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I to nie tylko dla samych hodow-

ców, ale i zwyk³ych widzów, niema-

j¹cych na co dzieñ nic wspólnego z

gospodarstwem rolnym. A mo¿e w³a-

�nie przede wszystkim przez nich,

bo gdzie indziej mogliby zobaczyæ

wybory TAKICH championów?

Gdzie indziej mogliby dowiedzieæ siê,

¿e materia³ genetyczny do rozp³odu

zwierz¹t sprowadza siê nie tylko z

krajów UE, ale i zza oceanu, np. z

USA? I zobaczyæ rzadko spotykane

rasy zwierz¹t? Nie takich jak w ogro-

dzie zoologicznym, ale równie egzo-

tycznych? Ilu z nas wie na przyk³ad,

¿e bojowiec o�shama czy cochin ol-

brzymi to rasy kur? Ale ju¿  np. ol-

brzym srokacz to rasa królika? Kto z

laików widz¹c na pastwisku konie,

potrafi powiedzieæ, czy pasie siê koñ

rasy �l¹skiej czy koñ polski?

Gdzie � poza t¹ wystaw¹ � mo¿-

na by³o spróbowaæ takich przysma-

ków jak np. ser w zalewie octowej z

Kad³uba, ró¿nego rodzaju miodów

(by³ te¿ smalec, ale rozp³ywa³ siê w

tak wysokiej temperaturze), a przy

Piêkno�ci na wybiegu

tym czuæ siê jak na festynie czy od-

pu�cie, bo tyle tam by³o kramów z

ró¿no�ciami? W�ród nich np. kro-

szonki (czy te¿ mo¿e lepiej: drapan-

ki) z jaj strusich za jedyne 50 z³, ba-

loniki w kszta³cie krowy czy konia,

kapelusze s³omkowe (wprawdzie

Je�li nie byli�cie w Bierkowicach 8 i 9 lipca � ¿a³ujcie.
¯ar co prawda la³ siê z nieba, ale Regionalna Wystawa
Zwierz¹t Hodowlanych, trzecia ju¿ z kolei, warta by³a
odwiedzin.

kszta³tem bardziej charakterystycz-

ne dla ry¿owych pól Dalekiego

Wschodu ni¿ naszych terenów, ale co

tam...) czy bi¿uteriê z kamieni pó³-

szlachetnych, a nawet... pi¿amy czy

obrusy...

Stoisk z zimnymi napojami i go-

r¹cymi przek¹skami te¿ nie brakowa-

³o, a wiêc mo¿na tu by³o spêdziæ ca³y

weekend z rodzin¹ i wcale siê nie nu-

dziæ.

Wielu hodowców z terenu po-

wiatu strzeleckiego prezentowa³o

swoje zwierzêta, g³ównie byd³o, ale

równie¿ konie, w³a�nie rasy �l¹skiej.

I nie by³o kategorii, w której nie zdo-

bywa³yby one najwy¿szych laurów

� tytu³ów czempiona czy wiceczem-

piona wystawy. Nasz powiat ho-

dowl¹ byd³a stoi, i to rasy polskiej

holsztyñsko-fryzyjskiej, odmiany

czarno-bia³ej.

W�ród najlepszych hodowców

wymieniæ nale¿y: Jana Anderwalda z

Kad³uba (tytu³ czempionki zdoby³y:

ja³owica cielna, krowa I laktacji, w II

laktacji i starsze), Antoniego Noco-

nia z Rozmierzy (czempionat w kla-

sie krowy w II laktacji i starsze) oraz

Arnolda Hurka z Kro�nicy (tytu³ wi-

ceczempionki zdoby³a nale¿¹ca do

niego ja³owica nie cielna). Gdyby do

tego doliczyæ trzecie miejsca w kon-

kursach, w koñcu tak¿e bardzo wy-

sokie � lista bardzo wyd³u¿y³aby siê.

