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W dniu 17 wrze�nia 2010 roku w Strzelcach Opolskich odby³y siê IX
Zawody Integracyjne w Sportach Po¿arniczych S³u¿b Mundurowych. Organi-
zatorem by³a, miêdzy innymi, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Strzelcach Opol-
skich. W zawodach uczestniczy³o oko³o 200 osób, w tym 13 dru¿yn mêskich i
3 dru¿yny kobiece. Zespo³y uczestnicz¹ce w zawodach reprezentowa³y zak³a-
dy karne i areszty �ledcze S³u¿by Wiêziennej z województwa opolskiego, Pañ-
stwow¹ i Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹. Wyst¹pi³a tak¿e jedna reprezentacja z
województwa �l¹skiego. W tym roku po raz drugi w rywalizacji wziêli udzia³
stra¿acy z czeskiej jednostki SDH (odpowiednik naszej OSP) z miejscowo�ci
Chlebièov. Druhowie z Czech nale¿¹ do partnerskiej jednostki OSP Strzelce
Opolskie.

Zawody przebiega³y w trzech konkurencjach: techniczny tor przeszkód,
gaszenie po¿aru i ewakuacja rannego oraz æwiczenia bojowe. Po zaciêtej, ale
sportowej rywalizacji dru¿yny uplasowa³y siê na nastêpuj¹cych lokatach:
Dru¿yny Kobiece
1 miejsce � KP PSP Strzelce Opolskie - 90,46 pkt.
2 miejsce � Zak³ad Karny Nr 1 Strzelce Opolskie - 93,77 pkt.
3 miejsce Oddzia³ Zewnêtrzny w Przywarach - 95,77 pkt.
Dru¿yny Mêskie
1 miejsce � KP PSP Strzelce Opolskie - 72,96 pkt.
2 miejsce � Areszt �ledczy Opole - 73,01 pkt.
3 miejsce � Zak³ad Karny Nr 1 Strzelce Opolskie - 74,15 pkt.

Dru¿yny, które uplasowa³y siê na miejscach od 1 do 3 otrzyma³y puchary
i dyplomy, a pozosta³e zespo³y dyplomy, zgodnie z uzyskan¹ klasyfikacj¹. Po
zawodach odby³a siê wspólna biesiada.

Decyzjê o zorganizowaniu Zawodów Integracyjnych w Sportach Po¿arni-
czych S³u¿b Mundurowych podjêto w 2002 z my�l¹ o integracji s³u¿b mundu-
rowych, realizacji za³o¿eñ przy�wiecaj¹cych idei aktywnego spêdzania wolne-
go czasu, jak równie¿ zdobywania do�wiadczenia oraz dzielenia siê wiedz¹.
Pomys³odawc¹ przedsiêwziêcia by³ Edward Dalibóg, który opracowa³ regula-
min i zaplanowa³ konkurencje.

 Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, S³u¿ba Wiêzienna przeprowadza
raz w roku æwiczenia z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹. Poza tym, funkcjonariusze
S³u¿by Wiêziennej wchodz¹cy w sk³ad dru¿yny przeciwpo¿arowej, szkol¹ siê
we w³asnym zakresie. W przypadkach, gdy PSP nie jest w stanie podo³aæ
zadaniom, wzywana jest Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. Aktualnie PSP, OSP i SW
organizuj¹ zawody po¿arnicze. Ka¿da z tych instytucji posiada w³asny regula-
min. Podjêto wiêc decyzjê o zorganizowaniu wspólnych zawodów ³¹cz¹cych
elementy regulaminu PSP, OSP i SW. Z roku na rok zwiêksza siê liczba dru¿yn
uczestnicz¹cych w zawodach. Organizatorem jest Okrêgowy Inspektorat S³u¿-
by Wiêziennej w Opolu, Zak³ad Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich, Komenda
Powiatowa PSP i Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Strzelcach Opolskich.

Mog³oby siê wydawaæ, ¿e sporty po¿arnicze to domena mêskich dru¿yn
stra¿ackich. Jednak od trzech lat, w tych typowo mêskich zawodach, bior¹
udzia³ kobiece dru¿yny po¿arnicze. Panie nie�le sobie radz¹ w rywalizacji, a nie
ma wobec nich taryfy ulgowej. Wykonuj¹ wszystkie elementy zaplanowane
przy starcie, oprócz skoku przez �cianê. Wiêc wychodzi na to, ¿e mog¹ byæ
dobrym wsparciem podczas akcji stra¿ackich dla swych kolegów. Bardzo faj-
nym momentem zawodów integracyjnych jest �chrzest� w basenie po¿arni-
czym uczestników bior¹cych pierwszy raz udzia³ w zawodach. Taki �ochrzczo-
ny� zawodnik otrzymuje pami¹tkowy dyplom, który bêdzie przypomina³ mu
o dobrej zabawie. Bo w tych zawodach w³a�nie o to chodzi, by po³¹czyæ
przyjemne z po¿ytecznym - doskonaliæ swe umiejêtno�ci i przy okazji mi³o
spêdziæ czas w gronie znajomych, dla których bezinteresowna pomoc bli�nim
stanowi pomys³ na ¿ycie. O tym nie raz mogli�my siê przekonaæ, gdy byli�my
w potrzebie.
 Anna Dalibóg

Strzelce Opolskie, 28-09-2010 r.

