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Dzieñ Stra¿aka
w³a�ciwie wypada 4 maja, w dniu �w. Floriana, ich patrona, ale oficjalne
powiatowe uroczysto�ci z tej okazji odby³y siê dwa tygodnie pó�niej.
Natomiast tydzieñ wcze�niej, 7 maja, stra¿acy zawodowi i ochotnicy piel-
grzymowali do sanktuarium na Górze �w. Anny.

Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, ¿e
na placu przed siedzib¹ Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Strzelcach Op.
zgromadzili siê nie tylko stra¿acy
i oficjalni go�cie � w�ród nich Ko-
mendant Wojewódzki Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej st. bryg. Karol Stê-
pieñ, samorz¹dowcy powiatu strze-
leckiego - ale tak¿e m³odzie¿ � laure-
aci konkursu Wiedzy o Po¿arnictwie i
konkursu plastycznego Zapobiegaj-
my po¿arom.

Najpierw jednak nadszed³ czas na
awanse, odznaczenia i medale.

Po odczytaniu lisów gratulacyj-
nych Komendanta G³ównego PSP st.
bryg. Kazimierza Krzowskiego oraz
Prezesa Zarz¹du G³ównego Zwi¹z-
ku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
RP � Waldemara Pawlaka, wrêczono
nominacje na wy¿sze stopnie oficer-
skie.

Minister Spraw Wewnêtrznych i
Administracji nada³ z dniem 4 maja
2006r. stopieñ m³odszego brygadie-
ra: st. kpt.  Arturowi Wi�niewskiemu,
stopieñ starszego kapitana kpt. Pio-
trowi Dudkowi, stopieñ m³odszego
kapitana: asp. Damianowi Glikowi.
Opolski Komendant Wojewódzki
PSP w Opolu nada³ stopieñ ognio-
mistrza m³. ogn. Piotrowi Hendlowi,

natomiast Komendant Powiatowy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Strzelcach Opolskich na stopieñ star-
szego stra¿aka awansowa³: str. Ad-
rianowi Cholewie, str. Waldemarowi
Joszko, str. Andreasowi Mlotkowi.

Minister Spraw Wewnêtrznych i

Administracji nada³ Br¹zow¹ Odzna-
kê �Zas³u¿ony dla Ochrony Przeciw-
po¿arowej� st. ogn. Norbertowi Nie-
�wiecowi.
Z³otym Medalem za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa uhonorowany zosta³ st.
ogn. Hubert Wieczorek, a Medalem
Srebrnym � ogn. Dariusz Moj.

Wreszcie nadszed³ czas na naj-
m³odszych uczestników uroczysto-
�ci � laureatów obu wspomnianych
na wstêpie konkursów zwi¹zanych
z po¿arnictwem, którym wrêczono
nagrody za najwy¿sze miejsca. Gra-
tulacje i nagrody przekazywali wspó³-
organizatorzy konkursów: Prezes
Zarz¹du Powiatowego ZOSP w
Strzelcach Opolskich Józef Swaczy-
na, Komendant Powiatowy PSP w
Strzelcach Opolskich bryg. Stefan
Sz³apa oraz Przewodnicz¹cy Stowa-
rzyszenia na rzecz Rozwoju Eduka-
cji i Kultury w Powiecie Strzeleckim
Waldemar Gaida.

Majowe s³oñce, zapach kwitn¹-
cych bzów, prawdziwa letnia ju¿ aura
� wszystko zdawa³o siê sprzyjaæ
uczestnikom II Rajdu �Strzelecka wio-
sna�. W dniu imprezy � 13 maja �
nawet pechowa z pozoru data wbrew
tradycji okaza³a siê szczê�liwa i pra-
wie 120 uczestników rajdu dotar³o na
metê wyprawy � do parku przy Uni-
wersytecie Ludowym w B³otnicy
Strzeleckiej.

Organizatorzy imprezy � przed-
stawiciele Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych, Publicznego Gimna-
zjum nr 1 oraz Strzelecki Oddzia³
PTTK � do³o¿yli wszelkich starañ,
aby II Rajd �Strzelecka wiosna� na
d³ugo pozosta³a w pamiêci m³odych
turystów. G³ównym celom imprezy:
rozbudzaniu zainteresowania aktyw-
nym wypoczynkiem oraz turystyk¹,
promocji walorów przyrodniczych i
krajoznawczych Ziemi Strzeleckiej,
integracji uczestników w �rodowisku
lokalnym podporz¹dkowany by³ bo-
gaty rajdowy program.

Uczestnicy � reprezentanci szkó³
podstawowych, �rednich i gimnazjów

�Strzelecka wiosna� po raz drugi

- mierzyli swoje si³y w konkursach:
piosenki turystycznej, wiedzy eko-
logiczno � przyrodniczej, sprawno-
�ciowym. Wiele emocji wywo³a³ te¿
quiz �Zgadnij, jakie to miejsce�, do-
tycz¹cy znanych miejsc i obiek-
tów Opolszczyzny, oraz kon-
kurs plastyczny na logo kolej-
nego rajdu. Niew¹tpliwie najgo-
rêtsza atmosfera towarzyszy³a
wieñcz¹cej imprezê loterii fan-
towej. W�ród konkurencji towa-
rzysz¹cych znalaz³ siê równie¿
indywidualny konkurs doty-
cz¹cy wiedzy o Stanach Zjed-
noczonych.

