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Ryszard Pagacz, dyrektor LO
w Zawadzkiem, który tu¿ po egza-
minach nieco tonowa³ optymistycz-
ne wypowiedzi swoich uczniów cie-
szy siê, ¿e jego obawy nie potwier-
dzi³y siê: z 89 zdaj¹cych w jego szkole
nie trzy osoby obla³y po jednym
przedmiocie (biologiê, matematykê i
ustny z jêzyka obcego), a wiêc maj¹
prawo do poprawki w sierpniu. -
Egzamin zda³o 96,6% uczniów, co
znacznie przewy¿sza �redni¹ woje-
wódzk¹. To �wietny wynik, a bar-
dziej szczegó³owa analiza wyników
z poszczególnych przedmiotów w³a-
�nie trwa � jej rezultaty bêdziemy
mieæ w sierpniu. Po wstêpnej anali-
zie mogê powiedzieæ tyle: na egzami-
nie z jêzyka polskiego uczniowie na-
szej szko³y uzyskali wiêcej punktów
ni¿ w województwie, natomiast z
niektórych przedmiotów do wybo-
ru, np. z biologii, wyniki s¹ nieco gor-
sze ni¿ w województwie. Powiat
strzelecki utrzyma³ siê w czo³ówce
najlepszych powiatów Opolszczy-
zny i choæ nie plasujemy siê na dru-
gim miejscu, jak w ubieg³ym roku,
tylko na pi¹tym, to powtarzalno�æ
wysokiej �redniej cieszy najbardziej.
Oznacza to bowiem, ¿e skuteczno�æ
nauczania jest wysoka i nasi ucznio-
wie nie powinni mieæ problemów ze
znalezieniem swojego miejsca w
¿yciu.

Podobn¹ opiniê wypowiada Jan
Wróblewski, dyrektor strzeleckie-
go ZSO. - Jestem zadowolony, ¿e
wynik jest powtarzalny, co najlepiej
charakteryzujê szko³ê � od pocz¹tku
wprowadzenia egzaminów zewnêtrz-
nych w naszym  liceum zdawalno�æ
przekracza 96%. W tym roku w strze-
leckim LO  ze 129 zdaj¹cych maturê
dwie obla³y jêzyk polski i jedna � bio-
logiê. Poniewa¿ noga powinê³a siê im

Licea - �wietnie
tylko na jednym przedmiocie, podob-
nie jak ich koledzy w Zawadzkiem �
w sierpniu mog¹ przyst¹piæ do egza-
minu poprawkowego. W grupie zda-
j¹cych maturê, podobnie jak i w po-
przednich latach, znale�li siê zarów-
no ci, którzy teraz koñczyli naukê,
jak i ci, którzy chcieli poprawiæ swo-
je wcze�niejsze wyniki. Je�li w ubie-
g³ym roku nie dostali siê na wyma-
rzony kierunek studiów lub wybran¹
uczelniê, zaczêli studia na innym kie-
runku, ale po poprawionych egzami-
nach mog¹ ponownie my�leæ o pier-
wotnym wyborze. I to siê im udaje,
bo je�li np. w poprzednim roku zdo-
byli ponad 70% punktów, to teraz �
ponad 80%.

Mniej chêtni do rozmów byli dy-
rektorzy zespo³ów szkó³ zawodo-
wych w powiecie: przecie¿ ju¿ po
egzaminach gimnazjalnych przestrze-
gano, by nie tworzyæ ¿adnych ran-
kingów szkó³.

Dyrektor ZSZ w Zawadzkiem
Piotr Lepiorz  mówi tak: - Zawsze
mo¿e byæ lepiej, a o tym, ile osta-
tecznie u nas osób zda³o bêdziemy
wiedzieli w sierpniu, po egzaminach
poprawkowych.

Wicestarosta Waldemar Gaida
tegoroczne matury podsumowuje w
nastêpuj¹cy sposób: w liceach ogól-
nokszta³c¹cych posz³y bardzo do-
brze, w technikach uzyskali�my pod
wzglêdem zdawalno�ci �redni¹ regio-
naln¹. Smutne s¹ wyniki z matema-
tyki. Je�li za rok ma to byæ przed-
miot obowi¹zkowy na maturze, to w
typach szkó³ �cis³ych, a takimi s¹ tech-
nika, ten poziom musi budziæ niepo-
kój.

