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£¹czny koszt obu wyniós³ ponad 2,1
mln z³, z czego zadanie realizowane
Powiatu Strzeleckiego poch³onê³o bli-
sko 1,3 mln z³, w tym wielko�æ dofi-
nansowania z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011 wynios³a ponad 600 tysiêcy.
Dziêki temu wyremontowano drogê
powiatow¹ na odcinku o ³¹cznej d³u-
go�ci 1,6 km od granicy powiatów do
mostu na rzece K³odnica. Droga po-
wiatowa �spinaj¹c� drogê krajow¹ nr
40, znacznie skraca przejazd tranzy-
tem. W wyst¹pieniach podkre�lano,
¿e wzmo¿ony ruch na tej drodze nie
jest po¿¹dany, ale dopóki nie zosta-
nie uruchomiona pó³nocna obwodni-
ca Kêdzierzyna-Ko�la, trzeba bêdzie
siê jednak tego spodziewaæ.

Wykonawc¹ by³o Przedsiêbior-
stwo Robót Drogowych i Mosto-
wych z Kêdzierzyna-Ko�la � firma,
któr¹ dobrze znamy z wysokiej ja-
ko�ci i rzetelno�ci przy realizacji wie-
lu poprzednich zadañ drogowych  �
jak podkre�la³ podczas uroczysto�ci
starosta Józef Swaczyna.
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Ju¿ po raz drugi mieszkañcy nasze-
go powiatu wyjechali za ocean. Wy-
prawa ta, sfinansowana samodzielnie
przez jej uczestników, odby³a siê w
dniach 24 sierpnia � 6 wrze�nia 2010.
Przez ten czas 44 uczestników prze¿y-
³o moc wra¿eñ.
Choæ droga do Teksasu by³a d³uga (po-
nad 26 godzin w podró¿y), to warto
by³o - wymêczeni podró¿¹ i zmian¹ stre-
fy czasowej zostali�my przywitani
przez s³yn¹cych z go�cinno�ci miesz-
kañców Bandery, a nastêpnego dnia
przez w³adze miasta i hrabstwa (odpo-
wiednik naszego powiatu), otrzymali-
�my prawdziwe kowbojskie kapelusze,
bluzki z okazjonalnym nadrukiem oraz
pami¹tkowe gad¿ety. Specjalnie dla nas
wyst¹pi³a te¿ grupa historyczna, która
pokaza³a, jak to dawniej kowboje roz-
wi¹zywali problemy (oczywi�cie przy
pomocy pistoletu). Pokaz swoich umie-
jêtno�ci da³ tak¿e Kelvin Fitzpatrick �
mistrz �wiata w wykonywaniu sztuczek
przy pomocy lassa. Odwiedzili�my te¿
historyczny fort Alamo, gdzie spotka-
li�my siê z pochodz¹cym ze S³awêcic a
od 17 lat pracuj¹cym w Teksasie ksiê-
dzem Franciszkiem Kurzajem.

Ju¿ nastêpnego dnia wybrali�my siê
na wycieczkê konn¹, która prowadzili
dla nas panowie wygl¹daj¹cy jakby ze-
szli z planu westernu. Ale tam to nie s¹
przebrania � to normalny, roboczy strój
ranczerów.

Czê�æ naszej grupy stanowili
uczniowie szkó³ gimnazjalnych i �red-
nich. Mieli okazjê przyjrzeæ siê  pracy
nauczycieli i uczniów w Bandera High
School. Sale klasowe w tej szkole s¹
bardzo przestronne, bogato wyposa¿o-
ne, zespo³y klasowe licz¹ do dwudzie-
stu czterech uczniów. Dzienniki lekcyj-
ne wype³niane s¹ elektronicznie, a dy-
¿ury pe³ni¹ nauczyciele przy swoich
klasach. Dogodna jest dla wszystkich
mo¿liwo�æ zjedzenia ciep³ego posi³ku
(3 dania do wyboru, ³¹cznie z deserem i
kilkoma rodzajami napojów). Ucznio-
wie odwiedzili te¿ Middle School. Ame-
rykanie nie wiedzieli niestety, gdzie
znajduje siê Polska, ale pozostawiona
w bibliotece prezentacja multimedial-
na wykonana przez naszych uczniów z
pewno�ci¹ odpowie na pytania zwi¹za-
ne ze Strzelcami Opolskimi i Polsk¹.
Ekscytuj¹ca okaza³a siê nasza obecno�æ
na rozgrzewce przed meczem futbolu i
na samym meczu. W cotygodniowych,
pi¹tkowych rozgrywkach bierze udzia³
wiêkszo�æ spo³eczno�ci szkolnej. Im-
ponuj¹ca jest celebracja hymnu i flagi
oraz nieustanne k³adzenie nacisku na
wspó³pracê. (�Together everyone
achieves more� - Wspólnie wszyscy
zyskuj¹ wiêcej).

