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zreszt¹ wielokrotnie powtarza³em,zbli¿a siê czas koñca remontów, nad-chodzi za to okres skupienia siê najako�ci kszta³cenia. Zale¿y nam napodnoszeniu standardów nauczania itakim ukierunkowywaniu m³odychludzi przez lata nauki, by z chwil¹otrzymania �wiadectwa maturalnegolub zawodowego osi¹gnêli okre�lonyzasób umiejêtno�ci i kompetencji. Ijako powiat mo¿emy w pewien spo-sób mieæ na to wp³yw. Resort o�wia-ty przekazuje subwencje na wyna-grodzenia, ale dodatki do pensji na-uczycieli zale¿¹ od samorz¹du. Podrugie � wzrost wynagrodzeñ mo¿nasfinansowaæ z dochodów w³asnychpowiatu. W tym akurat przypadkuna starcie powiaty okazuj¹ siê ubogi-mi krewnymi gmin, ale dobry samo-rz¹d terytorialny � ka¿dy � powi-nien troszczyæ siê o maksymalnezwiêkszanie w³asnych dochodów.Miêdzy innymi po to, by dobrychnauczycieli odpowiednio wynagra-dzaæ, a powinni oni zarabiaæ zdecy-dowanie wiêcej. O tym, ¿e zale¿y namna sprawie -�wiadcz¹ granty eduka-cyjne, dziêki którym szko³y mog¹ za-oferowaæ uczniom spory wachlarzzajêæ pozalekcyjnych, rozwijaj¹cychzainteresowania i pasje. Byle tylkouczniowie z tej oferty chcieli korzy-staæ... Czêsto nie chc¹.- Mo¿e po lekcjach chc¹ jak naj-
szybciej o szkole zapomnieæ? Pan
dobrze wspomina szko³ê?- Nienajlepiej.- To dlaczego chce Pan, by by³a
�drugim domem�?- Bo uczeñ spêdza w szkole w za-sadzie pó³ dnia i je�li �le siê tu bêdzieczu³ � efekty nauczania nie bêd¹ zgod-ne z tym, czego oczekujemy: ani myjako organ prowadz¹cy placówki

Edukacja daje mo¿liwo�ci
o�wiatowe, ani rodzice, ani samiuczniowie, dla których szko³a powin-na stanowiæ pocz¹tek dalszej eduka-cji. Niestety, w wielu przypadkach�cie¿ka edukacyjna na szkole ponad-gimnazjalnej siê koñczy; niektórzy nieczekaj¹ nawet na egzamin zawodo-wy, by wyjechaæ do Niemiec czyHolandii. To wynika na pewno z do�æmocno zakorzenionych na �l¹sku tra-dycji, ale z drugiej strony zbyt ma³oosób zdaje sobie sprawê z tego, ¿egdy skoñczy siê okres przej�ciowynaszego uczestnictwa w UE � czer-wony paszport ju¿ nie wystarczy doznalezienia pracy. A w dodatku, gdypracodawcy na ca³ym �wiecie poszu-kuj¹ kadr coraz lepiej wykszta³co-nych, wiedza i umiejêtno�ci ograni-czone do szko³y plus nieznajomo�æjêzyków zepchn¹ zagranic¹ m³odychPolaków na margines. Pos³u¿ê siêswoim przyk³adem � gdybym po-przesta³ na szkole �redniej � móg³-bym wykonywaæ jeden z ograniczo-nej grupy zawodów. Zdobyte wy-kszta³cenie daje mi natomiast szer-sze mo¿liwo�ci. O tym, czy bêdêchcia³ z której� z skorzystaæ � to mójwybór i moja sprawa. Najwa¿niejsze,¿e takie mo¿liwo�ci w ogóle sobiestworzy³em.- Skoñczy³ Pan historiê. Sk¹d
taki wybór?- Mia³em bardzo dobrego nauczy-ciela, który potrafi³ wzbudziæ zain-teresowanie uczniów, a przy tym by³dla nas autorytetem i prawdziwymnauczycielem z powo³ania.- W�ród dzisiejszych nauczycie-
li wielu jest takich?- W naszych szko³ach pracuje po-nad 300 osób, na pewno jest ich po-nad po³owa. Chcia³bym jednak, byby³o ich jeszcze wiêcej.

