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S T R Z E L E C K I

W Porêbie bêdzie lepiej

Strzelce Opolskie  Soest wzorem partnerstwa i przyjani polsko  niemiec-

kiej - projekt wspierany przez Fundacjê Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej

Partnerstwo bez granic
Najwa¿niejszym wydarzeniem w

kontaktach zagranicznych Gminy

Strzelce Opolskie

w 2005 r. by³y

obchody 10-tej rocznicy podpisania

umowy partnerskiej z Soest (West-

falia). Uroczyste obchody jubileuszu

mia³y miejsce w dniach 4-5.czerwca

Pierwsze kontakty zagraniczne

gminy Strzelce Opolskie nawi¹zane
zosta³y w 1990 roku z miastem So-

est (Niemcy) z inicjatywy samorz¹-

dowych w³adz miasta Strzelce Opolskie. Od tego czasu zorganizowano

wspólnie ponad 200 projektów w ra-

br., podczas corocznego festynu Dni

mach wspó³pracy ró¿nych rodo-

Ze strony niemieckiej wziê³y w

szczebli, przedszkoli, seniorów, rad

Ziemi Strzeleckiej.

nich udzia³: delegacja oficjalna Soest
na czele z zastêpc¹ burmistrza Hor-

stem Bernsdorfem, zespó³ muzycz-

ny Concordia, sportowcy, m³odzie¿, koordynatorzy projektów eu-

ropejskich (40 osób).

Jubileusz wiêcili równie¿ nasi

wisk: nauczycieli, szkó³ wszystkich
parafialnych, historyków, stra¿aków,

policji, rolników, animatorów ¿ycia
kulturalnego.

Zanim Rady naszych gmin pod-

jê³y uchwa³y o partnerstwie i jeszcze
przed podpisaniem oficjalnej umowy

partnerskiej miêdzy Soest a Strzelca-

poozstali partnerzy: delegacje z Dru-

mi dnia 7.06.1995 r. (podczas Miê-

(Ukraina) wraz z zespo³em muzycz-

w Soest) przez kilka lat trwa³y o¿y-

G³ówna uroczystoæ z okazji 10-

Bardzo wa¿ne by³y dla nas do-

skininkai (Litwa) oraz Tymienicy

nym

Perlyna.

lecia podpisania umowy partnerskiej

z Soest odby³a siê 4 czerwca w strzeleckim Domu Kultury, podczas której

zaprezentowano 15-letni doro-

bek wspó³pracy (m.in. prezentacja

multimedialna, wystawa fotograficzna).

dzynarodowych Dni Hanzeatyckich
wione kontakty nieoficjalne.

wiadczenia naszych partnerów, któ-

rych samorz¹dnoæ ma d³ug¹ i bogat¹

tradycjê. Ponadto szukano oparcia
dla naszej gminy i jej mieszkañców w
nowych warunkach spo³ecznych,

ekonomicznych i politycznych. ro-

dowiskiem, które najwczeniej zaczê-

Burmistrz Strzelec Opolskich

to anga¿owaæ do nawi¹zania wzajem-

rêce Z-cy Burmistrza Soest  Horsta

szych miast. Efektem tej wspó³pra-

Krzysztof Fabianowski przekaza³ na
Bernsdorfa wielk¹ kronikê upamiêt-

niaj¹c¹ historiê 15-lecia wspó³pracy
Soest-Strzelce Opolskie.

Mo¿na by w niej wyodrêbniæ

nych kontaktów by³a m³odzie¿ na-

cy jest o¿ywiona wymiana m³odzie-

¿owa oraz wiele wspólnych projek-

-

Czy remont drogi powiatowej

ze Strzelec Op. do Lenicy przez

Porêbê

to

inwestycja

powiatu

strzeleckiego?  pytam Andrzeja

Fula, z-cê naczelnika Wydzia³u
Dróg starostwa.
-

Wyjanijmy od razu: to nie jest

gaj¹cy przez miejscowoæ Porêba w

wie¿o wylane cianki czo³owe, nie

znaczenie zdecydowanie wykracza

ne bez umocnienia p³yty a¿urowe)

czêci jest rowem przydro¿nym. Jego
poza funkcjê odwodnienia drogi po-

wiatowej 1805 O Strzelce Op.  K.

