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Wsparcia finansowego i rzeczowego udzieli: 
- Lhoist Opolwap S.A – Tarnów Op. 
- Przedsiêbiorstwo LABTAR Sp.zo.o – Tarnów Op. 
- TSKN na Œl¹sku Opolskim Ko³o DFK K¹ty Op. 
- POLBAU LOGISTIK Sp.z .o.o. Przywory 
- BROMA GRANIT – Edward Broma – K¹ty Op. 
- PPHU „PASTERNOK” – Piotr Pasternok – K¹ty Op. 
- Sebastian Jaszkowic – K¹ty Op. 
- Bank Spó³dzielczy Oddzia³ Tarnów Op. 
- Bank Zachodni WBK S.A. Oddzia³ Tarnów Op. 
- Firma Budowlana REISEBUCHER – K¹ty Op. 
- Materia³y Budowlane Mariusz Maszestow – Gogolin 
- Józef Wieszala – Zak³ad Kowalski – K¹ty Op. 

 
 

Do¿ynki Gminne 2007 
 

„Kaj som ¿niwa, tam do¿ynki” 
 

 W bie¿¹cym roku na 
Gminne Do¿ynki mieszkañ-
ców gminy zaprosi³a Rada 
So³ecka K¹tów Opolskich. 
Honory Starostów pe³nili 
ma³¿onkowie Kornelia i Jan 
Ojciec. Uroczystoœæ rozpo-
czê³a siê o godz. 1300 
dziêkczynn¹ msz¹ œwiêt¹. Po 
niej, przed koœcio³em ufor-
mowa³ siê orszak, który 
wyruszy³ przez wieœ na bois-
ko, gdzie pod namiotem kon-
tynuowano obrzêdy. Wójt 
Gminy Zygmunt Cichoñ – 
Gospodarz Do¿ynek przyj¹³  
z r¹k Starostów piêknie wy-
pieczony, ozdobiony okolicz-
noœciowym ornamentem bo-
chen chleba – symbol zakoñ-
czenia ¿niw. Ca³uj¹c go z sza-
cunkiem i wzruszeniem obie-
ca³ dzieliæ Go z dba³oœci¹, by 
nikomu nie zabrak³o. W naszej 
gminie od kilku lat podtrzy-
mywana jest tradycja czêsto-
wania chlebem wszystkich 
obecnych na do¿ynkach. So³-
tys Jan Zaj¹c wrêczy³ tak¿e 
Wójtowi symboliczny do¿yn-
kowy stroik – pami¹tkê, która 
wzbogaci kolekcjê zdobi¹c¹ 
gabinet gospodarza gminy (s¹ 
tam m.in. miniatury koron ¿ni-
wnych). 
 Wœród zaproszonych 
na uroczystoœæ goœci nie 
zabrak³o Wicestarosty Powiatu 
Opolskiego Krzysztofa Wys-
daka, ksiê¿y proboszczów  
z k¹teckim ks. pra³atem Gerar-
dem Sobot¹ i ks. dziekanem 
Józefem Kaczmarczykiem, 
Sekretarza Gminy i Radnych 
Gminnych. Z estrady odczy-
tano tak¿e listy Ryszarda Galli 
i Marsza³ka Województwa 
Opolskiego Józefa Sebesty, 
którzy nie mogli przybyæ do 
K¹tów Opolskich. 
 Uroczysty nastrój 
podtrzymany zosta³ dziêki 
orkiestrze dêtej „Opolwapu” 
pod dyrekcj¹ Grzegorza 
Cyparskiego. Po niej konce-
lebrowa³ chór „Canatabiles” 
pod batut¹ Zygfryda Maczur-
ka. Podtrzymuj¹c ludowy, 
wywodz¹cy siê z wielowie-
kowej tradycji klimat imprezy, 
da³ wystêp zespó³ WAL-NAK 
prowadzony wspólnymi si³ami 
Pañstwa Doroty i Oswalda 
Sallów oraz Krystyny Pason. 

 Kolejne wystêpy 
dzieciêco-m³odzie¿owych for-
macji tanecznych spowodo-
wa³y ca³kowit¹ zmianê. Pow-
rót do wspó³czesnoœci i nastrój 
¿ywio³owej zabawy zawdziê-
czali widzowie zespo³om: 
FUKS (z Raszowej przygo-
towany przez Agatê Sitarek), 
SANTEX (z Przywór, prowa-
dzony przez Iwonê Nikoniuk)  
i formacji ELEMENT (z Tar-
nowa Op. i K¹tów Op. kie-
rowanej przez Monikê Krylê). 
 Nieco odpoczynku od 
atakuj¹cej zmys³y karuzeli 
barw, ruchu i dŸwiêków 
przynios³o og³oszenie wyni-
ków konkursu koron do¿yn-
kowych oraz prezentacji wsi. 
Jury wyrazi³o swoj¹ bezrad-
noœæ wobec starannoœci wyko-
nania, oryginalnoœci i piêkna 
zaprezentowanych koron ¿ni-
wnych i przyzna³o jednakowe 
nagrody ka¿demu so³ectwu.  
W konkursie na najbardziej 
oryginalny pomys³ prezentacji 
wsi przyznano nagrody i wy-
ró¿nienia – zarówno zbiorowe 
jak i indywidualne. 
 Wieczór nale¿a³ do 
zaproszonych artystów. Ludo-
wo i ludycznie by³o podczas 
wystêpu (znanych ju¿ tarnow-
skiej publicznoœci) BAYE-
ROCK-ów. Koncert „Folkowe 
rytmy œwiata” po raz pierwszy 
prezentuj¹cego siê u nas zes-
po³u REDLIN to wspania³y, 
¿ywio³owy, doskona³y mu-
zycznie, perfekcyjnie wykona-
ny show. Szkoda, ¿e oklas-
kiwaæ go mog³a jedynie nie-
liczna publicznoœæ. (Kto zrobi³ 
sobie przerwê na kolacjê – 
niech ¿a³uje). 
 Uroczystoœci do¿yn-
kowe zakoñczy³y siê zabaw¹ 
taneczn¹ z zespo³em „ELIOT”. 
Mimo kapryœnej aury orga-
nizatorzy, wykonawcy no  
i oczywiœcie wszyscy uczest-
nicz¹cy we wspólnym œwiêto-
waniu bêd¹ to spotkanie wspo-
minaæ jako mi³e, ciep³e i ra-
dosne. Oby taki by³ ca³y rok 
jaki dzieli nas od kolejnych 
¿niw. 

Serdecznie dziêkujê miesz-
kañcom za wspania³e dekora-
cje i pracê w³o¿on¹ w przygo-

towanie i przeprowadzenie 
uroczystoœci do¿ynkowych. 

Jan Zaj¹c  
So³tys Wsi K¹ty Opolskie 


