficzna

Galeria SOK

ZAJÊCIA W KO£ACH ZAINTERESOWAÑ
24.06 - 4.07.  Warsztaty plastyczne dla m³odzie¿y

B³otnica Strzelecka
ZAJÊCIA W KÓ£KU PLASTYCZNYM:
od 20 do 31.07.  � malarstwo na tkaninie

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 900 - 1100

od 3 do 28.08. - zajêcia z kompozycji � �Las� (z cyklu natura) dla �wietlic SOK
pracownia plastyczna, pok. nr 16 SOK

WAKACYJNY KURS TAÑCA �LATINO SOLO�
od 2 do 31.07. � nauka tañców: salsa, cha cha

- wtorek i czwartek w godz. 1800- 1900

sala taneczna nr 10 SOK
ZAJÊCIA MUZYCZNE
od 2.07. do 28.08.  - nauka gry na instrumentach szkolnych, nauka �piewu, zabawy

muzyczno-ruchowe - wtorek, �roda i pi¹tek  w godz. 900-1100

grupa m³odsza, 1100 -1300 grupa starsza
garderoby SOK

ZAJÊCIA TANECZNE DLA DZIECI
od 6 do 31.08.  � Zespó³ �Klik� zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz.   1500 - 2000 sala taneczna nr 10 SOK

KAWIARENKA INTERNETOWA
Od lipca czynna bêdzie: poniedzia³ek - pi¹tek w godz. 1000 � 1800

W Kawiarence Internetowej organizowane bêd¹ gry sieciowe, konkursy z upo-
minkami i dyplomami dla dzieci - szczegó³y na plakatach i stronie internetowej
SOK.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

tel. 077 461 26 73, www.sok.strzelceopolskie.pl

Arka to Klub M³odzie¿owy, w
którym �wietnie spêdzisz czas
w�ród kolegów i kole¿anek, pod
okiem dwóch do�wiadczonych  opie-
kunów.

U nas nie bêdziesz mia³ czasu na
nudê!

Proponujemy: zawody zrêczno-
�ciowo ruchowe, gry i zabawy lo-
giczno- matematyczne, warsztaty
teatralno - taneczne i plastyczne,
wyj�cia do kafejki internetowej
wycieczki krajoznawczo- tury-
styczne itd. A je�li  masz  problem z
zadaniem domowym, na pewno co�
poradzimy.

Czy ju¿ wiesz gdzie i jak spê-
dzisz swój wolny czas ?

Wybór nale¿y do Ciebie�

ZAPRASZAMY DO �ARKI�!
ul. Krakowska 18
tel. 077-463-86-39

poniedzia³ek i pi¹tek
14.00 - 18.00

wtorek, �roda, czwartek
13.00 - 17.00

WAKACJE
w Strzeleckim O�rodku Kultury

Wakacje
� imprezy sportowe

�wietlica
ARKA

zaprasza W ramach akcji Referat Bibliotek
Urzêdu Miejskiego wraz z podleg³ymi
placówkami bibliotecznymi, zabezpie-
czaj¹c czas wolny dzieci i m³odzie¿y
podczas wakacji, organizuje:
Dwa razy w tygodniu
� g³o�ne, wspólne czytanie bajek
Codziennie
� konkursy tematyczne
� konkursy rysunkowe
� edukacyjne gry planszowe
� rozwi¹zywanie i uk³adanie krzy¿ó-

wek
� zabawy edukacyjne z ksi¹¿kami

jêzykowymi
� warsztaty pod has³em �Encyklope-

dia i s³ownik moim przyjacielem�
Ponadto codziennie zapraszamy do

lektury bogatej oferty prasowej oraz do
korzystania z nowo�ci ksi¹¿kowych
dostêpnych w naszych placówkach.

Zajêcia te bêd¹ organizowane w ra-
mach godzin otwarcia wy¿ej wymie-
nionych placówek.

Zapraszamy do Biblioteki Publicz-
nej im. Powstañców �l¹skich. Plac
¯eromskiego 7 w Strzelcach Opolskich
(budynek Domu Kultury) na I piêtrze.

Szczegó³y pod nr tel. 077 4612280.

LATO
w Bibliotece

LIPIEC

05.07.2009r. godz. 14.00  Bieg przez wodê - P³ywalnia Odkryta
11-12.07.09r. godz. 11.00 Otwarty turniej tenisa ziemnego
                                         - OW �Rybaczówka�
12.07.2009r. godz. 14.00  Zawody p³ywackie - P³ywalnia Odkryta
18.07.2009r. godz. 14.00  Zawody w p³ywaniu na dêtce - P³ywalnia Odkryta
19.07.2009r. godz. 12.00  Otwarty turniej tenisa sto³owego
                                        - P³ywalnia Odkryta
26.07.2009r. godz. 12.00  Otwarty turniej pla¿owej pi³ki siatkowej w kategorii
                                        kobiet i mê¿czyzn - P³ywalnia Odkryta

SIERPIEÑ

02.08.2009r. godz. 14.00  Zawody p³ywackie - P³ywalnia Odkryta
08.08.2009r. godz. 13.00  Zawody w p³ywaniu na dêtce - P³ywalnia Odkryta
16.08.2009r. godz. 14.00  Tor przeszkód dla dzieci - P³ywalnia Odkryta
29.08.2009r. godz. 12.00  Otwarty turniej pla¿owej pi³ki siatkowej w kategorii
                                         kobiet i mê¿czyzn - P³ywalnia Odkryta

Szczegó³y w biurze Referatu Sportu i Rekreacji Pl. ¯eromskiego 5A w Strzel-
cach Op. w poniedzia³ki w godz. od 8.00-16.00, wtorki - pi¹tki w godz. 7.30-
15.30 oraz na P³ywalni Odkrytej w Strzelcach Op. pon.-pt. w godz. od 11.00-
19.00 w soboty, niedziele i �wiêta od 10.00-19.00 oraz na stronie www.strzel-
ceopolskie.pl


