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POWIAT STR Z E LE C K I

Edukacja daje mo¿liwoci

dok. ze str. 1
zreszt¹ wielokrotnie powtarza³em,
zbli¿a siê czas koñca remontów, nadchodzi za to okres skupienia siê na
jakoci kszta³cenia. Zale¿y nam na
podnoszeniu standardów nauczania i
takim ukierunkowywaniu m³odych
ludzi przez lata nauki, by z chwil¹
otrzymania wiadectwa maturalnego
lub zawodowego osi¹gnêli okrelony
zasób umiejêtnoci i kompetencji. I
jako powiat mo¿emy w pewien sposób mieæ na to wp³yw. Resort owiaty przekazuje subwencje na wynagrodzenia, ale dodatki do pensji nauczycieli zale¿¹ od samorz¹du. Po
drugie  wzrost wynagrodzeñ mo¿na
sfinansowaæ z dochodów w³asnych
powiatu. W tym akurat przypadku
na starcie powiaty okazuj¹ siê ubogimi krewnymi gmin, ale dobry samorz¹d terytorialny  ka¿dy  powinien troszczyæ siê o maksymalne
zwiêkszanie w³asnych dochodów.
Miêdzy innymi po to, by dobrych
nauczycieli odpowiednio wynagradzaæ, a powinni oni zarabiaæ zdecydowanie wiêcej. O tym, ¿e zale¿y nam
na sprawie -wiadcz¹ granty edukacyjne, dziêki którym szko³y mog¹ zaoferowaæ uczniom spory wachlarz
zajêæ pozalekcyjnych, rozwijaj¹cych
zainteresowania i pasje. Byle tylko
uczniowie z tej oferty chcieli korzystaæ... Czêsto nie chc¹.
- Mo¿e po lekcjach chc¹ jak najszybciej o szkole zapomnieæ? Pan
dobrze wspomina szko³ê?
- Nienajlepiej.
- To dlaczego chce Pan, by by³a
drugim domem?
- Bo uczeñ spêdza w szkole w zasadzie pó³ dnia i jeli le siê tu bêdzie
czu³  efekty nauczania nie bêd¹ zgodne z tym, czego oczekujemy: ani my
jako organ prowadz¹cy placówki

owiatowe, ani rodzice, ani sami
uczniowie, dla których szko³a powinna stanowiæ pocz¹tek dalszej edukacji. Niestety, w wielu przypadkach
cie¿ka edukacyjna na szkole ponadgimnazjalnej siê koñczy; niektórzy nie
czekaj¹ nawet na egzamin zawodowy, by wyjechaæ do Niemiec czy
Holandii. To wynika na pewno z doæ
mocno zakorzenionych na l¹sku tradycji, ale z drugiej strony zbyt ma³o
osób zdaje sobie sprawê z tego, ¿e
gdy skoñczy siê okres przejciowy
naszego uczestnictwa w UE  czerwony paszport ju¿ nie wystarczy do
znalezienia pracy. A w dodatku, gdy
pracodawcy na ca³ym wiecie poszukuj¹ kadr coraz lepiej wykszta³conych, wiedza i umiejêtnoci ograniczone do szko³y plus nieznajomoæ
jêzyków zepchn¹ zagranic¹ m³odych
Polaków na margines. Pos³u¿ê siê
swoim przyk³adem  gdybym poprzesta³ na szkole redniej  móg³bym wykonywaæ jeden z ograniczonej grupy zawodów. Zdobyte wykszta³cenie daje mi natomiast szersze mo¿liwoci. O tym, czy bêdê
chcia³ z której z skorzystaæ  to mój
wybór i moja sprawa. Najwa¿niejsze,
¿e takie mo¿liwoci w ogóle sobie
stworzy³em.
- Skoñczy³ Pan historiê. Sk¹d
taki wybór?
- Mia³em bardzo dobrego nauczyciela, który potrafi³ wzbudziæ zainteresowanie uczniów, a przy tym by³
dla nas autorytetem i prawdziwym
nauczycielem z powo³ania.
- Wród dzisiejszych nauczycieli wielu jest takich?
- W naszych szko³ach pracuje ponad 300 osób, na pewno jest ich ponad po³owa. Chcia³bym jednak, by
by³o ich jeszcze wiêcej.

