2

POWIAT STR Z E LE C K I

Poznajemy partnerski powiat SOEST

Region SÜDWESTFALEN

Aktualnym tematem Powiatu Soest jest tworzenie regionu SÜDWESTFALEN (Po³udniowa Westfalia)
Powiaty ³¹cz¹ siê w regiony po to, by by³y lepiej postrzegane oraz mog³y
razem efektywniej dzia³aæ.
Kraj zwi¹zkowy Nadrenia-Westfalia podzieli³ siê na regiony, tym sposobem zape³ni³a siê bia³a plama na
mapie kraju. Piêæ powiatów: Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis,
Olpe, Siegen-Wittgenstein oraz Soest
po³¹czy³y siê w region SÜDWESTFALEN, dziêki czemu sta³y siê najm³odszym regionem w Nadrenii Westfalii.
Poszlimy o krok do przodu,
utworzenie regionu SÜDWESTFALEN daje nam przekonanie, i¿ w
przysz³oci to nie narody czy kraje
zwi¹zkowe bêd¹ ze sob¹ konkurowaæ, lecz w³anie regiony. Dlatego te¿
te piêæ powiatów stara siê dostosowaæ swoj¹ gospodarkê do obecnych
wyzwañ oraz ofensywnie siê rozwijaæ pod wspólnym szyldem Po³udniowa Westfalia jako samodzielny
region oraz swego rodzaju marka.
Oprócz aspektów kulturowych,
charakterystyczna dla regionu jest
przede wszystkim historycznie
ukszta³towana struktura gospodarcza. Z jednej strony SÜDWESTFALEN to najbardziej bogaty w lasy teren wypoczynkowy Niemiec, a z
drugiej strony to obszar, z którego
wywodz¹ siê liczne, dobrze prosperuj¹ce na rynku przedsiêbiorstwa.
Region SÜDWESTFALEN liczy
prawie 1,5 milionów mieszkañców (to
daje 8% ludnoúci caùego kraju Nadrenii-Westfalii), którzy skupieni sà w
59 miastach i gminach, z czego 14
miast i gmin naleýy do powiatu Soest. Caùkowita powierzchnia regionu wynosi 6.200 km², co stanowi
20% powierzchni caùej NadreniiWestfalii.
Region SÜDWESTFALEN stara³
siê o pierwszeñstwo w organizacji
REGIONALE 2013. A có¿ to jest REGIONALE? S³owo Regionale powsta³o jako zlepek s³ów region i triennale. Co trzy lata wybrany region ma
mo¿liwoæ zaprezentowania swoich
projektów, które zawieraj¹ opis zalet

danego regionu, a jednoczenie stanowi¹ impuls do rozwoju. Projekty
te musz¹ jednak spe³niaæ okrelone
kryteria. REGIONALE daj¹ szansê
zastosowania w praktyce niecodziennych pomys³ów projektowych, które poprawiaj¹ postrzeganie regionu
wewn¹trz, jak i na jego zewn¹trz.
Powiaty Po³udniowej Westfalii do
roku 2006 nie by³y zorganizowane w

region i nie bra³y udzia³u w dotychczasowych Regionale, ale by³y
otoczone regionami, które uczestniczy³y w tym programie. Dla potrzeb
Regionale zosta³y opracowane trzy
pola dzia³ania  region innowacji 
kreatywna rozbudowa po³udniowowestfalskiej struktury gospodarki,
region pokoleñ  tworzenie wyzwañ
dla ludnoci regionu oraz region naturalnego odpoczynku  przezwyciê¿enie kulturowych, ekologicznych
oraz ekonomicznych wyzwañ dotycz¹cych zmian klimatycznych dla
Po³udniowej Westfalii.
Wyzwanie Regionu SÜDWESTFALEN polega wykorzystaniu potencja³u jego ró¿norodnoci w odniesieniu do lokalnej to¿samoci. Po raz
pierwszy w historii piêæ powiatów,
59 miast i gmin bêdzie razem d¹¿yæ
do osi¹gniêcia wspólnego celu.
REGIONALE bêdzie przyspieszaæ procesy, pobudzaæ kreatywnoæ,
wzmacniaæ identyfikacjê ze wspólnot¹ oraz - przez konkretne projekty
 stanowiæ istotny wk³ad w przysz³oæ regionu. Dziêki wspólnej pracy region ten chce w Europie zaistnieæ jako atrakcyjna przestrzeñ ¿yciowa i gospodarcza oraz doprowadziæ
do konsekwentnego wspierania oraz
wzmocnienia struktur w NadreniiWestfali.
www.suedwestfalen-regionale.de
Franca Grossevollmer
t³um J. Koszela

