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A¿ piêtna�cie dru¿yn, w tym trzy
¿eñskie, zg³osi³y siê do udzia³u w VIII
Zawodach Integracyjnych w Sportach
Po¿arniczych S³u¿b Mundurowych.
Zawody odby³y siê 11 wrze�nia na
terenie Komendy Powiatowej Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Strzelcach
Opolskich.

W�ród dru¿yn kobiecych najlep-
szy okaza³ siê zespó³ gospodarzy -
KP PSP Strzelce Opolskie, drugie miej-
sce zajê³y panie z ZK nr 1 w Strzel-
cach Opolskich, a trzecie OZ Przy-
wary. W�ród panów najlepsi byli za-
wodnicy z ZK nr 1 w Strzelcach Opol-
skich, drugie miejsce przypad³o OZ
Przywary, tu¿ za nimi byli panowie z
A� Kêdzierzyn Ko�le, za podium
uplasowa³a siê dru¿yna z czeskiego
miasta Chlebicov. Kolejne miejsca za-
jêli zawodnicy A� Opole, KP PSP
Strzelce Opolskie, ZK G³ubczyce, A�
Prudnik, ZK Kluczbork, ZK Brzeg,
ZK Nysa i ZK nr 2 Strzelce Opolskie.
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VIII Zawody Integracyjne
w Sportach Po¿arniczych

Konkurs fotograficzny
�Wakacje w Strzelcach Opolskich�

Kamienio³om - autor £ukasz Wolny

Pomnik my�liwca z góry - autor Henryk Ogaza

Dwie osoby z naszej gminy obchodzi³y we wrze�niu okr¹g³y jubile-
usz 90-tej rocznicy urodzin.

Pani Emilia Ob³oñczyk ze Szczepanka �wiêtowa³a urodziny 12
wrze�nia, a tydzieñ pó�niej, 18 wrze�nia, Pan Tomasz Deja z Kad³uba.

Jubilaci s¹ w �wietnej kondycji i tryskaj¹ humorem. Pani Emilia ma
trzech synów i córkê, siedmioro wnucz¹t i troje prawnucz¹t, a Pan To-
masz 7 dzieci, 14 wnucz¹t i 14 prawnucz¹t.
Z bukietami ró¿, koszami s³odyczy i oczywi�cie ¿yczeniami zdrowia oraz
wszelkiej pomy�lno�ci wybrali siê do jubilatów przedstawiciele gminy.
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Najlepsze ¿yczenia
dla Jubilatów

Gratulacje dla Pani Emilii Ob³oñczyk

Gratulacje odbiera Pan Tomasz Deja

10 wrze�nia Starosta Holic Pawel
Hladik otworzy³ w Strzeleckim
O�rodku Kultury wystawê, która jest
po�wiêcona pamiêci znanego czeskie-
go przyrodnika, kolekcjonera i pod-
ró¿nika Emila Holuba. Emil Holub
urodzi³ siê w Holicach w 1847 roku.
W Holicach znajduje siê muzeum tego

Emil Holub w SOK-u

podró¿nika, ale jego liczne zbiory i
prace mo¿na ogl¹daæ na ca³ym �wie-
cie. Muzea gromadz¹ce zbiory z wy-
praw Emila Holuba znajduj¹ siê m.in.
w Wiedniu, Pary¿u, a tak¿e za oce-
anem. Ma³¹ próbkê jego prac mo¿na
ogl¹daæ w Strzeleckim O�rodku Kul-
tury do koñca wrze�nia.


