8

POWIAT STR Z E LE C K I

Strzeleckie Targi Wiosenne za nami
W dniach 19-20 kwietnia odby³y
siê czwarte Strzeleckie Targi Wiosenne organizowane przez Urz¹d Miejski
w Strzelcach Opolskich.
Wród czterdziestu wystawców
przewa¿a³y firmy ze Strzelec Opolskich
i województwa opolskiego, ale zaprezentowali siê równie¿ przedsiêbiorcy z
Bielska-Bia³ej i Wa³brzycha.
Dopisali tak¿e zwiedzaj¹cy. Zw³aszcza w drugi, pogodny dzieñ, dwa namioty wystawowe i okoliczne tereny
na targowisku miejskim zape³ni³y siê
mieszkañcami. Nie brakowa³o chêtnych
do zakupu kwiatów i krzewów, do zapoznania siê z nowinkami bran¿y budowlanej, czy do wypróbowania sprzêtu i mebli ogrodowych. Te ostatnie cieszy³y takim zainteresowaniem, ¿e wystawcy nie tylko sprzedali od rêki swoje eksponaty, ale wyjechali z pe³nymi
teczkami zamówieñ. Zadzia³a³y tu na
pewno specjalne rabaty, jakich firmy
udziela³y odwiedzaj¹cym targi. Zamówienia wywieli ze Strzeleckich Targów Wiosennych, tak¿e wystawcy bran¿y us³ug budowlanych, firmy lusarskie
i stolarskie, producenci wyposa¿enia
wnêtrz oraz dostawcy nowoczesnych
technologii ochrony rodowiska i
ogrzewnictwa.
Walcz¹c o targowe trofea, z roku
na rok wystawcy nie tylko rozwijaj¹
swoj¹ ofertê, ale i prezentuj¹ coraz efek-

Jedn¹ z atrakcji by³y wystêpy kapeli podwórkowej
towniejsze ekspozycje. Nagrody strzeleckich targów ciesz¹ siê zas³u¿onym
presti¿em. Zdobytymi u nas statuetkami laureaci chwal¹ siê na innych targach i wystawach, i to nie tylko krajowych.
Burmistrz Tadeusz Goc wrêczy³ nagrody tegorocznych Strzeleckich Targów
Wiosennych nastêpuj¹cym wystawcom:
Tytu³ Najlepsza Oferta Targowa dla
firmy TrakDrew z Boryczy odebra³a
w³acicielka Ewa Fila. TrakDrew zachwyci³ ró¿norodnoci¹ i jakoci¹ mebli ogrodowych, w tym placyków za-

Targi by³y okazj¹ do wiosennych zakupów

,,Strzelecka wiosna 2008
 to ju¿ czwarty raz!

Ponad sto szeædziesiêcioro
uczniów szkó³ z terenu powiatu strzeleckiego wziê³o udzia³ w corocznym
Rajdzie ,,Strzelecka wiosna. Tym razem impreza mia³a fina³ w amfiteatrze
na Górze wiêtej Anny w ostatni¹ sobotê kwietnia.
Czwarta ju¿ edycja rajdu to efekt
wspó³dzia³ania opiekunek Szkolnych
Klubów Regionalno  Turystycznych
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
i Publicznym Gimnazjum nr 1 ze
strzeleckim oddzia³em PTTK.
Ide¹ przywiecaj¹c¹ organizatorom
sta³o siê rozbudzanie wród m³odzie¿y zainteresowañ aktywnym wypoczynkiem oraz turystyk¹ piesz¹ i
rowerow¹, a tak¿e promowanie wa-