W czasie pobytu w Teksasie szcze-
góln¹ uwagê k³adli�my na poznanie hi-
storii emigrantów z naszej czê�ci �l¹-
ska, którzy ponad 150 lat temu wyp³y-
nêli za morze szukaæ szczê�cia w No-
wym �wiecie. W �ziemi obiecanej� cze-
ka³y niebezpieczeñstwa: inny klimat,

Serca zostawili�my
w go�cinnym Teksasie...

g³ód, choroby, tajfuny, wrodzy India-
nie. ¯ycie czasami pisa³o tragiczne sce-
nariusze. Byli�my te¿ w miejscowo�ci
Panna Maria, która jest najstarsz¹
polsk¹ osad¹ w USA. Odwiedzili�my tam
ko�ció³ wzniesiony rêkoma �l¹skich
osadników. Wzruszaj¹ce by³o obejrze-
nie figury �w. Anny Samotrzeciej, ob-
razu M.B. Czêstochowskiej oraz tronu
papieskiego, na którym zasiada³ Jan
Pawe³ II w czasie wizyty w San Anto-
nio. W niedzielê wziêli�my te¿ udzia³ w
mszy �wiêtej w ko�ciele pw. �w. Stani-
s³awa w Banderze, który jest najstar-
szym polskim ko�cio³em w Ameryce
Pó³nocnej.

Ca³odniowa wycieczka do Austin,
stolicy Teksasu, by³a swoist¹ lekcj¹
amerykañskiej demokracji. Zwiedzili-
�my budynek Kapitolu (to kopia Bia³e-
go Domu). Spotkali�my siê z senato-
rem z hrabstwa Bandera, Dougiem Mil-
lerem. Na jego pro�bê nasz zespó³ ta-
neczny zaprezentowa³ dwa tañce � tro-
jaka i polkê � wykonane w strojach
nawi¹zuj¹cych do ludowych strojów �l¹-
skich. Po raz pierwszy w historii kto�
tañczy³ w g³ównej rotundzie Kapitolu!
Bardzo wa¿nym momentem pobytu w
Banderze by³ udzia³ w Polskiej Gali. W
czasie tej uroczysto�ci osoby, które
pierwszy raz odwiedzi³y Banderê, otrzy-
ma³y certyfikaty honorowego go�cia
hrabstwa. My równie¿ zrewan¿owali-
�my siê drobnymi prezentami � prze-
kazali�my albumy o Polsce i inne upo-
minki. Zachwyt wywo³a³a drewnia-
na statuetka �w. Anny Samotrze-
ciej, któr¹ przekaza³ starosta strze-
lecki. Dla Teksañczyków rze�ba z an-
nogórskiego sanktuarium jest bardzo
wa¿na � to druga po obrazie Czarnej
Madonny �wiêto�æ czczona przez po-
tomków �l¹skich emigrantów.

Ostatnim akcentem by³ udzia³ w pa-
radzie, która by³a kulminacj¹ �wiêta Ce-
lebrate Bandera. Barwny pochód, któ-
ry przechodzi³ g³ówn¹ ulic¹ miasta,
wzbudzi³ nasz wielki zachwyt. Czego
tam nie by³o! D³ugorogie teksañskie
krowy, harleyowcy, je�d�cy, kolorowe
platformy na których prezentowa³y siê
niemal wszystkie kluby, stowarzysze-
nia i firmy dzia³aj¹ce na terenie ca³ego
hrabstwa. Organizatorzy naszego po-
bytu zadbali o to, ¿eby i polska spo-
³eczno�æ by³a widoczna � na podstawie
przys³anych w zesz³ym roku zdjêæ z
do¿ynek, zrobili koronê ¿niwn¹! Piêk-
nie siê prezentowa³a na platformie w
towarzystwie strzeleckiej m³odzie¿y
ubranej w galowe stroje, dziewczêta z
wiankami na g³owach i w czerwonych
koralach.

