zawody sportowo-obronne
Krosno Odrzańskie:

Na strzelnicy garnizonowej w Krośnie Odrzańskim odbyły się Zawody Sportowo-Obronne Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Dzięki
uprzejmości dowódcy 5 Kresowego Batalionu
Saperów płk. dypl. Jarosława Szczypiorskiego
oraz kadry jednostki 22 drużyny z kół podlegających lubuskiemu ogniwu ZŻWP oraz dwie drużyny
Związku Rezerwistów Bundeswehry (z Guben
i Cottbus) rywalizowały o miano najlepszej.
Najlepszym zawodnikiem w dwuboju strzeleckim, który zdobył Puchar Prezesa Lubuskiego
Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, okazał się kpt.
Krzysztof Kulig z Koła z Żar. Drugie miejsce zajął
mjr Tadeusz Horożaniecki, także z Koła z Żar,
a trzecie chor. Zbigniew Milczarek z Koła z Tuplic.
I miejsce i Puchar Lubuskiej Marszałek Elżbiety
Polak zdobyła drużyna reprezentująca Koło w Żarach w składzie: Tadeusz Horożaniecki, Krzysztof
Kulig i Krzysztof Bażański (542 pkt.), drugie zaś

Kielce:

Z okazji Święta
Wojska Polskiego
oraz 32. rocznicy
powstania ZŻWP
Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki,
przy współudziale
Wojewódzkiego Zarządu LOK w Kielcach, zorganizował 16 sierpnia Zawody Sportowo-Obronne
o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego. Na miejscowej strzelnicy policyjnej kilkudziesięciu zawodników
z Kielc i z terenu województwa rywalizowało o puchary i dyplomy w następujących konkurencjach:
w strzelaniu z broni małokalibrowej typu Margolin
kalibru 5,6 mm (zespołowo i indywidualnie),
w udzielaniu pierwszej pomocy oraz w znajomości
podstawowych zasad BHP (indywidualnie).
Zawody otworzył prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ppłk Czesław Gajda. Poinformował

miejsce zajął zespół Koła z Tuplic, trzecie – Koło
z Żagania. Najlepszym zawodnikiem w strzelaniu
z pistoletu P-83 i zdobywcą pucharu ufundowanego przez posła Bogusława Wontora okazał się
ppłk Alfred Hajduła – prezes koła w Babimoście.
W tej konkurencji rywalizacja była ostra, gdyż
następny zawodnik – kpt. Krzysztof Kulig miał tyle
samo punktów, ale trafił o jedną „dziesiątkę” mniej.
Najlepsze wyniki w strzelaniu z karabinu kbk AK

osiągnął kpt.. Krzysztof Kulig, który zdobył puchar
ufundowany przez szefa WSzW w Zielonej Górze
płk. dypl. dr. Jarosława Siudę.
Dla najlepszych zawodników i drużyn z poszczególnych powiatów nagrody ufundowali
starostowie: zielonogórski i żarski oraz prezydent
Zielonej Góry. Zawody zakończyły się tradycyjnie
żołnierską grochówką.
Andrzej PAWLAK

uczestników o ich przebiegu oraz przedstawił
osoby prowadzące poszczególne konkurencje: płk.
Włodzimierza Mandziuka – sędziego głównego,
st. chor. sztab. Stanisława Suchorę – kierownika
strzelania, ppłk. Bogusława Gliwę – kierownika
szkolenia i konkursu na temat udzielania pierwszej
pomocy oraz znajomości zasad BHP, st. chor.
sztab. Mariana Kowalika – sekretarza zawodów.
Po instruktażu przeprowadzonym przez płk.
Mandziuka, dotyczącym zasad bezpieczeństwa
oraz warunków rozgrywania konkurencji strzeleckiej, rozpoczęła się rywalizacja pań i panów z kół
ZŻWP oraz dziewcząt i chłopców z kieleckiego
Związku Strzeleckiego.
Wyniki zawodów były następujące:
– indywidualnie: I miejsce – Stefan Kwiecień, II
miejsce – Paulina Łukawska, III miejsce – Marian
Kowalik;
– zespołowo: I miejsce – Koło nr 2 ZŻWP z Kielc,
II miejsce – Koło nr 10 ZŻWP z Kielc, III miejsce –
Związek Strzelecki z Kielc;

– puchar dla najlepszej zawodniczki na strzelnicy
wywalczyła Paulina Łukawska ze Związku Strzeleckiego w Kielcach.
W konkurencji „umiejętność udzielania pierwszej
pomocy i znajomość podstawowych zasad BHP”
puchar zdobyła Joanna Sieniawska z Koła działającego przy Chórze „Żołnierskie Echa”.
Po zawodach, na terenie położonego w pobliżu
obiektu rekreacyjnego, odbyła się uroczystość
wręczenia zwycięzcom pucharów i dyplomów.
Uhonorowania najlepszych dokonali: prezes
Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ppłk Czesław
Gajda oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK
płk Włodzimierz Mandziuk. Artystyczną oprawę
wieńczącą bardzo udaną imprezę zapewnił zespół
pań z Chóru „Żołnierskie Echa”, który wykonał
między innymi pieśni przygotowywane na sierpniowy Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej
w rosyjskim Kaliningradzie.
Czesław GAJDA
Mirosław WDOWCZYK