STAROSTA   STRZELECKI

Stosownie do art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008r. o udo-
stêpnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie �rodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na �rodowisko (Dz.
U. Nr 199, poz.1227 z 2008r. z pó�n. zmian.), podaje  do publicznej
wiadomo�ci informacjê o wydaniu dnia 27.09.2010r. decyzji Nr 353/10 o
pozwoleniu na odbudowê zbiornika o charakterze retencyjno-przeciwpo-
¿arowym  w oddziale 114-g, w le�nictwie �wierkle, w miejscowo�ci ̄ êdo-
wice, na dzia³ce nr 114.

W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ul.Jordanowska
2, Wydzia³ Architektoniczno-Budowlany, pokój nr 212, (w godz. pn. 8.00
- 16.00, wt.-pt. 7.30 � 15.30) mo¿na zapoznaæ siê z tre�ci¹ decyzji oraz
dokumentacj¹ sprawy.

Starosta Strzelecki
Józef  Swaczyna

Nie tylko dla mê¿czyzn

PROMOCJE:
Szanowny Kliencie.
- za ka¿de wydane na Stacji Paliw 50z³ na zakup paliwa ,p³ynów lub akcesoriów

otrzymasz od obs³ugi  kartê punktow¹ i  piecz¹tkê = 1 punkt.
Za uzyskane 6 punkty mo¿esz bezp³atnie umyæ auto osobowe, a za  uzyskane
10 punktów auto dostawcze w naszej myjni bezdotykowej

- za ka¿dy uzyskany punkt otrzymasz 2 % rabatu na zakupy czê�ci samocho-
dowych, p³ynów lub akcesoriów w naszych sklepach motoryzacyjnych. Punkty
rabatowe nie podlegaj¹ zsumowaniu.

- tankuj¹c  ON  jednorazowo w ilo�ci powy¿ej 250 litrów i p³ac¹c gotówk¹
otrzymujesz  korzystny upust cenowy (obowi¹zuje cena dnia ni¿sza ni¿ poda-
na na pylonie reklamowym).

ZAPRASZAMY poniedzia³ek � pi¹tek 6.00  -21.00,   sobota 7.00  -15.00

RZEDSIÊBIORSTWO
KOMUNIKACJI

SAMOCHODOWEJ
W STRZELCACH
OPOLSKICH S.A.
STACJA PALIW

Ul.  1 Maja 59,
47-100 Strzelce Opolskie

Tel 77 4622543,
www.pks.strzelceop.pl

Stacja Paliw PKS w Strzelcach
Opolskich SA  prowadzi sprzeda¿:
ON, Pb98, Pb 95, LPG, gazu w

butlach, oleju silnikowego luzem
i w pojemnikach, kosmetyków

i akcesorii samochodowych
Sprawdzeni dostawcy

i  gwarantowana jako�æ towarów.
Mo¿liwo�æ p³atno�ci

kart¹ bankow¹.

Turniej o puchar premiera Donalda
Tuska na boisku Orlika przy LO w Za-
wadzkiem rozegrano 18 wrze�nia. Po
oficjalnym otwarciu, powitaniu dru¿yn
wraz z opiekunami oraz rodziców, zo-
sta³y rozpoczête mecze ch³opców w ka-
tegorii m³odszej. Ogó³em odby³y siê  trzy
mecze. W pierwszym spotkaniu zagra³a
Kielcza z Kolonowskiem, które wygra-
³o wysoko bo wynikiem a¿ 8 do 0.  W
drugim meczu dru¿yna z Kolonowskiem
zmierzy³a siê z ¯êdowicami ,trafiaj¹c 6
bramek nie trac¹c przy tym ¿adnego
gola. Walka o drugie miejsce toczy³a siê
miêdzy ¯êdowicami a Kielcz¹. Po wy-
równanym i zaciêtym meczy ¯êdowice
okaza³y siê lepsze trafiaj¹c 4 bramki a
trac¹c tylko 1.

Patronat nad turniejem obj¹³ Staro-
sta Strzelecki Jozef Swaczyna, który
ufundowa³ nagrody w postaci pi³ek dla
ka¿dej z dru¿yn..

Orlikowe turnieje o puchar premiera

Ogromne sportowe emocje to-
warzyszy³y 16 wrze�nia br.  m³o-
dym zawodnikom, ich rodzicom i
opiekunom w czasie rozgrywek pi³-
ki no¿nej na kompleksie �Orlika�
przy ZSZ nr 1 w Strzelcach Opol-
skich, podczas turnieju o Puchar Pre-
miera. Jego celem jest promowanie
w�ród dzieci i m³odzie¿y sportowej ak-
tywno�ci i zasad rywalizacji fair play,
aktywizacja lokalnych spo³eczno�ci
oraz zachêta do organizowania ró¿nych
dzia³añ sportowych na obiektach wybu-
dowanych w ramach programu �Moje
boisko - ORLIK 2012� W turnieju graj¹
ch³opcy i dziewczêta w dwóch katego-
riach wiekowych (10  11 lat i 12  13
lat). W rozgrywkach startowaæ mog³y
reprezentacje szkó³ i dru¿yny �dzikie�.
Swój udzia³u w Turnieju zg³osi³o 903 Or-
lików oraz 10 638 dru¿yn, w tym piêæ
dru¿yn z naszego powiatu.

16 wrze�nia do eliminacji gminnych
zg³osi³o siê 5 dru¿yn:  PSP Kad³ub, PSP

Po wy³onieniu zwyciêzcy rozgrywek
lokalnych, który awansuje do elimina-
cji wojewódzkich mo¿na by³o przyst¹-
piæ do wrêczenia nagród oraz zamkniê-
cia turnieju. Nagrody w imieniu Staro-
sty Strzeleckiego wrêczy³ dyrektor LO
w Zawadzkiem pan Ryszard Pagacz. Po
podziêkowaniu za udzia³ dru¿ynom, sê-

dziemu, opiekunowi medycznemu oraz
kibicom zosta³y zrobione pami¹tkowe
zdjêcia.

Zdjêcia z turnieju mo¿na ogl¹daæ na
stronie http://lozawadzkie.wodip.opo-
le.pl/strona/galeria10.php?nazwa=tur-
niej

Krzysztof Plewnia

Piotrówka, PSP Szymiszów, PSP nr 4 w
Strzelcach Op., MKS Strzelce Opolskie.
Ka¿da z dru¿yn przyjecha³a z gromad¹
najwierniejszych kibiców. Uroczystego
otwarcia dokona³ Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna, który widz¹c zapa³ i
zaanga¿owanie m³odych pi³karzy  upa-
truje w�ród nich nastêpców wybitnych
sportowców i pi³karzy wywodz¹cych siê
z Ziemi Strzeleckiej. Na dobry pocz¹-
tek turnieju uczestnicy otrzymali z r¹k

Starosty pi³ki oraz drobne upominki.
Organizatorzy turnieju zdecydowali, ¿e
zawody zostan¹ przeprowadzony sys-
temem ,,ka¿dy z ka¿dym�. W wyniku
przeprowadzonych gier wy³oniono zwy-
ciêzcê turnieju, którym okaza³a siê dru-
¿yna MKS Strzelce Op. Na zakoñcze-
nie turnieju wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pami¹tkowe dyplomy oraz s³ody-
cze ufundowane przez Dyrektora ZSZ
nr 1 w Strzelcach Op.

w Zawadzkiem

w Strzelcach Op.

Z nieukrywan¹ rado�ci¹ chcemy po-
dzieliæ siê informacj¹ o otrzymaniu na
wyposa¿enie naszej jednostki nowego
samochodu ratowniczo-ga�niczego. Jest
to samochód marki �SCANIA� o pod-
woziu uterenowionym to jest mog¹cy
poruszaæ siê w najtrudniejszych warun-
kach terenowych. Posiada zbiornik wod-
ny o pojemno�ci 5 ty�. litrów wody, oraz
pianotwórczy 500 litrów �rodka. Do-
datkowo wyposa¿ony jest w zestaw hy-
drauliczny ciê¿ki do ratownictwa dro-
gowego, dzia³ko wodne, agregat i maszt

o�wietleniowy. Ponadto zainstalowano
w nim wiele nowoczesnych rozwi¹zañ
technologicznych stanowi¹cych o
³atwym i bezpiecznym dostêpie do
sprzêtu zarówno w dzieñ jak i w nocy,
jak równie¿ kabina za³ogi zapewniaj¹ca
komfort i bezpieczeñstwo w czasie jaz-
dy do zdarzeñ. Samochód ten bêdzie
móg³ byæ wykorzystywany zarówno do
po¿arów jak i ratownictwa techniczne-
go w tym drogowego. Warto�æ samo-
chodu to 860 000z³. i w ca³o�ci zosta³
zakupiony ze �rodków europejskich z

tak zwanego programu �Bezpieczne
Po³udnie�.

Samochód zosta³ przywieziony do
naszej jednostki 14 wrze�nia, w przy-
sz³ym tygodniu zostanie zakoñczony
etap wdra¿ania go do dzia³añ a tym sa-
mym w³¹czenie go do dzia³añ ratowni-
czo-ga�niczych. Natomiast oficjalne
przyjêcie go do naszej jednostki zgod-
nie z ceremonia³em nast¹pi pod koniec
pa�dziernika i wówczas bêdzie okazja
do jeszcze bli¿szego poznania jego wa-
lorów techniczno-taktycznych.

Rozgrywki organizowane s¹ przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we wspó³pracy
ze Szkolnym Zwi¹zkiem Sportowym oraz w³adzami samorz¹dowymi.

Stra¿ ma nowy samochód