NA PRZE£AJ
Z KARLUSAMI

lorów ziemi strzeleckiej. Z takimi celami organizatorzy wpisali siê nie
tylko w program promocji zalet rodowiska lokalnego, ale i w dzia³ania o
charakterze profilaktycznym popierane przez komisjê do spraw uzale¿nieñ dzia³aj¹c¹ w strzeleckiej Radzie
Miasta.
Annogórski amfiteatr w sobotnie
przedpo³udnie sta³ siê zatem miejscem zmagañ rajdowych dru¿yn reprezentuj¹cych szko³y podstawowe
i gimnazja. Wród nich znalaz³y siê
grupy uczestnicz¹ce w imprezie od
jej pierwszej edycji, takie jak ,,Wagabunda z Publicznej Szko³y Podstawowej nr 7, ,,Z³otka z B³otka z Publicznej Szko³y Podstawowej w B³otnicy Strzeleckiej oraz ,,Powsinogi ze

baw dla dzieci.
Wyró¿nienia w tej samej kategorii
otrzyma³y firmy:
- Interplast ze Strzelec Opolskich,
producent okien i drzwi,
- Kusy ze Strzelec Opolskich, producent kutych wyrobów metalowych,
- Regulus z Bielska-Bia³ej, producent grzejników centralnego ogrzewania.
Statuetkê za Najlepsz¹ Ekspozycjê
otrzyma³a firma ciesielsko-dekarska
Zimmermann pana Jana Dymka z
Jemielnicy za - specjalnie na targi wzniesion¹ konstrukcjê domu oraz pokazy sztuki dekarskiej dla publicznoci.
W tej kategorii wyró¿nienia przyznano dwóm opolskim przedsiêbiorstwom EnergiiPro i Eurol oraz firmie Jako ze Staniszcz Wielkich, producentowi mebli ogrodowych.
Tradycyjn¹ atrakcj¹ targów by³y
losowania nagród dla publicznoci. W
tym roku do odwiedzaj¹cych trafi³y:
luksusowa kabina prysznicowa firmy
Industrie-Service Pakosz oraz kanapa
z zak³adu Meble Pyka. Ponadto sponsorzy ufundowali meble ogrodowe, rowery, kosiarki i pilarki, aparat fotograficzny, rolety, odtwarzacz DVD, sprzêt
elektryczny, a nawet tort.
Zwiedzaj¹cy, swoj¹ liczn¹ obecnoci¹ potwierdzili atrakcyjnoæ wiosennych targów, a wystawcy ju¿ teraz zapowiedzieli, ¿e za rok przygotuj¹ jeszcze ciekawsze oferty.

strzeleckiego Publicznego Gimnazjum nr 1. Co ciekawe, zwyciêska
okaza³a siê grupa debiutuj¹ca w tym
roku w ,,Strzeleckiej wionie, czyli
,,Dru¿yna baranka z Publicznego
Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi.
Uczestnicy mieli okazjê sprawdziæ siê w konkursie sprawnociowym, ekologiczno  przyrodniczym
oraz muzycznym, w którym nie tylko rozpoznawali utwory znanych
kompozytorów, ale i sami popisywali siê w³asnymi umiejêtnociami
wokalnymi. Znajomoæ turystycznych atrakcji Opolszczyzny rajdowicze mogli udowodniæ, bior¹c udzia³
w konkurencji ,,Zgadnij, jakie to miejsce? Imprezie towarzyszy³ indywidualny konkurs dotycz¹cy wiedzy o
Banderze  osadzie polskich emigrantów z okolic Strzelec Opolskich w
Teksasie, w którym nagrody przywiezione by³y prosto ze Stanów Zjednoczonych. Sporo emocji wywo³a³a
tak¿e loteria fantowa mo¿liwa dziêki
wsparciu udzielonemu organizatorom
przez wydzia³y promocji dzia³aj¹ce
w Starostwie Powiatowym oraz
Urzêdzie Miasta i Gminy. Po zmaganiach w rajdowych konkurencjach
grochówka z kot³a lub kie³baska usma¿ona przy ognisku smakowa³y m³odym turystom jak nigdy.
Wart podkrelenia jest fakt, ¿e inicjatywy takie jak IV Rajd ,,Strzelecka wiosna spotykaj¹ siê ju¿ od pierwszej edycji z nies³abn¹c¹ sympati¹
sponsorów. Bez wsparcia firm takich
jak sklep Vobis czy Piekarnia £ubowski impreza z pewnoci¹ nie zyska³aby takiego rozmachu i atrakcyjnoci.
Dorota Maækula