Aktywni emeryci

Emeryci z gminy Kolonowskie
lubi¹ i potrafi¹ aktywnie spêdzaæ
wolny czas. Pogoda sprzyja wycieczkom rowerowym i grzybobraniu. Zw³aszcza w Kolonowskiem,
gdzie lasów jest du¿o, a wród nich
wiele piêknych miejsc takich jak np.
Regolowiec. Korzystaj¹c z miejscowych uroków przyrody Emeryci z
Ko³a Terenowego w Kolonowskiem
Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów postanowili spotkaæ siê oraz spêdziæ mi³o i aktywnie czas. Dnia 21.09.2006 r. zorganizowano wycieczkê rowerow¹, której celem koñcowym by³ Regolowiec.
Na miejscu zmêczeni aczkolwiek zadowoleni uczestnicy urz¹dzili piknik,
racz¹c siê ciastem i kaw¹ oraz pieczeniem kie³basek. Du¿o radoci
emerytom sprawi³o równie¿ grzybobranie. Ko³o terenowe Zwi¹zku z
Kolonowskiem liczy³o do niedawna
tylko 7 cz³onków. Obecnie liczy ju¿
40 cz³onków, którzy ca³y czas zachêcaj¹ do jednoczenia siê w zwi¹zku ludzi, którzy chc¹ prze¿ywaæ

piêkne chwile na emeryturze czy rencie. Impreza rekreacyjna odby³a siê
dziêki wsparciu Oddzia³u Rejonowego Zwi¹zku w Strzelcach Opolskich
oraz Urzêdu Miasta i Gminy w Kolonowskiem. Swoj¹ obecnoci¹ umilili wspólny czas gocie z Oddzia³u
Rejonowego w Strzelcach Opolskich
oraz Burmistrz Miasta i Gminy w
Kolonowskiem Norbert Koston.
Emeryci z gminy Kolonowskie weso³o i aktywnie spêdzili ten dzieñ i
zadowoleni wrócili do domów. Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów zrzesza osoby starsze,
które chc¹ aktywnie uczestniczyæ w
¿yciu spo³ecznym i w ramach dzia³alnoci statutowej realizuje zadania
na ich rzecz. Na terenie Powiatu
Strzeleckiego Zwi¹zek liczy obecnie
17 kó³ terenowych i liczba nowych
cz³onków sukcesywnie wzrasta. Organizowane przez Zwi¹zek spotkania, wyjazdy rekreacyjno  kulturalne oraz turnusy rehabilitacyjne ciesz¹
siê ogromnym zainteresowaniem i z
roku na rok jest ich coraz wiêcej.
Krystyna Kozio³ek

Do¿ynki w ¯êdowicach
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Nowa nawierzchnia

Od wiosny trwa³y roboty na ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich.
Gmina mia³a odtworzyæ kanalizacjê,
ale przy okazji postanowiono po³o¿yæ tam wreszcie po¿¹dn¹ nawierzchniê. Tak wiêc zadanie sta³o
siê wspólne  gminy i powiatu. Oba
samorz¹dy pratycypowa³y w kosztach.
6 padziernika nast¹pi³ odbiór prac.
Powiat przekaza³ ze swojego bud¿etu ok. 100 tysiêcy z³otych. Nawierzchnia zosta³a wyremontowana
na d³ugoci 315 m  wykonano frezowanie, u³o¿ona zosta³a warstwa
wyrównawcza i warstwa cieralna.
Równoczesnie ulica zosta³a poszerzona z 5,5 do 6 m.

Pierwsze trzy medale IR

Z okazji swojego jubileuszu - Xlecia - Izba Rolnicza w Opolu po raz
pierwszy przyzna³a Medale Samorz¹du Rolniczego  wyró¿nieni nimi
zostali trzej producenci lokalnych
produktów. W trójce laureatów znaleli siê Ma³gorzata i Piotr Anderwaldowie z Kad³uba. Od lat znani
s¹ z produkcji serów: sma¿onego z
kminkiem, czosnkiem oraz bez dodatków smakowych. Oko³o 90 proc.
wyrobów trafia do lokalnych odbiorców - na rynek Strzelec oraz okolicznych wsi, reszta  poza teren powiatu: na Opolszczyznê i l¹sk.
Gdy pytam o receptury, pan
Piotr odpowiada: - wszystko to z

¿on¹ mamy w g³owach. Najpierw, by
dobrze trafiæ w tradycyjny, zapamiêtany z dzieciñstwa smak  pytalimy
starszych ludzi. Ale sama tradycja ju¿
nie wystarczy  dopowiada. - Musi
byæ wsparta najnowsz¹ technologi¹ i
nowoczesnymi urz¹dzeniami. Ale i to
nie wszystko: mylimy o poszerzeniu asortymentu o nowe produkty.
Dopytujê, czy chodzi tu o ser
marynowany w zalewie, ale okazuje
siê, ¿e ponad to jedno zdanie nie us³yszê wiêcej. Konkurencja nie pi, to
po pierwsze. Po drugie, choæ ten ser
ju¿ pojawi³ siê na lipcowej Wystawie
Rolniczej w Opolu - Bierkowicach,
to jeszcze jako produkt nie jest osta-

