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P O W I A T

S T R Z E L E C K I

Razem ³atwiej, milej i weselej...
chêtnych nie brakowa³o, móg³
wzi¹æ udzia³ w licznych konkursach organizowanych w ramach
akcji Baw siê razem z nami. Podczas festynu, ka¿dy móg³ oznako-

waæ swój rower, a tak¿e w ramach

prowadzonej przez PZU akcji Bezpieczny rowerzysta ubezpieczyæ

siê od odpowiedzialnoci cywil-

nej i nastêpstw nieszczêliwych

wypadków. Dodatkow¹ atrakcj¹

by³ fakt, ¿e osoby, które siê ubezpieczy³y bra³y udzia³ w losowaniu
nagrody, któr¹ by³ rower.

W sobotê zgromadzonych ba-

wi³o tak¿e Echo Kronicy i Kaba-

ret z Grodziska, a pónym wieczo-

rem festyn uwietni³ wspania³y
28 i 29 sierpnia na boisku LZS

w Staniszczach Wielkich odby³ siê

festyn integracyjny pod has³em

RAZEM £ATWIEJ, którego or-

ganizatorem by³o stowarzyszenie

Rodzina Kolpinga we wspó³pracy z miejscowym LZS i OSP. Festyn ten by³ wspó³finansowany ze

rodków PFRON, przekazanych

przez Starostwo Strzeleckie za po-

rednictwem Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie.

By³ to ju¿ drugi niezwyk³y fe-

styn w tej wsi. Przewodni¹ ide¹

dwudniowej imprezy by³a integra-

cja z osobami niepe³nosprawnymi, mieszkaj¹cymi na terenie gmi-

pokaz sztucznych ogni i wspólna

ne s¹ wród nas. O tym przecie¿
wszyscy wiemy. Ide¹ festynu by³o

disco-zabawa. Atrakcji nie brakowa³o równie¿ w niedzielê. Za

lepsze poznanie osób niepe³no-

wodnicz¹cego staniszczañskiego

stowarzyszenia, a podziêkowania

sprawnych. Czêsto w czasie spo-

i gratulacje otrzymali ks. pro-

zak³opotanie i dystans. Wynika on

na Spa³ek.

nuj¹cych stereotypów. Poznanie

nym akcentem docenienia tych,

tkañ czujemy bowiem wobec nich

boszcz Norbert Nowainski i Regi-

z pewnej niewiedzy, a tak¿e z pa-

Ciekawym i rzadko spotyka-

osób niepe³nosprawnych jest

którzy sfinansowali festyn by³o

nie sprzyja jak dobra zabawa, a tej

Ale to niejedyny k¹cik z nagroda-

k³o

uczestnicy zabawy.

wiêc bardzo wa¿ne, a nic tak temu

losowanie nagród dla sponsorów.

w Staniszczach nikomu nie zabra-

mi  mogli je tak¿e wylosowaæ

W czasie dwudniowego festy-

Festyn by³ bardzo udany, a

nu na zgromadzonych goci cze-

jego prawdziwe zalety trudno oce-

ka³y liczne atrakcje i ka¿dy móg³

niæ w wymiernych kategoriach.

Na pewno dostarczy³ on wiele ra-

doci zarówno osobom niepe³no-

sprawnym jak i pozosta³ym go-

ciom. Idea festynu jest jak naj-

bardziej szlachetna i warto by³o-

by j¹ kontynuowaæ w nastêpnych

spraw¹ opolskiego bractwa rycerskiego gocie festynu mogli na

chwilê przenieæ siê do redniowiecza i byæ wiadkami pojedynku rycerskiego.

Mimo tego, ¿e w niedzielê po-

goda dopisywa³a to wszyscy, a

zw³aszcza dzieci, czekali na s³odki
deszcz cukierków, które posypa³y

siê z kr¹¿¹cego nad boiskiem mi-

g³owca. W niedzielê goci bawili
nie tylko rycerze, ale tak¿e zespo-

³y Figiel i Figielek, a wieczorem
wszyscy wspólnie bawili siê na

ny Kolonowskie i mieszkañcami
Domu Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem.

Nie chodzi³o jednak o to, aby

pokazaæ, ¿e osoby niepe³nospraw-

biesiadzie któr¹ prowadzi³ O. Che-

znaleæ co dla siebie. By³y wiêc

rubin ¯y³ka wraz ze swoim bratem

nej, weso³e miasteczko, paint ball,

lali siê ze miechu w czasie wystê-

pokazy stra¿ackie, mecze pi³ki no¿-

mini playback show, przeja¿d¿ki
kucykami i bryczk¹, Kto chcia³, a

Januszem, a nastêpnie prawie tur-

pu Grzegorza Stasiaka. W niedzielê

festyn zakoñczy³a zabawa tanecz-

na z zespo³em Twix.

Niedzielnej imprezie towarzy-

szy³ tak¿e k¹cik niespodzianek oraz

wystawa rzemios³a artystycznego.

W tym dniu odby³ siê tak¿e inte-

gracyjny mecz Pi³ki no¿nej o puchar Wojewody Opolskiego. Za

ca³okszta³t wyników powêdrowa³

on do dru¿yny osób niepe³nosprawnych.

Statuetki otrzymali tak¿e miej-

scowy LZS za sportow¹ postawê
i Rodzina Kolpinga za zorganizo-

wanie imprezy integracyjnej. Na
tym jednak nie koniec odznaczeñ
i wyró¿nieñ. Józef Promny  prze-

wodnicz¹cy Zwi¹zku Centralnego

Dzie³a Kolpinga w Warszawie Br¹-

zow¹ Odznak¹ Rodziny Kolpinga

uhonorowa³ Jana Spa³ka  Prze-

latach.

