
Do¿ynki Gminne

W ostatni weekend sierpnia w na-
szej gminie odby³o siê doroczne
�wiêto plonów po³¹czone z po¿e-
gnaniem lata. Do¿ynki gminne or-
ganizowane by³y po raz piêtnasty,
z czego ju¿ pi¹ty raz ich gospoda-
rzem by³ Kad³ub.

Do¿ynki rozpoczê³y siê msz¹
dziêkczynn¹ w ko�ciele p.w. Chrystu-
sa Króla w Kad³ubie, po której orkie-
stra stra¿acka, ma¿oretki, zaproszeni
go�cie, starostowie do¿ynek, delega-
cje so³ectw z koronami ¿niwnymi,
przebierañcy oraz mieszkañcy Kad³u-
ba przemaszerowali tradycyjnym ko-
rowodem na plac rekreacyjny za Do-
mem Stra¿aka, gdzie odbywa³a siê dal-
sza czê�æ uroczysto�ci.

Po oficjalnym powitaniu wszyst-
kich go�ci przez so³tys Kad³uba Ga-

brielê Puzik, starostowie Renata
Skrzypczyk i Jan Polok przekazali
symboliczny bochen chleba gospoda-
rzom do¿ynek Przewodnicz¹cej Rady
Miejskiej Teresie Smoleñ, Wicebur-
mistrz Marii Feliniak i Wiceburmi-
strzowi Józefowi Kampie. Gospoda-
rze zobowi¹zani byli do podzielenia
chleba w�ród wszystkich uczestni-
ków biesiady do¿ynkowej.

W czasie do¿ynek wrêczono pa-
mi¹tkowe dyplomy przedstawicielom
so³ectw bior¹cych udzia³ w prezenta-
cji koron ¿niwnych i og³oszono wy-
niki konkursu �Papierowe cuda�. Lau-
reatom wrêczono nagrody i dyplomy.
Og³oszono tak¿e wyniki konkursu
�Na naj³adniejsz¹ posesjê Gminy
Strzelce Opolskie w okresie letnim�.

W niedzielê, 23 sierpnia strzeleccy si³acze-
amatorzy zmierzyli siê z zawodow¹ ekip¹ Mariu-
sza Pudzianowskiego. To ju¿ kolejne zawody si³a-
czy zorganizowane w Strzelcach, ale po raz pierw-
szy w takiej formule. Licznie zgromadzona pu-
bliczno�æ mog³a wreszcie zobaczyæ Pudzianow-
skiego �w akcji�.

Z �Pudzianem� przyjechali do Strzelec Krzysz-
tof Radzikowski i Grzegorz Szymañski znani wiel-
bicielom zawodów Strong Men. Ich przeciwnika-
mi byli: Micha³ Anio³, Bartosz Rak, Piotr Majew-
ski i Marek Piwowarczyk; do koñcowej klasyfi-
kacji liczono wyniki trzech najlepszych Strzelczan.

Zawodnicy rywalizowali w piêciu konkuren-
cjach: przeci¹ganie TIR-a, uchwyt Herkulesa, prze-
rzucanie opony, spacer farmera, wznoszenie bel-
ki. Nasi nie dali siê ³atwo pokonaæ. 22-letni Micha³
Anio³ z Dziewkowic zrobi³ wszystkim niespo-
dziankê. Ju¿ podczas przeci¹gania TIR-a zabra³o

Si³acze 2009

Inauguracja nowego
roku szkolnego 2009/2010

Rocznica wybuchu wojny
Uroczyst¹ msz¹ �wiêt¹ rozpo-

czê³y siê 1 wrze�nia obchody 70 rocz-
nicy wybuchu II wojny �wiatowej
oraz Dnia Weterana. Msza koncele-
browana by³a przez proboszcza pa-
rafii pw. �w. Wawrzyñca Wolfganga
Jo�ko oraz proboszcza parafii pw.
Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego Zbi-
gniewa ̄ ukiewicza.

Po mszy �wiêtej uczestnicy uro-
czysto�ci udali siê pod pomnik po-

�wiêcony Ofiarom Wojen i Przemo-
cy. Przedstawiciele �rodowisk kom-
batanckich, w³adz gminnych i powia-
towych, s³u¿b mundurowych oraz
uczniowie szkó³ i przedszkoli z³o-
¿yli symboliczne wieñce kwiatów.
Towarzyszy³y im d�wiêki �I bryga-
dy� i �Czerwonych maków na Mon-
te Cassino� w wykonaniu zespo³u
Viva la Musica.

jk

W imieniu Gminy Strzelce Opolskie kwiaty z³o¿yli: Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Antoni Karecki, Wiceburmistrzowie Maria Feliniak i Józef Kampa, Przewod-
nicz¹ca Rady Teresa Smoleñ.

Remont ma³ego parku
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Starostowie dzielili chleb dozynkowy

Starostowie, Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej i wiceburmistrzowie