Kole. Zlewnia Góry Che³mskiej dla
tego rowu wynosi 6,20 km , na po2

remont drogi i nie jest to inwestycja

cz¹tku Lenicy rów przechodzi w

ce polegaj¹ na regulacji rowu w ra-

jest potrzeba konserwacji systemu

bezpieczenie rodowiska. Inwesto-

dbania i bagatelizowanie problemu

powiatu. Prowadzone w Porêbie pramach zadania pn. Ekologiczne za-

Potok Padó³. Faktem bezspornym
odwadniaj¹cego, a wieloletnie zanie-

cych zwi¹zanych z budow¹ autostrady A4 na odcinku Pr¹dy  granica woj.

l¹skiego. G³ównym celem zadania
jest odprowadzenie wód  przelewu
ze zbiornika odparowuj¹co  filtra-

cyjnego autostrady, zlokalizowanego

przy miejscowoci Kad³ubiec. Inwestor ponosi wszystkie koszty, jest

odpowiedzialny za realizacjê robót
oraz sprawuje nadzór inwestorski nad
ca³ym zakresem prac. Na nim rów-

nie¿ spoczywa odpowiedzialnoæ

prawna.
-

Niemniej  po majowej ulewie

-

To prawda, zacznê jednak od

zniszczenia s¹ ogromne.

pewnego wyjanienia. Rów przebie-

ciw¹ organizacj¹ ruchu na drodze po-

A wiêc wszystko siê poprawi i...

-

Niezupe³nie; z punktu obecnie

budowy autostrady, na inwestora

zosta³y na³o¿one znaczne obowi¹z-

ki, zmierzaj¹ce do uporz¹dkowania
sytuacji z korzyci¹ dla mieszkañców,
u¿ytkowników drogi oraz licznych

turystów. Opady na prze³omie 16 i

17 maja by³y nie tylko gwa³towne,

ale i obfite - osi¹gnê³y wartoæ 7,4
litra na 1 m

2

powierzchni (to dane ze

stacji hydrologicznej w Ligocie Gór-

nej). Ogromne iloci wody, ale tak¿e

sp³ywaj¹cych mas ziemnych dokona³y znacznych zniszczeñ w rowie
(roboty w trakcie realizacji, w tym

skwer przy ul. Ksiêdza Lange, gdzie
nast¹pi³a uroczyste ods³oniêcie g³a-

zu symbolizuj¹cego partnerstwo po-

miêdzy miastami Strzelce Opolskie

¿y, i¿ przez 15 lat

zdo³alimy wy-

pracowaæ doskona³y model wspó³-

pracy na wielu p³aszczyznach  wzór

partnerstwa i przyjani polsko-nie-

mieckiej.

Najwiêksz¹ zas³ugê maj¹ w tym

 Soest  Tymienica i Druskininkai.

mieszkañcy, bo bez szczerych i ¿ycz-

piaskowca przez artystów z miast

niewiele bymy zdzia³ali.

Rzeba ta wykonana zosta³a z bloku
partnerskich.

liwych kontaktów miêdzyludzkich

woci¹ czekaj¹ na wyniki. Maj¹ byæ  w ca³ym kraju - og³oszone do

istotniejszy  z wynikami  jeszcze nie nadszed³, mo¿na zapytaæ na

zimno co s¹dz¹ o nowej formule matur. Z takim w³anie pytaniem

zwrócilimy siê do dwójki tegorocznych maturzystów, a zarazem ab-

solwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zawadzkiem. W zesz³ym

numerze dwutygodnika cytowalimy opiniê o nowej maturze dyrekto-

ra tej samej szko³y Ryszarda Pagacza. Ona ju¿ sugerowa³a na co, jako

na przys³owiow¹ koæ w gardle, bêd¹ narzekaæ uczniowie. I faktycz-

nie, nie by³o zaskoczenia, ¿e sami maturzyci now¹ matur¹ zachwyce-

ni nie s¹, co gorsza w ich g³osie przebrzmiewa nuta goryczy i niezado-

wolenia.