Gdy zauwa¿am, ¿e organem pro-
wadz¹cym dla szkó³ ponadgimnazjal-
nych jest Powiat Strzelecki, wicesta-
rosta ripostuje: - Nadzór pedagogicz-

ny sprawuje kuratorium. Wprawdzie
jest projekt rozporz¹dzenia, które na
organ prowadz¹cy nak³ada nowe obo-
wi¹zki i ustala wspó³pracê z kurato-
rium w zakresie nadzoru pedagogicz-
nego, ale czy wejdzie w ¿ycie od 1
wrze�nia br., jak siê planuje, to nadal
kwestia otwarta. Pod koniec sierpnia
resort o�wiaty opublikuje ocenê wy-
ników tegorocznych matur � mo¿e
wtedy zapadnie ostateczna decyzja.
Sam mam jednak w¹tpliwo�ci do
tego, co dzieje siê na uczelniach z kan-
dydatami na studia. Matura ze-
wnêtrzna mia³a wyeliminowaæ egza-
miny wstêpne, tymczasem uczelnie
wprowadzaj¹ w ich miejsce �badania
predyspozycji�, �rozmowy kwalifi-
kacyjne� itp. Je�li tak ma byæ � po co
matura zewnêtrzna? Na przyk³adzie
niedawno zakoñczonego w powiecie
projektu �Przysz³y absolwent � fa-
chowiec. Uczeñ szko³y zawodowej
z miêdzynarodowymi certyfikatami�
widaæ, ¿e m³odzie¿, je�li w uczeniu
siê widzi korzy�æ osobist¹, osi¹ga
�wietne wyniki. Zdawalno�æ wynio-
s³a 98,6%, a przecie¿ by³y to egza-
miny pañstwowe, oceniane przez ko-
misje zewnêtrzne, w dodatku absol-
wenci kursów otrzymywali certyfi-
katy uznawane w ca³ej Unii Europej-
skiej. Ale i tak od nauczyciela nie za-
le¿y wszystko:  jest tylko jednym z
ogniw ostatecznego efektu, jakim jest
wiedza ucznia. Bo na ni¹ sk³adaj¹ siê
trzy czynniki: pierwsze to podej�cie
ucznia, drugie � podej�cie nauczycie-
la i tu najwa¿niejsz¹ kwesti¹ jest, czy
potrafi nale¿ycie odpowiedzieæ na
potrzeby ucznia. Trzecim wreszcie
czynnikiem jest frekwencja na zajê-
ciach. Je�li statystyczny uczeñ ZSZ
nr 1 w Strzelcach Opolskich w ci¹gu
roku opu�ci³ a¿ 141 godzin, to musi
mieæ braki.

Zanotowa³a Marta Górka
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Kad³ub Piec nie potrzebuje rady
ani so³tysa.

Tym przewrotnym zdaniem
mo¿na skomentowaæ to, co siê dzia³o
w ostatnich dniach na placu zabaw
zwanym potocznie bajorkiem.

Kad³ub Piec od kilku miesiêcy nie
ma rady so³eckiej i so³tysa, i na to
wygl¹da, ¿e jeszcze przez jaki� czas
nie bêdzie mia³. Tych, których pie-
cowska spo³eczno�æ chcia³a by mieæ
za so³tysa tej funkcji nie mog¹ prze-
j¹æ, natomiast tych, którzy chcieliby
byæ so³tysem spo³eczno�æ so³ectwa
nie akceptuje.

Brak odpowiedzialnego gospoda-
rza widoczny by³ szczególnie na pla-
cu zabaw nad bajorkiem, który zarós³
wysok¹ traw¹ i chaszczami.

Kilka dni temu okaza³o siê, ¿e
bakcyl spo³eczny zarazi³ najm³od-
szych mieszkañców Pieca. Z inicja-
tywy �wietlicowej Beaty Andryszek
i jej mê¿a zebra³a siê grupa m³odzie-

M£ODZI
SPO£ECZNICY

¿y i zabra³a siê do pracy. Nale¿y do-
daæ, ¿e spo³ecznicy nie mogli liczyæ
na pomoc finansow¹ samorz¹du, wiêc
pracowali na w³asnych sprzêtach i za
w³asne pieni¹dze zakupili paliwo i
olej do kosiarek.

Dopiero po skoszeniu bajorka i
po telefonicznej interwencji jednego
z mieszkañców Pieca Gmina przy-
zna³a 20 l paliwa, które bêdzie mo¿-
na wykorzystaæ przy nastêpnych
pracach porz¹dkowych.

M³odzie¿ podczas wspomnia-
nych prac wykosi³a trawê, przyciê³a
¿ywop³oty, naprawi³a mostek przez
rzekê (na zdjêciu). Na dniach zabior¹
siê za wyczyszczenie samego bajor-
ka.

I tako oto m³odzie¿ zagospoda-
rowa³a swój wolny czas w wakacje.
Ju¿ w m³odym wieku s¹ �wiadomi
tego, ¿e warto wzi¹æ sprawy w swo-
je rêce nie patrz¹c siê na innych.

