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mu tylko 0,35 sekundy do Pudziana. Natomiast w przewracaniu opony nasz
zawodnik by³ lepszy ni¿ najsilniejszy cz³owiek na �wiecie! Anio³owi obrócenie
opony 5 razy zajê³o 14,26 sek., a Mariusz Pudzianowski potrzebowa³ na to
15,71 sek.

Ostatecznie dru¿yna
go�ci zdoby³a 89 punk-
tów, a nasi reprezentanci
wywalczyli 44 punkty.
Indywidualnie zwyciê¿y³
Krzysztof Radzikowski,
który okaza³ siê najlep-
szy we wszystkich kon-
kurencjach. Po zawodach
publiczno�æ mog³a zoba-
czyæ pokaz kulturystycz-
ny w wykonaniu mi-
strzów �wiata: Piotra
G³uchowskiego i Roberta
Winogrodzkiego.

Si³acze 2009

Klasyfikacja koñcowa:
I - Krzysztof Radzikow-
ski - 35 pkt.
II - Grzegorz Szymañski
- 28,5 pkt.
III - Mariusz Pudzianow-
ski - 25,5 pkt.
IV - Micha³ Anio³ - 20 pkt.
V - Marek Piwowarczyk
- 14 pkt.
VI - Piotr Majewski - 10
pkt.
Wyniki poszczególnych konkurencji:
Wznosy Belki 100 kg: 1. Radzikowski - 18 powtórzeñ, 2. Szymañski � 15, 3.
Pudzianowski � 15, 4. Piwowarczyk � 10, 5. Anio³ � 9, 6. Majewski � 6, 7. Rak
� 0.
Spacer Farmera: 1. Radzikowski - 11,21 sekundy, 2. Pudzianowski - 12,52
sek.3. Szymañski - 12,53 sek. 4. Anio³ - 15,14 sek. 5. Piwowarczyk - 17,77 sek.
6. Rak - 28,53 sek. 7. Majewski - 33,98 sek.
Przerzucanie opony � 5 obrotów: 1 Radzikowski - 12,83 sek. 2. Szymañski -
13,36 sek. 3. Anio³ - 14,26 sek. 4. Pudzianowski - 15,71 sek. 5. Majewski -
18,69 sek. 6. Piwowarczyk - 19,33 sek. 7. Rak - 25,60 sek.
Uchwyt Herkulesa, platforma + samochód: 1. Radzikowski - 58,56 sek. 2.
Szymañski - 55,88 sek. 3. Pudzianowski - 42,28 sek. 4. Anio³ - 36,88 sek. 5.
Piwowarczyk - 34,93 sek. 6. Rak - 7,26 sek. 7. Majewski - 6,48 sek.
Przeci¹ganie TIR-a: 1. Radzikowski - 15,31 sek. 2. Szymañski - 16,38 sek. 3.
Pudzianowski - 17,62 sek. 4. Anio³ - 17,98 sek. 5. Majewski - 18,26 sek. 6.
Piwowarczyk - 19,29 sek. 7. Rak - 21,71 sek.
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27 sierpnia dzieci z przedszkoli i
szkó³ podstawowych Gminy Strzelce

Opolskie wziê³y udzia³ festynie spor-
towym pod has³em �Przywitanie

KOMUNIKAT
Wobec przyst¹pienia gminy do realizacji budowy drogi ³¹cz¹cej ul. Strzelców
Bytomskich z ul. Opolsk¹ w Strzelcach Op. oraz sprzeciwu mieszkañców
zamieszkuj¹cych ten rejon miasta z powodu wdro¿enia inwestycji zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych na spotkanie.
Spotkanie odbêdzie siê w sali gimnazjalnej PG nr 1 przy ul. Sosnowej
w dniu 17 wrze�nia o godz. 17.00

Przywitanie roku szkolnego

Pod znakiem festynów

roku szkolnego�. Dzieci podzielone
zosta³y na trzy grupy i rywalizowa³y
ze sob¹ w o�miu sprawno�ciowych
konkurencjach.

Dzieci uczestnicz¹ce w festynie,
po okiem opiekunów, rzuca³y do ko-
sza, oddawa³y strza³y na bramkê, rzu-
ca³y do celu ringo, skaka³y na skakan-
ce, biega³y po kopercie, wykonywa³y
slalom z kijem hokejowym i pi³k¹, tra-
fia³y pi³eczk¹ w rzepy i str¹ca³y krê-
gle.

