
Jak donosi honorowa obywatelka
Strzelec Opolskich Elenora Dugosh
Goodley, pfestiwalu �Celebrate Ban-
dera Parade� pojawi³ siê polski akcent,
o który zadbali przyjaciele z naszego
miasta partnerskiego. W jednym z
ponad 80 zespo³ów, prezentuj¹cych
siê na paradzie, pojawi³ siê symbol
naszego miasta - my�liwiec z psem.
Grupa przedstawiaj¹ca partnerstwo
pomiêdzy amerykañsk¹ Bander¹ a
Strzelcami Opolskimi okaza³a siê
prawdziwym hitem. Roy Dugosh
specjalnie na tê okazjê przygotowa³
strój my�liwca. Towarzyszy³ mu
oczywi�cie pies, podobnie jak pod-
czas strzeleckiego korowodu by³ to

Promocja Strzelec
w Banderze

labrador. Komisarz Bruce Eliker
przedstawia³ cowboya z Bandery, Ele-
nora Dugosh Goodley i Erin Gray
wyst¹pi³y w polskich kostiumach,
Diane Payne i Dalton Schott w stro-
jach teksañskich, a partnerowa³ im
Komisarz Doug King. Erin Gray przy-
gotowa³a i umie�ci³a na �rodku wozu
gniazdo z dwoma bocianami.

Festiwalow¹ prezentacjê Strzelec
Opolskich opisa³y liczne gazety,
³¹cznie z ogólnostanowym �Texan
Daily Express�. W tegorocznym fe-
stiwalu uczestniczy³o tysi¹ce ludzi..
Organizatorzy licz¹ na to, ¿e w przy-
sz³ym roku wielu Strzelczan we�mie
udzia³ w tej wspania³ej zabawie.

Dla upamiêtnie-
nia 70 rocznicy ra-
dzieckiej agresji na
Polskê z dnia 17
wrze�nia 1939 roku,
w³adze samorz¹do-
we Strzelec Opol-
skich z³o¿y³y kwia-
ty na strzeleckim
rynku pod pomni-
kiem po�wiêconym
Ofiarom Wojen i
Przemocy.

W imieniu
mieszkañców Gminy
Strzelce Opolskie
wi¹zankê z³o¿yli:
Burmistrz Strzelec
Opolskich Tadeusz
Goc, Przewodnicz¹-
ca Rady Miejskiej
Teresa Smoleñ i Wi-
ceburmistrz Józef
Kampa.

17 wrze�nia
               - pamiêtamy

Konkurs fotograficzny
.

Pierwszej nagrody nie przyznano, a dwie
drugie nagrody ex equo otrzymali:
Katarzyna Doros oraz Dominik Kastu-
ra.
Trzecie miejsca równie¿ s¹ dwa: Henryk
Ogaza i £ukasz Wolny.
Ponadto prace piêciu osób uhonorowano
wyró¿nieniami.

Publiczna Szko³a Podstawowa nr
2 w Strzelcach Opolskich uzyska³a
dofinansowanie z rz¹dowego progra-
mu �Radosna szko³a� na zakup po-
mocy dydaktycznych do miejsc za-
baw w szkole i na urz¹dzenie szkol-
nego placu zabaw.

Program �Radosna szko³a� ma s³u-
¿yæ zapewnieniu najm³odszym
uczniom w³a�ciwego rozwoju psycho-
fizycznego poprzez dbanie o to, aby
szko³a podstawowa dobrze zaspoka-
ja³a ich potrzeby ruchowe. Intencj¹
programu jest stworzenie w szko³ach
warunków do aktywno�ci ruchowej,
porównywalnych ze standardami
wychowania przedszkolnego.

�Wakacje

w Strzelcach Opolskich�

Szko³a nr 2 radosn¹ szko³¹

Romantyczny zachód s³oñca we dwoje - autorka Katarzyna Doros

Rybaczowka - autor Dominik Kastura


