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P O W I A T

S T R Z E L E C K I

Dotkni sa vrcholu!
Zdobyæ szczyt!

Czy rolnicy
chc¹ staraæ
siê o renty?

Powy¿sze has³o przez dwa lipcowe tygodnie przywieca³o ponad 2 tys. m³o-

Od sierpnia br. rolnicy mog¹

dym ludzi, którzy zjechali siê do Tatrzañskiej £omnicy na S³owacji na VI

siê ubiegaæ o renty strukturalne
za przekazane gospodarstwo (sze-

wiatowy Zlot Skautów Europy rodkowej i Wschodniej  Tatracor 2004,

rzej pisalimy o tym w poprzed-

który odby³ siê w terminie 15-28 lipca.

nim numerze naszego dwutygodnika). W ca³ym kraju spodziewano siê, ¿e zainteresowanie bêdzie

s³owackiego,

du¿e, bo renty strukturalne finan-

drugi oficjalny

sowane z unijnych pieniêdzy s¹

jêzyk zlotu. Ha-

znacznie wy¿sze od emerytur wy-

s³o zlotu  Zdobyæ

szczyt!

p³acanych z KRUS.

-

symbolizowa³o

Ta emerytura wynosi obecnie

d¹¿enie skautów

562 z³, natomiast wysokoæ rent za

do

przekazane gospodarstwa mo¿e

osi¹gniêcia

wahaæ siê od 1.200 do 2.500 z³.

najwy¿szych

idea³ów w ¿yciu
ka¿dego

Renty strukturalne zwi¹zane s¹

cz³o-

z unijnym programem rozwoju ob-

wieka. Nawi¹zy-

szarów wiejskich. Maj¹ s³u¿yæ po-

wa³y do tego tak-

prawie struktury gospodarstw, przy-

¿e nazwy podo-

spieszyæ wymianê pokoleñ na wsi

bozów, zaczerpniête

od

oraz zapewniæ rolnikom odchodz¹-

nazw

cym z zawodu godziwy dochód.

najwy¿szych

szczytów

Spe³niæ tylko nale¿y okrelone

ta-

trzañskich: Gerlacha, £omnicy,
Krywania i Wysokiej. Nasza dru¿yna, z³o¿ona z harcerzy ze Strze-

Tradycja spotkañ skautowej
m³odzie¿y z rejonu Europy rod-

kowej i Wschodniej siêga roku

1931, gdy z okazji 20-lecia cze-

wianymi jednoczenie w kilku jêzykach, kafejk¹ internetow¹, szpi-

talem polowym, radiem, gazet¹ i

lec Opolskich, Kêdzierzyna Kola, Wroc³awia i Lubina, zosta³a

przydzielona w³anie do ostatnie-

dzi³ jednak blok pt. Sport i przygoda, podczas którego moglimy
uczestniczyæ w rozgrywkach spor-

tów dru¿ynowych, wycieczkach

w Tatry o du¿ym stopniu zaawansowania, sp³ywie Dunajcem, Me-

moriale Mac Gyvera (czyli jak

skiego skautingu zorganizowa-

s³ynny Mac Gyver wpada³ na po-

skich.

ciach z pierwszej pomocy i wspi-

s³owiañ-

mys³y swoich wynalazków, zajê-

Cztery lata póniej, w roku

naczce ska³kowej. Najwiêkszy

wiêksz¹ skalê, zorganizowano w

gra o nazwie Drop Out, przezna-

no

Obóz

skautów

dreszczyk emocji wzbudzi³a w nas

1935 podobn¹ imprezê, tylko na
Polsce, w Spale. Po d³ugiej prze-

czona

dla

starszych

s k a u t ó w.

wznowiæ te inicjatywê, organizu-

której ka¿dy pochodzi³ z innego

Chêtnych mia³ków w grupie, w

rwie, w 1997 roku, postanowiono
j¹c w Pradze kolejny zlot - Fenix.

pañstwa,

na S³owacji, San w Polsce w Sa-

z map¹ i poleceniem dotarcia do

rodku

nocy, w nieznanym terenie razem

Nastêpny by³ Eurocor w 1998 r.
noku w 1999 r. i

zostawiano

obozu w czasie 5 godzin... ten eg-

Carpathia w

zamin z terenoznawstwa i poko-

roku 2001 na Wêgrzech (miejsco-

nywania barier jêzykowych zdali-

woæ Csobanka ko³o Budapesztu). W tym roku trudu organizacji

my wzorowo a nocna przygoda

oprócz gospodarzy byli obecni

miêci. Jeli kto jeszcze chcia³,

na d³ugo pozostanie w naszej pa-

podjêli siê S³owacy. Na imprezie

móg³ wzi¹æ udzia³ w dodatkowych

Czesi, Wêgrzy, Litwini, Grecy,

warsztatach np. psychologicz-

Duñczycy, S³oweñcy, Chorwaci,

nych, fotograficznych, radio³¹cz-

Norwegowie, Holendrzy, Portugalczycy i Rumuni, oczywicie nie
zabrak³o licznej, 362 osobowej re-

prezentacji Polski. Na dwa tygodnie pole namiotowe w S³owac-

kich Tatrach Wysokich zamieni³o
siê w ma³e miasteczko, z klimatycznymi herbaciarniami, restauracj¹,

sklepami, mszami wiêtymi odpra-

telewizj¹. By³y te¿ koncerty, cianka wspinaczkowa i wiele innych

atrakcji.