9 kwietnia rekreacyjny obiekt Parku Wiejskiego w Raszowej goci³ sportowców Olimpiad Specjalnych na V Regionalnym Mityngu Lekkoatletycznym w biegach prze³ajowych. Na starcie zameldowa³o siê 130 zawodników i opiekunów z 15
sekcji z ca³ego województwa opolskiego.
Do pomocy g³ównym
organizatorom imprezy,
którym by³a sekcja
KARLUSY OS przy
SOSW w Lenicy zg³osili
siê m³odzi wolontariusze
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Strzelcach
Op. z opiekunk¹ p. Beat¹
Mehlich.
Punktualnie o godzinie 12 rozleg³ siê hymn
Olimpiad Specjalnych, po
którym sportowcy zgodnym g³osem
powtórzyli s³owa przysiêgi: Pragnê zwyciê¿yæ, lecz jeli nie bêdê
móg³ zwyciê¿yæ, niech bêdê dzielny w swym wysi³ku.
Nastêpnie g³os zabra³ p Ryszard
Baszuk dyrektor SOSW Lenica W
ciep³ych s³owach powita³ wszystkich
uczestników zawodów, ¿yczy³ im
samych sukcesów i oficjalnie otworzy³ zawody sportowe.
Zawodnicy biegali na dystansach
800 m oraz 1600 m.
W zale¿noci od stopnia niepe³nosprawnoci, wieku, p³ci zostali
przydzieleni do okrelonych grup
sprawnociowych (licz¹cych od 3 do
8 osób), w ramach których rywalizowali zawodnicy o porównywalnych zdolnociach motorycznych.
Idea zawodów zak³ada, aby ka¿dy
uczestnik mia³ równe szanse i ka¿dy
zosta³ nagrodzony za swój trud i
wysi³ek
Wolontariusze dwoili siê i troili, aby
na czas doprowadziæ zawodników na
start. Biuro zawodów pracowa³o
pe³n¹ par¹.
Zawodnik po ukoñczeniu swojej
konkurencji otrzymywa³, w zale¿no-

ci od zajêtego miejsca specjalny znaczek z logo imprezy oraz medalion, a
trzej pierwsi dodatkowo medale.
Ka¿dy wchodzi³ na podium i s³ysza³
fanfary na swoj¹ czeæ. Wszyscy bardzo prze¿ywali swoje sukcesy, to
p³acz¹c z radoci, to miej¹c siê g³ono. Zawody odbywa³y siê w sportowej atmosferze, a pogoda wyj¹tkowo sprzyja³a.
Po godzinie 14.30 uczestnicy rozjechali siê zadowoleni i pe³ni wra¿eñ.
I tak zakoñczy³ siê mityng.
Zawody nasze nie odby³yby siê, gdyby nie otwarte serca i portfele sponsorów i darczyñców. Serdeczne podziêkowania sk³adamy: firmie ZARMEN oddzia³ Zdzieszowice, Urzêdowi Miasta w Lenicy.
Organizatorzy mityngu -Tomasz
Siciak i Marek Walichowski serdecznie dziêkuj¹ wszystkim, którzy pomagali w przebiegu zawodów - przede
wszystkim cz³onkom sekcji  KARLUSY OS przy SOSW Lenica,
Dyrektorom SOSW, Pani Iwonie Sykut, burmistrzowi Lenicy Hubertowi Kurza³owi, a tak¿e wszystkim zaanga¿owanym w to przedsiêwziêcie.
Marek Walichowski