Od kiedy pojawiaj¹ sie w prasie
rankingi szkó³ - budz¹ wielkie emocje. Zarówno wród dyrekcji placówek, jak i nauczycieli, rodziców i
uczniów.
Dla pierwszych samo znalezienie siê w takim zestawieniu - to dobra ocena ich pracy. Dla drugich - potwierdzenie s³usznoci decyzji o
wyborze tej, a nie innej szko³y.
Wysoka pozycja to nobilitacja
szko³y i pozycjonowanie jej marki.
To równie¿ mo¿liwoæ pozyskania
wiêkszej liczby uczniów w nastêpnym roku szkolnym: dobra opinia o
szkole utrwala siê.
W ogólnopolskim rankingu naj-

lepszych szkó³ ponadgimnazjalnych,
przygotowywanych wspólnie przez
Rzeczpospolit¹ i Perspektywy
od 1999 r. na 130 pozycji sklasyfikowane zosta³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. W. Broniewskiego
w Strzelcach Opolskich. Natomiast
w gronie najlepszych szkó³ Opolszczyzny uplasowa³o siê na 6 pozycji.
W rankingu znalaz³o siê 378
szkó³, które mia³y co najmniej dwóch
laureatów lub finalistów olimpiad. A
o miejscu na licie decydowa³y sukcesy w 33 ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych.
W 2005 roku strzeleckie LO uplasowa³o siê na pozycji 183.

Ma³y jubileusz Powiatu Strzeleckiego
dok. ze str. 1

Pierwsza setka

W³acicielem i wydawc¹ dwutygodnika jest Samorz¹d Powiatu Strzeleckiego. Zrozumia³e jest wiêc pytanie, z jakim zwróci³am siê do
starosty strzeleckiego Józefa Swaczyny: - po co samorz¹dowi takie
czasopismo, w dodatku bezp³atne?
- Od pocz¹tku g³ównym zadaniem
dwutygodnika jest informowanie
mieszkañców powiatu o naszych
dzia³aniach, planach i zamierzeniach.
O wielu z nich mo¿na powiedzieæ
niemedialne: bo nie leje siê krew,
nie ma seksu, nie ma wielkich pieniêdzy w tle. I choæ takie tematy budz¹
najwiêksze emocje i doskonale siê
sprzedaj¹, dla nas  nie tylko Zarz¹du i Rady Powiatu  rzeczowe i ja-

sne informacje s¹ najwa¿niejsze.
Czekaj¹ na nie równie¿ mieszkañcy powiatu. Potwierdzaj¹ to opinie,
jakie do nas docieraj¹ i g³osy zniecierpliwienia, gdy gdzie gazety zabraknie. Oczywicie Powiat Strzelecki
ponosi koszty wydawania dwutygodnika, ale uznajemy, ¿e warto to robiæ, mimo ¿e nie mo¿emy jako administracja samorz¹dowa powiatu zarabiaæ na reklamach.
Jednym z podstawowych dzia³añ samorz¹du musi byæ informowanie spo³eczeñstwa o tym, czego mo¿e
i powinno od nas oczekiwaæ. Dwutygodnik jest dobrym do tego instrumentem.

Chochliki, diabe³ki
i czarty

Sto numerów dwutygodnika to oczywicie równie¿ wpadki. Wiêksze i mniejsze. Zawsze jednak s¹ Pañstwo wobec nas bardzo wyrozumiali. Serdecznie za to dziêkujemy.

