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II Opolska Gala Sportu

[1]
W czwartek 28 listopada w Opolskim Centrum Kultury odbyła się II Opolska gala Sportu. Podczas
uroczystości podsumowano wyniki osiągnięte przez młodzież szkół podstawowych z terenu gminy
Opole Lubelskie w roku szkolnym 2012/2013. Do rywalizacji przystąpiło 8 szkół. Zwyciężyła Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga, drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 1 im.
Kornela Makuszyńskiego, a miejsce trzecie wywalczyła Szkoła Podstawowa w Skokowie. Pamiątkowe
dyplomy oraz puchary odebrali dyrektorzy szkół wraz z delegacjami uczniów, wyróżnionych za
wybitne osiągnięcia sportowe. Upominki i dyplomy młodym sportowcom wręczył Dariusz Wróbel
Burmistrz Opola Lubelskiego, który otwierając uroczystość mówił „ Cieszę się, że za sprawą takiego
wydarzenia jak dzisiejsze możemy pokazać wasze pasje, nadać range waszym osiagnięciom, które
nas wszystkich napawają ogromną satysfakcja i dumą – mówił do uczniów burmistrz Opola
Lubelskiego” Podczas gali wyróżnione zostały także zespoły UKS które osiągnęły najlepsze wyniki na
arenie wojewódzkiej i krajowej. Był to UKS Dubler (piłka nożna dziewcząt i piłka nożna chłopców),
UKS Olimp (piłka siatkówka chłopców i piłka nożna chłopców). Wyróżnienie otrzymała od burmistrza
również formacja taneczna eM Studio Opole Lubelskie za wywalczone mistrzostwo Polski.
Niespodzianką dla wszystkich uczestników II opolskiej gali sportu był wielki tort, którgo wystrój
nawiązywał do sukcesu sportowego formacji tanecznej w mistrzostwach Polski. Serdecznie
gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów. Organizatorami II Opolskiej Gali
Sportu był Burmistrz Opola Lubelskiego, Urząd Miejski, Gmina Opole Lubelskie, Opolskie Centrum
Kultury.
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przygotował- Sławomir Ignatowski

Adres źródłowy: http://ockopolelubelskie.pl/pl/news/ii-opolska-gala-sportu
Links:
[1] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/field/image/img_9720_copy.jpg
[2] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_9690_co
py.jpg
[3] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_9695_co
py.jpg
[4] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_9697_co
py.jpg
[5] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_9699_co
py.jpg
[6] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_9706_co
py.jpg
[7] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_9708_co
py.jpg
[8] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_9717_co
py.jpg
[9] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_9719_co
py.jpg
[10] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_9720_c
opy.jpg
[11] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_9725_c
opy.jpg
[12] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_9730_c
opy.jpg
[13] http://www.ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_9733_c
opy.jpg

Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

