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Piszê to, by wyja�niæ m³odszej
czê�ci mieszkañców naszego powia-
tu w³a�ciwe znaczenie nazwy �Rajd
dinozaurów�, który odby³ siê w so-
botê 25 wrze�nia. Celem rajdu by³o
zwiedzenie wykopalisk PAN prowa-
dzonych w Krasiejowie � st¹d na-
zwa. Nie mia³a ona nic wspólnego z
sugerowanym wiekiem uczestników.
W zamy�le organizatora, Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Kultury w Powiecie Strzeleckim,
mia³o byæ wrêcz przeciwnie! Tym-
czasem w�ród prawie dwudziestu
uczestników zaledwie czterech mo¿-
na by³o zaliczyæ do �ucz¹cych siê�.

Rowerzy�ci, których nie odstra-
szy³a pi¹tkowa aura otrzymali w so-
botê nagrodê: dzieñ polskiej z³otej
jesieni. Trasa rajdu wiod³a �cie¿kami
rowerowymi powiatu strzeleckiego i
opolskiego - ze Strzelec Opolskich
do Krasiejowa i z powrotem. W Kra-
siejowie uczestnicy rajdu zwiedzali
tereny wykopaliska paleontologicz-
nego, gdzie znaleziono miêdzy inny-
mi szcz¹tki nowego gatunku Silesau-
rus opolensis.

Wykopaliska i eksponaty pre-
zentowa³ Krzysztof Ksi¹¿kiewicz,
uczestnik obozu wykopaliskowego
PAN. Niezapomnianym prze¿yciem
by³a mo¿liwo�æ trzymania w rêce
krêgów gadów sprzed 230 milionów
lat. Nie mniejsze wra¿enie zrobi³y na
wpó³ odkopane czaszki gadów oraz
teoria wyja�niaj¹ca tak wielkie nagro-
madzenie skamienia³o�ci.

Choæ temat by³ ciekawy, nasz¹
grupê ci¹gnê³o ju¿ do �róde³ka Sto-
czek, gdzie czeka³o ognisko i kie³ba-
ski. Tak wzmocnieni uczestnicy raj-
du stanêli w konkursowe szranki.
Trzeba by³o wykazaæ siê wiedz¹ o
terenie powiatu, paleontologii i, co
oczywiste, o rowerze. Teoria to jed-
no, ale trzeba by³o wykazaæ siê rów-
nie¿ opanowaniem roweru, tj. umie-
jêtno�ci¹ jak najwolniejszej jazdy. A
potem, niestety, trzeba by³o wracaæ.
Na szczê�cie oprócz rajdowych pa-
mi¹tek i znaczka ka¿dy zabiera³ ze
sob¹ masê satysfakcji, wra¿eñ i trosz-
kê zdrowia.

Do zobaczenia za rok!

Dinozaur to takie zwierzê...

W poszukiwaniu dinozaura w Krasiejowie

Najm³odszy i najstarszy uczestnik: 11-letni Józef Pospiszyl i 70-letnia Gertruda Ka³u¿a

Pami¹tkowe wspólne zdjêcie

W tym roku formu³a do¿ynek zosta³a zmieniona w stosunku do lat poprzed-
nich. Uroczysto�ci rozpoczêto w sobotê 18 wrze�nia korowodem do¿ynkowym z
koronami ¿niwnymi, który przeszed³ przez prawie ca³¹ bogato przyozdobion¹ wie�
na boisko sportowe, gdzie zosta³ ustawiony namiot festynowy, a nie jak poprzed-
nio msz¹ �wiêt¹.

Po przej�ciu korowodu namiot zacz¹³ rozbrzmiewaæ muzyk¹, pierwsza wyst¹-
pi³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Le�nicy, a po niej zespó³ instrumentalny Szko³y
Muzycznej.

Potem mia³o miejsce po�wiêcenie chlebów przez gminnego duszpasterza rolni-
ków � proboszcza z Wysokiej ks. Jana Sachera, które zosta³y uroczy�cie przekaza-
ne przedstawicielom w³adz gminy i powiatu w osobach burmistrza Huberta Kurza³ i
starosty strzeleckiego Józefa Swaczyny. Nastêpnie wyst¹pili na scenie Proskauer
Echo, które rozgrza³o i tak ju¿  gor¹c¹ atmosferê w namiocie, po nich og³oszono
wyniki konkursu na korony ¿niwne. Pierwsze miejsce zajê³y so³ectwa: Dol-
na, Wysoka, Kad³ubiec, Raszowa, Zalesie �l., II miejsce: Le�nica, Lichy-
nia, a III miejsce: Góra �w. Anny, Porêba, £¹ki Kozielskie, Krasowa.

Uroczysto�ci sobotnie zakoñczy³y siê wspóln¹ zabaw¹ taneczn¹. W niedzielê w
grocie w Górze �w. Anny podziêkowano za tegoroczne plony uroczyst¹ msz¹ dziêk-
czynn¹ celebrowan¹ przez biskupa Paw³a Stobrawê. W niedzielne popo³udnie w
Kad³ubcu publiczno�æ podziwia³a drug¹ czê�æ programu artystycznego, m. in. M³o-
dzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹ z Mechnicy, zespó³ ZAAS z Kotulina, grupê �piewacz¹
Frohsinn z Le�nicy. Tegoroczne do¿ynki zaszczyci³ swoj¹ obecno�ci¹ dyrektor
Departamentu Kultury Mniejszo�ci Niemieckiej w Ministerstwie Kultury, pan Je-
rzy Zawisza.

