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Grodków świętuje dożynki już w niedzielę
Źniwa ukończone, czas podziękować za plony. Co roku - o tej mniej więcej porze - w różnych
miejscowościach regionu odbywają się dożynki. Tak też będzie w najbliższy weekend m.in. w
Grodkowie, Pokoju i w Lipkach.
<div style="">W Grodkowie tegoroczne dożynki odbędą się w najbliższą niedzielę (25.08). Święto
plonów rozpocznie o godz. 11:30 msza święta w kościele pw. św. Michała Archanioła. Następnie
spod kościoła wyruszy barwny korowód, który przejdzie do parku przy Ośrodku Kultury i Rekreacji,
gdzie odbędzie się cały ceremoniał: przekazanie chleba i prezentacja koron żniwnych. Wręczone
zostaną także statuetki „Zasłużony dla gminy Grodków”. Tradycyjnie tego dnia poznamy laureata
najładniejszej korony żniwnej. </div> <div style=""><br /> Program artystyczny rozpocznie się o
godz. 14:30. Wystąpią: Orkiestra dęta z Żelaznej oraz zespoły wokalne: Jeszkotlanki, Kokorycz,
Kopiczanki i Westalki. Ok. godz. 17:00 rozpocznie się Biesiada „Baba z Chopem”, a wszystko
zakończy koncert zespołu SAMI pt. „Słońce świeci nad nami...”. </div> <div style=""><br />
Dodajmy, że dzień wcześniej (w sobotę) mieszkańcy koncertowo pożegnają wakacje. W ramach
Muzycznego Pożegnania Lata wystąpi m.in. Ewelina Lisowska. Impreza rozpocznie się w parku
przy ul. Kasztanowej 16 o godz. 17:00. Po części muzycznej odbędzie się zabawa taneczna z
zespołem Valset.</div> <div style=""><br /> Organizatorami wydarzenia są Urząd Miejski w
Grodkowie, tamtejszy Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Gminna Rada Kobiet. Radio Opole objęło
Dożynki Gminne w Grodkowie patronatem medialnym. </div> <div style="font-weight:
bold;"><br /> </div><span style="font-weight: bold;"> <div style="text-align:
center;">Program:</div></span><br /> <span style="font-weight: bold;"><img class="image
borderefx1 right" style=" width:50%; float:right; margin:10px 0 10px 20px;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2019/289607/2019-08-22_1566474433.jpg" alt="" title=""
/>Sobota 24 sierpnia </span><br style="" /> <span style="text-decoration-line:
underline;">Muzyczne Pożegnanie Lata </span><br style="" /> park Domu Kultury, ul.
Kasztanowa 16<br style="" /> <span style="font-weight: bold;">17:00 </span>koncerty<br
style="" /> <ul> <li> Tomasz „Kowal” Kowalski Laureat „Must Be The Music”</li> <li>Ewelina
Lisowska z zespołem</li> <li>Zabawa taneczna z zespołem Valset</li> </ul> <ul> </ul><span
style="font-weight: bold;"><br /> Niedziela 25 sierpnia</span><br style="" /> <span
style="text-decoration-line: underline;">Dożynki Gminne </span><br style="" /> <span
style="font-weight: bold;">11:30</span> msza święta - Kościół pw. Św. Michała Archanioła w
Grodkowie<br style="" /> <ul> <li>korowód dożynkowy</li> <li>ceremoniał dożynkowy park
Domu Kultury, ul. Kasztanowa 16</li> <li>przekazanie chleba</li> <li>prezentacja koron
żniwnych</li> <li>wręczenie statuetek „Zasłużony dla gminy Grodków”</li> <li>rozstrzygnięcie
konkursów (korowód, korona, stoisko)</li> </ul><span style="font-weight: bold;">ok.
14:30</span> program artystyczny – wystąpią:<br style="" /> <ul> <li>Orkiestra dęta z
Żelaznej</li> <li>Zespół Wokalny Jeszkotlanki</li> <li>Zespół Wokalny Kokorycz</li>
<li>Zespół Wokalny Kopiczanki</li> <li>Zespół Wokalny Westalki</li> </ul><span

style="font-weight: bold;">ok. 17:00</span> Biesiada „Baba z Chopem”<br style="" /> koncert
zespołu SAMI „Słońce świeci nad nami...”<br style="" /> <br style="" /> <span
style="font-weight: bold;">Imprezy towarzyszące</span>:<br style="" /> Hala sportowa LO (im.
Zdzisława Zielonki, ul. Sienkiewicza)<br style="" /> 23.08.2019 piątek Puchar Polski Modeli
Halowych kat. F1D<br style="" /> 24-25.08.2019 sob./niedz. Mistrzostwa Polski Modeli Halowych
kat. F1D<br /> <img class="image borderefx1 fit" style=" width:100%; clear:both; margin:10px
0 10px 0;" src="http://radio.opole.pl/public/info/2019/289607/2019-08-22_1566474433.jpg"
alt="" title="" />

