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Polskie akcenty w Soest

S T R Z E L E C K I

Raszowa
zgarnê³a
wszystko

Nasi radni ze starost¹ Soest

Wród 24 dru¿yn startuj¹cych w

Powiatowych Zawodach Sportów

Po¿arniczych w £¹kach Kozielskich

rewelacyjne okaza³y siê dru¿yny z

Raszowej. 25 wrzenia nie mia³y sobie równych - wszystkie zajê³y

pierwsze miejsca i to we wszystkich
konkurencjach.

M³odzie¿owe dru¿yny po¿arni-

cze o prymat walczy³y w dwóch

konkurencjach  æwiczeniach bojo-

wych i sztafecie (z przeszkodami) z

pr¹downic¹ - ocenianych wg miêdzy-

Schützenfest - wiêto strzelców nie mo¿e siê obyæ bez orkiestry dêtej
siê mieszkaj¹cy w okolicy malarz ar-

Powiatu Strzeleckiego. Zosta³ rów-

tysta Gero Troike.

nie¿ odczytany specjalny list prze-

Ju¿ od czasu rozpoczêcia prac

kazany z tej okazji na rêce starosty

wszyscy byli ciekawi ich koñcowe-

Riebnigera, którego treæ publikowa-

go efektu. Fresk o rozmiarach 6,65m

limy w poprzednim numerze.

x 0,80m to nie obrazek, który w ka¿-

W trakcie ods³aniania fresku zosta³

dej chwili mo¿na zdj¹æ ze ciany.

wykonano na tr¹bkach hymn euro-

Jednak zanim zosta³ ods³oniêty,

pejski. Jednym z muzyków by³ po-

na zebranych w Foyer czeka³a nie-

chodz¹cy z G¹siorowic Dawid La-

miecka pisarka Tina Stroheker, która

mich, a wiêc i w tym momencie poja-

czyta³a fragmenty swojej ksi¹¿ki

wi³ siê polski akcent.

Frytki w Gliwicach  Poetycka to-

Sam fresk jest bardzo interesuj¹-

pografia Polski. Zebrani gocie z

cy. Jak mówi³ starosta Riebniger -

wielkim zaciekawieniem s³uchali po-

ka¿dy bêdzie go interpretowa³ na

etyckich wra¿eñ autorki z pobytu w

swój w³asny sposób, ale równocze-

Polsce, np. o wêdrówce przez dzia³-

nie - ka¿dy bêdzie w nim widzia³

ki Górnego l¹ska, rozmowach z

swoje w³asne wyobra¿enie pokoju.

mieszkañcami tego terenu.

Tego fresku nie da siê opisaæ, nie

Kontynuacjê tych polskich akcentów stanowi³ wystêp strzeleckich

mo¿na go sobie wyobraziæ. Trzeba

narodowego regulaminu CTIF.

W kategorii ch³opców do rywali-

zacji stanê³o 7 dru¿yn. I miejsce zajê³a OSP Raszowa ze 1051 pkt, II miej-

sce wywalczyli m³odzi stra¿acy z

OSP Osiek (1041 pkt), a III  OSP
Stary Ujazd (1028 pkt).

W kategorii dziewcz¹t, w której

startowa³o 5 dru¿yn Raszowianki

zdoby³y 1043 pkt., 1030 pkt. da³o

dru¿ynie OSP Stary Ujazd drugie

miejsce, a OSP Borycz z 1015 punktami zajê³a miejsce trzecie.

Seniorzy równie¿ rywalizowali

w æwiczeniach bojowych i sztafecie

z przeszkodami 7x50m, aczkolwiek

oceniani s¹ wg regulaminu polskiego.
Wród czterech rywalizuj¹cych z

sob¹ kobiecych dru¿yn I miejsce zajê³a OSP Raszowa ze 123,4 pkt, II 

Po¿egnalne zdjêcie strzeleckiej delegacji

OSP Izbicko (129,40 pkt), III  OSP

Grodzisko (138,20 pkt),

go po prostu zobaczyæ.

akoredonistów - Piotra i Adama Czai,

To jednak nie koniec atrakcji tego

go wielkie prze¿ycie. Ale nie tylko

wiatów, wtedy tworz¹ siê nowe zna-

który spotka³ siê z bardzo serdecz-

dnia. Na zaproszenie Franza Josefa

dla niego, 50 orkiestr dêtych na jed-

jomoci i przyjanie.

nym przyjêciem, a wybrany reper-

Kempera  przewodnicz¹cego po-

nym miejscu, trwaj¹ca prawie pó³to-

Miejmy nadziejê, ¿e nie by³a to

tuar bardzo siê wszystkim spodoba³.

wiatowego zwi¹zku muzyków ludo-

Wreszcie nadszed³ najbardziej ocze-

rej godziny parada, ten widok dobrze

ostatnia wizyta w partnerskim po-

wych delegacja wziê³a udzia³ w Kre-

zapamiêtaj¹ sobie wszyscy cz³onko-

wiecie i ¿e dalsze kontakty bêd¹ na-

kiwany moment  ods³oniêcie fresku,

isschützenfest, (Powiatowym wiê-

wie delegacji.

dal przebiega³y w duchu radoci i

który budzi³ tak¹ ciekawoæ: na razie

cie Strzelców), które tego dnia odby-

Wszyscy cz³onkowie delegacji

przyjani, ¿e partnerstwo pomiêdzy

wszyscy o nim s³yszeli, ale jeszcze

wa³o siê w pobliskim Hirschbergu.

bêd¹ mile wspominali pobyt w So-

powiatami Soest i Strzelce Opolskie

go nikt nie widzia³.