tecznie gotowy. Z tego te¿ wzglêdu
nie mo¿e trafiæ do sprzeda¿y  trwa
ci¹gle proces rejestracji wyrobu, choæ
przeszed³ ju¿ niezbêdne testy.
Usi³ujê jednak jeszcze wyci¹gn¹æ
jakie szczegó³y: czy bêdzie to ser
pikantny czy ³agodny i czy bêdzie
nadawa³ siê na kanapki. Tu s³yszê
potwierdzenie: nie tylko na chleb, ale
i jako zak¹ska do piwa. I ju¿ nie mogê
dowiedzieæ siê niczego wiêcej, poza
stwierdzeniem, ¿e degustatorzy wypowiadali siê o nim pochlebnie.
No có¿, sama chcia³abym naleæ
siê w ich gronie. Nie mam jednak na
to szans  moja niemia³a propozycja zosta³a odrzucona...

koci, mieli okazjê us³yszeæ ryk jelenia, który w³anie rozpocz¹³ tzw. rykowisko oraz ujrzeæ ,,na w³asne oczy
zabawê niedwiedzicy z dwójk¹ ma³ych niedwiadków.
Dzieñ drugi pobytu w Tatrach to
wyzwania icie ekstremalne. Grupa
wyruszy³a z Palenicy Bia³czañskiej
do Wodogrzmotów Mickiewicz a st¹d
Dolin¹ Roztoki do Doliny Piêciu Stawów Polskich. W tym miejscu czêæ
grupy uda³a siê na odpoczynek do
najwy¿ej po³o¿onego schroniska w
Tatrach i wróci³a szlakiem powrot-

nym do Palenicy Bia³czañskiej, natomiast najbardziej wytrwali i niezmordowani rajdowicze ruszyli przepiêknym szlakiem wokó³ Piêciu Stawów Polskich na Szpiglasow¹ Prze³êcz - siod³o po³o¿one na wysokoci
2110m n.p.m. w bocznym grzbiecie
Tatr odchodz¹cym od g³ównej grani
w kierunku pó³nocno - zachodnim.
Prze³êcz ta oddziela Szpiglasowy
Wierch i Miedziane i stanowi jedno z
dwóch przejæ ³¹cz¹cych Dolinê Piêciu Stawów Polskich z Kotlin¹ Morskiego Oka.
Tutaj wyzwania zwi¹zane z wysokoci¹, z trudnociami pokonania
stromych odcinków przy pomocy
specjalnych ³añcuchów umo¿liwiaj¹cych dojcie do wyznaczonego celu,
rekompensowane by³y nieprzerwanie towarzysz¹cym odg³osem wistaka - charakterystycznego i najsympatyczniejszego zwierz¹tka wystêpuj¹cego w Tatrach.
Ten dwudniowy rajd, podczas
którego dzieci, m³odzie¿ i doroli
¿egnali piêkne i gor¹ce lato 2006r, zapocz¹tkowa³ równie¿ wspania³¹ i
niepowtarzaln¹ polsk¹ z³ot¹ jesieñ i
w takich gor¹cych i niezapomnianych
nastrojach uczestnicy rajdu postanowili spotkaæ siê na kolejnym rajdzie Po¿egnania lata - lata 2007.
Opiekun SKKT PTTK
Roman Ho³obut

Po¿egnanie lata

Piêkna pogoda, wspania³e wysokogórskie krajobrazy oraz bezporedni kontakt z przyrod¹ towarzyszy³y uczestnikom rajdu zorganizowanego przez Szkolny Klub Krajoznawczo - Turystyczny PTTK im.
dr Tytusa Cha³ubiñskiego,który od
2004r. dzia³a przy ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich.
Te wspania³e warunki atmosferyczne sprawi³y, i¿ przesz³o 30 osobowa grupa dzieci, m³odzie¿y i doros³ych pokona³a dwie trasy turystyczne w naszych polskich, najwy¿szych górach - Tatrach w dniach
23 - 24 wrzenia 2006r.
Atrakcji nie brakowa³o, poniewa¿ w pierwszym dniu uczestnicy
rajdu zmagali siê z pokonaniem
1987m n.p.m - bo tyle wynosi wysokoæ jednego z najbardziej znanych
i najczêciej odwiedzanych szczytów
w Polsce - Kasprowego Wierchu.
Le¿y on w g³ównej grani Tatr i przebiega przez niego granica miêdzy
Polsk¹ a S³owacj¹.
Droga turystyczna wiod³a od
Kunic - na Kasprowy Wierch przez
Dolinê Stawów G¹sienicowych do
Czarnego Stawu G¹sienicowego,nastêpnie przez Skupniów Up³az do
Kunic. Podczas 8 - godzinnej wêdrówki, uczestnicy rajdu oprócz walki ze swoimi s³abociami, które by³y
zwi¹zane z pokonaniem w/w wyso-

