
P O W I A T   S T R Z E L E C K I8

12 lipca 2009 roku by³ pamiêtnym
dniem dla OSP Barut: jednostka �wiê-
towa³a jubileusz 80-lecia swego ist-
nienia. Dzi� funkcjonuje pod patro-
natem Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich, które i tym
razem wspar³o stra¿aków-ochotni-
ków..
Uroczysto�æ rozpoczêto o godzinie
10.30 Msz¹ �w. w intencji ¿yj¹cych
i zmar³ych Druhów z naszej jednost-
ki. Mszê odprawi³ o. Tymoteusz z
klasztoru franciszkanów na Górze
�w. Anny.
A po mszy nadszed³ czas uhonoro-
wania stra¿aków za ich s³u¿bê i do-
konania, a wyró¿nienia otrzymali i
ci najstarsi, i ci najm³odsi.
Z³oty  medal Za zas³ugi dla po¿ar-
nictwa otrzyma³ Naczelnik OSP Ber-
nard Biskup, a medal   br¹zowy -
Prezes OSP Jasku³a Henryk. Odzna-
kami Stra¿ak Wzorowy wyró¿nieni
zostali: Wiktor Haimel, Mariusz
Drzyma³a i Andrzej Liczmanski.
Medalami za wys³ugê lat uhonoro-
wano wszystkich cz³onków OSP
Barut, natomiast najm³odsi druhowie
naszej jednostki otrzymali medale
M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arni-
czej.
Po ceremonii wrêczenia odznaczeñ
zosta³ przekazany sprzêt dla naszej
jednostki, który zakupi³o Starostwo
Powiatowe w Strzelcach Op., latar-
ki, s³upki ostrzegawcze oraz lampy
zmierzchowe o warto�ci 500 z³o-
tych, za co Staro�cie Strzeleckiemu
Józefowi Swaczynie serdecznie dziê-
kujemy. Równie¿ Urz¹d Gminy w
Jemielnicy nie zapomnia³ o naszym
�wiêcie i z tej okazji wyremontowa³
nasz samochód bojowy, wymienia-
j¹c ca³¹ blacharkê; po³o¿ony zosta³
nowy lakier, zakupiono równie¿ za-
sysacz liniowy i wê¿e W52, zap³a-
cony zosta³ sprzêt nag³a�niaj¹cy i
zespó³ na zabawê oraz wystêp Ja-
nusza ¯y³ki o ³¹cznej warto�ci
13 300z³. Za co Wójtowi Gminy w
Jemielnicy Joachimowi Jelito ser-
decznie dziêkujemy.
Po oficjalnej czê�ci ceremonii wszy-
scy zaproszeni go�cie oraz cz³onko-
wie naszej jednostki w lokalu Pod
Dêbem, gdzie zosta³ przygotowany
uroczysty obiad, zasiedli do wspól-
nego sto³u.
Kolejnym punktem jubileuszu 80-
lecia by³y � ju¿ po po³udniu -  poka-
zy stra¿ackie z udzia³em PSP Strzel-
ce Opolskie. Nie trzeba dodawaæ, ¿e
cieszy³y siê ogromnym zaintereso-
waniem, podobnie jak wystêp Janu-
sza ¯y³ki, który rozbawi³ ca³¹ pu-
bliczno�æ przyby³¹ na nasze �wiêto
stra¿ackie. Potem kabaret Skowron-
ki umila³ dalsz¹ czê�æ naszego jubi-
leuszu, a ca³o�æ zakoñczy³a trwaj¹ca
od pierwszej w nocy  zabawa tanecz-
na. Tak wspólnie �wiêtowali�my
jubileusz 80-lecia OSP.
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