Patriotycznie w Jasielu
Byli żołnierze zawodowi, kombatanci, harcerze,
przedstawiciele władz samorządowych, instytucji
i zakładów pracy oraz miejscowa ludność spotkali
się 10 czerwca na terenie rezerwatu „Źródliska
Jasiółka” pod pomnikiem pomordowanych żołnierzy
Wojsk Ochrony Pogranicza w Jasielu.
W asyście pocztu sztandarowego Koła nr 5
ZŻWP z Sanoka im. Bohaterów Strażnicy WOP
Jasiel oddano hołd tym, którzy w obronie Ojczyzny
poświęcili najcenniejszy dar – życie.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
przedstawiciel wojewody podkarpackiego Piotr
Skworzec, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie Edward Balwierczak, wójt
gminy Komańcza Stanisław Bielawka, wójt gminy
Solina Zbigniew Sawiński, dyrektor PGNiG Oddziału
w Sanoku Jacek Stepek, delegacje związków
kombatanckich i żołnierskich z Sanoka i Przemyśla, przedstawiciele służb mundurowych z Sanoka
i Krościenka oraz harcerze i młodzież z okolicznych
szkół. Zarząd Główny ZŻWP reprezentował wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego
płk Jan Gazarkiewicz.
Zebranych powitał gospodarz terenu – nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów Bogusław Famielec,
a okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes
Koła Związku Inwalidów Wojennych RP w Sanoku
por. Andrzej Woźny.
To właśnie w Jasielu z inicjatywy członków
ZŻWP, przy wsparciu miejscowego społeczeństwa,
powstał pomnik, pod którym co roku odbywają się

patriotyczne uroczystości organizowane przez:
Nadleśnictwo Rymanów, Bieszczadzki Zarząd Rejonowy ZŻWP, wójta gminy Komańcza, członków
Koła nr 5 ZŻWP oraz Koła nr 3 NSZZ FSG z Sanoka. Jakże wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu
były recytacje poezji oraz pieśni wykonywane przez
harcerzy i harcerki z Zespołu Szkół w Jaśliskach,
przygotowanych przez dyr. Adama Dańczaka.
Z rąk komendanta WKU w Sanoku ppłk. Marka
Staronia Złoty Medal za Zasługi dla Obronności
Kraju, przyznany przez ministra obrony narodowej,
otrzymali ppłk Marek Borkowski i mjr Edwin Skroczek. Natomiast srebrnym wyróżniono: Wiesława
Biernackiego i chor. sztab. Ryszarda Osenkowskiego, brązowym zaś Małgorzatę Morajko.
Odznaki Honorowe za Zasługi dla ZŻWP z rąk
płk. Jana Gazarkiewicza oraz ppłk. Marka Borkowskiego otrzymali – srebrne: Maria Szkutnik, Jacek
Stępek, Ryszard Radwański, Edward Balwierczak,
Stanisław Bieląwka, Zbigniew Sawiński, Bogusław
Famielec i por. SG Jerzy Okoczuk; brązowe: Paweł
Grodziński, Witold Jawor, Marek Korytko, Janusz
Krzyżak, Edward Marszałek, Łukasz Michalak,
Edward Orłowski i Paweł Panaś.

Medalem 30-lecia ZŻWP uhonorowano:
Agnieszkę Marcelę, Jolantę Kleban, Beatę Okoczuk, Janusza Magusiaka, Jerzego Marię Kwaśniewicza, Roberta Czecha, Łukasza Juszczyka
i Kamila Ziarkę.
Dla upamiętnienia bohaterskiej śmierci poległych
i pomordowanych żołnierzy WOP ze strażnicy
Jasiel oraz funkcjonariuszy MO delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów
oraz zapaliły znicze. Kwiaty złożono także pod
obeliskiem upamiętniającym śmierć beskidzkich
kurierów ZWZ/AK. Uroczystość ta była połączona
z obchodami Święta Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego. Referat okolicznościowy wygłosił wiceprezes Bieszczadzkiego ZR mjr Andrzej Iskrowicz.
Po część oficjalnej był czas na spotkanie
integracyjne, które trwało do późnych godzin
popołudniowych.
Organizatorom uroczystości: staroście sanockiemu, Nadleśnictwu Rymanów, wójtowi gminy
Komańcza oraz Kołom nr 3 i 5 z Sanoka należą
się duże słowa uznania za sprawny jej przebiegu
oraz zapewnienie stosownej oprawy.
Z. CZERNICKI