Piêkna pogoda, wspania³e wyso-kogórskie krajobrazy oraz bezpo-�redni kontakt z przyrod¹ towarzy-szy³y uczestnikom rajdu zorganizo-wanego przez Szkolny Klub Krajo-znawczo - Turystyczny PTTK im.dr Tytusa Cha³ubiñskiego,który od2004r. dzia³a przy ZSZ nr 1 w Strzel-cach Opolskich.Te wspania³e warunki atmosfe-ryczne sprawi³y, i¿ przesz³o 30 oso-bowa grupa dzieci, m³odzie¿y i do-ros³ych pokona³a dwie trasy tury-styczne w naszych polskich, naj-wy¿szych górach - Tatrach w dniach23 - 24 wrze�nia 2006r.Atrakcji nie brakowa³o, ponie-wa¿ w pierwszym dniu uczestnicyrajdu zmagali siê z pokonaniem1987m n.p.m - bo tyle wynosi wy-soko�æ jednego z najbardziej znanychi najczê�ciej odwiedzanych szczytóww Polsce - Kasprowego Wierchu.Le¿y on w g³ównej grani Tatr i prze-biega przez niego granica miêdzyPolsk¹ a S³owacj¹.Droga turystyczna wiod³a odKu�nic - na Kasprowy Wierch przezDolinê Stawów G¹sienicowych doCzarnego Stawu G¹sienicowego,na-stêpnie przez Skupniów Up³az doKu�nic. Podczas 8 - godzinnej wê-drówki, uczestnicy rajdu oprócz wal-ki ze swoimi s³abo�ciami, które by³yzwi¹zane z pokonaniem w/w wyso-

ko�ci, mieli okazjê us³yszeæ ryk jele-nia, który w³a�nie rozpocz¹³ tzw. ry-kowisko oraz ujrzeæ ,,na w³asne oczy�zabawê nied�wiedzicy z dwójk¹ ma-³ych nied�wiadków.Dzieñ drugi pobytu w Tatrach towyzwania i�cie ekstremalne. Grupawyruszy³a z Palenicy Bia³czañskiejdo Wodogrzmotów Mickiewicz a st¹dDolin¹ Roztoki do Doliny Piêciu Sta-wów Polskich. W tym miejscu czê�ægrupy uda³a siê na odpoczynek donajwy¿ej po³o¿onego schroniska wTatrach i wróci³a szlakiem powrot-

Po¿egnanie lata
nym do Palenicy Bia³czañskiej, na-tomiast najbardziej wytrwali i nie-zmordowani rajdowicze ruszyli prze-piêknym szlakiem wokó³ Piêciu Sta-wów Polskich na Szpiglasow¹ Prze-³êcz - siod³o po³o¿one na wysoko�ci2110m n.p.m. w bocznym grzbiecieTatr odchodz¹cym od g³ównej graniw kierunku pó³nocno - zachodnim.Prze³êcz ta oddziela SzpiglasowyWierch i Miedziane i stanowi jedno zdwóch przej�æ ³¹cz¹cych Dolinê Piê-ciu Stawów Polskich z Kotlin¹ Mor-skiego Oka.Tutaj wyzwania zwi¹zane z wy-soko�ci¹, z trudno�ciami pokonaniastromych odcinków przy pomocyspecjalnych ³añcuchów umo¿liwiaj¹-cych doj�cie do wyznaczonego celu,rekompensowane by³y nieprzerwa-nie towarzysz¹cym odg³osem �wista-ka - charakterystycznego i najsym-patyczniejszego zwierz¹tka wystê-puj¹cego w Tatrach.Ten dwudniowy rajd, podczasktórego dzieci, m³odzie¿ i doro�li¿egnali piêkne i gor¹ce lato 2006r, za-pocz¹tkowa³ równie¿ wspania³¹ iniepowtarzaln¹ polsk¹ z³ot¹ jesieñ iw takich gor¹cych i niezapomnianychnastrojach uczestnicy rajdu postano-wili spotkaæ siê na kolejnym rajdzie -Po¿egnania lata - lata 2007.
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Roman Ho³obut

Od wiosny trwa³y roboty na ul. Mic-kiewicza w Strzelcach Opolskich.Gmina mia³a odtworzyæ kanalizacjê,ale przy okazji postanowiono po³o-¿yæ tam wreszcie po¿¹dn¹ na-wierzchniê. Tak wiêc zadanie sta³osiê wspólne � gminy i powiatu. Obasamorz¹dy pratycypowa³y w kosz-tach.6 pa�dziernika nast¹pi³ odbiór prac.Powiat przekaza³ ze swojego bud¿e-tu ok. 100 tysiêcy z³otych. Na-wierzchnia zosta³a wyremontowanana d³ugo�ci 315 m � wykonano fre-zowanie, u³o¿ona zosta³a warstwawyrównawcza i warstwa �cieralna.Równoczesnie ulica zosta³a posze-rzona z 5,5 do 6 m.