Pierwsza

uwaga

jak

cji deszczowej oraz urz¹dzeñ wod-

nych, które w aktualnym stanie tech-

nicznym hamuj¹ i ograniczaj¹ sp³yw

wód. Odpowiednie i skuteczne dzia-

³ania w tym zakresie z pewnoci¹ zostan¹ podjête przez Zarz¹d Powiatu

Strzeleckiego.

zarówno rówienicy, jak i moi starsi

koledzy i kole¿anki, wiêc nie jestem
w tym przekonaniu odosobniony. I

do tego ten ogromny stres, który prze-

¿ywa siê teraz podczas nowej matu-

ry. Raz, ¿e d³ugo ona, trwa a dwa, ¿e
trzeba jeszcze czekaæ na wyniki z

Warszawy.

Ta niepewnoæ i oczekiwanie do-

starczaj¹ kolejnej porcji stresu, a mó-

wiono przecie¿, ¿e nowa matura nie
bêdzie przysparzaæ wiêkszej dawki

adrenaliny ni¿ jest to konieczne. A

sobie ze stresem, dzia³a³ na mnie ra-

zaminy dojrza³oci jest bogata oferta

ta porcja, która jest teraz serwowana

osobicie decyduje siê sam zaintere-

czej aktywizuj¹co i motywuj¹co, ale
przy nowej maturze, przeros³a moja
najmielsze oczekiwania. Po prostu

przedmiotów do wyboru, na które

sowany maturzysta i fakt, ¿e mo¿na

wybraæ program rozszerzony. Oso-

obcych: angielskiego i niemieckiego,

Mam nadziejê, ¿e uzyskam po-

nym. Oczywicie wybór by³ wia-

Zdawa³oby siê, ¿e dysponowali-

ci, bowiem wybieram siê na studia.

rzam kontynuowaæ swoj¹ edukacjê i

trzebnym do rozwi¹zania wszystkich

na

myl

o

nie mo¿na j¹ okreliæ jako trudn¹,

zw³aszcza z matematyki.

my wystarczaj¹cym czasem po-

wania twa zbyt d³ugo, st¹d i wniowyd³u¿a.

zytywne wyniki egzaminu dojrza³oNajlepszym wyborem dla mnie, jak

skiego, matematyki oraz jêzyków
wszystkie w systemie rozszerzo-

domy i zamierzony, bowiem zamie-

mam nadziejê, ¿e niebawem oka¿ê siê

s¹dzê, bêd¹ studia na kierunku mate-

szczêliwym posiadaczem indeksu

przekona³em, ¿e tego czasu zabrak³o.

nym z matematyk¹ stosowan¹, mo¿e

matyka to mój konik, przez dwa

wi¹zanie paru zadañ, do których mia-

te¿ kodowanie informacji.

niezbêdnych zadañ, ale osobicie siê
Zostawi³em sobie miejsce na roz-

³em potem wróciæ, ale niestety nie

zd¹¿y³em, zostawi³em puste kartki.

Dlatego mam obawy czy nie za ma³o

napisa³em, no có¿, to siê oka¿e po

og³oszeniu wyników. Poziom zadañ

z matematyki nieco mnie zaskoczy³,

po maturze próbnej na szczeblu podstawowym by³em przekonany, ¿e za-

dania z matematyki bêd¹ mniej czaso- i pracoch³onne, ani¿eli okaza³y siê

w rzeczywistoci. Za to z jêzykiem

matycznym, ale raczej tym zwi¹za-

co jak matematyka w biznesie czy

na kierunku informatycznym. Infor-

lata m.in. zajmowa³em siê tworzeniem

i rozbudow¹ internetowej strony
szko³y. Jeszcze dok³adnie nie potra-

fiê sprecyzowaæ na jak¹ uczelniê bêdê

Tomasz

startowa³, oscylujê tu pomiêdzy

Lepiorz:

Politechnik¹ l¹sk¹, Opolsk¹ a Uni-

 Nowa matu-

ra z pewnoci¹

wersytetem Opolskim. Gdyby mi siê

nie poszczêci³o na informatyce, zamierzam i tak powiêciæ siê studiom

jest trudniejsza

na kierunkach cis³ych.

w y d a j e ,

tury, to zapewne za tak¹ uwa¿am

ni¿ siê na pozór
z w ³ a s z c z a

A jeli chodzi o jasn¹ stronê ma-

scentralizowanie tematów prac ma-

polskim, s¹dzê, ¿e dobrze sobie po-

osobom, które

topie. Podczas tego egzaminu na

kwestiê biernie z zewn¹trz. Mia³a byæ

mo¿liwoæ porównywalnoci prac.