Zdobyte punkty malowane by³y
na rêkach w postaci kolorowych ry-
sunków.

Ka¿dy uczestnik festynu otrzy-
ma³ nagrodê rzeczow¹ oraz s³odycze i
napoje. Wszyscy znakomicie siê ba-
wili, od najm³odszych, po kibicuj¹-
cych rodziców i babcie. Organizato-
rem festynu by³ Miêdzyszkolny
O�rodek Sportowy w Strzelcach
Opolskich.
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28 sierpnia Strzelecki O�rodek
Kultury na zakoñczenie tegorocznych
wakacji szkolnych zorganizowa³ na
Placu S. ¯eromskiego imprezê pod
has³em �¯egnamy wakacje�. Na festyn
z³o¿y³y siê zabawy i konkursy spraw-
no�ciowe przeprowadzone przez
pracowników Referatu Sportu i Re-
kreacji oraz Referatu Bibliotek wspó³-
organizatorów imprezy. Du¿ym za-
interesowaniem cieszy³ siê konkurs
plastyczny �Wspomnienie z wakacji�,
a gry i konkursy bi³y rekordy fre-
kwencji.

Nad ca³o�ci¹ panowa³y Panie Re-
nata i Regina, które wcieli³y siê w
pierwszoklasistki. Przebrane uczen-
nice mog³y konkurowaæ z aktorami
programu estradowego �l¹skiej agen-
cji artystycznej �Prym Art.�. Spek-
takl przygotowany przez �Prym Art.�
by³ zabaw¹ interaktywn¹ z m³odymi

 ¯egnamy wakacje

widzami na kanwie podró¿y przez
�wiat postaci z filmów animowanych
Disneya. Na zakoñczenie jeszcze jed-
na seria gier i zabaw i wspólne odtañ-

czenie Chihuahua�
Galerie zdjêæ z festynu zobaczyæ

mo¿na na stronie internetowej
www.sok.strzelceopolskie.pl

26 sierpnia na Stadionie Miejskim
przy ul. Strzelców Bytomskich odby³
siê turniej pi³ki no¿nej dru¿yn po-
dwórkowych �Po¿egnanie Lata�. Or-
ganizatorem turnieju by³ Miêdzysz-
kolny O�rodek Sportowy w Strzel-
cach Opolskich. Do rozgrywek zg³o-
si³o siê sze�æ dru¿yn z³o¿onych z
uczniów szkó³ podstawowych Gmi-
ny Strzelce Opolskie, turniej rozegra-
no systemem �ka¿dy z ka¿dym�.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzy-
mali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz
s³odycze i napoje.
Klasyfikacja koñcowa:
I miejsce � FC Kataloñczycy
II miejsce � Królewskie Lwy
III miejsce � Czarne Konie
IV miejsce � FC Dzikie Psy
V miejsce � Psychowrony
VI miejsce � Olimp

MOS

Turniej dru¿yn podwórkowych

Na konkurs pod has³em �Wakacje
w Strzelcach Opolskich�, og³oszony
przez redakcjê Informatora wp³ynê³o
49 fotografii.

Przy ocenie prac brali�my pod
uwagê dopasowanie do g³ównego te-
matu konkursu, jako�æ techniczn¹ oraz
ogólne wra¿enie. Stwierdzili�my, ¿e
¿adne ze zdjêæ nie spe³nia wszyst-
kich tych kryteriów, wiêc pierwszej
nagrody nie przyznano.

Dwie drugie nagrody ex equo
otrzymali: Katarzyna Doros oraz Do-
minik Kastura. Trzecie miejsca rów-
nie¿ s¹ dwa: Henryk Ogaza i £ukasz
Wolny. Piêæ osób otrzyma³o wyró¿-
nienia, s¹ to: Roman Starosczyk, Alek-
sandra Drzyma³a, Andrzej Gmiterek,
Beata Salam¹dry oraz wspólnie Ania
Jendrzejek i Magda Korchut.

Nagrodami w konkursie jest

sprzêt elektroniczny oraz strzeleckie
upominki. Redakcja �Informatora
Strzelec Opolskich� dziêkuje za
wspó³pracê strzeleckiemu fotografo-
wi Waldemarowi Burckowi oraz fir-
mie City-Sat Gordzielik.

Zdjêcia laureatów opublikujemy
za dwa tygodnie. Ju¿ dzi� mo¿na je
zobaczyæ na stronie internetowej
www.strzelceopolskie.pl.

Konkurs fotograficzny rozstrzygniêty

dok. ze str I