Ta t r a c o r

okaza³

siê

wietn¹ okazj¹ do nawi¹zania nowych i odnowienia starych przy-

jani oraz do szlifowania znajomo-

ci angielskiego, gdy¿ by³ to obok

go z wymienionych - Vysokiej.
Program by³ bardzo urozmaicony.
Przez pierwsze dni realizowalimy

blok pt. Tradycje i warsztaty
gdzie moglimy wzi¹æ udzia³ w ponad 20 zajêciach i m.in. poznaæ tajniki tkactwa, lalkarstwa, kowal-

stwa, tworzenia wzorów na ubraniach metod¹ batiku, wyplatania
bi¿uterii z drutu i warsztatach te-

atralnych.

Przez

nastêpne

dni

uczestniczylimy w polsko  s³owackim projekcie Czyste Tatry
prowadz¹c inwentaryzacjê szlak ó w t u r y s t y c z n y c h w Ta t r a c h ,
oczyszczaj¹c je ze mieci i pozna-

j¹c przyrodê Tatrzañskiego Parku
Narodowego. Kolejny blok programowy nosi³ nazwê Przes³anie

dla przysz³oci. Podczas jego
trwania mielimy okazjê poznaæ

kulturê naszych przodków, przejechaæ siê zabytkow¹ kolejk¹ elek-

tryczn¹, wzi¹æ udzia³ w inscenizacji bitwy redniowiecznej na zamku w Ke¿maroku i zastanowiæ siê

nad naszym miejscem w historii.
Nasz najwiêkszy entuzjazm wzbu-

noci, projektowania ubrañ, mini
kursach jêzyka s³owackiego, pro-

dukcji papieru a nawet... poszukiwania z³ota. Wa¿nym dniem okaza³ siê 21.07  w tym Dniu Przyjani wszystkie kraje mia³y okazje do zaprezentowania swojej
kultury. Nasza zlotowa dru¿yna

postawi³a m.in. na promocjê na-

warunki (nale¿y gospodarstwo prowadziæ nieprzerwanie conajmniej 10
lat, mieæ op³acone na bie¿¹co sk³adki
i nale¿y przekroczyæ okrelon¹ granicê wieku), przekazuj¹c gospodarstwo wybranemu przez siebie nastêpcy.
Jak to zainteresowanie wygl¹da
w powiecie strzeleckim?
Z pierwszego dnia roboczego
sierpnia wynika, ¿e sporo osób tym
siê interesuje. Jak poinformowa³ nas
Roman Maj, kierownik Biura Powiatowego ARMiR w Strzelcach
Opolskich  w poniedzia³ek, 2 sierpnia, a¿ 17 osób pobra³o druki wniosków.
-

Wnioski s¹ drukami bardzo skom-

plikowanymi  mówi R. Maj.  Ich
wype³nianie raczej na pewno bêdzie
wymagaæ pomocy. Informacji w tej
sprawie mo¿na zasiêgn¹æ u wszystkich pracowników naszego Biura, ale
jedn¹ z osób oddelegowalimy specjalnie do tych spraw. Spodziewamy
siê, ¿e przekazaniem gospodarstwa
za rentê strukturaln¹ zainteresowanych bêdzie na terenie powiatu ok.
300  400 rolników. Mog¹ siê na to
zdecydowaæ w ci¹gu trzech lat, ale
sprawa warta jest uwagi.

Nie odbieracie
w³asnych
pieniêdzy?!

szych miast, legendê o Lechu,
Czechu i Rusie i tradycyjn¹ kuch-

niê polsk¹  bigos, oscypki i chleb
ze smalcem okaza³y siê prawdziwym hitem. W tym dniu odwiedzi³
nas tak¿e Naczelnik ZHP  hm

Wies³aw Malanka, przedstawiciele w³adz s³owackich a koncert da³

znany na S³owacji zespó³ rockowy No Name. Niestety, wszystko, co dobre, szybko siê koñczy,

ale Tatry opucilimy bogatsi o
nowe dowiadczenia, umiejêtnoci i przyjanie. Mamy nadziejê, ¿

spotkamy siê ju¿ za dwa lata w
Czechach, a potem... kto wie, mo¿e

to my zaprosimy naszych przyjació³ z Europy na zlot do Polski?

Agnieszka B¹k
dru¿ynowa 6 DW Waganci

Starosta Strzelecki informuje
wszystkie osoby fizyczne i prawne, które otrzyma³y decyzje Wojewody Opolskiego o przejêciu
przez Skarb Pañstwa lub samorz¹dy lokalne czêci ich nieruchomoci zajêtych pod drogi publiczne,
¿e zgodnie z treci¹ otrzymanych
decyzji Wojewody osoby te mog¹
sk³adaæ wnioski o wyp³atê odszkodowania za utracone nieruchomoci.
Wnioski nale¿y sk³adaæ do
Starosty Strzeleckiego przy ul.
Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach
Opolskich.

Termin sk³adania wniosków
up³ywa 31 grudnia 2005 roku.