Nasze Herody
Od 23 lat w Lewinie Brzeskim
odbywa siê Wojewódzki Przegl¹d Zespo³ów Kolêdniczych Herody. W tegorocznej edycji Herodów 2008
uczestniczy³o 21 zespo³ów. Zg³oszeñ
by³o nieco wiêcej, ale kilka grup nie
spe³nia³o wymogów regulaminu.
Wprawdzie to przegl¹d zespo³ów kolêdniczych, ale istotne, by wystêp nie
ogranicz¹³ sie do samych kolêd, ale
by równie¿ pojawia³ siê tekst.
Nagrody przyznawane s¹ w

Strzeleckie LO wród
najlepszych

dwóch kategoriach: szkó³ podstawowych i gimnazjów, druga to uczniowie szkó³ rednich i doroli aktorzy.
W tym roku najstarszy uczestnik
konkursu mia³ 97 lat.
Nagrodzone zespo³y otrzyma³y
kamery cyfrowe oraz rzebione statuetki - Ber³a Heroda.
Wród 21 zespo³ów z ca³ej
Opolszczyzny dwa pochodz¹ce z
naszego powiatu zosta³y nagrodzone.

W kategorii doros³ych zwyciê¿y³a Faska z Piotrówki, z dwa
kolejne miejsca zajê³y: Zespó³ Kolêdniczy LR z Lewina Brzeskiego i
Tradycja z G³ubczyc.
Natomiast w kategorii dzieciêcej zespó³ teatralny Jemio³ki z
Jemielnicy prowadzony przez Bo¿enê Gabor zaj¹³ drugie miejsce po Kolêdzio³kch z Ka³kowa, a przed
Dzieciêcym Zespole Kolêdniczym z
Lewina Brzeskiego.

Drobne literówki  to chochliki.
W dawnych czasach, kiedy gazety w
drukarniach sk³adali zecerzy  ka¿d¹
czcionkê oddzielnie, i ka¿dy wiersz
 ³atwo by³o zrzuciæ na takie chochliki winê. Teraz ju¿ siê nie da  za
wszystko trzeba wzi¹æ odpowiedzialnoæ. Ale literówki to naprawdê
drobiazgi.
Gorzej, jeli komu zmieni siê
imiê czy przekrêci nazwisko, albo
przypisze niew³aciw¹ przynale¿noæ partyjn¹. Uff, wtedy sypi¹ siê
gromy. A u nas grzmia³o ju¿ tak, jakby sam Zeus Gromow³adny zst¹pi³
z Olimpu
Ale po opublikowaniu wyników matury 2005 wydawa³o siê, ¿e Zeus nagle wyst¹pi³ w postaci zwielokrotnionej.
We wszystkich naszych szko³ach
rednich wyniki by³y ca³kiem przyzwoite i by³o siê czym pochwaliæ, co
zreszt¹ uczynilimy. Tym skwapliwiej, ¿e NTO w swojej publikacji na
ten temat zupe³nie pomyli³a dane.
Najlepiej w powiecie wypad³ strzelecki ogólniak, który w wojewódz-

twie uplasowa³ siê na czwartej pozycji, ale z informacji w dzienniku
regionalnym wynika³o kompletnie co
innego.
To wszystko jednak nic w porównaniu z naszym materia³em: wg
naszego dwutygodnika w strzeleckim
LO przez maturalne sito przebrnê³y
zaledwie 33 osoby na 135 zdaj¹cych!
Ale Pañstwo tej informacji nie zobaczyli  w piêciu tysi¹cach egzemplarzy gazety wszystkie jedynki zosta³y pieczo³owicie wpisane rêcznie:
dziêki temu cyfra 33 zmieni³a siê na
133. Prawid³owo  tyle osób maturê
zda³o w ZSO.
Dlaczego w ogóle dosz³o do takiego b³êdu? Nieuwaga, popiech - zawsze mo¿na znaleæ jakie usprawiedliwienia, ale przecie¿ nie w tym
przypadku. Jedynym wyt³umaczeniem mo¿e byæ fakt, ¿e materia³ opublikowany zosta³ w numerze 13! I
jak tu nie wierzyæ w feralne liczby?!
Wierzê, ¿e nastêpne trzynastki nie bêd¹ ju¿ takie pechowe, czego
sobie i Pañstwu ¿yczê.
Marta Górka