Ca³e przedsiêwziêcie mog³o siê odbyæ dziêki finansowemu wsparciu Minister-
stwa Kultury, Konsulatu Generalnego Niemiec we Wroc³awiu, Rady Miejskiej w
Le�nicy, Banku Spó³dzielczego w Le�nicy, Zak³adom Azotowym Kêdzierzyn SA,
Zak³ad Wêdliniarski U i W Neumann Piotrówka, Zak³ad Wêdliniarski G i G Pyka
Jemielnica.

Do¿ynki Gminne w Kad³ubcu * Przegl¹d
Twórczo�ci Zespo³ów Mniejszo�ci Niemieckiej

18 i 19 wrze�nia strzeleccy stra-
¿acy (ochotnicy i zawodowcy) repre-
zentowali nasze województwo w
Ogólnopolskich Zawodach Sportowo
� Po¿arniczych, które odby³y siê w
Parczewie (Podlasie). Dru¿yny OSP
Raszowa i OSP Kad³ub oraz Jednost-
ki Ratowniczo Ga�niczej PSP ze
Strzelec Opolskich wywalczy³y
kwalifikacjê do ogólnopolskich zawo-
dów o randze mistrzostw Polski pod-

Stra¿acy w polskiej czo³ówce

czas wojewódzkich zawodów, które
zosta³y rozegrane w Strzelcach Opol-
skich. Wtedy zespo³y te okaza³y siê
niedo�cignione dla rywali. Na zawo-
dach ogólnopolskich by³o ju¿ nieco
trudniej, choæ uzyskane wyniki by³y
bardzo dobre. Szkoda, ¿e na mia³y na
nie wp³yw pozasportowe decyzje
�przy zielonym stoliku� sêdziow-
skim.

Decyzja (zdaniem obserwatorów

� b³êdna) sêdziów najbardziej
skrzywdzi³a naszych zawodowców
z JRG � uzyskali oni drugi wynik
zawodów, wyprzedzeni jedynie
przez fenomenalnie spisuj¹c¹ siê re-
prezentacjê Szko³y Aspirantów Po-
¿arnictwa z Krakowa.
- Sêdzia g³ówny zawodów uzna³
jednak w¹tpliwy protest dru¿yny z
Siedlec, która otrzyma³a karne punkty
za przekroczenie regulaminu � mówi
Stefan Sz³apa, komendant PSP w
Strzelcach Opolskich, który towa-
rzyszy³ naszym zespo³om na zawo-
dach. � Szkoda, bo nasi stracili w ten
sposób mo¿liwo�æ startu w zawo-
dach w Chorwacji, które mo¿na by
okre�liæ jako mistrzostwa Europy.
Mamy jednak satysfakcjê, bowiem
okazali�my siê lepsi od ubieg³orocz-
nych zwyciêzców, JRG Ko�cian.
Dru¿yna oldbojów z OSP Kad³ub
zajê³a w swojej kategorii pi¹te miej-
sce. Mog³o byæ o wiele lepiej (kad³u-
bianie maj¹ na swoim koncie sukce-
sy europejskie), ale jednego z cz³on-
ków dru¿yny dopad³a kontuzja.
Dru¿yny OSP Raszowa (mêska i
¿eñska, kategorie C i A) zajê³y odpo-

Jednostka ratowniczo-ga�nicza Powiatowej Stra¿y Po¿arnej ju¿ nagrodzona

wiednio dwunaste i szóste miejsca w
swoich kategoriach.
Komendant S. Sz³apa: - Trudno tu
mówiæ o zawodzie czy pora¿ce. W
ka¿dej z tych kategorii startowa³o
ponad sze�ædziesi¹t dru¿yn. Pamiê-
tajmy, ¿e zawody odbywa³y siê we-
d³ug regulaminu CTIF, w którym ka¿-
dy, najmniejszy nawet b³¹d oznacza
utratê punktów. A b³êdy pope³niaj¹
te¿ najlepsi. Do tak powa¿nych za-
wodów trzeba podej�æ jak do sportu
wyczynowego, nie wystarczy po-

æwiczyæ miesi¹c lub dwa przed nimi.
Treningi powinny trwaæ co najmniej
rok. Najwa¿niejsze jest to, ¿e poziom
zawodów, a zatem i wyszkolenie star-
tuj¹cych jednostek sta³o na bardzo
wysokim poziomie. To oznacza prze-
cie¿, ¿e stra¿acy z OSP s¹ coraz lep-
si w dzia³aniu, ¿e podnosz¹ swoje
kwalifikacje.
Kolejne mistrzostwa Polski rozegra-
ne zostan¹ za cztery lata, ale jak mówi
komendant S. Sz³apa, trzeba o nich
my�leæ ju¿ teraz.

Stra¿acy z OSP Kad³ub