Równie¿ strzeleccy hodowcy koni

rasy �l¹skiej zebrali najwy¿sze lau-

ry: czempionkami zosta³y klacze

£ubnica i Lahti z hodowli Szczêsne-

go Szymañskiego z Ujazdu, a w�ród

hodowców zwierz¹t futerkowych

Hubert Kalka ze Staniszcz Wielkich,

którego króliki zyska³y tytu³ czem-

piona (olbrzym srokacz) i wiceczem-

piona (belgijski olbrzym szary).

Marta Górka

Z numerem 31 pokaza³a siê ja³ówka
Greta, nale¿¹ca do hodowli Jana An-
derwalda, która na wybiegu okaza³a siê
najbardziej rozbrykan¹ modelk¹.
Mimo to sêdziowie przyznali jej tytu³
czempionki.

T³umy ludzi w ci¹gu lipcowego weekendu odwiedzi³y wystawê

Takie ciel¹tka równie¿ by³y wystawiane, ale na wybiegu prowadzili je
nastoletni opiekunowie.

Fragment ekspozycji na ROLTECH - wystawie maszyn roniczych

Druga sobota i niedziela lipca
w powiecie strzeleckim ju¿ trady-
cyjnie zarezerwowana jest dla ob-
chodów �wieta jednego z najstar-
szych miasteczek na �l¹sku jakim
jest Ujazd. W tym roku mija ju¿
783 lata od nadania mu praw miej-
skich.

Na prze³omie tylu wieków historii
nigdy Ujazd tych praw nie straci³, a
ostatnie wydarzenia zdaj¹ siê po-
twierdzaæ, ¿e utrzyma³ je tak d³ugo
w pe³ni zas³u¿enie. W tym roku ob-
chody �wiêta miasta rozpoczêto ju¿
w pi¹tek i to wcale nie ma³o istot-
nym akcentem. Uda³o siê przeka-
zaæ do uzytku najkrótszy a zara-
zem najbardziej malowniczy szlak
komunikacyjny prowadz¹cy z Ujaz-
du w kierunku Strzelec Opolskich
od wielu lat pozostawa³ niedocenio-
ny. Tak zwana Droga Starostrze-
lecka tak dobrze znana mieszkañ-
com ca³ej gminy jeszcze w pierw-
szej po³owie ubieg³ego wieku by³a
g³ównym szlakiem komunikacyj-
nym wiod¹cym do miasta od stro-
ny pó³nocnej. Z rozmów przepro-
wadzonych z najstarszymi miszkañ-
cami gminy wiedomym jest, ¿e ista-
nia³y kiedy� plany poszerzenia i
rozbudowy tej drogi, jednak¿e nadej-
�cie zawieruchy wojennej wraz z kon-
sekwencjami przeszkodzi³o w tej reali-
zacji. Kierunkiem dzia³ania samorz¹du
ujazdowskiego by³o wykorzystanie do-
brej idei sprzed lat, odtworzenie i nada-
nie tej lokalnej drodze wiêkszego zna-
czenia ani¿eli tylko zwyk³a droga po-
lna.

Tegoroczne Dni Ziemi Ujazdow-
skiej by³y wiec wspania³a okazj¹, by w
uroczysty sposób drogê odtworzon¹ w
technologii betonowej przekazaæ do
u¿ytkowania. A gdy jeszcze dodaæ, ¿e
otwarcie drogi nast¹pi³o w obecno�ci
najwy¿szych przedstawicieli w³adz pañ-
stwowych i samorz¹dowych naszego
województwa oraz go�ci reprezentuj¹-
cych bran¿ê cementow¹ to znak, ¿e rze-
czywi�cie zdarzenie mia³o charakter

niecodzienny.
Dalsze obchody Dni mieszkañcy gmi-
ny swietowali w parku miejskim w so-
botê i w niedziele. W lokalnym kom-
pleksie sportowym znajdowa³o siê we-
so³e misteczko, namiot biesiadny,  inne
liczne atrakcje nie tylko dla najm³od-
szych oraz co� do pokrzepienia cia³a,
co nie by³o bez znaczenia w te upalne
dni. Niespodziank¹ w sobotni wieczór