Nowa nawierzchnia

Z okazji swojego jubileuszu -  X-lecia -  Izba Rolnicza w Opolu po razpierwszy przyzna³a Medale Samo-rz¹du Rolniczego � wyró¿nieni nimizostali trzej producenci lokalnychproduktów. W trójce laureatów zna-
le�li siê Ma³gorzata i Piotr Ander-
waldowie z Kad³uba. Od lat znanis¹ z produkcji serów: sma¿onego zkminkiem, czosnkiem oraz bez do-datków smakowych. Oko³o 90 proc.wyrobów trafia do lokalnych odbior-ców - na rynek Strzelec oraz okolicz-nych wsi, reszta � poza teren powia-tu: na Opolszczyznê i �l¹sk.Gdy pytam o receptury, panPiotr odpowiada: - wszystko to z

¿on¹ mamy w g³owach. Najpierw, bydobrze trafiæ w tradycyjny, zapamiê-tany z dzieciñstwa smak � pytali�mystarszych ludzi. Ale sama tradycja ju¿nie wystarczy � dopowiada. -  Musibyæ wsparta najnowsz¹ technologi¹ inowoczesnymi urz¹dzeniami. Ale i tonie wszystko: my�limy o poszerze-niu asortymentu o nowe produkty.Dopytujê, czy chodzi tu o sermarynowany w zalewie, ale okazujesiê, ¿e ponad to jedno zdanie nie us³y-szê wiêcej. Konkurencja nie �pi, topo pierwsze. Po drugie, choæ ten serju¿ pojawi³ siê na lipcowej WystawieRolniczej w Opolu - Bierkowicach,to jeszcze jako produkt nie jest osta-

tecznie gotowy. Z tego te¿ wzglêdunie mo¿e trafiæ do sprzeda¿y � trwaci¹gle proces rejestracji wyrobu, choæprzeszed³ ju¿ niezbêdne testy.Usi³ujê jednak jeszcze wyci¹gn¹æjakie� szczegó³y: czy bêdzie to serpikantny czy ³agodny i czy bêdzienadawa³ siê na kanapki. Tu s³yszêpotwierdzenie: nie tylko na chleb, alei jako zak¹ska do piwa. I ju¿ nie mogêdowiedzieæ siê niczego wiêcej, pozastwierdzeniem, ¿e degustatorzy wy-powiadali siê o nim pochlebnie.No có¿, sama chcia³abym nale�æsiê w ich gronie. Nie mam jednak nato szans � moja nie�mia³a propozy-cja zosta³a odrzucona...

Pierwsze trzy medale IR

Emeryci z gminy Kolonowskielubi¹ i potrafi¹ aktywnie spêdzaæwolny czas. Pogoda sprzyja wy-cieczkom rowerowym i grzybobra-niu. Zw³aszcza w Kolonowskiem,gdzie lasów jest du¿o, a w�ród nichwiele piêknych miejsc takich jak np.Regolowiec. Korzystaj¹c   z miejsco-wych uroków przyrody Emeryci zKo³a Terenowego w KolonowskiemPolskiego Zwi¹zku Emerytów Ren-cistów i Inwalidów postanowili spo-tkaæ siê oraz spêdziæ mi³o  i aktyw-nie czas. Dnia 21.09.2006 r. zorgani-zowano wycieczkê rowerow¹, któ-rej celem koñcowym by³ Regolowiec.Na miejscu zmêczeni aczkolwiek za-dowoleni uczestnicy urz¹dzili piknik,racz¹c siê ciastem i kaw¹ oraz pie-czeniem kie³basek. Du¿o rado�ciemerytom sprawi³o równie¿ grzybo-branie. Ko³o terenowe Zwi¹zku zKolonowskiem liczy³o do niedawnatylko 7 cz³onków. Obecnie liczy ju¿40 cz³onków, którzy ca³y czas za-chêcaj¹ do jednoczenia siê w zwi¹z-ku ludzi, którzy chc¹ prze¿ywaæ

Aktywni emeryci
piêkne chwile na emeryturze czy ren-cie. Impreza rekreacyjna odby³a siêdziêki wsparciu Oddzia³u Rejonowe-go Zwi¹zku w Strzelcach Opolskichoraz Urzêdu Miasta i Gminy w Ko-lonowskiem. Swoj¹ obecno�ci¹ umi-lili wspólny czas go�cie z Oddzia³uRejonowego w Strzelcach Opolskichoraz Burmistrz Miasta  i Gminy wKolonowskiem Norbert Koston.Emeryci z gminy Kolonowskie we-so³o i aktywnie spêdzili ten dzieñ izadowoleni wrócili do domów. Pol-ski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów iInwalidów zrzesza osoby starsze,które chc¹ aktywnie uczestniczyæ w¿yciu spo³ecznym i w ramach dzia-³alno�ci statutowej realizuje zadaniana ich rzecz.  Na terenie PowiatuStrzeleckiego Zwi¹zek liczy obecnie17 kó³ terenowych i liczba nowychcz³onków sukcesywnie wzrasta. Or-ganizowane przez Zwi¹zek spotka-nia, wyjazdy rekreacyjno � kultural-ne oraz turnusy rehabilitacyjne ciesz¹siê ogromnym zainteresowaniem i zroku na rok jest ich coraz wiêcej.
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