Joanna Mróz / www.kadlub.com

Fundusze unijne to szansa dla
przyspieszonego rozwoju ekono-
micznego gminy - rozmowa z
Norbertem Kostonem, burmi-
strzem Kolonowskiego - zdobyw-
cy 1. miejsca w województwie opol-
skim w rankingu �Europejska
Gmina � Europejskie Miasto
2008�.

- Do Unii weszli�my z nastawieniem
na wykorzystanie mo¿liwo�ci, jakie
niesie ze sob¹ akcesja. Mam na my-
�li szczególnie �rodki zwi¹zane z
wyrównywaniem szans rozwoju �
mówi burmistrz Kolonowskiego, p.
Norbert Koston. � W³a�nie dziêki
temu za³o¿eniu w zesz³ym tygodniu
zdobyli�my 1. miejsce w wojewódz-
twie opolskim w rankingu �Europej-
ska Gmina � Europejskie Miasto
2008�. To spory awans, bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e w poprzednich edy-
cjach byli�my w koñcówce 1. dzie-
si¹tki.

- Czym jest wspomniany ranking?
 - �Europejska Gmina � Europejskie
Miasto� to klasyfikacja samorz¹dów
ze wzglêdu na osi¹gniêcia w zakresie
pozyskiwania �rodków unijnych. Po-
mys³odawc¹ oraz organizatorem ran-
kingu jest Gazeta Prawna � wyja�nia
Burmistrz. � Tegoroczna edycja jest
trzeci¹ z kolei i obejmuje umowy pod-

pisane  do po³owy
kwietnia 2009 r., z
wy³¹czeniem pro-
jektów przedakce-
syjnych.
- Wed³ug jakich
kryteriów ocenia
siê poszczególne
samorz¹dy?
- Metodologia wy-
boru to �rednia
trzech wska�ni-
ków: wielko�ci
wsparcia z Unii
Europejskiej w
przeliczeniu na
liczbê mieszkañ-
ców, �redniej war-
to�ci przeciêtnego
projektu unijnego

oraz liczby projektów przypadaj¹-
cych na 1 tys. mieszkañców gminy.
Dane pochodz¹ z Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego oraz GUS-u, s¹
zatem w pe³ni obiektywne � mówi p.
Norbert Koston. - Proszê jednak pa-
miêtaæ � dodaje z naciskiem � ¿e bra-
ne pod uwagê s¹ nie tylko projekty
realizowane przez samorz¹d, lecz tak-
¿e przez podleg³e im jednostki orga-
nizacje, przedsiêbiorstwa i organiza-
cje spo³eczne. Liczy siê zatem ka¿de
Euro, wydane na terenie gminy.
- Ile projektów realizuje obecnie
Kolonowskie?

- Jak ju¿ wspomnia³em, pod uwagê
brane s¹ wszystkie projekty doty-
cz¹ce terenu gminy. Obecnie jest ich
23, natomiast gmina i podmioty jej
podleg³e realizuj¹ 7 z nich. Projekty
maj¹ ró¿norodny charakter � od miêk-
kich, nieinwestycyjnych, ukierunko-
wanych przede wszystkim na miesz-
kañców, po kanalizacjê � czyli du¿y
projekt inwestycyjny. Nie ukrywam,
¿e najwiêkszy wp³yw na nasz¹ loka-
tê w rankingu mia³a inwestycja jed-
nego przedsiêbiorstwa � Izostalu,
który wygra³ konkurs w programie
Innowacyjna Gospodarka � podkre-
�la Burmistrz. To w³a�nie w Kolo-
nowskiem powstaje nowy zak³ad
tego producenta, zajmuj¹cego siê
g³ównie izolacj¹ rur dla gazownictwa.
- Jakie problemy napotykaj¹ sa-
morz¹dy, je�li chodzi o pozyskiwa-
nie �rodków unijnych?
- G³ówny problem stanowi tzw. mon-
ta¿ finansowy � gmina musi sama
wy³o¿yæ pieni¹dze na inwestycjê
wspó³finansowan¹ przez Uniê, a o
zwrot mo¿e ubiegaæ siê dopiero po
zrealizowaniu projektu. St¹d tak
istotne znaczenie ma w naszym przy-
padku wspó³praca z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony �rodowiska i
Gospodarki Wodnej, Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego oraz Bankiem
Ochrony �rodowiska. Bez tego
wspó³dzia³ania w zasadzie nie widzê
mo¿liwo�ci realizacji projektów unij-
nych z bud¿etu gminy.
- Jakie znaczenie w przypadku
pozyskiwania �rodków z UE ma
wspó³praca z s¹siednimi samorz¹-
dami?
 - Czê�æ projektów realizowana jest
we wspó³pracy z s¹siednimi gmina-
mi � dotyczy to przede wszystkim