Mo¿na by du¿o jeszcze pisaæ o prze-
¿yciach i wra¿eniach. Ale czas spêdzo-
ny w Teksasie bardzo szybko siê skoñ-
czy³. Na chwilê przed powrotem jesz-
cze ostatnie rozmowy z naszymi przy-
jació³mi z hrabstwa Bandera� Oni ju¿
nie mog¹ siê doczekaæ przysz³orocznej
wizyty - na prze³omie maja i czerwca
zamierzaj¹ odwiedziæ ziemiê strzeleck¹.

Uczestnicy wyjazdu

Aktywno�æ fizyczna niezbêdna jest
w ka¿dym wieku, ale tylko jazda rowe-
rem usprawnia ca³y uk³ad miê�niowy,
oddechowy i kr¹¿enia. Zalecana jest
przez kardiologów, neurologów i orto-
pedów.
- I pomaga w rehabilitacji - zapew-
nia Urszula Sznabel. Wie, co mówi, bo
sama �przerabia³a� to na w³asnej skó-
rze przez dwa lata zabiegów rehabilita-
cyjnych. Ogromn¹ rolê odegra³a w nich
w³a�nie jazda na dwóch kó³kach � æwi-
czy³a z wysi³kiem i wytrwa³o�ci¹ na
dró¿kach wokó³ Ro¿ni¹towa.
� Dla cyklistów wa¿ny jest te¿ aspekt
poznawczy wszelkich wypraw. Bli¿-
szych i dalszych. Szybciej oczywi�cie
jest samochodem czy autobusem, ale
ogl¹danie wszystkiego zza szyby to ra-
czej lizanie cukierka przez papierek.
No i gdy je�dzi siê w grupie - rado�æ
obcowania z przyrod¹ dzieli siê z inny-
mi � dodaje pani Urszula.

Ci �inni� to najczê�ciej cz³onko-
wie kolarskiej grupy rekreacyjnej �Ka-
mienie Szlachetne� (nazwê �podebra-
li� jednemu z osiedli mieszkaniowych
w Strzelcach Opolskich).

Najpierw by³a to zbieraj¹ca siê sa-
morzutnie grupka zaprzyja�nionych
zapaleñców, którym przewodzi³ Bogu-
s³aw Bar³óg. Wystarczy³o tylko pyta-
nie: mo¿e by�my pojechali? Wiêc je-
chali, i zbiera³o siê ich coraz wiêcej.
M³odszych i starszych. Pracuj¹cych i
nie. Niewa¿ne jest, kto co robi, tylko
czy chce wybraæ siê gdzie� dalej razem
z innymi.

Chêtnych przybywa³o. Trzeba by³o
pomy�leæ o jakich� ramach bardziej for-
malnych dla grupy licz¹cej dzi� 32 oso-
by. Oczywiste, ¿e na starcie nie zawsze
stawiaj¹ siê wszyscy, ale te¿ bywa, ¿e
na rajdy, zloty itp. imprezy kolarskie
do³¹czaj¹ niezrzeszeni - znajomi, przy-
jaciele i cz³onkowie rodziny.

Integrujemy siê jako grupa � oce-
nia pani Urszula. � Ró¿nimy siê wie-
kiem, pochodzimy z ró¿nych �rodo-
wisk, wykonujemy ró¿ne zawody. S¹
miêdzy nami ró¿nice wiekowe, zawo-
dowe, ale mo¿emy liczyæ na pomoc
kolegów � cyklistów. Nie tylko w cza-
sie wyprawy, gdy np. trzeba poczekaæ
na kogo� mniej zaprawionego w zma-
ganiach z dwoma kó³kami czy kon-
dycj¹ nieco gorsz¹ od innych, ale i poza
rowerowymi trasami w ró¿nych ¿ycio-
wych sytuacjach.

