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POWIAT STR Z E LE C K I

Dzieñ Samorz¹dnoci

Czy du¿a impreza m³odzie¿owa mo¿e rozpocz¹æ siê inaczej ni¿ polonezem? Chyba nie. I tak samo by³o 11 czerwca, kiedy przez Pac ¯eromskiego
sun¹³ d³ugi kolorowy korowód, który rozpocz¹³ obchody 20 rocznicy samorz¹-

du terytorialnego. A sk¹d tam m³odzi ludzie, z których ¿aden nie mo¿e nawet
pamiêtaæ tamtych pocz¹tków? Co za pytanie  przecie¿ to oni ju¿ nied³ugo
zostan¹ tymi, którzy wejd¹ do ró¿nych samorz¹dów  i tych szkolnych, i
studenckich, i lokalnych.

Pomys³ów na to, jak w naszym powiecie obchodziæ Dzieñ Samorz¹dnoci
by³o du¿o  ka¿da ze szkó³ uczestnicz¹cych w imprezie do³o¿y³a w³asn¹ oryginaln¹ cegie³kê. A wiêc budowano z kartonów Dom Samorz¹dnoci, by³y gry
integracyjne i miejska, by³o uk³adanie mapy z puzzli i malowanie zabytków na
p³ótnie.
Uczniowie zaprezentowali nie tylko swoje umiejêtnoci malarskie na p³ótnie czy mandali, tak¿e  na buziach wszystkich chêtnych. By³ pokaz czesania
fryzur, ale te¿ zasad udzielania pierwszej pomocy.

By³a piêkna pogoda, kilkugodzinne atrakcje i dobra wspólna zabawa. Czy mo¿e
byæ co bardziej zachêcaj¹cego do brania sprawy w swoje rêce? A to przecie¿
nic innego jak samorz¹dnoæ.

Nasze serca na spacerze!
Wczesny sobotni poranek 19
czerwca nie zapowiada³, ¿e akcja prozdrowotna Zabierz swoje serce na spacer  Powiat Strzelecki 2010 zakoñczy siê powodzeniem. Z nieba pada³
momentami gêsty, solidny deszcz, a organizatorzy, przyodziani w jak¿e popularne dzi gumowe kalosze, dos³ownie
walczyli z wiatrem przy rozk³adaniu
namiotów.
Na niespe³na godzinê przed rozpoczêciem akcji, jak rêk¹ odj¹³: przesta³
padaæ deszcz, a pogoda zrobi³a siê, jak
mawiaj¹ wytrawni chodziarze - ¿artobliwie zwani kijkarzami (od uprawianego dzi chodu z kijkami, czyli marszu
wywodz¹cego siê z Finlandii nordic walking)  wymarzona do spaceru. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e organizatorzy zanotowali prawie 70 uczestników marszu i to
nawet z województwa l¹skiego  mielimy przedstawicieli z Zabrza i ¯or.
Jeli za chodzi o wiek, to najm³odsz¹
okaza³a siê 3-miesiêczna reprezentantka p³ci piêknej. Co prawda nie porusza³a siê jeszcze o w³asnych si³ach, ale wieziona w wózku przez swojego tatê pokona³a ca³¹ trasê marszu! Najstarsza za
chodziarka, która mówi³a, ¿e swojego
wieku nie nale¿y siê wstydziæ, zadeklarowa³a, ¿e ma skoñczone 73 lata, w co
do koñca organizatorzy nie uwierzyli,
bo wygl¹da³a zaledwie na piêædziesi¹tkê.
Zanim jednak uczestnicy wyruszyli
na trasê, po rejestracji otrzymali wodê
mineraln¹ (wydawa³oby siê pozornie, ¿e
to doæ skromny poczêstunek, ale dzia³anie takie by³o celowe, o czym dalej)
oraz plakietkê okolicznociow¹, na której mogli zapisaæ wyniki swoich pomiarów tak przed jak i po marszu: poziomu
cukru i cinienia. Pozosta³y poczêstunek spacerowicze uzyskali po marszu
wraz z torbami z zawartoci¹ promuj¹c¹ zdrowy tryb ¿ycia. Oczywicie nie
wypucilimy naszych chodziarzy bez
wczeniejszej zaprawy gimnastycznej i
wskazówek co do postêpowania w przypadku ewentualnego zas³abniêcia. Zatem
w icie rodzinnej przyjaznej atmosferze
wszyscy pod bacznym okiem instruktorów z grupy Nordic Walking z Suchego Boru æwiczyli wymachy, przysiady,
sk³ony, a potem bardziej skomplikowane tajniki samego chodu. To wcale nie³atwa sztuka spacerowaæ tak, aby 90 %
naszych miêni by³o aktywnych podczas marszu, przy takiej koordynacji
ruchów r¹k i nóg, by nie przewróciæ siê
o w³asne kije. A przed gimnastyk¹ stra¿acy z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Strzelcach Op.
najpierw pokazali na fantomie, jak udzielaæ pierwszej pomocy przedmedycznej,
a potem uczestnicy mogli sami tego
spróbowaæ.
Po rozgrzewce i porcji wskazówek
oraz w sprzyjaj¹cej aurze (lekkie zachmurzenie, umiarkowana temperatura
powietrza) uczestnicy wystartowali spod
górki Kaki na trasê o d³ugoci 5.900
m wiod¹c¹ meandrami cie¿ek tzw.
du¿ego parku miejskiego w Strzelcach
Opolskich do Wie¿y Ischl, znanej równie¿ pod nazw¹ Mysia Wie¿a, by w
drodze powrotnej napawaæ siê widokiem
malowniczej panoramy miasta Strzelce
Opolskiej wy³aniaj¹cej siê sporód pól i
³¹k, a nastêpnie mijaj¹c zabudowê starej
leniczówki dotrzeæ, przechodz¹c obok
stawu, do wyznaczonej na polanie mety.
Tam czeka³y ju¿ na spacerowiczów jab³uszka i jogurty, których nie nale¿a³o
spo¿ywaæ a¿ do momentu wykonania
powtórnych badañ, zw³aszcza pomiaru
zawartoci cukru we krwi. Taka organizacja pomiarów mia³a s³u¿yæ pokazaniu, jak ruch i w ogóle aktywny tryb
¿ycia wp³ywa na spalanie cukru w organizmie. Chocia¿ organizatorzy poprzez
tê akcjê maj¹c¹ charakter rekreacyjny
nie wprowadzili elementów rywalizacji,
to i tak uczestnicy potraktowali przejcie trasy w sposób sportowy: wielu mie-

rzy³o sobie na w³asnych stoperach czas
przejcia. Symbolicznym zwyciêzc¹
marszu Zabierz swoje serce na spacer 
Powiat Strzelecki 2010, a w³aciwe
bardziej poprawnie  pierwszym, który
przekroczy³ metê by³ Andrzej Ry³ ze
Strzelec Opolskich - pokona³ trasê w
niespe³na 43 minuty. Pan Andrzej podkreli³, ¿e gdyby jeszcze trochê podkrê-

mylana i
przygotowana, a ci, którzy wczeniej
maszerowali w Opolu,
dodawali, ¿e w strzeleckim parku wiod³a
ciekawszymi cie¿kami ni¿ tam.
A nas  organizatorów przede wszystkim cieszy, ¿e wszyscy cali i zdrowi prze-

ci³ swoje tempo, to móg³by uzyskaæ
jeszcze lepszy wynik. Swoj¹ dobr¹ kondycjê fizyczn¹ zawdziêcza regularnym
æwiczeniom sportowym, trzeba tutaj
wspomnieæ, ¿e jest zapalonym cyklist¹,
a i inne dyscypliny sportowe nie s¹ mu
obce  zim¹ przyk³adowo szusuje w górach na nartach. Pierwsz¹ przedstawicielk¹ pañ, która przekroczy³a liniê
mety - w sumie jako pi¹ta - by³a Gra¿yna Zawierucha z ¯or.
W pierwszej dziesi¹tce znalaz³ siê

kroczyli liniê mety i wyjechali zadowoleni, z umiechem na twarzy, bo przecie¿ taka by³a idea tej akcji: w zdrowym
ciele zdrowy duch.
A serce? ka¿dy przywióz³ swoje na
spacer, a wyjecha³ z dwoma  to drugie
w postaci dmuchanego balonika na pami¹tkê.
I na zakoñczenie serdeczne podziêkowania dla wszystkich partnerów, którzy zechcieli wesprzeæ organizacyjnie
nasz¹ akcjê oraz dla sponsorów: firmie

równie¿ najwy¿szy uczestnik marszu 
starosta strzelecki Józef Swaczyna, który postanowi³ osobicie dopilnowaæ, aby
na trasie wszystkim kijkarzom dopisywa³ humor. Wysoka lokata jak¹ zaj¹³
starosta nikogo nie zdziwi³a, w koñcu
to nie by³ jego debiut: 15 maja na Wyspie Bolko bra³ ju¿ udzia³ w siostrzanej
imprezie.
Uczestnicy pytani o wra¿enia z marszu odpowiadali jednog³onie, ¿e trasa
by³a bardzo dobrze organizacyjnie prze-

Zott Polska z Opola za jogurty, Hurtowni Warzywko  Owocowej Poczcie
ze Strzelec Opolskich za jab³uszka i wodê
mineraln¹ oraz strzeleckiej Hurtowni
piwa, napojów i alkoholu za wodê mineraln¹.
Do nastêpnego razu! Kolejn¹ akcjê
Zabierz swoje serce na spacer  organizowan¹ przez Powiat Strzelecki wespó³ z tygodnikiem Strzelec Opolski i
Opolskim Oddzia³em NFZ  zapowiadamy na jesieñ!
Izabela Spa³ek

