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Miejskie obchody Dnia Strażaka
Strażacy to formacja na którą zawsze można
liczyć – te słowa często można było usłyszeć
w trakcie miejskich obchodów Dnia
Strażaka, które odbyły się 19 maja.
Świętowanie rozpoczęto od mszy świętej w
bazylice, w intencji strażaków i ich rodzin.
Po jej zakończeniu zaproszeni na obchody goście
przemaszerowali na rynek. Towarzyszyła im
policyjna orkiestrę dęta, poczty sztandarowe
mikołowskich OSP, strażacy reprezentujący
Państwową Straż Pożarną oraz druhny i
druhowie z formacji ochotniczych. Pochód
zamykała kolumna strażackich wozów.
Uroczystości na rynku rozpoczęły się od przyjęcia meldunku oraz przeglądu pododdziałów,
którego dokonał wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP województwa śląskiego druh Jerzy Szkatuła. Wciągnięto również flagę
państwową na maszt.
Strażackie święto jest okazją do wręczenie medali i odznaczeń. Nie inaczej było tym razem.
Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: złoty Marcina Promny z OSP Paniowy, zaś
srebrny Dariusz Waligóra zastępca komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie.
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymał Krystian Lein z OSP Paniowy. Dodatkowo czeski
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych nadał Medal za współpracę międzynarodową IIstopnia druhowi Sławomirowi Bijakowi członkowi prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach.
Medale wręczali Jerzy Szkatuła oraz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa śląskiego druh Dariusz Gaschi.
Odznaki za wysługę lat otrzymali Jan Pająk – 65 lat i Stanisław Radziszewski – 55 lat, obaj z
OSP Mikołów. Oznaki wręczyli Dariusz Gaschi oraz burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
Wręczono również wyróżnienia za współzawodnictwo pomiędzy jednostkami OSP z gminy
Mikołów za 2018 rok. Tu najlepsza okazała się jednostka ochotnicza ze Śmiłowice (1192
pkt), drugie miejsce przypadło ochotnikom z OSP Mikołów (997 pkt), trzecie zajęła formacja
z Mokrego (724 pkt), a pozostałe OSP Kamionka (650 pkt), OSP Bujaków (502 pkt).
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Życzenia w imieniu posłanki Izabeli Kloc złożyła Anna Chrapek–Budacz. W imieniu starosty
mikołowskiego uczynił to wicestarosta Tadeusz Marszolik.
Podziękowania za oddanie i służbę oraz życzenia, tylu powrotów ile wyjazdów złożyli
również burmistrz Stanisław Piechula oraz przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna
Syryjczyk-Słomska.
Ostatnim punktem obchodów była serwowana przez strażaków grochówka z kotła, po którą,
mimo rzęsistego deszczu, ustawiło się wielu mikołowian. Tekst i zdjęcia Gazeta Mikołowska

