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     Jarosław Knaga  
 
                   Wyróżniony „strojeckimi siyndami” w 2016r. 
 
      Od wielu lat związany jest ze sportem oraz życiem społecznym wsi Strojec. Od 
15-go roku życia jest czynnym zawodnikiem Ludowego Klubu Sportowego „Orkan” 
później „Budowlani” Strojec. Obecnie pełni w tym klubie funkcję sekretarza klubu, 
jeszcze nie tak dawno był grającym trenerem zespołu piłki nożnej. Wyróżnia się 
nienaganną postawą etyczną, dając innym przykład do naśladowania.   
     Był pomysłodawcą i głównym organizatorem corocznych turniejów juniorów                         
i seniorów o Puchar Prezesa LKS „Budowlani” Strojec w halowej piłce nożnej, które 
odbywały się w Hali Sportowej „Kotwica”. Dzięki jego zaangażowaniu niewątpliwie 
sukcesem było uczestnictwo LKS”Budowlani” Strojec w rozgrywkach Ligi 
Okręgowej oraz Klasy A. 
     Wyróżnia się znacznymi zdolnościami organizacyjnymi, które swoje 
odzwierciedlenie znalazły nie tylko na kanwie sportowej, ale również w działalności 
społecznej. Przy współudziale pozostałych organizacji społecznych, działających na 
terenie wsi był podporą wielu imprez środowiskowych, które znacznie podniosły 
prestiż wsi Strojec. Imprezy, takie jak: Strojecka Majówka, Turniej Wsi Wschód 
Zachód, Strojecka Dycha, swoim zasięgiem obejmowały powiat oraz województwo. 
Jest pomysłodawcą wielu prac związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektu 
sportowego w Strojcu, jak również uczestniczył czynnie w wielu pracach, dając 
przykład innym do zaangażowania się w w/w prace (remont budynku szatni, 
kawiarenki, wydzieleni nowej płyty boiska, renowacja i utrzymanie płyty boiska, 
wykonanie nasypu pod przyszłe trybuny, piłko chwyty oraz wielu innych). 
     Jego praca społeczna została doceniona. Został odznaczony,m. in. : srebrną i złotą 
odznaką Opolskiego Związku Piłki Nożnej, złotą odznaką Ludowych Zespołów 
Sportowych. Otrzymał wyróżnienie Starosty Oleskiego w konkursie „Róże powiatu” 
w 2012roku i Konkursie „January” w 2014roku. W  2014 roku został wyróżniony przez 
Burmistrz Praszki  „ Praszkowskim Koziołkiem”. 
     Należy zaznaczyć, że osiągnięcia na niwie sportowej i społecznej nigdy     nie były 
związane z prowadzoną działalnością zawodową. Była to zawsze działalność  
społeczna, której nadrzędnym celem był rozwój społeczności lokalnej. Gratuluje panie 
Jarosławie.                           
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