Tak¿e tu znakomicie zaprezentowa³

est. Czas ten, jak podkrela³ starosta

nie bêdzie aktem na papierze, ale jak

Zanim to nast¹pi³o, kilka s³ów do

siê Dawid Lamich  na czas trwania

Riebniger, by³ ¿yciem wspó³prac¹ i

dotychczas wspólnym budowaniem

zebranych goci wyg³osi³ Henryk

wiêta zosta³ cz³onkiem jednej z or-

partnerstwem. To w³anie takie spo-

pokoju we wspólnej Europie.

Bartoszek, przewodnicz¹cy Rady

kiestr. By³o to, jak stwierdzi³, dla nie-

tkania zbli¿aj¹ do siebie ludzi z po-

Graffiti na po¿egnanie lata

Stary Ujazd (141,89 pkt).

IV  OSP

Mê¿czyni z Raszowej te¿ siê

nie dali nikomu wyprzedziæ  zdo-

bywaj¹c 96,91 pkt., na II miejscu

uplasowali siê stra¿acy z OSP Ka-

d³ub ze 106,22 pkt, a na III  OSP ze

Staniszcz Wielkich (110,59 pkt).

Specjalnym pucharem ufundowa-

nym przez starostê strzeleckiego

uhonorowano najm³odszego stra¿aka
sporód 240 zawodników  11-let-

niego Krystiana Steinerta z Kolonow-

skiego.

Nagrody - puchary dla dru¿yn, a

upominki rzeczowe dla zawodników

ufundowali: Urz¹d Marsza³kowski

Województwa Opolskiego, Zarz¹d

Powiatu Strzeleckiego, Burmistrz
Lenicy, Stowarzyszenie na rzecz

Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu
w Powiecie Strzeleckim. Wród pozosta³ych sponsorów nale¿y wymie-

niæ równie¿: firmê SUPON, Karola

Cebulê, firmy pp. Pyka i Neuman.

Mo¿e i Ty
pomo¿esz?
- Inicjatywa wysz³a od jednej z na-

szych s³uchaczek - mówi Marian

Staszyñski z Radia Opole. - Po au-

dycji nt. opolskich czworaczków

Za pomoc¹ farb w sprayu i praco-

witych r¹k w rêkawicach ochronnych

na kilkudziesiêciu metrach kwadrato-

wych betonowego boiska do koszykówki

powsta³ olbrzymi rysunek charakterystycznych budowli i zak¹tków kad³ub-

skiego Pieca. Stacja kolejowa wraz czer-

won¹ lokomotyw¹ i torami, dymarka

(czyli piec do wytopu ¿elaza, który da³

nazwê tej czêci Kad³uba) oraz rzeka

Jemielniczanka przep³ywaj¹c¹ przez
Piec  to tylko niektóre z nich. Zwieñczeniem dzie³a zosta³ ¿ó³to-niebieski

napis Kad³ub Piec Wita stworzony w
charakterystycznym stylu graffiti przez

autorkê i dyrektora artystycznego
projektu we w³asnej osobie: Nataliê He-

rzog. Natalii czynnie pomaga³o oko³o

30 dzieci i m³odzie¿y, a prawie drugie

zadzwoni³a do naszej stacji i zapro-

tyle pilnie kibicowa³o. W ten sposób w

ponowa³a, by problem dzieciaków,

Kad³ubie Piecu po¿egnano lato.

znalezieniem wiêkszego mieszkania,

niedzielê 25 wrzenia na placu zabaw w
-

Z pomys³em stworzenia graffiti

zg³osi³a siê do mnie sama Natalia  opo-

wiada Kasia Ferdynus, wietlicowa w

Kad³ubie Piecu. - Po zgodzie i przy

wsparciu Rady So³eckiej Kad³ub Piec,

postanowiono wspólnie z miejscowym
Ko³em Towarzystwa Spo³eczno-Kultu-

ralnego Niemców na l¹sku Opolskim

wprowadziæ idee w ¿ycie. O godzinie

których rodzice maj¹ k³opoty ze
poruszyæ w programie A mo¿e ra-

dio pomo¿e?. Uda³o siê nam w taki

sposób pomóc ju¿ w kilkudziesiê-

ciu sprawach. Tym razem te¿. Jak

siê okaza³o - odzew by³ spory. Wie-

le osób zadeklarowa³o wp³aty i rzeczywicie ich dokona³o, m.in. sta-

rosta strzelecki Józef Swaczyna.

16.00 rozpoczêto kreatywn¹ pracê,

Urz¹d Miasta Opole uruchomi³

i herbat¹ przy ognisku. Na koniec ci z

rodziny opolskich czworaczków:

która zosta³a nagrodzona kie³baskami

uczestników, którym zosta³o jeszcze
trochê si³ po ciê¿kiej pracy, rozegrali

mecz koszykówki.

Joanna Mróz

specjalne konto na wp³aty dla
Bank Millenium SA Opole
nr konta

48116022020000000066226302.