by³a projekcja na ¿ywo meczu pi³kar-
skiego o trzecie miejsce z w³a�nie od-
bywaj¹cych siê mistrzostw �wiata. Do-
daæ nale¿y, ¿e ojciec jednego z pi³karzy
graj¹cych w mundialu miêdzu innymi
na tym boisku gdzie swietowano gry-
wa³ kiedys w lokalnym klubie w pi³kê
no¿n¹. Po meczu pe³nym emocji i wra-
¿eñ nadszed³ czas na zabawê taneczn¹.
Natomiast niedziela by³a tzw. dniem
bardziej oficjalnym, z wizyt¹ m.in. pana
wojowody opolskiego, wicemersza³ka
wojewodztwa oraz starosty strzeleckie-
go. Wieczorem obecni mogli obejrzeæ
nie mniej emecjonuj¹cy ni¿ dziñ wcze-
sniej mecz pi³karski o mistrzostwo �wia-
ta. Wszystko zakoñczy³o siê wspóln¹
zabaw¹ taneczn¹, a obecni powtarzali
tylko, szkoda ¿e do nastêpnego �wiêta
miasta jeszcze ca³y rok....

romskiej, tzn. ksi¹¿ki, gry, stroje dla
zespo³u romskiego, materia³y do zajêæ.

Uczniowie pochodzenia romskie-
go ze strzeleckich szkó³ i przedszkoli,
na mocy porozumienia pomiêdzy ME-
NiS a Powiatem Strzeleckim mieli za-
gwarantowane bezp³atne podrêczniki.
Na ten cel przeznaczono �rodki w wy-
soko�ci 6.000,00 z³. Zgodnie z projek-
tem uczniowie zostali wyposa¿eni w
niezbêdne podrêczniki szkolne, zeszy-
ty æwiczeñ, ksi¹¿ki uzupe³niaj¹ce do
æwiczeñ rewalidacyjnych, a tak¿e pod-
rêczniki pomocnicze do efektywnego
uczenia siê.

Ogólnie na rok 2005 przekazano z
bud¿etu pañstwa na realizacjê Progra-
mu romskiego kwotê 34.400,00 z³.

W roku 2006 po raz kolejny przy-
st¹piono do Programu na rzecz spo-
³eczno�ci romskiej. Podpisane zosta³y
nastêpuj¹ce Porozumienia na ³¹czna
kwotê 62.573,00 z³ pomiêdzy Woje-
wod¹ Opolskim a Starost¹ Strzeleckim:
1. �Asystent romski w szkole� na

kwotê 14.400,00 z³
2. �Rozwijamy talenty muzyczne� w

wysoko�ci 8.100,00 z³ z przezna-

czeniem na zakup skrzypiec i op³a-
tê nauki gry na instrumencie dla 3
dzieci

3. �Razem gramy, �piewamy i tañczy-
my� w kwocie 4.000,00 z³ z prze-
znaczeniem na zakup i uszycie stro-
jów

4. ��wietlica integracyjna� cz. I w wy-
soko�ci 25.000,00 z³ z przeznacze-
niem na remont ogólnobudowlany
oraz instalacji CO

5. ��wietlica integracyjna� cz. III w
wysoko�ci 5.700,00 z³ na zakup po-
si³ków dla uczestników 3 wycieczek

6. �wietlica integracyjna� cz. IV w
wysoko�ci 5.373,00 z³ z przezna-
czeniem na sfinansowanie dojaz-
dów w ramach wycieczek

Po raz kolejny otrzymali�my rów-
nie¿ �rodki finansowe z Ministerstwa
Edukacji Narodowej na zakup podrêcz-
ników i przyborów szkolnych w wyso-
ko�ci 8.000,00 z³ oraz 1.000,00 z³ na
zakup materia³ów pomocniczych do
prowadzenia zajêæ w �wietlicy romskiej,
do której uczêszczaj¹ m.in. uczniowie
romscy.

D. £akis

Nasz cel - integracja
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Dni Ujazdu


