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Opolskie Stowarzyszenie Aikido �AIKIKAI OPOLE� zaprasza we wtorki
i pi¹tki na zajêcia do Publicznej Szko³y Podstawowej nr 7. Zajêcia dla dzieci

Zaproszenie na zajêcia Aikido
odbywaj¹ siê o 18.15, a dla m³odzie-
¿y i doros³ych o 19.00. Zajêcia pro-
wadzi fukoshidoin Mariusz Trabuæ (3
DAN AIKIDO AIKIKAI, 1 DAN
IAIDO).

Dodatkowe informacje:
tel. kom. 602 184 435

e.mail: mariusz.trabuc@aikido-
osa.pl www.aikido-osa.pl

Zajêcia odbywaj¹ siê w ramach re-
alizacji zadania publicznego dofinan-
sowanego z bud¿etu Gminy Strzelce
Opolskie �propagowanie w�ród
mieszkañców Gminy Strzelce Opol-
skie sportów dalekowschodnich � aiki-
do poprzez szkolenia i udzia³ w za-
wodach sportowych, organizowanych
przez inne o�rodki sportowe na tere-
nie ca³ego kraju�.

W niedzielê, 27 wrze�nia, odby³y
siê w Strzelcach do¿ynki parafialne.
Tegorocznym organizatorem do¿ynek
w parafii �w. Wawrzyñca by³y Suche
£any i Nowa Wie�. Uroczysto�ci roz-
poczê³y siê msz¹ �wiêt¹ w intencji
rolników, dzia³kowców i pszczelarzy.

Po mszy �wiêtej uczestnicy uro-
czysto�ci przeszli korowodem przez

Do¿ynki parafialne

park miejski na plac Floriana na Su-
chych ³anach, gdzie na biesiadników
czeka³a kawa i ko³acz. Uczestników
do¿ynek powita³y gospodynie impre-
zy So³tyska Nowej Wsi Teresa Solec-
ka i Suchych £anów £ucja Piecyk, za-
prosi³y one go�ci do udzia³u we wspól-
nej zabawie.
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26 wrze�nia 90-te urodziny obchodzi³a
Pani £ucja Adamiec. Jubilatka cieszy
siê dobrym zdrowiem. Wiêkszo�æ
¿ycia spêdzi³a z mê¿em i dwoma sy-
nami w rodzinnym domu w Grodzi-
sku, a ostatnie lata w Domu Pomocy
Spo³ecznej w Szymiszowie. Ma tam
bardzo dobr¹ opiekê, opiekuje siê ni¹
tak¿e syn Tomasz. Pracownice DPS
przygotowa³y na jubileusz przepiêk-
ny tort w kszta³cie ksiêgi. Symbolizu-
j¹cy d³ugie, piêkne ¿ycie Pani £ucji.
W imieniu Burmistrza ¿yczenia jubi-
latce sk³ada³y Sekretarz Gminy Pani
Magdalena ̄ elazna i Kierownik Urzê-
du Stanu Cywilnego Pani Ewa So-
snowska. ¯yczenia z³o¿yli tak¿e Sta-
rosta Józef Swaczyna, a tak¿e Dyrek-
tor DPS Stanis³aw Marek.

W sobotê 26 wrze�nia Referat

Sportu i Rekreacji Urzêdu Miejskiego

zaprosi³ dzieci do wspólnej zabawy z

okazji pocz¹tku jesieni. Pogoda dopi-

sa³a, prawdziwa polska z³ota jesieñ,

wiêc impreza by³a udana. Ponad 30.

dzieci rywalizowa³o w konkurencjach

sprawno�ciowych. By³o rzucanie do

celu, podbijanie pi³eczki ping-pongo-

wej, ³owienie �rybek�, rzuty do ko-

sza, �zgadnij co to�, malowanie twa-

rzy. Na wszystkich czeka³y s³odycze,

a najlepsi otrzymali drobne upomin-

ki.
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Powitanie jesieni

W s³oneczny wtorek 1 wrze�nia
2009 roku w Przedszkolu Publicznym
w Osieku � Zespole Placówek O�wia-
towych w Kad³ubie odby³a siê jubile-
uszowa uroczysto�æ z okazji 30-lecia
przedszkola.

Na uroczysto�ci obecni byli Rad-
ny Rady Miejskiej Strzelec Opolskich,
zarazem so³tys Osieka Pan Józef
Kaczmarczyk, personel przedszkola,
rodzice i oczywi�cie wychowanko-
wie. Po przywitaniu go�ci przyszed³
czas na przypomnienie najwa¿niej-
szych wydarzeñ z historii przedszko-
la oraz na gratulacje, ¿yczenia i po-
dziêkowania od przyby³ych go�ci.
Od�piewano tradycyjne 100 lat i po-
krojono jubileuszowy tort.

Dalsza czê�æ uroczysto�ci up³y-
nê³a na wspomnieniach z minionych
lat. Go�cie otrzymali drobny upomi-
nek w postaci ga³¹zki z pere³kami

Jubileusz £ucji Adamiec

Per³owa rocznica

upamiêtniaj¹cej nasze �wiêto. Opusz-
czaj¹c mury przedszkola nasi zacni

go�cie ¿yczyli kolejnych jubileuszy.
Irena Wa�niewska

W ostatni weekend wrze�nia na
kortach przy PSP nr 7 rozegrano Tur-
niej Tenisa Ziemnego �Po¿egnanie lata�
o puchar Dyrektora Miêdzyszkolnego
O�rodka Sportowego. W turnieju wziê-
³y udzia³ dzieci do lat dwunastu.

Wyniki turnieju
Dziewczêta:
I miejsce - Michalina Chmielewska z
Krapkowic
II miejsce - Marlena Chmielewska z
Krapkowic
III miejsce - Katarzyna Czabañka z PSP
nr 7 w Strzelcach Op.
Ch³opcy:
I miejsce - Rafa³ Kaniak z PSP nr 7 w Strzelcach Op.
II miejsce - Kacper Wanat z PSP nr 7 w Strzelcach Op.
III miejsce - Rados³aw Wyszyñski z PSP nr 7 w Strzelcach Op.
Miêdzyszkolny O�rodek Sportowy zaprasza dziewczêta i ch³opców do nauki
gry w tenisa ziemnego we wtorki i czwartki od 15.00 do 17.15 na kortach przy
PSP nr 7, a od pa�dziernika w hali PG nr 1 przy ul. Kozielskiej

Turniej tenisowy

W dniach 25-26 wrze�nia w su-
permarketach odbywa³a siê ogólno-
polska akcja zbiórki ¿ywno�ci orga-
nizowana przez Banki ¯ywno�ci.
Strzeleckie sklepy równie¿ wziê³y w
niej udzia³.

W naszym mie�cie wolontariusze
Ruchu Czystych Serc dzia³aj¹cego
przy Urzêdzie Miejskim oraz wolon-
tariusze z Gimnazjum Dwujêzyczne-
go w Strzelcach Opolskich przepro-
wadzili zbiórkê w sklepach Biedron-
ka i Kaufland.

Akcja zbiórki ¿ywno�ci

Sami organizatorzy byli zaskocze-
ni powodzeniem akcji, najwiêcej kilo-
gramów ¿ywno�ci uda³o siê zebraæ w
sklepach Biedronka.

Zebrana ¿ywno�æ zostanie prze-
znaczona dla mieszkañców Barki,
Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim,
tak¿e dla niedo¿ywionych dzieci i naj-
ubo¿szych rodzin w Strzelcach Opol-
skich.

Organizatorzy dziêkuj¹ wszyst-
kim za pomoc i wspó³pracê.