Wyniki klasyfikacji rajdo-
wej przedstawiaj¹ siê nastêpu-
j¹co:
- w kategorii szkó³ ponad-
podstawowych kolejne miejsca
zajê³y dru¿yny:
1. �Powsinogi� z Publicznego

Gimnazjum nr 1
2. �Czerwone mustangi� z

Publicznego Gimnazjum z
Oddzia³ami Dwujêzyczny-
mi

Pod takim has³em w dniach 25-
26 kwietnia br. odby³ siê na poligonie
Brygady Saperów w Brzegu woje-
wódzki fina³ zawodów sportowo-
obronnych �Sprawni jak ¿o³nierze�,
zorganizowanych przez Kuratorium
O�wiaty w Opolu przy wsparciu i
pomocy Departamentu Wychowania
i Promocji Obronno�ci MON, Biura
Spraw Obronnych i Ochrony Infor-
macji Niejawnych MEN, Polskiego
Zwi¹zku Strzelectwa Sportowego,
Ligi Obrony Kraju oraz redakcji mie-
siêcznika �¯o³nierz Polski�. Celem
zawodów jest popularyzowanie
w�ród m³odzie¿y wiedzy o wspó³-
czesnych si³ach zbrojnych, zagadnieñ
zwi¹zanych z obronno�ci¹ kraju i ra-
townictwem medycznym oraz pod-
noszenie sprawno�ci fizycznej.

Ju¿ po raz dwudziesty dziewi¹-
ty uczniowie szkó³ ponadgimnazjal-
nych z województwa opolskiego ry-
walizowali ze sob¹ w 5 konkuren-
cjach: w strzelaniu z broni pneuma-
tycznej, rzucie granatem, biegu na
orientacjê, udzielaniu pierwszej po-
mocy i te�cie sprawno�ciowym.

W tegorocznej edycji zawodów
wziê³a udzia³ rekordowa liczba dru-
¿yn, bo a¿ 37(21 dru¿yn ch³opców i
16 dru¿yn dziewcz¹t), w sumie 111
uczniów.

Bardzo dobrze w tych zawodach

Sprawni jak ¿o³nierze
wypad³y dru¿yny Zespo³u Szkó³
Zawodowych Nr 1 ze Strzelec Opol-
skich zajmuj¹c w kategorii ch³opców
miejsce tu¿ za podium, czyli IV i w
kategorii dziewcz¹t - VI. W sk³ad dru-
¿yny ch³opców wchodzili: Tomasz
Janocha, Tomasz Le�niewski, Micha³
Mikuta oraz zawodnik rezerwowy
Krystian Skrzeczyñsk, a dziewcz¹t:
Judyta Bartodziej, Agnieszka Kapi-
ca, Anna Roter i zawodniczka rezer-
wowa Gra¿yna Grajcka.

W dwóch konkurencjach dru¿y-
na ch³opców zajê³a czo³owe miejsca:
w rzucie granatem - I miejsce i w
udzielaniu pierwszej pomocy II, zdo-
bywaj¹c 8 punktów na 10 mo¿liwych
do uzyskania. Uczniowie do zawo-
dów byli przygotowywani przez na-
uczycieli przysposobienia obronne-
go i wychowania fizycznego: Marka
Rosiñskiego, Wiktora Urbañskiego,
Romana Ho³obuta i Ryszarda Jasiñ-
skiego. Warto przypomnieæ, ¿e nie
jest to pierwszy sukces dru¿yn Ze-
spo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w
tych zawodach , poniewa¿ w 2000r
dru¿yna ch³opców zajê³a II miejsce a
w 2004 uczeñ Adam Pochroñ tak¿e
drugie miejsce, ale w klasyfikacji in-
dywidualnej. Mamy nadziejê, ¿e w
kolejnych edycjach tych zawodów
równie dobrze wypadn¹ nasze dru-
¿yny.

Marek Rosiñski

3. �Czerwone mustangi� z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. W³. Bro-
niewskiego

- w kategorii szkó³ podstawowych:
1. �Wagabunda� z Publicznej Szko-

³y podstawowej nr 7 w Strzel-
cach Opolskich

2. �Z³otka z B³otka� z Publicznej
Szko³y Podstawowej w B³otni-
cy Strzeleckiej

- w kategorii turystów indywidu-
alnych
1. �City Seven�

Bez wzglêdu jednak na zajête
miejsca wszyscy uczestnicy mogli
cieszyæ siê dobrym humorem i za-
baw¹. W imieniu rajdowiczów orga-
nizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania
osobom i instytucjom przychylnym
idei rajdu �Strzelecka wiosna�: Przed-
siêbiorstwu Przemys³u Obuwni-
czego w Strzelcach Op., Zarz¹do-
wi Powiatu Strzeleckiego, Dzia³o-
wi Promocji Miasta i Gminy
Strzelce Op., w³a�cicielowi skle-
pu firmowego Vobis p. Piotrowi
Jarkuliszowi.

Dorota Maækula