Ale stres, i to du¿y, towarzyszy³

twiæ etap przejciowy bêd¹cy pomo-

wnêtrzna ich ocena pozwoli na uzy-

wszystkich egzaminów. Normalnie

mi, ale tak siê jednak nie sta³o. Moim

przy ich sprawdzaniu. Ale jak tak na

sprawdzianów doskonale radzi³em

³atwiejsza, na co wskazuj¹ równie¿

zmem, tego do koñca nie wiadomo.

radzi³em, pisa³em m.in. z epiki o Po-

cordia i polskiego - Viva la Musica

dzie przebudowa istniej¹cej kanaliza-

sek, ¿e sama matura nadmiernie siê

mi do g³owy

Pami¹ttkowe zdjêcie zespo³ów: ukraiñskiego - Perlyna, niemieckiego - Con-

mu odwodnienia. Koniecznoci¹ bê-

bicie zdawa³em egzaminy z j. pol-

nowej maturze to ta, ¿e zdecydowa-

fot.: Hans Georg Sanke

bie nie rozwi¹¿e definitywnie proble-

ten stan wewnêtrznego podenerwo-

przychodzi

dokumentuj¹cej wspó³pracê SOEST

Zakoñczenie regulacji rowu w Porê-

jednak tak nie jest! Z pewnoci¹ cie-

Wrêczycki:

i STRZELEC OPOLSKICH

prowadzonych tam prac  tak, ale...

kawym rozwi¹zaniem obecnego egLeszek

Przekazanie pami¹tkowej kroniki

koniec sprawy?

Za du¿a porcja stresu
29 czerwca. Dzi, gdy pierwsze gor¹czkowe dni ju¿ minê³y, a ten naj-

Po seminarium gocie udali siê na

wiatowej.

Opinie maturzystów

dowisk, ale tak¿e konkretna pomoc

sz³oæ.

renu budowy do stanu poprzednie-

sprawuje tak¿e ci¹g³y nadzór nad w³a-

udziale Gminy Lenica, w ramach

drugi obejmuj¹cy lata 1995 - 2005 (tj.

Podsumowuj¹c stwierdziæ nale-

odebrane, a wykonawca prac zobo-

nego z przeznaczeniem. Staraniem

Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego przy

Matura ju¿ za nimi i emocje egzaminacyjne  tak¿e. Teraz z niecierpli-

przekazana mieszkañcom gminy.

kresie konserwacji rowu nie zosta³y

go. Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

przywrócenia rowu do stanu zgod-

nie dowiadczeñ, czy obustronne

do chwili obecnej) oraz trzeci a zara-

drogi powiatowej  starostwo. Ko-

nieczna jest jeszcze istotna uwaga: na

dzieñ dzisiejszy ¿adne roboty w za-

¿eñ oraz zwielokrotnienia kosztów

deszczowej i urz¹dzeñ towarzysz¹-

prowadzi³y do spotêgowania zagro-

nieoficjalnych, które doprowadzi³y

zem ostatni, który wype³ni przy-

bót regulacyjnych, a w przypadku

Opolu w ramach budowy kanalizacji

Krajowych i Autostrad Oddzia³ w

Wspó³praca partnerska naszych

wizyty przedstawicieli ró¿nych ro-

do rowu - poniesie wykonawca ro-

wi¹zany jest do doprowadzenia te-

miast to nie tylko wspólnie realizo-

do podpisania umowy partnerskiej,

s¹ du¿e, a ich koszty  w odniesieniu

przez ówczesnego zarz¹dcê drogi do-

tów.

wane projekty, wzajemne przezywa-

oraz na drodze powiatowej. Straty

rem jest Generalna Dyrekcja Dróg

trzy etapy wspó³pracy: pierwszy
obejmuj¹cy 5-letni okres kontaktów

zagêszczone jeszcze nasypy, u³o¿o-

patrz¹

na

tê

brak czasu narzekaæ nie mog³em.

dla nas  maturzystów - sielank¹, u³a-

mi

stem miêdzy szko³¹ redni¹ a studia-

przez

podczas

ca³y

okres

pisania

zdawania

ró¿nego

typu

zdaniem, stara forma matury jest

turalnych dla wszystkich maturzy-

stów z ca³ej Polski, to daje wiêksz¹

Mówi siê równie¿ o tym, ¿e zeskanie wiêkszego obiektywizmu

prawdê bêdzie z tym obiektywi-