Dru¿yna dzia³a w Strzelcach, ale
nale¿y do ko³a PTTK w Zawadzkiem
(prê¿nego i wielce zas³u¿onego w pro-
pagowaniu wszelkich form krajoznaw-
stwa, nie licz¹c oczywi�cie turystyki
kwalifikowanej). Ale w jej sk³ad

Rower to czysta przyjemno�æ
wchodz¹ nie tylko strzel-
czanie, tak¿e mieszkañcy
Szczepanka czy Dziewko-
wic. I zapewne nied³ugo
dojd¹ z innych miejscowo-
�ci, bo na wszystkich im-
prezach jest �wietna at-
mosfera, a to przyci¹ga.

Dru¿yna nie ma w³a-
snej siedziby, strony inter-
netowej, ani telefonu. Nie
ma te¿, w odró¿nieniu od
wielu innych zespo³ów,
�firmowych� strojów z
w³asnym logo (je�li na
mecie s¹ dostrzegani � to
dlatego, ¿e stanowi¹ najliczniejszy zespó³; kupili ju¿ jednakowe koszulki, ale szu-
kaj¹ sponsora, dziêki któremu nazwa dru¿yny stanie siê rozpoznawalna).

Ma za to cz³onków zbieraj¹cych siê na has³o podane mailem i stawiaj¹cych siê
karnie na parkingu przy strzeleckiej Szkole Podstawowej nr 7 (to sta³e miejsce
startu). W�ród nich s¹ tacy jak pani Urszula, która �na kole� je�dzi od dziecka.
Inni, których przygoda z rowerem trwa znacznie krócej, jak Bogus³aw Bar³óg, szef
�Kamieni� (je�dzi od 15 lat, a od 10 je�dzi rzeczywi�cie intensywnie) - w dodatku
ten 64-latek jest najstarszym cz³onkiem dru¿yny. S¹ wreszcie i zupe³nie m³odzi, jak
13-letni Tomek �wistak ze Szczepanka.

Dla wszystkich rower jest sposobem na ¿ycie, okazj¹ do poznania tych bli¿-
szych i dalszych okolic. A sposobno�ci ku temu niema³o, skoro w tym roku mo¿na
wzi¹æ udzia³ w 14 kolarskich rajdach i zlotach, nie licz¹c tych okazji, które �grupa
rekreacyjna� stworzy³a sobie sama, organizuj¹c w³asne wyprawy, np. dooko³a Je-
zior Turawskich czy do arboretum przy le�niczówce Ja�win. Tam o irysach tak
pasjonuj¹co opowiada le�niczy Robert Pi¹tek, hodowca tych kwiatów, ¿e te opo-
wie�ci wprost siê ch³onie. Zreszt¹ wybór trasy i mety zawsze podyktowany jest
chêci¹ poznania czego� nowego: miejsc, historii, ludzi.
- U nas jest tyle mo¿liwo�ci, ¿e ka¿dy jedzie z chêci¹ � a trasa powrotna zawsze
jest inna ni¿ ta, która wybieramy jad¹c do celu � mówi Bogus³aw Bar³óg.- Zaprasza-
my wszystkich chêtnych. Informacje o planowanych imprezach mo¿na znale�æ na
tablicy og³oszeñ w Strzeleckim O�rodku Kultury.
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Izbicko supergmin¹

Wrzesieñ to pomy�lny czas dla gminy Izbicko. Wyró¿nienia sypi¹ siê jak z rêkawa,
i to z ró¿nych stron! Najpierw zdoby³a tytu³ �l¹skiej Super Gminy, potem - w
plebiscycie tygodnika �Schlesisches Wochenblatt� czytelnicy uznali j¹ za najbar-
dziej atrakcyjn¹ na Opolszczy�nie pod wzglêdem turystycznym. I wreszcie - w
ostatnim rankingu samorz¹dów �Rzeczpospolitej� 2010 w kategorii gminy wiej-
skie Gmina Izbicko otrzyma³a wyró¿nienie i zajê³a wysok¹ lokatê � 28 miejsce na
1610 gmin!