�cie¿ek rowerowych, których jest ju¿
³¹cznie 380 km. Obecnie naszym prio-
rytetem jest wspólna � wraz z Za-
wadzkiem i Ozimkiem - realizacja
projektu  Centrum Turystyczne �Do-
lina Ma³ej Panwi�. W jego ramach
powstaæ maj¹ stanice oraz przysta-
nie kajakowe. Stworzone zostan¹
równie¿ inne elementy infrastruktu-
ry turystycznej � mówi Norbert Ko-
ston. -  Dziêki �rodkom unijnym
wyremontowany bêdzie zabytkowy
most w Ozimku, powstan¹ tak¿e
nowe szlaki turystyczne.
- Sk¹d pomys³ na wykorzystanie
�rodków unijnych, i to w tak sze-
rokim zakresie?
- Unia Europejska da³a nam mo¿li-
wo�æ wykorzystania w najbli¿szych
latach gigantycznej kwoty ponad 67
mld Euro. My po prostu od samego
pocz¹tku za³o¿yli�my, ¿e bêdziemy
z tych funduszy korzystaæ i odpo-
wiednio siê do tego przygotowali�my.
Informowali�my tak¿e przedsiêbior-
ców dzia³aj¹cych na naszym terenie
o mo¿liwo�ciach korzystania ze �rod-
ków unijnych i... sami byli�my dla
nich przyk³adem, jak je wykorzysty-
waæ. Fundusze unijne to krok w przy-
sz³o�æ. Wykorzystujemy je dzi�, ale
efekty bêd¹ odczuwalne jeszcze przez
d³ugi czas.
- Czego wobec tego ¿yczyæ Panu i
gminie?
- Najwiêkszym ¿yczeniem i jedno-
cze�nie celem, jaki sobie postawili-
�my, jest to, ¿eby gmina by³a w przy-
sz³o�ci na tyle silna ekonomicznie, by
nie musia³a korzystaæ ze �rodków
unijnych, a jedynie swoich w³asnych
� dodaje.

Rozmawia³a Anna Szaton

Kolonowskie - Europejska Gmina

Rozpoczê³y siê d³ugo oczekiwane
wakacje. Dla wszystkich uczniów jest
to czas odpoczynku od nauki i szko³y.
Bardzo du¿o dzieci wyjedzie na waka-
cje korzystaj¹c z ró¿nych form wypo-
czynku zorganizowanego jak: kolonie,
obozy, rajdy, czy wczasy z rodzicami.
Lecz spora czê�æ dzieci, jak to bywa co
roku, wakacje bêdzie spêdzaæ w domu.
Do tych w³a�nie osób skierowane jest
zaproszenie na zajêcia sportowe na
kompleksie boisk sportowych ,,Moje
boisko-Orlik 2012� przy ZSZ nr 1 w
Strzelcach Opolskich. Na czas kaniku-
³y animator sportu przygotowa³ ofertê
wielu atrakcji sportowych dostosowan¹
dla wszystkich, którzy lubi¹ aktywnie
spêdzaæ wolny czas. Dzieci i m³odzie¿,
które przyjd¹ na boiska bêd¹ mia³y
mo¿liwo�æ udzia³u w ró¿nego typu za-
bawach, grach, turniejach i rozgrywkach
sportowych prowadzonych przez in-
struktora sportu. Na ten czas harmo-
nogram zajêæ zosta³ dostosowany do
potrzeb wszystkich osób zainteresowa-
nych korzystaniem z boisk ,,Orlika��.
Zajêcia zosta³y podzielone na trzy
okresy czasowe, z pierwszeñstwem wej-
�cia dla okre�lonej grupy wiekowej.
Pierwsz¹ czê�æ dnia, która obejmuje
godziny przedpo³udniowe oraz godzi-
ny od 16-17.30 s¹ zarezerwowane dla
najm³odszych dzieci oraz m³odzie¿y
szkó³ gimnazjalnych. Pomiêdzy go-
dzin¹ 17.30-19.30 czas jest zarezerwo-
wany dla m³odzie¿y szkó³ ponadgim-
nazjalnych, natomiast pó�niejsze go-
dziny zosta³y przeznaczone na popu-
laryzacjê aktywnego stylu ¿ycia doro-
s³ych, w tym rodzinnych gier, zabaw i
zawodów sportowych. ¯ycz¹c wszyst-
kim udanych wakacji gor¹co zachêca-
my do korzystania z ofert sportowych
,,Orlika�

Wakacje
z ,,Orlikiem�


