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Wielkanocna Procesja Konna 2008
w zimowej aurze

Procesji towarzyszy³ le¿¹cy wokó³ œnieg

Konie i jeŸdŸcy dzielnie znosili zimno

Ksi¹dz proboszcz Damian Rangosz

Procesjê zakoñczono nabo¿eñstwem na boisku sportowym

Pokaz umiejêtnoœci

Krótki k³us na rozgrzewkê
2
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O lepsze jutro nas wszystkich
Grupa 20 osób reprezentuj¹cych bardzo
ró¿ne œrodowiska, które ³¹czy jedno- troska o przysz³oœæ naszego regionu, zawi¹za³a Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU”.
Mia³o to miejsce 13 grudnia 2007 roku.
LGD to ludzie, którzy chc¹, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów stworzyæ
lepsze warunki ¿ycia wszystkich mieszkañców. Jest to lokalna inicjatywa partnerska przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarz¹dowych z obszaru gmin Pietrowice Wielkie i Rudnik.
Na zebraniu za³o¿ycielskim ukonstytuowa³ siê Zarz¹d Stowarzyszenia, Komisja
Rewizyjna oraz Rada Programowa. W³adze stowarzyszenia tworz¹: Andrzej Wawrzynek – Prezes, Alojzy Pieruszka – Zastêpca Prezesa, Dariusz Herud – Skarbnik,
Gabriela Seidel – Cz³onek Zarz¹du, Jan
Deñca- Cz³onek Zarz¹du.
Powstanie partnerstwa publiczno-prawnego jakim jest niew¹tpliwie LGD to nowa
forma dzia³ania polegaj¹ca na kompleksowym spojrzeniu na dany obszar, nie
przez pryzmat swojej wsi, swojej instytucji czy firmy ale znacznie szerzej, uwzglêdniaj¹c potrzeby szerszej spo³ecznoœci i
znacznie wiêksze mo¿liwoœci rozwojowe.
Celem LGD „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU” s¹ dzia³ania wp³ywaj¹ce na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich poprzez poprawê ich konkurencyjnoœci jako miejsca
zamieszkania i prowadzenia dzia³alnoœci
ekonomicznej przez mieszkañców tych
terenów, a w szczególnoœci:

1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gminy Pietrowice Wielkie i gminy Rudnik,
2) podejmowanie i wspieranie dzia³añ na
rzecz poprawy jakoœci ¿ycia na obszarach gmin Pietrowice Wielkie i Rudnik,
3) szeroko rozumiana promocja gmin Pietrowice Wielkie i Rudnik,
4) mobilizowanie ludnoœci do wziêcia aktywnego udzia³u w procesie rozwoju
naszych gmin,
5) upowszechnianie i wymiana informacji
o inicjatywach zwi¹zanych z aktywizacj¹ ludnoœci w gminach Pietrowice
Wielkie i Rudnik,
6) wspieranie dzia³añ na rzecz realizacji
PROW dla gmin,
7) wspomagania rozwoju gospodarczego,

w tym rozwoju przedsiêbiorczoœci,
8) wspomagania rozwoju wspólnot i spo³ecznoœci lokalnej,
9) wspierania procesu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i wspó³pracy miêdzy spo³eczeñstwami.
Poprzez swoje dzia³ania LGD chce
stworzyæ grupê partnersk¹, która zgodnie
z definicj¹ jest porozumieniem organizacji pozarz¹dowych, samorz¹dowców i firm
wspólnie dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju
spo³eczno-gospodarczego regionu w poszanowaniu œrodowiska naturalnego. Budowanie partnerstwa to trudny i d³ugi proces, jednak podejmujemy to ogromne wyzwanie i zachêcamy do wspó³pracy.
D. Jarosz

Zebranie za³o¿ycielskie - 13.12.2007 r.

Najbli¿sze wa¿ne wydarzenia w gminie
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Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze
Lekartów
08.06.08
Odpust parafialny Œw.Wita, Modesta i Krescencji Pietrowice Wielkie 15.06.08
Odpust parafialny Œw. Antoniego
¯erdziny
15.06.08
Odpust parafialny Jana Chrzciciela
Maków
22.06.08
Festyn rodzinny
Krowiarki
28-29.06.08
Festyn rodzinny
Gródczanki
29.06.08
100-lecie koœcio³a parafialnego wraz z Gminnym Festynem DFK Paw³ów 06.07.08
125 lecie istnienia OSP
Pietrowice Wlk.
11-13.07.08
Festyn rodzinny
Kornice
27.07.08
Odpust parafialny Narodz. Najœw. Marii Panny Krowiarki
07.09.08
Ma³y Odpust Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
Koœció³ek Œw. Krzy¿a
13.09.08
Du¿y Odpust Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
Koœció³ek Œw. Krzy¿a
14.09.08
Odpust parafialny Micha³a Archanio³a
Paw³ów
05.10.08
Œw. Marcin
Samborowice
09.11.08
Odpust parafialny Chrystusa Króla
Lekartów
23.11.08
Odpust parafialny Œw. Rodziny
Samborowice
28.12.08

Biesiada do¿ynkowa Lekartów
02 sierpieñ 2008
Do¿ynki wiejskie Krowiarki
24 sierpieñ 2008
Do¿ynki wiejskie Cyprzanów
24 sierpieñ 2008
DO¯YNKI GMINNE Maków
31 sierpieñ 2008
Do¿ynki wiejskie
Pietrowice Wlk., Gródczanki, Kornice
07 wrzesieñ 2008
Do¿ynki wiejskie ¯erdziny
14 wrzesieñ 2008
Do¿ynki wiejskie Samborowice
14 wrzesieñ 2008
Do¿ynki wiejskie Paw³ów
21 wrzesieñ 2008
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Centrum Kszta³cenia w Pietrowicach Wlk.
ANGIELSKI I NIEMIECKI DLA POzaprasza na kursy
CZ¥TKUJ¥CYCH ORAZ ŒREDNIOZAFunkcjonuj¹ce od lutego b.r. Centrum
Kszta³cenia znajduj¹ce siê w budynku
Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy
Szkolnej 5 w Pietrowicach Wielkich zaprasza wszystkich mieszkañców gminy Pietrowice Wielkie do skorzystania z oferowanych
przez nie us³ug. Centrum Kszta³cenia zosta³o utworzone w ramach projektu: „Wioska internetowa – kszta³cenie na odleg³oœæ
na terenach wiejskich” i jest finansowane
ze œrodków UE. Centrum Kszta³cenia jest
odpowiednio przystosowane i wyposa¿one
w nowoczesny sprzêt komputerowy z dostêpem do Internetu (16 stanowisk komputerowych) i teleinformatyczny oraz tzw. biblioteczkê multimedialn¹ (pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym
encyklopedie, s³owniki, atlasy). Centrum
stwarza równie¿ mo¿liwoœæ nieodp³atnego
dostêpu do stworzonej na potrzeby projektu platformy e – edukacyjnej, w ramach której mo¿na wzi¹æ udzia³ w szkoleniach z zakresu:
ABC PRZEDSIÊBIORCZOŒCI – kurs
poœwiêcony podstawom prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, który obejmuje zagadnienia prawne oraz praktyczne uruchamiania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,

BIZNES PLAN – kurs w zakresie opracowywania planu biznesu, który ma na celu
przekazanie uczestnikom podstawowych
zasad opracowywania planu biznesu,
SPOSOBY EFEKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY – kurs ma na celu przekazanie pewnego zasobu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu metod poszukiwania pracy. Tematyka obejmuje podstawowe informacje dotycz¹ce osób bezrobotnych, zjawiska bezrobocia, a tak¿e planowania rozwoju osobistego oraz kariery zawodowej,
OBS£UGA PAKIETU WORD – kurs ma
na celu przedstawienie nowoczesnej "maszyny do pisania" jak¹ jest edytor tekstowy
Microsoft Office Word 2007,
OBS£UGA PAKIETU EXCELL – kurs
przedstawia arkusz kalkulacyjny Microsoft
Office Excell 2007,
OBS£UGA INTERNETU – kurs ma na
celu naukê korzystania z zasobów globalnej sieci Internet. Przedstawiona zostanie
historia Internetu, omówiona obs³uga przegl¹darek i wyszukiwarek internetowych.
Kurs nauczy jak za³o¿yæ sobie pocztê elektroniczn¹ oraz podpis elektroniczny,

AWANSOWANYCH – s¹ to kursy do samodzielnej nauki jêzyka dla osób pocz¹tkuj¹cych oraz dla tych, którzy chcieliby
udoskonaliæ swoje zdobyte ju¿ umiejêtnoœci, poszerzyæ znajomoœæ s³ownictwa lub po
prostu utrwaliæ podstawy jêzyka.
Do tej pory CK odnotowa³o 1358 odwiedzin, a kursy e–learningowe ukoñczy³o
87 osób – otrzymuj¹c tym samym zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce uczestnictwo w szkoleniu. Z us³ug CK mo¿e korzystaæ bezp³atnie ka¿dy mieszkaniec gminy Pietrowice
Wielkie, zainteresowany uzupe³nieniem i
poszerzeniem swojej wiedzy oraz podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji.
CENTRUM KSZTA£CENIA:
Poniedzia³ek
10:00 – 18:00
Wtorek
10:00 – 18:00
Œroda
10:00 – 18:00
Czwartek
10:00 – 18:00
Pi¹tek
10:00 – 18:00
Sobota
10:00 – 14:00
Niedziela
14:00 – 18:00
ZAPRASZAMY!!!
Marcela Kowol

Wieczór poezji mi³osnej w gimnazjum
W przeddzieñ dnia œw. Walentego uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. M. Sk³odowskiej- – Curie przygotowali wieczór
poezji mi³osnej. W trakcie programu mo¿na
by³o us³yszeæ wiersze: Ga³czyñskiego, Poœwiatowskiej, Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej, Baczyñskiego i Mickiewicza. Recytacja przeplatana by³a pokazem tañców: flamenco w wykonaniu Beaty Piwowarczyk i
jej córeczki oraz irlandzkiego, który zaprezentowa³a szkolna grupa taneczna Black
Team. Mi³osne piosenki zaœpiewa³y Anna
Czarny i Aleksandra Flegel.
Przedstawienie odby³o siê w scenerii kawiarenki. Po wystêpie publicznoœæ równie¿
mog³a mile spêdziæ resztê wieczoru przy
kawie i ciastku.
Przygotowaniem czêœci literackiej wieczoru zajê³a siê Urszula Florian, muzykê
opracowa³ Marceli Reszka, scenografiê- Alicja Zajonc, Bogus³awa Czerepok. Wiersze
wyrecytowali: Manuela Palisa, Agnieszka
Gaszyna, Michael Starok, Kamila Mazacz,
Mateusz Rulka, Vanessa Seidel, Denis Chory, Justyna Starok, Karolina Pawlsek, Marcin Litka, Michael Dyrszlag, Aleksander
Bula, Dominika Machelska, Micha³ Bia³u-
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ski, £ukasz Weiser, Micha³ Niewiera, Anna
Zaj¹c, Patryk Witezy, Patryk Muszalik, Dorota Kowaczek, Szymon Marcinek. Niektórym recytatorom towarzyszyli: Magdalena
Cieœla, Dorian Leks, Dominika Taraszewska.

Kawiarenkê dla przyby³ych goœci zorganizowali nauczyciele jêzyków obcych: Tomasz Kretek, Agnieszka Paszczyñska oraz
wychowawczynie klas trzecich: Mariola
Burdzik i Anna Kucharczyk.

Wieczór poezji odby³ siê w konwencji kawiarenki
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Dary odzie¿owe
Dziêki uprzejmoœci partnerskiej gminy
Liederbach nasza gmina otrzyma³a na pocz¹tku roku dary w formie odzie¿y. Rozpakowywaniem i sortowaniem ubrañ zajêli siê pracownicy Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Ubrania by³y zapakowane w du¿e foliowe worki, ka¿dy nale¿a³o przejrzeæ i posortowaæ. Asortyment
odzie¿y by³ bardzo bogaty, pocz¹wszy od
ubrañ mêskich (równie¿ eleganckich garniturów, marynarek), poprzez damskie sukienki, sweterki i kurtki, a skoñczywszy
na du¿ej iloœci ubrañ dzieciêcych. Do u³o¿enia takiej iloœci odzie¿y potrzebowaliœmy wieszaków, stojaków etc. Na pomieszczenie magazynu wykorzystaliœmy lokal
znajduj¹cy siê nad sklepem „Dalco”, potocznie nazywany przez pietrowiczan
„Makie³³owa”. Jest to dawna siedziba
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej przy ulicy
Wyzwolenia, wejœcie z boku od strony drogi prowadz¹cej do Urzêdu Gminy. Magazyn zosta³ oficjalnie otwarty w dniu 28
kwietnia. Od rana przy magazynie ustawi³a siê kolejka chêtnych. Poniewa¿ by³y to
godziny pracy urzêdu i oœrodka pomocy
spo³ecznej, dary by³y wydawane przez pracowników oœrodka na zmianê, tak, aby jeden z nich by³ obecny w urzêdzie. Widaæ
by³o zaskoczenie ludzi, którzy nie oczekiwali ubrañ w tak dobrym stanie i tak
dobrej jakoœci. Iloœciowo rzeczy by³o bardzo du¿o, ciasno powieszone obok siebie,
aby jak najwiêcej pomieœciæ. Oferta by³a

Roztañczona
szko³a
„Black Team” to szkolna taneczna grupa dziewcz¹t przy Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich prowadzona przez pani¹
Beatê Mariê Piwowarczyk. W jej sk³ad
wchodz¹: Karolina Bula, Dominika Machelska, Karolina Pawlasek, Krystyna Suchañska, Karolina Taraszewska. Dziewczêta wygra³y zorganizowane w paŸdzierniku 2007 roku przez pani¹ Piwowarczyk
eliminacje w kategorii „TANIEC”. Grupa
„Black Team” po raz pierwszy mia³a okazjê zaprezentowaæ siê na obchodach 35lecia szko³y. W swoim tanecznym repertuarze maj¹ nastêpuj¹ce tañce: disco, grecki
Zorba, irlandzki, hip-hop, uk³ad choreograficzny do piosenki „Ma³goœka” oraz „Babilon”. Zespó³ by³ goœciem specjalnym w
SP nr 15 w Raciborzu na zorganizowanym
przez pani¹ Jadwigê Trojnar apelu pod
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bardzo ró¿norodna. Ka¿dy móg³ znaleŸæ
coœ dla siebie. Ubrania zarówno cieplejsze, jeszcze zimowe, obok nich sporo wiosennych, a nawet letnich ubrañ. Rzeczy
bardzo eleganckie, niektóre zupe³nie
nowe, inne bardziej codzienne nadaj¹ce
siê do powszedniego u¿ytku- równie¿ w
bardzo dobrym stanie i budz¹ce najwiêksze zainteresowanie. Odzie¿ zosta³a podzielona na typowo mêskie ubrania i kurtki, bluzy, koszule oraz damskie i dzieciê-

ce rzeczy. Cieszy³o zadowolenie ludzi,
odzie¿ rozchodzi³a siê dos³ownie jak
„œwie¿e bu³eczki”. Wszystkie buty, wystawione pierwszego dnia otwarcia magazynu po prostu „wysz³y”, jak to buty… W
miarê ubywania rzeczy pracownicy oœrodka na bie¿¹co dok³adaj¹ nowe ubrania z
nie rozpakowanych jeszcze worków.
Najwa¿niejsze, ¿e ubrania wydawane s¹
nieodp³atnie i przeznaczone dla ka¿dego
potrzebuj¹cego. Magazyn czynny jest w
ka¿dy poniedzia³ek od godziny 12.00 do
17.00. Zapraszamy!
Ewa Paletta - Kierownik GOPS

Magazyn odzie¿y jest czynny w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach od 12-tej do 17-tej

has³em: „Unia Europejska – Irlandia”.
1 maja na majówce rozpoczynaj¹cej sezon motocyklowy zaprezentowa³y swoje
tañce na stadionie w Raciborzu. Kolejny
wystêp odbêdzie siê 12 i 13 czerwca w
Domu Kultury „Strzecha” w Raciborzu.
Warto te¿ nadmieniæ, i¿ grupa taneczna
jest po sesji zdjêciowej z prawdziwego
zdarzenia. Sponsorem sesji by³ fotograf pan
Andrzej Z³oczowski, któremu pani Piwowarczyk sk³ada serdeczne podziêkowanie.
Eliminacje w kategorii „WOKAL” wygra³a uczennica Anna Czarny. Obecnie ma
okazjê prezentowaæ swój repertuar na uroczystoœciach szkolnych, gminnych i na
przegl¹dach piosenek. Jej repertuar tworz¹
piosenki: „Kawiarenki”, „Ma³goœka”,
„Konik”, „Powiadajom, ¿ech je piêkno”
oraz „Babilon”. Wszystkim utalentowanym dziewczynom pani Piwowarczyk
¿yczy dobrej zabawy oraz cudownej muzycznej przygody, a s³uchaczom mi³ego
dla oka i ucha odbioru.
B. M. Piwowarczyk
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Deszczowa Majówka
Tego dnia pogoda bardzo nas zawiod³a, ale nie zawiedli organizatorzy (Rada Rodziców z nauczycielami), wykonawcy i zgromadzona publika pod namiotem w Zielonym
Centrum w Krowiarkach.

Pod koniec festynu do g³osu doszli ch³opcy z
kl. V. Gitarê wzi¹³ w rêce Jakub, a na sto³ku
perkusisty zasiad³ Dominik. Wszyscy mogli
us³yszeæ brawurowe wykonanie „Domu
wschodz¹cego s³oñca” z repertuaru The
Animals. PóŸniej jeszcze Dominik z braæmi
Mateuszem i Marcelim oraz ich koleg¹
Tomkiem zabêbni³ jak prawdziwy rockowy
perkusista.

Nasi uczniowie z Krowiarek to artyœci w pe³nym
tego s³owa znaczeniu. Oprócz tañca
zaprezentowali siê oni w popisach muzycznych,
graj¹c na ró¿nych instrumentach: fletach,
saksofonie, akordeonie i keyboardzie. Tu
widzimy uczennicê kl.VI Judytê Krzesiwo
podczas gry na saksofonie tenorowym.

Pod czujnym okiem nauczycielki niemieckiego,
P. Moniki Dürschlag, w piêknych strojach
swoimi umiejêtnoœciami aktorskimi i
jêzykowymi popisywali siê uczniowie klas IV –
VI w inscenizacji o Kopciuszku, zwanego po
niemiecku Aschenputtel.

Atmosferê Majówki podgrzewali tañcz¹cy
uczniowie, którzy mimo panuj¹cego zimna
ogniœcie, z temperamentem wykonali bardzo
ciekawe uk³ady taneczne, wg w³asnych
pomys³ów choreograficznych. Wystêpy te
spotka³y siê z g³oœnym aplauzem
zgromadzonych widzów.

Wiele radoœci wzbudzi³ konkurs pomnikowy,
gdzie dru¿yny mia³y za zadanie z papieru
toaletowego oraz ¿ywych ludzi, stworzyæ
pomnik. Na zdjêciu uwieczniono prace
zwyciêskiego zespo³u – pomnik Syrenki
Warszawskiej.

Nie brakowa³o uœmiechu na twarzach
tañcz¹cych przedszkolaków, których wystêp
rozgrza³ serca rodziców i dziadków.

Na koniec festynu zaprezentowa³ siê wszystkim rockowy zespó³ „Protokó³” – ale o
tym w innym artykule.
Warto odwiedziæ Krowiarki w czasie festynu Majówki, nie mo¿na narzekaæ na nudê,
na brak atrakcji (loteria, zuzka), na otoczenie; jedynie co mo¿e sprawiæ zawód to pogoda.
helutka@ & mirotr@
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Informacja dla
wynajmuj¹cych
lokale mieszkalne
Od dnia 1 stycznia 2008r. gminy
maj¹ obowi¹zek publikacji informacji
o stawkach czynszu najmu lokali mieszkalnych nienale¿¹cych do publicznego zasobu mieszkaniowego, tj. niestanowi¹cych w³asnoœæ jednostek samorz¹du terenowego, samorz¹dowych
osób prawnych tych jednostek, Skarbu
Pañstwa lub pañstwowych osób prawnych. Obowi¹zek ten wynika z zapisów
ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu Cywilnego.
W zwi¹zku z tym przypominamy zarz¹dcom i w³aœcicielom nieruchomoœci,
którzy wynajmuj¹ lokale mieszkalne,
¿e s¹ zobowi¹zani przekazywaæ gminom zestawienia czynszów. Wzór zestawienia okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.12.2007r.
w sprawie okreœlenia danych dotycz¹cych czynszów najmu lokali mieszkalnych nie nale¿¹cych do publicznego
zasobu mieszkaniowego, po³o¿onych
na obszarze gminy lub jego czêœci (Dz.
U. z 2007r. nr 250 poz.1873). Termin
przekazywania informacji to za I pó³rocze – do koñca lipca danego roku, za
drugie pó³rocze – do koñca stycznia
roku nastêpnego.
Bli¿sze informacje mo¿na otrzymaæ
w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie,
pok.nr 3 lub telefonicznie 0 32 419 80
89, wewn. 129.
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Wywiad z Agnieszk¹ i Adrianem Niewiera - laureatami
III Gali Przedsiêbiorców w kategorii: solidny produkt
Agnieszka i Adrian Niewiera – ma³¿eñstwo z 15-letnim sta¿em, dwóch synów
Micha³ i Robert oraz córka Marta, wspólnie prowadz¹ gospodarstwo ogrodnicze
„Pelargonium” w Samborowicach

Agnieszka i Adrian Niewiera podczas Gali - z
otrzyman¹ statuetk¹

Jaka by³a Pañstwa reakcja, kiedy dowiedzieliœcie siê, ¿e zostan¹ laureatami Gali
Przedsiêbiorców?
Byliœmy bardzo mile zaskoczeni szczególnie z kategorii, w jakiej nominacjê uzyskaliœmy, czyli solidny produkt. PóŸniej
nasz³y nas jednak w¹tpliwoœci czy jako jedni z kilku ogrodników naszej gminy ju¿ zas³ugujemy na ten tytu³. Co do solidnoœci, to
myœlimy, ¿e naprawdê dok³adamy starañ by
nasze kwiaty by³y zawsze piêkne i zadbane.

Co uwa¿aj¹ pañstwo za swój najwiêkszy sukces?
Najwiêkszym naszym sukcesem jest chyba zaufanie, jakim nas darz¹ nasi klienci, a
to z kolei zosta³o wypracowane przez wiele
lat zbierania doœwiadczeñ, solidnej codziennej pracy i czasu, jaki poœwiêcamy kupuj¹cym nasze produkty. Gospodarstwo przejête po rodzicach od 1991 roku zmienia³o
swoj¹ produkcjê z warzywnej na kwiatow¹.
To w³aœnie wtedy przywiezione zosta³y z
Niemiec pierwsze sadzonki pelargonii, które rosn¹ u nas do dziœ. W miarê up³ywu czasu potrzeby rynku by³y coraz wiêksze, wiêc
powiêkszyliœmy produkcjê i wprowadzaliœmy nowsze odmiany kwiatów. Problemem
wszystkich producentów jest mo¿liwoœæ
dobrej sprzeda¿y tego, co wytwarzamy. Pocz¹tkowo nasze kwiaty sprzedawane by³y
na targowiskach, póŸniej wpadliœmy na pomys³ by prowadziæ sprzeda¿ obwoŸn¹ i tak
jeŸdziliœmy starym ¯ukiem po wsiach ca³ego powiatu, gdzie po kilku latach nasze gospodarstwo by³o ju¿ dobrze znane. W koñcu spróbowaliœmy sprzeda¿y prosto z naszego ogrodnictwa w Samborowicach i tu
znowu mo¿emy powiedzieæ o zaufaniu, które sprawi³o, ¿e nasi klienci zaczêli przyje¿d¿aæ do nas, by kupowaæ œwie¿e kwiaty
prosto ze szklarni. Tak jest w³aœnie do dziœ,
z czego jesteœmy bardzo zadowoleni.
A jakie s¹ pañstwa najbli¿sze plany zwi¹zane z prac¹?

Mocne uderzenie z Krowiarek
Mocne uderzenie kojarzy siê z muzyk¹
rockow¹. I taki rodzaj muzyki zaczêli graæ
m³odzi ch³opcy z naszej gminy.
Pocz¹tek zespo³u o nazwie „Protokó³”
mia³ miejsce jesieni¹ ub. roku, kiedy to Sergiusz, Marceli i Patryk, trzej gitarzyœci spotkali siê razem w szkole w Krowiarkach i
zaczêli wspólne granie. Po pierwszych próbach do³¹czy³ z perkusj¹ Mateusz, a pocz¹tkiem grudnia Przemek jako wokalista. W
tym sk³adzie pokazali siê po raz pierwszy w
Paw³owie, na czêœci szkolnej Przegl¹du Kolêdowego. No, by³o g³oœno i naprawdê rockowo.
Kolejne tygodnie to wielogodzinne próby w soboty, niedziele i praktycznie w ka¿dym wolnym czasie. Zespó³ zacz¹³ siê zgrywaæ razem, harmonizowaæ i graæ kanony rocka w nieco zmienionej aran¿acji. A szko³a
udostêpni³a miejsce, trochê nag³oœnienia i
uprzedzi³a s¹siadów o trwaj¹cych próbach.
W marcu nast¹pi³a pierwsza zmiana, zespó³ opuœci³ Przemek. Ch³opcy zaczêli szukaæ nowego wokalisty. I tu niespodzianka,
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w kwietniu do³¹cza … wokalistka, Hania z
raciborskiego gimnazjum. Pierwsze próby
z nowym wokalem i … coœ niesamowitego,
dziewczyna idealnie wpasowa³a siê w styl
zespo³u.
Co prawda na dzieñ dzisiejszy graj¹ „Covery”, ale graj¹ r e w e l a c y j n i e. W ich
repertuarze znajdujemy utwory takich „tu-

Wœród planów s¹ dalsze modernizacje
gospodarstwa, które s¹ konieczne do utrzymania wysokiej jakoœci naszych roœlin.
Wprowadzanie nowych rozwi¹zañ technicznych pozwoli równie¿ na zmniejszenie nak³adów pracy. Zamierzamy równie¿ nadal
poszerzaæ ofertê kwiatów i kwitn¹cych drzewek kwiatowych, których jesteœmy nielicznymi producentami na rynku roœlin ozdobnych.
Czego mo¿na w takim razie pañstwu
¿yczyæ?
Najwa¿niejsze to zdrowie i si³y do realizacji planów, które przy udziale Opatrznoœci Bo¿ej pozwol¹ na dalsze wspólne rodzinne prowadzenie gospodarstwa, by hodowla kwiatów by³a nadal nasz¹ pasj¹ i
mo¿liwe by³o pogodzenie z ni¹ wielu naszych innych obowi¹zków i zajêæ.
W takim razie tego wszystkiego z ca³ego
serca pañstwu ¿yczymy, bardzo dziêkuj¹c
za poœwiêcony czas.
My równie¿ dziêkujemy za mo¿liwoœæ
prezentacji, a organizatorom III Gali za nasz¹
nominacjê do nagrody i dba³oœæ o promocjê lokalnych przedsiêbiorców. Pozdrawiamy czytelników, mieszkañców gminy oraz
naszych klientów, ¿ycz¹c wszystkim zawsze
ukwieconych domów i ogrodów!
g.s.
Kolejni laureaci Gali w nastêpnych
numerach G³osu Gminy

zów” rocka jak AC DC, T-Love, Piersi, D¿em
(tu akurat blues), Hey.
Mieliœmy ich okazjê pos³uchaæ podczas
VIII Eko - Targów oraz na rodzinnej Majówce w Krowiarkach.
W tej chwili zespó³ przygotowuje siê do
I Przegl¹du Zespo³ów Amatorskich w Raciborzu, w pi¹tek 30 maja. Trzymamy za nich
kciuki!
M.Otrêba

Sk³ad zespo³u: Hania – wokal; Sergiusz – gitara prowadz¹ca; Mateusz – perkusja; Marceli – bas;
Patryk – gitara rytmiczna.
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Z sesji
Rady Gminy
W dniu 18 kwietnia b.r. odby³o siê XIV
posiedzenie Rady Gminy Pietrowice, na którym podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y dotycz¹ce m.in.:
1) przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za rok 2007 oraz udzielenia
Wójtowi absolutorium z tego tytu³u
2) przyjêcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pietrowice Wielkie na lata
2007-2013
3) zbycia w drodze przetargu nieruchomoœci stanowi¹cej teren zabudowy i rolê o
³¹cznej powierzchni 0,1230ha po³o¿onej
w miejscowoœci Samborowice
5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji na realizacjê zadañ administracji rz¹dowej zwi¹zanej z prowadzeniem biura paszportowego, które zakresem swojej dzia³alnoœci
obejmuje gminê Pietrowice Wielkie
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu w formie dotacji na realizacjê zadañ w³asnych w zakresie dróg
publicznych – remont drogi powiatowej
Krowiarki-Maków-Paw³ów
7) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Pietrowice Wielkie na lata 20082015

Zmiana
warty
Jak podaje „Rzeczpospolita” w kwietniu b.r. mia³y miejsce wybory na przewodnicz¹cego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego Niemców na Œl¹sku Opolskim.
Koniecznoœæ przeprowadzenia wyborów
nast¹pi³a w zwi¹zku z rezygnacj¹ dotychczasowego przewodnicz¹cego – Henryka
Krolla, który piastowa³ tê funkcjê 17 lat.
Zwyciêzc¹ wyborów zosta³ Norbert
Rasch, wygrywaj¹c przewag¹ 8 g³osów nad
kontrkandydatem – Ryszardem Galla.
Nowy przewodnicz¹cy ma 37 lat, dotychczas by³ m.in. wiceburmistrzem Prószkowa pod Opolem, jest radnym sejmiku i sekretarzem Prószkowa. Jego wizja dalszej
przysz³oœci TSKN jest zgo³a odmienna od
wizji jego poprzednika: deklaruje chêæ
prowadzenia w wiêkszym stopniu dzia³añ
spo³ecznych i kulturalnych, a mniej anga¿owania siê w politykê.
G.Seidel
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„Marzeneczka
krasna”
W Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich w ostatnim okresie czasu zosta³ utworzony k¹cik regionalny, który ma na celu
przybli¿yæ wszystkim wychowankom
zwyczaje i tradycje naszego regionu. Same
dzieci przynosz¹ ró¿ne ciekawe akcesoria
od babci i dziadka, które wzbudzaj¹ du¿e
zainteresowanie i ciekawoœæ ka¿dego „malucha”. Jednak na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ zajêcia przygotowane przez Pani¹
Agnieszkê Koszela, która jako rodzic z
naszego przedszkola zaanga¿owa³a siê w
aran¿acjê bardzo ciekawego pokazu strojów ludowych naszego regionu. Dzieci
mia³y okazjê zobaczyæ rêcznie wykonane
piêkne wianki, chusty, a tak¿e wszystkie
„mazelonki” czyli ubrania, które by³y powszednim strojem w naszym regionie. Zajêcia przeplatane by³y zagadkami z jêzy-

Dzieñ podczas zajêæ z pani¹ A. Koszela w k¹ciku
regionalnym

ka gwary œl¹skiej, piosenkami o „Marzeneczce” czyli o zielonym gaiku, z którym
dziewczynki chodzi³y po wiosce w okresie przed Wielkanoc¹. Zajêcia bêd¹ kontynuowane systematycznie w ró¿nych innych formach przez ca³y okres pobytu
dzieci w przedszkolu i bêd¹ podstaw¹ do
zachowania tradycji naszego regionu od
najm³odszych lat.
Kubita E.

Pogram Festynu w Krowiarkach
po³¹czonego z Zawodami skoków konnych przez przeszkody
oraz prezentacj¹ zamku w Krowiarkach
28 i 29 czerwca (sobota, niedziela) w „Zielonym Centrum”
Sobota 28.06.2008 r.
17.00 - pokazy gaœnicze Stra¿y Po¿arnej
19.00 - zabawa taneczna, przygrywa zespó³ STANDARD z Bieñkowic
Niedziela 29.06.2008 r.
13.00 - rozpoczêcie zawodów konnych w skokach przez przeszkody
w kategorii LL-N i Potêga Skoku
14.00 - 15.00 - wystêp zespo³u muzycznego PROGRES z Cyprzanowa
15.00 - 16.00 - pokaz walk rycerskich
16.00 - 17.00 - prezentacja zamku w Krowiarkach i zamierzeñ inwestycyjnych
wz z jego renowacj¹
17.00 - 18.00 - Biesiada z Piotrem Scholzem
18.00 - 19.00 - wystêp zespo³u Duo Fenix
19.00
- wrêczanie nagród zwyciêzcom zawodów konnych
19.30
- zabawa taneczna
Ponadto dobrze zaopatrzony bufet, Zuzka z atrakcyjnymi nagrodami
i wiele innych, ciekawych atrakcji.
Serdecznie wszystkich zaprasza Rada So³ecka i OSP w Krowiarkach.

Oddaj¹c krew mo¿esz wyobraziæ sobie,
¿e ten cenny dar uratuje komuœ ¿ycie
Pomimo ogromnego postêpu medycyny, dot¹d nie uda³o siê wytworzyæ substancji, która w pe³ni zast¹pi³aby ludzk¹ krew.
Krew jest niezbêdna w wielu sytuacjach
np.: dla poszkodowanych w wypadkach,
przy wielu operacjach, przy przeszczepach
narz¹dów. Jedynym Ÿród³em krwi s¹ zdrowi ludzie, którzy rozumiej¹, ¿e oddanie
krwi to rodzaj pos³annictwa.
24 lutego zorganizowano w Oœrodku
Zdrowia w Pietrowicach Wielkich akcjê
honorowego oddawania krwi dla mieszkañców naszej gminy. Zg³osi³o siê 36
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osób, krew odda³y
32 osoby. Pracownicy Raciborskiego Centrum Krwiodawstwa pobrali
14,4 litra krwi.
Wszystkim osobom, które odda³y krew
sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Mamy nadziejê, ¿e akcja ta wpisze siê na
sta³e w kalendarz wydarzeñ naszej gminy.
J. Stojer

G³os Gminy

Kronika Policyjna
W miesi¹cu marcu 2008 roku funkcjonariusze tutejszego Posterunku Policji otrzymali zg³oszenie o wybiciu szyby w drzwiach
w sklepie spo¿ywczym. Sprawca zosta³ ustalony i zatrzymany.
W dniu 11 kwietnia 2008 r. policjanci zatrzymali w Paw³owie na gor¹cym uczynku
przestêpstwa mê¿czyznê, który kierowa³ samochodem pomimo zakazu wydanego przez
S¹d.
W dniu 21 kwietnia br dokonano kradzie¿y z w³amaniem do budynku Szko³y Podstawowej w Cyprzanowie gdzie dokonano
kradzie¿y pieniêdzy.
W miesi¹cu marcu i kwietniu 2008 roku
funkcjonariusze policji zatrzymali 6 nietrzeŸwych u¿ytkowników dróg.
Posterunek Policji w Pietrowicach Wielkich ostrzega, ¿e w czasie wakacji mieszkañcy tutejszej gminy mog¹ staæ siê ofiarami przestêpstw. Aby tego unikn¹æ Policja radzi:
I. Osobom wyje¿d¿aj¹cym na wakacje:
1.W³aœciwie zabezpieczyæ mieszkanie/
dom, s¹siada poprosiæ o dozorowanie pozo-

stawionego mienia.
2.W pojazdach nie pozostawiaæ na „widoku” portfeli, torebek oraz innych przedmiotów, jak równie¿ sprzêtu audio, gdy¿
przedmioty takie mog¹ prowokowaæ w³amywaczy.
3.W czasie podró¿y œrodkami transportu
publicznego w³aœciwie zabezpieczyæ baga¿,
pieni¹dze i dokumenty przechowywaæ w
wewnêtrznych kieszeniach, unikaæ w czasie wsiadania t³oku, gdy¿ mo¿e byæ on wywo³any sztucznie przez kieszonkowców.
4.Podró¿uj¹c w³asnym pojazdem w czasie przerw w podró¿y unikaæ miejsc ustronnych, nie oœwietlonych, nie pozostawiaæ
pojazdu bez dozoru.
II. Pozostaj¹cym na miejscu:
1.Wzmóc czujnoœæ s¹siedzk¹, zwracaæ
uwagê na osoby obce, które pod ró¿nymi
pretekstami wchodz¹ na posesje. Szczególn¹ opiek¹ s¹siedzk¹ nale¿y obj¹æ osoby
starsze, które czêsto s¹ oszukiwane.
2. Ze wzglêdu na fakt, ¿e na naszym rejonie najczêœciej kradzione s¹ pojazdy na zagranicznych rejestracjach Policja proponuje, aby pojazdy goœci z zagranicy w razie
mo¿liwoœci nie by³y parkowane na widoku

tj. na drodze przed bram¹, zwracaæ uwagê
na pojazdy jad¹ce z ty³u od d³u¿szego czasu, gdy¿ informuje to potencjalnych z³odziei gdzie samochód jest parkowany na
noc.
W razie wyjazdów na zakupy wybieraæ
parkingi dozorowane.
Wyczuliæ w³aœcicieli pojazdów na niebezpieczeñstwo kradzie¿y na tak zwan¹
st³uczkê: mechanizm ten polega na tym, ¿e
sprawcy doprowadzaj¹ do drobnej kolizji
najczêœciej przez najechanie na ty³ pojazdu, doprowadzaj¹c do zatrzymania pojazdu, obezw³adniaj¹ kierowcê, po czym kradn¹
samochód.
Na podobne skutki nara¿ony jest kierowca, który reaguje na podejrzane informacje
dot. awarii ko³a lub tym podobne.
Rodziców prosi siê, a¿eby w okresie wakacji wzmogli kontrole nad swoimi pociechami, gdy¿ dzieci s¹ nara¿one na wiele
pokus i na³ogów. M³ody cz³owiek pozbawiony w³aœciwej opieki, bêd¹cy pod wp³ywem „z³ego towarzystwa” siêga po u¿ywki
tj. papierosy, alkohol, narkotyki. Nieletni
bêd¹cy pod wp³ywem tych u¿ywek niejednokrotnie staj¹ siê ofiarami przestêpstw lub
te¿ sami ³ami¹ prawo.
Doros³ym przypomina siê, ¿e podawanie alkoholu nieletnim jest przestêpstwem.
Wyk.KZ/PP

Og³oszenie p³atne

BIURO PRAWNE
mgr Krzysztof Chrzanowski
Szanowni Pañstwo w zwi¹zku ze stale rozwijaj¹cym siê na rynku zapotrzebowaniem na us³ugi prawnicze,
spowodowanym nieustannymi zmianami przepisów zarówno materialnych jak i proceduralnych oraz trudnoœciami interpretacyjnymi, chcia³bym zaoferowaæ us³ugi mojego biura w zakresie obs³ugi prawnej osób
fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Forma wspó³pracy:
- doraŸna pomoc prawna
- obs³uga na zasadach umowy sta³ej obs³ugi prawnej

Oferowane us³ugi:
udzielanie bie¿¹cych porad prawnych,
sporz¹dzanie opinii,
prowadzenie postêpowañ s¹dowych, egzekucyjnych i administracyjnych w imieniu zleceniodawcy,
prowadzenie negocjacji,
projektowanie i opiniowanie dokumentacji dotycz¹cej dzia³alnoœci podmiotu gospodarczego
projektowanie treœci pism wystosowywanych przez zleceniodawcê,
sygnalizowanie o ujawnionych nieprawid³owoœciach w ramach prowadzonych przez zleceniodawcê dzia³añ,
wykonywanie innych czynnoœci zleconych
Specjalizacja w zakresie prawa: podatkowego, cywilnego, administracyjnego,
gospodarczego, pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych

48-130 Kietrz ul. G³ubczycka 17, tel./fax. 077 485 44 94, tel. kom. 694 558 653
G³os Gminy
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Aby przysz³a w koñcu wiosna!
Uczniowie Zespó³u Szkolno- Przedszkolnego w Krowiarkach przywitali wiosnê w nieco inny sposób ni¿ to zazwyczaj
bywa. We wtorek, 1 kwietnia, odby³y siê
konkursy w trzech kategoriach:
konkurs na najpiêkniejszy rysunek
przedstawiaj¹cy Pani¹ Wiosnê. Wziêli w
nim udzia³ uczniowie klas I – III, konkurs
na najciekawsz¹ wiosenn¹ fryzurê oraz
konkurs na najbardziej pomys³ow¹ kolekcjê sk³adaj¹c¹ siê z wiosennego stroju i
wiosennej fryzury, w którym wziêli udzia³
uczniowie klas IV – VI. Tego dnia dziewczyny mia³y przeœlicznie uplecione w³osy, na których jakby zakwit³a wiosna, stroje by³y pokryte kwiatami, motylami i innymi motywami wiosennymi. Jedyny mêski uczestnik wygl¹da³, jak ocenili koledzy z klasy, jak znany z filmu SHREK,
poniewa¿ pomalowa³ swoj¹ twarz zielon¹
farbk¹, co by³o symbolem zielonej, wiosennej trawy. Pomys³owo przebrani
uczestnicy prezentowali siê przed liczn¹
publicznoœci¹ sk³adaj¹c¹ siê z uczniów i
nauczycieli Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Krowiarkach, a do najm³odszej
publicznoœci nale¿eli przedszkolacy, którzy g³oœno bili brawa swoim starszym ko-

legom i kole¿ankom. Pokaz mody mia³
miejsce na wybiegu przypominaj¹cym
³¹kê utkan¹ kwiatami. W pierwszej kategorii zwyciê¿y³a uczennica klasy II, Justyna Kocur. W dwóch pozosta³ych kategoriach pierwsze miejsca zdoby³y Karolina Ziegler i Judyta Krzesiwo, drugie miejsca nale¿a³y do Patrycji Solisz i Lindy
Grytner, a trzecie miejsca zdobyli Magda

Uczestnicy konkursu prezentuj¹ swój wiosenny image

318 mln euro do wziêcia
To warto i trzeba wiedzieæ. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2 kwietnia br. wyda³
rozporz¹dzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Zwiêkszenie wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej”. Wartoœci dodanej, czyli takiej, jak¹
uzyskuje przedsiêbiorca zajmuj¹cy siê przetwórstwem lub handlem hurtowym produktami rolnymi. Pomoc ta objêta jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013, a ogólna kwota na ni¹ przeznaczona, wynosi 1 100 mln euro. Do dyspozycji na ten rok jest 318 mln.
Kto mo¿e ubiegaæ siê o pomoc finansow¹
lub inaczej, kto mo¿e zostaæ beneficjentem
dzia³ania „Zwiêkszenie wartoœci dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leœnej”?
Ka¿dy, kto dzia³a jako przedsiêbiorca i
prowadzi przedsiêbiorstwo. Przedsiêbiorstwo mikro zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 10 pracowników i maj¹ce obrót roczny nie przekraczaj¹cy 2 mln euro, przedsiêbiorstwo
ma³e tj. takie, które zatrudnia mniej ni¿ 50
osób z rocznym obrotem nie przekraczaj¹cym 10 mln euro, œrednie - zatrudniaj¹ce
poni¿ej 250 pracowników z rocznym obro-
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Miszczak i Witek Szczepañski. Po rozdaniu nagród uczniowie wraz z wychowawcami udali siê do klas w celu u³o¿enia hase³
witaj¹cych wiosnê. Podsumowaniem uroczystoœci by³o przedstawienie przygotowanych hase³ i wyruszenie z Marzann¹ na
pochód po ulicach wsi. W ten sposób nasza szko³a wita³a d³ugo oczekiwan¹ wiosnê.
Monika Dürschlag

tem nie przekraczaj¹cym 43 mln euro lub
tzw. przedsiêbiorstwo œrednio-du¿e, zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 750 pracowników lub posiadaj¹ce obrót nie przekraczaj¹cy 200 mln
euro przeliczonej na z³otówki.
Pomoc mo¿e byæ udzielona w wysokoœci od 25 do 50 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych, objêtych refundacj¹.
O tê najwy¿sz¹, czyli zwrot po³owy zainwestowanych pieniêdzy mog¹ ubiegaæ siê
przedsiêbiorstwa przetwórcze, które bêd¹
mia³y zawarte umowy d³ugoterminowe z
grupami producenckimi, organizacjami producentów owoców i warzyw lub sami tak¹
grup¹ producenck¹ bêd¹.
Myœl¹c o pomocy finansowej objêtej
dzia³aniem „Zwiêkszenie wartoœci dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leœnej” trzeba wiedzieæ, jakie projekty mog¹ byæ objête t¹ pomoc¹. „Poradnik dla beneficjentów”
tego dzia³ania, wydany przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
mówi, ¿e pomoc mo¿e byæ przyznana, jeœli
projekt:
- dotyczy przetwórstwa i wprowadzenia do
obrotu (handlu) produktów rolnych w zakresie okreœlonym w Programie, przy czym
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produkt bêd¹cy wynikiem przetwarzania
powinien byæ równie¿ produktem rolnym;
- zwi¹zany jest z modernizacj¹ lub budow¹
zak³adów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego
produktami rolnymi;
- prowadzi do poprawy ogólnych warunków
przedsiêbiorstwa, czego odzwierciedleniem bêdzie wzrost wartoœci dodanej brutto;
- spe³nia wszystkie wymagania okreœlone
przepisami prawa, maj¹ce do niego zastosowanie;
- realizowany jest w zak³adzie spe³niaj¹cym
obowi¹zuj¹ce standardy higieniczno-sanitarne, ochrony œrodowiska i dobrostanu
zwierz¹t;
- nie zosta³ rozpoczêty przed dniem z³o¿enia wniosku o przyznanie pomocy;
- nie dotyczy sprzeda¿y detalicznej;
- nie jest finansowany z udzia³em innych
œrodków publicznych.
W przypadku projektów zak³adaj¹cych
wzrost mocy produkcyjnej przyznanie pomocy jest uwarunkowane dodatkowo udokumentowaniem bazy surowcowej oraz
wykazaniem mo¿liwoœci zbytu planowanej
produkcji.
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
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Szkol¹ siê i pomagaj¹
Ochotnicze stra¿e po¿arne s¹ organizacjami nios¹cymi pomoc w ka¿dym czasie
i wszystkim, którzy tej pomocy potrzebuj¹.
Obecnie stra¿ po¿arna zarówno zawodowa jak i ochotnicza to ju¿ nie jednostka,
która walczy tylko z po¿arami, ale niesie
pomoc w ka¿dej trudnej sytuacji. Stra¿acy
dzia³aj¹ przy po¿arach, powodziach, wichurach, wypadkach drogowych oraz wielu innych nietypowych zdarzeniach, jak
np. likwidacja gniazd os czy szerszeni.
Zwiêkszenie zakresu wykonywanych
przez stra¿aków zadañ musi byæ poprzedzone odpowiednim przygotowaniem teoretycznym. Temu w³aœnie s³u¿¹ organizowane ró¿nego typu szkolenia stra¿aków
ochotników.
Ka¿dy stra¿ak mog¹cy braæ udzia³ w
akcjach ratowniczo-gaœniczych musi mieæ
ukoñczony co najmniej tzw. kurs podstawowy organizowany w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Raciborzu. Jednak jak wiadomo, ci¹gle mamy

do czynienia z nowymi wyzwaniami. W
zwi¹zku z tym organizowane s¹ ró¿nego
rodzaju szkolenia dodatkowe. W gminie
Pietrowice Wielkie, w roku bie¿¹cym odby³y siê dwa takie szkolenia. Pierwsze zosta³o zorganizowane w dniu 22 lutego w
sali OSP Pietrowice Wielkie. Szkolenie to
przeprowadzi³ kpt. Roland Kotula z KP PSP
w Raciborzu. Tematyka szkolenia obejmowa³a zagadnienia zwi¹zane z typowymi
zagro¿eniami wystêpuj¹cymi na terenie
gminy i powiatu. Dodatkowym zagadnieniem by³y kwestie zwi¹zane z u¿yciem
sprzêtu ochrony dróg oddechowych podczas akcji ratowniczo-gaœniczych. W szkoleniu tym uczestniczy³a bardzo du¿a liczba stra¿aków ochotników dzia³aj¹cych w
jednostkach OSP na terenie gminy Pietrowice Wielkie. Drugim szkoleniem by³o
szkolenie zorganizowane równie¿ w sali
OSP Pietrowice Wielkie dnia 18.03.2008r.
pod k¹tem zabezpieczenia porz¹dku i kierowania ruchem podczas procesji konnej

Noc Andersena
Po raz kolejny najm³odsi i zarazem najbardziej aktywni czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej uczestniczyli w Nocy
Andersena* . W imprezie, która odby³a siê
w nocy 4/5 kwietnia wziê³o udzia³ 20 dzieci z bibliotek w Makowie, Paw³owie i Pietrowicach. Impreza rozpoczê³a siê o godzinie 21.00 i trwa³a do godziny 8 rano.
Goœcinnie wyst¹pi³o Bractwo Rycerskie z
Raciborza, zaprezentowa³o uczestnikom
ówczesny tryb ¿ycia. Najm³odsi zobaczyli pokaz tañca w wykonaniu dziewcz¹t,
walkê na miecze rycerzy Gwardii Wareskeij, oraz taniec ognia – Fireschow - w wykonaniu Adama Koseli z Grupy Lunatycy.
Ka¿de z dzieci mia³o mo¿liwoœæ obejrzenia i przymierzenia rynsztunku rycerskiego. Kolejnym punktem imprezy by³y gry i
konkursy. Atrakcje, jakie zosta³y przygotowane dla dzieci przez Pani¹ Monikê Sofronów daleko odbiega³y od zwyk³ego
czytania zaœ posi³ki przygotowane przez
Pani¹ Elê Broda, choæ niewyszukane, cieszy³y siê du¿ym powodzeniem. Harce i
swawole milusiñskich trwa³y do godziny
4 rano kiedy to z trudem uda³o nam siê
po³o¿yæ dzieci spaæ. Pobudka by³a ju¿ o 7
rano - dzieci choæ pocz¹tkowo zaspane
chêtnie wziê³y udzia³ w porannym aerobiku, po którym ka¿dy szybciutko zjad³ œniadanie. Na zakoñczenie dziewczynki bior¹ce udzia³ w zabawie zosta³y mianowane
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Ksiê¿niczkami Królestwa Ksi¹¿ek zaœ
ch³opcy Rycerzami Królestwa Ksi¹¿ek.
Ma³gorzata Paletta
*„Noc Andersena" to przedsiêwziêcie
organizowane od kilku lat z okazji Miêdzynarodowego Dnia Ksi¹¿ki Dzieciêcej

oraz VIII edycji Eko-Targów w Pietrowicach Wielkich. Szkolenie to by³o podzielone na dwie czêœci. Pierwsz¹ czêœæ poprowadzi³ aspirant sztabowy z sekcji ruchu
drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Raciborzu. W ramach tego szkolenia
zosta³y przekazane informacje dotycz¹ce
tego, czego wolno, a czego nie wolno stra¿akom podczas zabezpieczania porz¹dku
w ruchu ulicznym i obs³ugi parkingów
oraz zasady kierowania ruchem, ³¹cznie z
przyjmowaniem odpowiedniej postawy i
wysy³ania umówionych i czytelnych dla
kierowców znaków. Druga czêœæ natomiast
by³a poœwiêcona ³¹cznoœci radiowej. Zagadnienia obejmowa³y zasady prowadzenia korespondencji radiowej na kana³ach
wykorzystywanych przez stra¿ po¿arn¹.
Tego typu szkolenia organizowane s¹
w gminie Pietrowice Wielkie ka¿dego roku
i ciesz¹ siê znacznym zainteresowaniem
ze strony stra¿aków ochotników. W szkoleniach tych uczestniczy równie¿ coraz
wiêksza liczba m³odych osób, którzy dopiero zaczynaj¹ swoj¹ s³u¿bê w szeregach
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
z.w.
obchodzonego w dniu urodzin najwiêkszego bajkopisarza H. Ch. Andersena.
G³ównym pomys³odawc¹ i organizatorem
imprezy jest Klub Bibliotek Dzieciêcych
Stowarzyszenia Bibliotekarzy i Pracowników Informacji w Republice Czeskiej. W
Polsce po raz pierwszy imprezê zorganizowano 5 lat temu w œl¹skich bibliotekach
publicznych. Nad ca³oœci¹ czuwa Biblioteka Œl¹ska, która jest koordynatorem
wszystkich prac.

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników Nocy Andersena

czerwiec 2008
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Pasowanie na Kolejne so³ectwa w globalnym
Ze sprzêtu komputerowego nieodp³atœwiecie
czytelników
nie mo¿e korzystaæ ka¿dy mieszkaniec
zdjêcie na str. 31
Wieloletni¹ tradycj¹ Bibliotek naszej
gminy jest organizowanie uroczystego
pasowania na czytelników uczniów klas
pierwszych. 1 kwietnia w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich odby³a siê
w³aœnie taka uroczystoœæ, w trakcie której
22 uczniów klasy pierwszej zosta³o oficjalnie czytelnikami. Bardzo mi³¹ niespodziank¹ dla wszystkich by³ program artystyczny, który przybli¿y³ dzieciom Mit o
Demeter przygotowany przez uczniów klas
IV-VI pod opiek¹ Pani Janiny Œlusarczyk
oraz oprawa muzyczna przygotowana
przez Pana Marcelego Reszkê. Podobne
uroczystoœci odby³y siê we wszystkich
Bibliotekach naszej Gminy: w Samborowicach 15 maja, w Paw³owie 26 listopada,
a w Krowiarkach 14 lutego.

KORNICE: Od 12 maja b.r. ka¿dy
mieszkaniec Kornicy mo¿e skorzystaæ z
pracowni komputerowej, znajduj¹cej siê
w œwietlicy wiejskiej przy ulicy Spó³dzielczej. Œwietlica zaopatrzona jest w dwa
komputery z dostêpem do Internetu, które
ofiarowa³ Urz¹d Gminy Pietrowice Wielkie. Opiekunem œwietlicy jest so³tys, pani
El¿bieta Hermet, która z pomoc¹ mê¿a oraz
ochotników zajê³a siê równie¿ remontem i
przygotowaniem ca³ego pomieszczenia.

Kornicy, szczególnie zaœ pani so³tys zaprasza miejscowe dzieci i m³odzie¿, aby
mog³y korzystnie zagospodarowaæ wolny
czas.
GRÓDCZANKI: równie¿ w tym so³ectwie œwietlica wiejska zosta³a wyposa¿ona w dwa komputery ze sta³ym ³¹czem, co
umo¿liwia p³ynne, bezproblemowe korzystanie z Internetu. Zachêcamy wszystkich
mieszkañców Gródczanek do korzystania
z komputerów– nieodp³atnie!
Marcela Kowol

Ma³gorzata Paletta

Dzieñ Kobiet
w Makowie
Ju¿ po raz drugi Rada So³ecka pod
wodz¹ Pana Antoniego Gincel, zorganizowa³a spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Panie nie zawiod³y i licznie zebra³y siê w
sobotê 8 marca br.
Spotkanie zosta³o zorganizowane w
Klubie, przy ciastku, kawie, akompaniamencie akordeonu p. Józefa Soboli i
wspólnym œpiewie, a zebrany dochód Panie postanowi³y przeznaczyæ na odnowienie naszego parafialnego Tabernakulum,
które wymaga kosztownego remontu.
Uzbierana kwota by³a kropelk¹ w morzu
potrzeb, ale uwa¿am, ¿e liczy siê pomys³,
za który pragnê bardzo serdecznie naszym
Paniom podziêkowaæ. Nasze so³ectwo
Maków zaczyna budziæ siê do ¿ycia w ca³ej swej okaza³oœci i to zarówno w aspekcie poczynionych prac inwestycyjnych,
takich jak w czynie spo³ecznym wykonany chodnik d³ugoœci 300 m, zielone centrum kultury, czy te¿ relacjach miêdzyludzkich. Wspiera nas mocno Wójt Wawrzynek i chwa³a mu za to, ¿e docenia spo³eczne zaanga¿owanie mieszkañców Makowa.
Nawet dzieci w przedszkolu jest wiêcej tak,
¿e nie grozi nam zapewne jego zamkniêcie. Ale przyrost naturalny to ju¿ nie jest
zas³uga Wójta, to zas³uga Makowian...
I oby tak dalej.
Leonard Malcharczyk
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Pomieszczenie komputerowe w kornickiej œwietlicy - przygotowane dla internautów

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Pietrowicach Wielkich ma
zaszczyt zaprosiæ wszystkich mieszkañców gminy na uroczystoœci
125 rocznicy za³o¿enia jednostki OSP Pietrowice Wielkie
Pietrowice Wielkie - plac GS
Program uroczystoœci:
Sobota 12 lipca 2008 r.
16.00 – zlot motocyklistów rejonu raciborskiego
17.00 – dyskoteka dla dzieci
20.00 – zabawa taneczna
Niedziela 13 lipca 2008 r.
8.45 – zbiórka delegacji OSP ze sztandarami oraz zaproszonych goœci na placu
przed remiz¹ OSP
9.00 – przemarsz do koœcio³a
9.30 – uroczysta jubileuszowa msza œwiêta, po mszy apel poleg³ych i zmar³ych
stra¿aków przy pomniku na placu koœcielnym oraz poœwiêcenie nowego
samochodu gaœniczego
11.00 – przemarsz do remizy i pami¹tkowe zdjêcie
13.00 – uroczysty apel z udzia³em zaproszonych goœci
14.00 – przemarsz ulicami Pietrowic
14.20 – rozpoczêcie festynu rodzinnego na placu GS, w programie m.in. wystêp
Francesco Napoli, Tobi. Nie zabraknie pokazów stra¿ackich oraz na zakoñczenie – pokazu sztucznych ogni.
Udzia³ w imprezie zapowiedzia³ Prezes Zarz¹du G³ównego OSP Waldemar Pawlak.
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Pietrowickie restauracje - cz. 5
Karczma w Pobiehowie
W poprzednim odcinku naszej opowieœci o starych karczmach wspominaliœmy
karczmê przy dzisiejszej ul. M³yñskiej.
Przypomnijmy, ¿e ulica ta by³a oficjalnie
nazywana „Große Seite”, a wiêc „Wielka
Strona”. W zwi¹zku z tym musimy jeszcze
napisaæ o drodze w kierunku Raciborza.
Dopiero od po³owy XIX wieku droga w
kierunku Raciborza biegnie ul. 1 Maja i
dalej ul. Raciborsk¹. Wczeœniej w kierunku Raciborza jecha³o siê t¹ „Wielk¹
Stron¹”, czyli dzisiejsz¹ ul. M³yñsk¹. Bieg³a ona jednak prosto, przecinaj¹c dzisiejsz¹ ul. Now¹ i tereny kolejowe, dochodzi³a do rzeki Psiny czy Cyny i to w miejscu bardzo p³ytkim, poniewa¿ by³o tam
rozlewisko. Koryto M³ynówki, po zasileniu m³yna, skrêca³o na wschód i na wysokoœci dzia³ki p. Posmyka ³¹czy³o siê z
Psin¹.
Przez rzekê prowadzi³ bród, który prowadzi³ prosto do dzisiejszej ul. Konopnickiej. Niektórzy Pietrowiczanie pamiêtaj¹
zapewne, ¿e naprzeciw ul. Konopnickiej
mo¿na by³o jeszcze niedawno przejechaæ
przez rzekê, aby dostaæ siê do ³¹k miêdzy
rzek¹ a terenami kolejowymi. Ta p³ycizna
na rzece s³u¿y³a dawniej tak¿e jako miejsce k¹pieli dla koni.
Za rzek¹ by³a ju¿ inna miejscowoœæ,
nazywaj¹ca siê „Pobiehow”, zaœ o ul. Konopnickiej mówiono „Napolejoñska cesta”
(droga Napoleona). Skoro by³a droga i rzeka nasuwa siê myœl o istnieniu tak¿e karczmy. Na dzia³ce, dzisiaj stanowi¹cej w³asnoœæ p. Eryka Manderli, oznaczonej kiedyœ jako „Pobiehof nr 3”, póŸniej „Zawodzie nr 9” sta³ „masywny dom z prawem
do wypalania wódki i szynkowania”. Jesz-

cze w XVIII w. tê karczmê kupi³ od w³aœcicieli folwarku Andres Kretschmer, przy
czym nie wiadomo, czy ‘Kretschmer’ by³o
nazwiskiem czy okreœleniem wykonywania zawodu: ‘karczmarz’. W umowie o
wykupie z pañszczyzny wystêpuje jako
„gorzelnik (Brenner) Andres”. W 1804 r.
karczmê kupi³ za 533 talary kolejny Andres – Chrzonscz. Samuel Juliusberger
naby³ tê karczmê za 370 talarów w 1830 r.
Ówczesny w³aœciciel „maj¹tku rycerskiego i królewski rotmistrz” Louis Bennecke zazdroœci³ zapewne ¯ydowi Juliusbergerowi dobrych interesów robionych w
pobiehowskiej karczmie, bo kupi³ j¹ w
1832 r. za 751 talarów. Zbudowanie torów
kolejowych zamknê³o mo¿liwoœæ dojœcia
od strony ul. M³yñskiej do ul. Konopnickiej. Tras¹ komunikacyjn¹ sta³ siê zbudowany most na rzece i ul. Raciborska. Na
skutek tego i karczma zapewne podupad³a. W 1853 r. dzia³kê z zabudowaniami
kupi³ Antoni Wieder, p³ac¹c za wszystko
zaledwie 300 talarów.
Mistrz piekarski Ferdinand Strauch
kupi³ dzia³kê po karczmie w 1870 r. Syn
Ferdinanda – Philipp Strauch, który przej¹³
nieruchomoœæ po ojcu w 1883 jest ju¿ zapisany jako „handlarz wêglem”. By³ tak¿e w³aœcicielem s¹siedniej dzia³ki, któr¹
w latach 1920. kupi³ Pawe³ Brych, handluj¹cy pocz¹tkowo tak¿e wêglem, ale
póŸniej by³ handlarzem byd³a.
Nieruchomoœæ po karczmie Strauch ju¿
po miesi¹cu sprzeda³ Wiktorowi Marcinkowi. W roku 1935 dzia³ka przesz³a do
r¹k rodziny Fuhs. Obecnie zajmuje j¹ rodzina Manderla.
Pawe³ Newerla

Wycinek zdjêcia satelitarnego Pietrowic z naniesionym przebiegiem „Wielkiej Strony” jako
przed³u¿enie ul. M³yñskiej. Trakt ten, do którego dochodzi odga³êzienie od dzisiejszego pl.
Dworcowego, prowadzi³ jako bród przez rzekê i dochodzi³ do ul. Konopnickiej. Na pó³noc od drogi
zaznaczono przebieg m³ynówki odprowadzaj¹cej wody od m³yna do rzeki.

G³os Gminy
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Jêzyki obce
oknem na
œwiat
Ju¿ od d³u¿szego czasu doniesienia
naukowców z ca³ego œwiata przekonuj¹
nas, ¿e wczesne rozpoczynanie nauki jêzyka przynosi szybsze i lepsze efekty. Dlatego przedszkolaki, nawet te z najm³odszych grup wiekowych, cztery razy w tygodniu bêd¹ przenosiæ siê myœlami do innego kraju, w którym trzeba w³adaæ „innym” jêzykiem.
Co do tego, ¿e naukê jêzyka powinno
siê zaczynaæ jak najwczeœniej, wiêkszoœæ
z nas nie ma ju¿ ¿adnych w¹tpliwoœci, a
je¿eli jeszcze jakieœ pozosta³y, warto pos³uchaæ ekspertów.
Anna Sasin - psycholog, Poradnia
Egocentrum: Na pewno w dzisiejszych
czasach jest du¿a presja na to, ¿eby dzieci
zaczyna³y jak najwczeœniej naukê, jak najwiêcej siê ró¿nych rzeczy uczy³y. Je¿eli
chodzi o jêzyki obce to rzeczywiœcie badania pokazuj¹, ¿e nie zagra¿aj¹ one w
¿aden sposób rozwojowi intelektualnemu
dziecka, wrêcz przeciwnie, sprzyjaj¹ temu
i jednoczeœnie rozwijaj¹ motywacjê dziecka.
Monika Paciorkowska - nauczycielka
jêzyka, Przedszkole ABC: Dzieci maj¹
tak¹ naturaln¹ zdolnoœæ uczenia siê jêzyków, poniewa¿ ucz¹ siê te¿ swego jêzyka
ojczystego i w ich mózgach wtedy najwiêcej siê tworzy po³¹czeñ, jest to dla nich
naj³atwiejsze i im szybciej zaczn¹, szczególnie do 6 roku ¿ycia, wtedy maj¹
wiêksz¹ zdolnoœæ opanowania jêzyka tak,
jak native speakerzy.
A wszyscy wiemy, jak wa¿na jest w dzisiejszych czasach ju¿ nawet nie dobra, ale
wrêcz rewelacyjna znajomoœæ jêzyków.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
rodziców od 1 wrzeœnia 2008r w przedszkolach na terenie Gminy Pietrowice
Wielkie, w których rodzice z³o¿yli dobrowolnie wnioski, na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej rozpocznie siê nieodp³atna nauka jêzyka niemieckiego dla dzieci w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
C. Pawlasek
- Inspektor ds. Oœwiaty
w Urzêdzie Gminy
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Szczypiornistki z Paw³owa Fina³
wojewódzki w
drugie w rejonie
15 marca na hali w Pietrowicach i 17
marca na hali przy ZS Rudnik odby³y siê
zawody sportowe uczniów szkó³ podstawowych w pi³ce rêcznej, które swój fina³
mia³y na szczeblu rejonu 18 kwietnia. Eliminacje do turniejów powiatowych uzyskali ch³opcy z Krowiarek i dziewczêta z
Paw³owa po sobotniej rywalizacji gminnej.
W poniedzia³ek na hali w Rudniku walka by³a zaciêta, a strzelenie bramki trudniejsze ni¿ w turnieju gminnym, ale szczególnie dziewczynom z Paw³owa wszystko
siê udawa³o. Wygra³y z Rudnikiem 7-1 i
awansowa³y do fina³u rejonu! Ch³opcy z
Krowiarek zajêli 3 miejsce. Awans do fina³ów turnieju ch³opców wywalczy³ Rudnik i KuŸnia Rac. Najlepsz¹ pi³kark¹ w
turnieju zosta³a Sandra Kalinicka z Paw³owa.

Nastêpnym etapem rozgrywek by³y fina³y rejonu, w którym dziewczêta z Paw³owa po fantastycznym meczu pokona³y
7-1 Œwierklany, a w finale zabrak³o trochê
si³ by pokonaæ odwieczne rywalki z Czerwionki –Czuchowa, gdy¿ mimo prowadzenia 3-1 po pierwszej po³owie ostatecznie
przegraliœmy 9-12, ale jesteœmy na drugim
miejscu w rejonie rybnicko-raciborskim.
Oto droga Mistrzów Gminy w pi³ce rêcznej: dziewczêta PAW£ÓW (droga od gminy do rejonu):
z Krowiarkami 14-4
z Pietrowicami 12-3
z Rudnikiem 7-1
z Œwierklanami 7-1
z Czerwionk¹ Czuchów 9-12
W.Zalewski

Sk³ad PAW£ÓW: Sandra Kalinicka, Emilia
Strzedu³a, Eva Lazar, Martyna Wilczek, Sylwia
Przyby³a, Natalia Kowaczek, Karolina Cichon,
Angelika £askarzewska, Malwina Zuber,
Paulina Gawe³ek, Basia WyŸnikiewicz,
Amanda Pitrasz, trener Wojciech Zalewski

Sk³ad KROWIARKI: Szwetka Roman,
£achowski Daniel, Szyd³owski Pawe³, Kowacz
£ukasz, Kosiba Konrad, Olbrich Jakub, Otrêba
Dominik, trener Teresa Koloch

e-paw³ów

Czekamy na dalsze inicjatywy!
Oto linki do stron paw³owskich:
www.pawlow.eu - ogólna strona o Paw³owie, prowadzenie: Marcin Gawe³ek, Robert Schmidt, Rafa³ Wiglenda
www.pawlow.eu/lks- LKS Paw³ów, prowadzenie: Aleksander Herud
www.pawlow.pl.tl - sport szkolny w Paw³owie, prowadzenie: Wojciech Zalewski
www.pawlow.opole.opoka.org.pl - strona
Parafii Paw³ów, prowadzenie: Ks.Zygmunt
Hupka
www.zsppawlow.webpark.pl - strona Zespo³u Szkolno - Przedszkolnego w Paw³owie, prowadzenie: Konrad Hajdasz.

Czasy siê zmieni³y... Dziœ prawie wszyscy serfujemy po stronach internetowych
www. Du¿¹ aktywnoœci¹ mo¿e poszczyciæ
siê so³ectwo Paw³ów, gdy¿ w ostatnim czasie powsta³o kilka nowych adresów www
z profesjonaln¹ obs³ug¹.
Mieszkañcy Paw³owa maj¹ dziœ mo¿liwoœæ zobaczyæ co dzieje siê na wsi, jaki
jest porz¹dek nabo¿eñstw, przeczytaæ relacjê z ostatniego meczu LKS-u, dowiedzieæ siê jakie to ostatnio sukcesy zanotowali w sporcie uczniowie Zespo³u Szkolno Przedszkolnego w Paw³owie, a tak¿e
odwiedziæ stronê www samej szko³y...
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tenisie w
Bielsko Bia³ej!
Na pocz¹tku marca w Pietrowicach
odby³ siê fina³ powiatu w tenisie sto³owym
zakoñczonym sukcesem dziewcz¹t ze
Szko³y w Paw³owie:
Dru¿ynowo dziewczêta:
1. PAW£ÓW
76 pkt.
2. KRZANOWICE
69 pkt.
3. GAMÓW
68 pkt.
4. KRZY¯ANOWICE
66 pkt.
14 marca na sali gimnastycznej w MOS
Sokó³ Racibórz odby³y siê zawody rejonowe w tenisie sto³owym bêd¹cymi zarazem eliminacjami do imprezy fina³owej
województwa œl¹skiego. Nasze dziewczêta w sk³adzie SANDRA KALINICKA, EVA
LAZAR, EMILIA STRZEDU£A i MARTYNA WILCZEK wygra³y ten etap rozgrywek - fina³ rejonu zajmuj¹c indywidualnie nastêpuj¹ce miejsca:
1 miejsce: SANDRA KALINICKA
4 miejsce: MARTYNA WILCZEK
5 miejsce: EMILIA STRZEDU£A
11 miejsce: EVA LAZAR
Na fina³ województwa œl¹skiego w/w
dziewczêta pojecha³y do Bielska Bia³ej.
Startowa³y 32 zespo³y przewa¿nie kluby sportowe, z którymi „nasze gwiazdy”
toczy³y wyrównane boje. Ostatecznie SP
Paw³ów zosta³ sklasyfikowany na 9 miejscu w województwie – nale¿y pamiêtaæ
jednak, ¿e wczeœniej wygra³y etap gminny, powiatowy i rejonowy! Wielkie Gratulacje!
W. Zalewski

Finalistki województwa œl¹skiego w Bielsku:
Sandra Kalinicka, Emilia Strzedu³a, Martyna
Wilczek, Eva Lazar

G³os Gminy

Czwórbój lekkoatletyczny
w Samborowicach

Do biegu na 1000 m przygotowani s¹ najm³odsi
lekkoatleci: Michael Dokupil, Eliasz Ziêtek,
Pawe³ Grela, Karol Zemelka, Mateusz Polok i
Mateusz Nawrat

W tym skoku Pawe³ Gawe³ek osi¹gn¹³
rekordowe 4m 16cm!

Z udzia³em 40 uczniów szkó³ podstawowych w sobotê 17 maja odby³ siê gminny etap czwórboju lekkoatletycznego na
œwietnie przygotowanym szkolnym boisku
w Samborowicach. Uczniowie rywalizowali w czterech konkurencjach lekkoatletycznych: biegu na 60 metrów, skoku w dal,
rzucie pi³k¹ palantow¹ i biegu d³ugodystansowym (dziewczêta 600 m /ch³opcy
1000 m). Rywalizacjê dru¿ynow¹ zarówno wœród dziewcz¹t i ch³opców wygrali
uczniowie z Paw³owa przed Samborowicami i Paw³owem II. Dru¿yny z Pietrowic i
Krowiarek nie startowa³y.
Indywidualnie najlepszymi lekkoatletami zostali:
Ch³opcy:
1.Pawe³ Gawe³ek
Paw³ów
199 pkt
2.Mateusz Polok
Samborowice 168 pkt
3.Daniel Kolonko Paw³ów
156 pkt
Dziewczêta:
1.Martyna Wilczek Paw³ów
199 pkt

2.Sabina Krzy¿ok Samborowice 158 pkt
3.Emilia Strzedu³a Paw³ów
155 pkt

Dramatyczna walka o 1 miejsce w biegu na
600m pomiêdzy Emili¹ Strzedu³a a Sabin¹
Krzy¿ok

G³os Gminy

Podczas imprezy uczniowie pobili swoje rekordy ¿yciowe, a po zawodach lekkoatletycznych otrzymali poczêstunek, napoje, puchary i dyplomy, a potem …zagrali jeszcze turniej pi³karski.
Cenne wyniki by³y mo¿liwe do uzyskania dziêki œwietnej organizacji imprezy,
któr¹ przygotowa³a Pani Jola Burdzy - nauczyciel w-f miejscowej szko³y.
Uczniowie z Paw³owa trzy dni póŸniej
rywalizowali w finale rejonu na bie¿ni
SMS nr 8 w Raciborzu, gdzie w stawce 10
dru¿yn dziewczêta stanê³y na podium!
Zajê³y trzecie miejsce w sk³adzie: Emilia
Strzedu³a, Sylwia Przyby³a, Sandra Kalinicka, Martyna Wilczek, Natalia Kowaczek i Karolina Cichon, a ch³opcy zajêli 5
miejsce.
W.Zalewski

Zmêczony ale szczêœliwy - zdaje siê mówiæ
zwyciêzca biegu na 1000m Daniel Kolonko
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Danone Cup
- fina³ woj.
œl¹skiego
W maju na boiskach w ca³ej Polsce odbywa³y siê eliminacje do Pucharu Mlecznego Startu Danone 2008. Z eliminacji rejonowych na boisku MOSiR Rybnik uda³o siê awansowaæ do fina³u wojewódzkiego tylko jednej dru¿ynie z powiatu raciborskiego - SP PAW£ÓW, która stworzy³a
pi³karsk¹ dru¿ynê 9-osobow¹ dziewcz¹t i
ch³opców (zgodnie z regulaminem) i wystartowa³a w finale wojewódzkim w Siemianowicach Œl¹skich!
W czwartek 8 maja odby³y siê mecze
fina³owe, które zgromadzi³y 48 dru¿yn.
Poziom rozgrywek by³ bardzo wysoki,
gdy¿ na tym szczeblu wiêkszoœæ dru¿yn
to „narybek” takich dru¿yn jak Polonia
Bytom czy GKS Katowice.
Mimo, ¿e losowanie grupy by³o kompletnie nieszczêœliwe, to stawiliœmy przeciwnoœciom losu wszelkie si³y i szczêœliwi wróciliœmy z piêknymi koszulkami „Mleczny Puchar” i baga¿em tylko jednej bramki, gdy¿ przegraliœmy awans do
czo³owej 12-tki z GKS Jastrzêbie 0-1!!!
Mecz by³ niesamowicie emocjonuj¹cy niestrzelony karny, poprzeczki, s³upki i
dopiero w ostatniej minucie straciliœmy
bramkê... By³o 48 dru¿yn, a Paw³ów znalaz³ siê gdzieœ w po³owie stawki... jako
jedyna dru¿yna z naszego powiatu.
Oto nasza historia w tegorocznym turnieju Danone Cup 2008:
Œwierklany 4-0
Samborowice 5-0
MOSiR Jastrzêbie 2-5
GKS Jastrzêbie 0-1
Leszczyny 3-0
W.Zalewski

Dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: bramkarz Dawid Grabowski, Mateusz D³u¿niak, obrona
- Emilia Strzedu³a, Pawe³ Gawe³ek, Paulina
Gawe³ek, Martyna Wilczek, Dawid Dokupil,
pomoc - Dawid Przyby³a, Patryk Krautwurst,
Angelika £askarzewska, Malwina Zuber, atak
- Patrick GwóŸdŸ, Bartek Cycoñ, opiekun:
Wojciech Zalewski
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Koñcówka ciekawego
sezonu
Obecny sezon jest bardzo udany dla
naszego klubu. Wszystkie dru¿yny „Startu” pocz¹wszy od Trampkarzy M³odszych
i Starszych poprzez Juniorów M³odszych
i Starszych po Seniorów zajmuj¹ czo³owe
miejsca w swoich klasach rozgrywkowych.
Po grudniowych zmianach w zarz¹dzie
klubu, czyli zmianie prezesa, którym zosta³ Staniek Jan oraz wybranych przez zarz¹d nowych vice-prezesów: Pawlasek Wilibald, Wieczorek Joachim oraz Smuda
Bernard, klub przygotowywa³ siê na rundê wiosenn¹.
Trampkarze m³odsi, którymi zajmuje siê
Robert Antczak uplasowali siê ostatecznie na 4 pozycji za dru¿ynami m³odzie¿owymi Lysek, SALOS-a Pogrzebieñ oraz
Kobyli. Warto równie¿ wspomnieæ, i¿ nasi
najm³odsi kadeci ca³y sezon grali z o rok
starszymi przeciwnikami, co pokazuje jaki
talent w nich tkwi. Od nowego roku szkolnego jest planowane utworzenie klasy sportowej rocznika ’95 w Zespole Szkó³ w Pietrowicach co dopomo¿e szlifowania kolejnych talentów.
Trampkarze Starsi którzy pod wodz¹
Marka Klobuczka zajêli 4 miejsce w Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej organizowanym przez Podokrêg Racibórz na hali sportowo-widowiskowej w Pietrowicach Wielkich zakoñczyli sezon na bardzo dobrej 3
pozycji za dru¿ynami z Paw³owa i Gamowa wyprzedzaj¹c miêdzy innymi tak¹ dru¿ynê jak Unia Racibórz.
Druga dru¿yna prowadzona przez Marka Klobuczka czyli Juniorzy M³odsi po
bardzo dobrej jesieni, po której zajmowali

1 pozycjê w swojej klasie rozgrywkowej i
bardzo udanym Turnieju Halowym organizowanym przez Podokrêg Racibórz, w
którym zajêli 2 miejsce, obecnie zajmuj¹
3 pozycjê w lidze maj¹c jeszcze kilka spotkañ do rozegrania.
Najstarsza z dru¿yn m³odzie¿owych w
naszym klubie i zesz³oroczny mistrz Ligi
Juniorów czyli Juniorzy Starsi plasuj¹ siê
obecnie na 2 pozycji, trac¹ na obecny stan
rzeczy 2 punkty do zespo³u z Nêdzy. Warto równie¿ wspomnieæ ¿e podopieczni Piotra Poznañskiego maj¹ ju¿ pewny awans
do przysz³orocznej EKSTRALIGI Juniorów Starszych Podokrêgu Racibórz, gdy¿
maj¹ 17 punktów przewagi nad dru¿yn¹ z
KS RAFAKO, która obecnie zajmuje 5 (nie
daj¹ce awansu) miejsce, maj¹c do rozegrania jeszcze tylko 3 spotkania do koñca
sezonu.
Nasi Seniorzy po z³ym pocz¹tku rundy
wiosennej powrócili do wysokiej formy
wygrywaj¹c 8 ostatnich spotkañ z tego 5
ostatnich spotkañ do zera. Zajmuj¹ obecnie drug¹ pozycjê trac¹c 6 punktów do lidera z Przysz³oœci II Rogów, maj¹c natomiast komfortowe 8 punktowe prowadzenie nad 3 dru¿yn¹ w lidze. Dotychczas jeszcze nie wiadomo czy drugie miejsce jest
premiowane awansem bezpoœrednim czy
bara¿em o wy¿sz¹ klasê rozgrywkow¹.
Ju¿ teraz z góry serdecznie zapraszamy
wszystkich kibiców pi³ki kopanej na koñcówkê udanego sezonu dla Seniorów jak i
Juniorów i Trampkarzy.
Nastêpne wiadomoœci z Klubu ju¿ w
nowym sezonie pi³karskim.
Ze sportowym pozdrowieniem LKS
„START”.
M.& M. Pawlasek

Seniorzy LKS Start Pietrowice Wielkie. Stoj¹ od lewej: Ireneusz Olender –kierownik dru¿yny, Rafa³ Dro¿d¿,
£ukasz Bawo³, Jacek Kosiba, Marcin Ogierman, Grzegorz Kosiba, Remigiusz Danel, Artur P¹czko,
Zdzis³aw Marszolik. Poni¿ej od lewej: Miros³aw Wójcicki – trener, S³awomir Gronkiewicz, Marcin Moskal,
Pawe³ Filip, Kamil Piercha³a, Tomasz £abinowicz, Aleksander Pientka, Gabriel Dürschlag
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Sêdziowski
jubileusz...

Wieloletni sêdzia, Ludwik Majer pochodz¹cy z Kietrza i prowadz¹cy wiele spotkañ w Podokrêgu Raciborskim, jak i równie¿ sêdziuj¹cy nasze dru¿yny na naszym
stadionie przez wiele lat bêdzie obchodzi³
podczas meczu Juniorów M³odszych Pietrowice – Pstr¹¿na który odbêdzie siê 22
czerwca o godz. 11.00 na stadionie LKS
„START” swój 1500 mecz jako arbiter zawodów. Ten ju¿ 57 letni sêdzia zapisa³ siê
bardzo mocno w historii naszych kibiców
jak i we wspomnieniach wielu zawodników, którzy mieli przywilej byæ prowadzeni
przez tak doœwiadczonego sêdziego.
Z tej okazji Zarz¹d LKS „START” ¿yczy
mu kolejnych jubileuszy sêdziowskich.
W.P.

...i debiut
By³y zawodnik
LKS „START”, a
obecnie trener Juniorów Starszych,
zamieszka³y w
Pietrowicach
Piotr Poznañski
zaliczy³ pozytywnie testy teoretyczne oraz sprawnoœciowe i tym samym od rundy wiosennej obecnego sezonu jest ju¿ sêdzi¹ Podokrêgu Racibórz.
Z tej okazji zarz¹d LKS „START” ¿yczy
wiele spokojnych zawodów, jak i tylko
w³aœciwych decyzji podjêtych na boisku.
W.P.

G³os Gminy

Zachowujmy tradycjê wysy³ania
kartek œwi¹tecznych

Mi³a
niespodzianka

Taki to cel mia³ miêdzy innymi III Miêdzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny
„Kurki, baranki, zaj¹czki, pisanki - wielkanocne kartki malowanki”, w którym to
przedszkolacy z oddzia³u przedszkolnego ZSP w Krowiarkach wziêli udzia³ po
raz drugi.
Do organizatora konkursu - Przedszkola w Syryni - nadesz³o prawie 200 prac z
przedszkoli powiatu rybnickiego, wodzis³awskiego, raciborskiego i Katowic (konkurs og³oszono w województwie œl¹skim).
Przedszkolakom z Krowiarek i tym razem dopisa³o szczêœcie: w grupie wiekowej 3 i 4- latków Patrycja Janocha zdoby³a I miejsce ( w roku ubieg³ym - II miejsce
Natalia Czeka³a), a w grupie 5 i 6-latków II
miejsce przypad³o Agatce Zientek (Gregor £ukasz w roku ubieg³ym otrzyma³
wyró¿nienie).
Podczas odbierania dyplomów i nagród
przez tegorocznych laureatów w przemi³ej atmosferze stworzonej przez dyrekcjê
przedszkola, mog³am podziwiaæ wszystkie nades³ane prace.

Bardzo mi³¹ niespodziankê sprawi³y
nam dzieci z grupy zerowej z przedszkola
w Pietrowicach Wielkich. W Dniu Bibliotekarza maluchy odwiedzi³y Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ przynosz¹c nam ¿yczenia i przepiêkne laurki. Bardzo dziêkujemy za pamiêæ.
Ma³gorzata Paletta
i Monika Sofronów

Uzdolnione przedszkolaki: Agata Zientek i
Patrycja Janocha na tle prac

Muszê przyznaæ, ¿e komisja mia³a doprawdy twardy orzech do zgryzienia przy
wyborze najlepszych prac. Wszystkie by³y
na swój sposób piêkne, bardzo pomys³owe, wykonane ró¿nymi technikami plastycznymi. Brawo przedszkolacy! Tylko
tak dalej!
Macheta Urszula

Przedszkolaki z grupy „0” z bibliotekarkami z
Pietrowic Wielkich i wychowawczyni¹
Gabriel¹ Piecha

Smacznie i efektownie
Wœród bab wielkanocnych, mazurków,
galantyn i wielu innych wymyœlnych potraw panie ze Zwi¹zku Œl¹skich Kobiet
Wiejskich - Ko³o Kornice i Samborowice
reprezentowa³y nasz¹ gminê na „Pokazie
wielkanocnych potraw” w Sudole. Prezentacja o zasiêgu powiatowym mia³a miejsce 7 marca 2008r. w sali OSP Sudó³, a
zorganizowana zosta³a przez Starostwo Powiatowe wraz z Oœrodkiem Doradztwa
Rolniczego. Nasze gospodynie zaskoczy³y wszystkich mnogoœci¹ wystawianych
potraw, ich ró¿norodnoœci¹ oraz, niejednokrotnie, oryginaln¹ kompozycj¹ smakow¹. Na pochwa³ê zas³uguje równie¿ estetyka prezentacji w³asnego sto³u i ciesz¹ce oko dekoracje w konwencji zbli¿aj¹cych siê wówczas Œwi¹t Wielkanocnych.
W kilka dni póŸniej ze œwie¿ymi wypiekami i wielkanocnymi potrawami panie uczestniczy³y w pokazie sto³ów wielkanocnych organizowanym corocznie
przez Zwi¹zek Œl¹skich Kobiet Wiejskich.
W roku ubieg³ym pokaz ten odby³ siê w
naszej gminie, a zorganizowa³o go Ko³o
w Samborowicach. W tym roku zorganizowano go w Leœnicy, a wœród wystawców nie zabrak³o pañ z za³o¿onego niedawno Ko³a w Kornicach. Korniczanki nie
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musz¹ wstydziæ siê swojego debiutu: ich
pokazowy stó³ wielkanocny w niczym nie
ustêpowa³ innym, zaœ dodatkowe pozytywne wra¿enia estetyczne zapewni³y
same gospodynie w specjalnie przygoto-

wanych na tê okazjê odœwiêtnych strojach.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjêæ
z obu pokazów na stronie:
www.zskw-kornice.yoyo.pl
g.s.

Pokaz w Leœnicy. Na zdjêciu panie z ZSKW Ko³o Kornice: M. Mizioch, P. Krutki, E. Hermet,
E. Paleta, R. Piska³a
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W smutku up³ynê³y œwiêta Wielkanocy
pietrowiczanom. 19 marca zmar³ bowiem
emerytowany, wieloletni proboszcz tutejszej
parafii, ks. pra³at Ludwik Dziech.
Ludwik Dziech urodzi³ siê 3 sierpnia w
Ligocie ko³o Bielska-Bia³ej. W 1945 r. znalaz³ siê z rodzin¹ w Gliwicach, poniewa¿
jego ojca, kolejarza, przeniesiono do tego
miasta. Uczêszcza³ do zasadniczej szko³y
zawodowej o kierunku elektromechanicznym, pracowa³ ciê¿ko w piekarni, ima³ siê
innych zajêæ. W opolskim liceum dla pracuj¹cych uzyska³ œwiadectwo maturalne. W
1951 r. zdecydowa³ siê na wst¹pienie do
Seminarium Duchownego w Nysie. 17
czerwca 1956 r. zosta³ wyœwiêcony i trafi³
na swoj¹ pierwsz¹ placówkê duszpastersk¹
– do parafii œw. Józefa w Zabrzu.
W czerwcu 1962 r. ks. Dziech zosta³ skie-

rowany do Chróœciny Nyskiej, do bardzo
trudnej parafii. Poprzedniego proboszcza
parafianie po prostu usunêli, zaœ wikarego,
przys³anego do przygotowania dzieci do I
Komunii, parafianie uwiêzili na plebanii.
Równie¿ nominata parafianie trzykrotnie
nie przyjêli i odprowadzali go z powrotem
do dworca kolejowego. Dopiero interwencja ks. Rutyny z KoŸla, „swojaka”, by³ego
ich proboszcza na wschodzie, spowodowa³a, ¿e parafianie dopuœcili, aby ks. Dziech
jako administrator móg³ obj¹æ parafiê.
14 lutego 1964 r. ks. Dziech zosta³ telegramem wezwany do Kurii. Tam biskup Franciszek Jop przedstawi³ proœbê o przerwanie
urlopu zdrowotnego i pojechania na kilka
tygodni na zastêpstwo do Pietrowic Wielkich, gdzieœ za Raciborzem, poniewa¿ tamtejszy proboszcz zosta³ aresztowany.
Bez specjalnych przeszkód pozwolono
nowemu ksiêdzu odprawiæ niedzieln¹ mszê
œw. Po kilku dniach wróci³ proboszcz, szybko spakowa³ najwa¿niejsze rzeczy i, nie
dokonuj¹c nawet formalnego przekazania
parafii, wyjecha³ na zawsze. W ten sposób
kilkutygodniowe zastêpstwo zamieni³o siê
w trwa³¹ nominacjê. Stosunkowo m³ody, bo
34-letni, ks. Ludwik Dziech zosta³ proboszczem du¿ej przecie¿ parafii.
Swoj¹ pobo¿noœci¹ i piêknymi kazaniami, wyg³oszonymi modulowanym i wyraŸnym g³osem, „pasterz” doœæ szybko zaskarbi³ sobie uznanie swojej „owczarni”. Od
wieków w Pietrowicach Wielkich w Poniedzia³ek Wielkanocny odbywane s¹ b³agalne procesje konne. Ks. proboszcz postanowi³ uczestniczyæ w procesji na koniu, tak
jak po 1955 r. czasami czyni³ to jego poprzednik. Ujawni³y siê zami³owania ks.

Ku zadumie nad odejœciem dwóch kap³anów zwi¹zanych z Pietrowicami Wielkimi:
Ks. Joachimem Kubiczkiem i Ks. Ludwikiem Dziechem.
Poezja J.von Eichendorffa, przek³ad: Joachim Bernard Dyrszlag ofm

Nawrócony (fragment)

Der Umkehrende (Fragment)

...
Oto jestem, Panie! Witaj moja Jasnoœci,
Która bystro spokój duszny
Zmêczonego serca przenikasz g³êbokoœci
Swoim zbawczym ch³odem s³usznym.
Otom jest wolny! Ale jakbym b³¹dzi³
jeszcze
I nie mogê siê odnaleŸæ –
Ach, Ojcze, Ty mnie rozpoznasz niechybnie przecie¿
I przygarniesz ju¿ na sta³e!
...

...
Hier bin ich, Herr! Gegrüßt das Licht,
Das durch die stille Schwüle
Der müden Brust gewaltig bricht
Mit seiner strengen Kühle.
Nun bin ich frei! Ich taumle noch
Und kann mich noch nicht fassen –
O Vater, Du erkennst mich doch,
Und wirst nicht von mir lassen!
...
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Dziecha do koni i pod okiem jednego z rolników, wytrawnego jeŸdŸcy, zacz¹³ trenowaæ jazdê konn¹.
Do parafii nale¿a³ tak¿e wspomniany ju¿
koœció³ œw. Krzy¿a. To za czasów ks. Dziecha sta³o siê zwyczajem odprawianie w ka¿dy pi¹tek wieczorem mszy œw. przed cudownym obrazem tego zabytkowego koœció³ka,
a jego 300 rocznica sk³oni³a ks. proboszcza
do zainicjowania kapitalnego remontu. Jubileuszowe uroczystoœci rozpoczê³y siê 4
maja 1967 r. uroczyst¹ msz¹ pontyfikaln¹,
odprawian¹ przez ks. biskupa Wac³awa
Wyciska, ówczesnego sufragana opolskiego. Ich zakoñczenie odby³o siê w œwiêto
Podwy¿szenia œw. Krzy¿a – 14 wrzeœnia.
Ale ¿ycie wiejskiego proboszcza to nie
tylko uroczystoœci, to tak¿e codzienne obowi¹zki, to nauka religii, przygotowania do
komunii, szeroko rozumiana praca duszpasterska, czynnoœci administracyjne itd. Ks.
Dziech by³ wspó³organizatorem w Polsce i
przewodnicz¹cym Ligi Ksiê¿y Instytutu Pañ
Szensztackich, ruchu odnowy religijnej, który powsta³ w Niemczech w Schönstatt za³o¿ony przez o. Kentenicha, a rozprzestrzeni³
siê na ca³¹ Europê.
Nie mo¿na przeceniæ d¹¿eñ ks. Dziecha
do opracowania kroniki parafialnej. Przy
wydatnej pomocy tak¿e parafian uda³o mu
siê zebraæ bardzo obszerne materia³y archiwalne, które uzupe³niane o bie¿¹ce wydarzenia i bardzo liczne materia³y ikonograficzne pozwoli³y na zape³nienie dwóch grubych tomów du¿ego formatu, wa¿¹cych po
kilkanaœcie kilogramów. Kroniki te stanowi¹ kopalniê wiedzy o wsi, parafii i ró¿nych
zdarzeniach i by³y ju¿ wykorzystywane jako
Ÿród³o informacji do kilku prac dyplomowych i magisterskich.
W 1990 r. ordynariusz opolski, ks. bp
Alfons Nossol wyg³osi³ swoje orêdzie o koniecznoœci umo¿liwienia wiernym w diecezji odprawiania mod³ów „w jêzyku serca”.
Podj¹³ to has³o ks. Dziech, w maju 1991 r.
wprowadzi³ zasadê odprawiania nabo¿eñstw
w koœciele œw. Krzy¿a w trzech jêzykach –
polskim, niemieckim i czeskim. Stanowi³o
to w istocie przywrócenie tradycji siêgaj¹cej jeszcze XIX wieku, kiedy modlono siê i
odprawiano msze odpustowe w tych jêzykach, choæ wówczas nie w jêzyku czeskim,
a morawskim.“ Warto jeszcze nadmieniæ, ¿e
z inicjatywy ks. proboszcza Dziecha przy
doskona³ej wspó³pracy z w³adzami gminy,
niektórymi radnymi i pomocy parafian, a
tak¿e pomocy materialnej p¹tników przybywaj¹cych do koœcio³a œw. Krzy¿a, podjête zosta³y dzia³ania maj¹ce poprawiæ stan
ekologiczny otoczenia tego uroczego zak¹tka ziemi raciborskiej. W realizacjê tego
zamierzenia w³o¿ono wiele serca, wysi³ków
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i œrodków finansowych.
Ks. Dziech cieszy³ siê uznaniem u swoich konfratrów, bo wybrali go dziekanem
dekanatu kietrzañskiego, do którego Pietrowice nale¿a³y. Dekretem z 26 sierpnia 1990
r. biskup opolski, ks. arcybiskup Alfons
Nossol, dokonuj¹c zmian w administracji
koœcielnej, powo³a³ nowy dekanat Pietrowice Wielkie, obejmuj¹cy tak¿e Borucin,
Cyprzanów, Gamów, Krowiarki, Krzanowice, Maków, Paw³ów i Samborowice. Pierwszym dziekanem ksiê¿a dekanatu wybrali
ks. Dziecha, który dopiero ostatnio przekaza³ tê funkcjê m³odszemu proboszczowi
cyprzanowskiemu, ks. Ewaldowi Cwienkowi. W uznaniu zas³ug poniesionych dla
Koœcio³a Jan Pawe³ II mianowa³ ks. Dziecha
kapelanem Jego Œwi¹tobliwoœci.
Ludwik Dziech mia³ 78 lat. Godnoœæ pietrowickiego plebana pe³ni³ 40 lat, od 1964
do 2004 r. [...]
Pawe³ Newerla
Ostatnia droga œ.p. ksiêdza pra³ata Ludwika Dziecha

Œp. ks. radca
Joachim
Kubiczek

Ku zadumie nad odejœciem dwóch kap³anów zwi¹zanych z Pietrowicami Wielkimi:
Ks. Joachimem Kubiczkiem i Ks. Ludwikiem Dziechem.
Poezja J.von Eichendorffa, przek³ad: Joachim Bernard Dyrszlag ofm

Im Abendrot

W wieczornej zorzy

Wir sind durch Not und Freude
Gegangen Hand in Hand,
Vom Wandern ruhn wir beide
Nun überm stillen Land.

Przez radoœæ i los srogi
My szliœmy obydwaj.
Spoczniemy od swej drogi
Po przejœciu w cichy kraj.

Rings sich die Täler neigen,
Es dunkelt schon die Luft,
Zwei Lerchen nur noch steigen
Nachträumend in die Luft.

Niziny siê k³aniaj¹,
Nadchodzi zmroku duch,
S³owiki dwa fruwaj¹
Marz¹co w wiatrów dmuch.

Tritt her, und laß sie schwirren,
Bald ist es Schlafenzeit,
Daß wir uns nicht verirren
In dieser Einsamkeit.

ChodŸ tu, im pozwól kwiliæ,
Wnet przyjdzie pora snu,
Byœmy nie pob³¹dzili
W tej samotnoœci tu.

O weiter, stiller Friede!
So tief im Abendrot
Wie sind wir wandermüde –
Ist das etwa der Tod?

Pokoju cichy w dali!
W g³êbokim zmierzchu zórz
Zmêczeni my ustali –
Czy¿ to dzieñ œmierci ju¿?

Joseph von Eichendorff
Œp. ks. radca Joachim Kubiczek urodzi³
siê 15 listopada 1931 r. w Pietrowicach
Wielkich, œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 23
czerwca 1957 r. w Opolu. By³ wikariuszem
w Bytomiu (1957-1963), a nastêpnie przez
43 lata - do czasu przejœcia na emeryturê w
2006 r. - by³ duszpasterzem parafii Nowa
Cerekwia. Kilka kadencji pe³ni³ funkcjê
wicedziekana i dziekana dekanatu Kietrz.
Od kilku lat zmaga³ siê z powa¿n¹ chorob¹. Od roku zamieszka³ w domu diecezjalnym w Opolu-Grudzicach.
Zmar³ 29.02.2008 r.
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Mondnacht

Es war, als hätt der Kimmel
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blüttenschimmer
Von ihm nun träumen müßt.

Niebo ³agodnym tchnieniem
Ziemiê poca³owa³o,
By ona w kwietnym blasku
Wci¹¿ o nim œniæ musia³a.

Die Luft ging durch die Felder,
Die ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

Powietrze sz³o przez pola
Ko³ysz¹c k³osów woñ
Szumia³y cicho bory
Przez gwiezdn¹ nocy toñ.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

I dusza ma rozwar³a
Daleko skrzyd³a swe.
Przez ciche jakby kraje
Do domu lecieæ chce.
Übersetzt und eingesendet von Emmerich Glania
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Podniebni listonosze
Go³êbie by³y pierwszymi udomowionymi ptakami. Pocz¹tkowo utrzymywanie go³êbi wi¹za³o siê z kultem religijnym (Nowicki i wsp., 1996). Zarówno go³¹b, jak i
ga³¹zka oliwna sta³y siê symbolem pojednania i pokoju, czêsto wykorzystywanym w
symbolice chrzeœcijañskiej jak i œwieckiej
(Domanus,2001). Do utrzymywania ³¹cznoœci pocztowej go³êbie zaczêto wykorzystywaæ znacznie póŸniej. Doniesienia o pierwszych u¿ytkowanych pocztowo go³êbiach
siêgaj¹ okresu 1300 lat p.n.e., a przemawia
za tym malowid³o œcienne znajduj¹ce siê w
œwi¹tyni Medina Huba z okresu Ramzesa III
przedstawiaj¹ce koronacjê Faraona. Go³êbie prawdopodobnie wypuszczano z wiadomoœci¹ o koronacji. Lotowe w³aœciwoœci
go³êbi wykorzystywali tak¿e Rzymianie. Piliniusz Starszy (I wiek n.e.) opisywa³, ¿e go³êbie pocztowe by³y wykorzystywane w Imperium Rzymskim ju¿ 42 lata p.n.e., kiedy
to Brutus oblegany w mieœcie Modena przez
Marka Antoniusza wykorzysta³ go³êbie
pocztowe do wezwania na pomoc swych
przyjació³ (Nowicki i wsp., 1996). W 637 r
n.e. Persowie posiadali ju¿ dobrze zorganizowan¹ s³u¿bê pocztow¹ i stacjê z go³êbiami pocztowymi. Starali siê im dorównaæ
Asyryjczycy i Babiloñczycy (Szul i Nowicki, 1971). Go³êbiami pos³ugiwali siê tak¿e
Fenicjanie, którzy za poœrednictwem tych
ptaków przekazywali do swych domów wieœci z wypraw morskich. Do upowszechnienia hodowli go³êbi dosz³o w roku 1070 po
zniesieniu prawa feudalnego zakazuj¹cego
utrzymywania tych ptaków przez ni¿sze stany. Na pocz¹tku XIX wieku Reuter u¿ywa³
go³êbi do przenoszenia telegramów, go³êbie pocztowe by³y równie¿ u¿ywane na frontach I i II wojny œwiatowej. Wiele doskona³ych go³êbi lotników zosta³o wyró¿nionych
wojskowymi odznaczeniami, pobiera³o
„emerytury”, by³o „pochowanych” z honorami wojskowymi, a niektóre z nich stanowi¹ do dziœ cenne eksponaty w muzeach
wojskowych. Obecnie go³êbie pocztowe s¹
obiektem sportowych emocji zapocz¹tkowanych ponad 100 lat temu w Verviers (Belgia) (Szul i Nowicki, 1971). W wyniku udomowienia i zabiegów hodowlanych oraz
mutacji dokona³y siê zmiany w budowie
cia³a, upierzeniu (powsta³y liczne barwy) i
zachowaniu siê. Stopniowo wzrasta³o przywi¹zanie siê go³êbi do go³êbnika, a zanika³a wêdrownoœæ. Rozwinê³a siê zdolnoœæ powracania z du¿ych odleg³oœci. Cz³owiek
dokonuj¹c wyboru go³êbi do rozrodu zatrzymywa³ te, które swoimi cechami zaspokaja³y jego potrzeby. Zaczê³a wiêc dzia³aæ
selekcja sztuczna, która faworyzowa³a cechy korzystne dla cz³owieka. Obok selekcji
du¿y wp³yw na zmiennoœæ cech wywar³o
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kojarzenie go³êbi o ró¿nych cechach. W ten
sposób hodowcy go³êbi wyhodowali setki
ras, które dzisiaj ujmuje siê w kilkanaœcie
podstawowych grup (Szul i Nowicki, 1971).
Jedn¹ z nich stanowi¹ go³êbie sportowe
zwane pocztowymi lub listonoszami, o specyficznych w³aœciwoœciach psychofizycznych (orientacja w przestrzeni umo¿liwiaj¹ca powrót do go³êbnika z miejsca wypuszczenia i pokonywanie du¿ych odleg³oœci
dochodz¹cych nawet do 2000 km z imponuj¹c¹ szybkoœci¹ – do 100 km/h (Nowicki
i wsp., 1996). Go³¹b pocztowy sportowy
powsta³ w wyniku krzy¿owania ró¿nych ras
go³êbi i jednoczeœnie dokonywanej selekcji. Dzisiejszy go³¹b pocztowy jest produktem z³o¿onego krzy¿owania twórczego.
Bezpoœrednie powstanie go³êbia pocztowego poprzedzi³o krzy¿owanie go³êbia leodyjskiego z antwerpskim (Szul i Nowicki,
1971). Hodowla wspó³czesnych go³êbi
pocztowych rozwinê³a siê w wielu krajach
europejskich, a g³ównie w Holandii i w Belgii. Obecnie go³êbie pocztowe hodowane
s¹ na ca³ym œwiecie, a przede wszystkim w
naszej gminie - Pietrowice Wielkie gdzie
wielu hodowców poœwiêca swój cenny czas
i si³y, by doskonaliæ ten wspania³y kunszt i
z satysfakcj¹ osi¹gaæ coraz to lepsze wyniki lotowe. Nie zawsze siê to udaje gdy¿ niezmierzone s¹ wyroki boskie i nikt nie zna
dnia ani godziny… Tak¹ „czarn¹ niedzie-

Go³êbie pocztowe

lê” mieliœmy 11 maja tego roku, kiedy to
przyczepa wioz¹ca nasze go³êbie na lot wywróci³a siê. Wiele cennych ptaków wówczas
zginê³o. Niektórzy hodowcy po¿egnali na
zawsze kilkanaœcie swoich pupili, inni po
kilka, a nieliczni szczêœliwcy byli bez strat.
Czêsto cierpienia daj¹ ludziom pouczenia.
Jaki by nie by³ powód do ³ez w koñcu i tak
trzeba wytrzeæ nos oraz popatrzeæ przed siebie. S³owa pocieszenia kierujê do wszystkich poszkodowanych, a przede wszystkim
do tych, którzy wskutek tej katastrofy stracili najcenniejsze go³êbie – wartoœæ ¿ycia
polega na tym, ¿e zawsze powinniœmy znajdowaæ si³y, aby podnosiæ siê z najgorszych
nawet klêsk. Bez cierpienia nie zrozumie
siê szczêœcia.
PP.

Dzieñ Matki w ¯erdzinach
Dnia 26 maja obchodzi siê piêkne œwiêto – Dzieñ Matki. W ¯erdzinach, ju¿ od
paru lat organizuje siê w to œwiêto spotkanie dla wszystkich mam. PóŸnym popo³udniem zosta³a odprawiona Msza œw. w intencji wszystkich matek. Po mszy wszystkie mamy uda³y siê do œwietlicy wiejskiej
na ciep³y poczêstunek. Na spotkanie przyby³ tak¿e Wójt Andrzej Wawrzynek i Sekretarz Gminy Adam Wajda.
M³odzie¿ z ¯erdzin przedstawi³a i za-

chwyci³a swoim wystêpem teatralnym:
„Romeo i Julia po œl¹sku” wszystkich przyby³ych i zaproszonych goœci. Po „teatryju” ka¿da z przyby³ych mam dosta³a od
wystêpuj¹cej m³odzie¿y czerwon¹ ró¿ê. Po
wystêpie by³a jeszcze kawa i swojski ko³ocz. Organizatorem spotkania, za co
nale¿¹ siê s³owa podziêkowania, by³ so³tys Bernard Franiczek wraz z czêœci¹ Rady
So³eckiej, który ju¿ dzisiaj zaprasza
wszystkie mamy za rok.
(d)

„Romeo i Julia po œl¹sku” - specjalnie dla swoich mam
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Pa³ac w Krowiarkach nareszcie
w dobrych rêkach
Wygl¹da na to, ¿e historia dawnego
Pa³acu Donnersmarcków po wielu zakrêtach zmierza do szczêœliwego fina³u.
Pocz¹tki nie by³y najlepsze: w 1988 r.
pa³ac zosta³ sprzedany, w imieniu Skarbu Pañstwa, w celu uchronienia go przed
zupe³nym zniszczeniem. W miêdzyczasie jednak pa³ac niszcza³ dalej, gdy¿
poza postawieniem paru rusztowañ nie
prowadzono odbudowy. W³adze gminy
Pietrowice Wielkie poczyni³y w wielu
instytucjach starania o wymuszenie na
w³aœcicielu wykonania remontu pa³acu,
a radny gminy Leonard Malcharczyk
zorganizowa³ z so³tysem Zdzis³awem
Kozubem w 2003 r. koncert muzyczny
M³odzie¿owej Orkiestry Szko³y Muzycznej z Opola, podczas którego radny
Joachim Wieczorek przygotowa³ iluminacjê œwietln¹, która oœwietli³a pa³ac
podkreœlaj¹c jego unikatowe piêkno.
Nie jest tajemnic¹, ¿e szukano mo¿liwoœci prawnych odebrania pa³acu niesolidnym w³aœcicielom. W³adzom gminy pomagali: poprzedni Starosta Raciborski Henryk Siedlaczek i obecny
Adam Hajduk. Gmina Pietrowice Wielkie naciska³a równie¿ na konserwatora
zabytków, aby ten interweniowa³. Dwukrotnie konserwator planowa³ kontrole,
ale w³aœciciel ich unika³. W 2004 r. pa³ac zosta³ wystawiony przez ma³opolskiego developera w Internecie na sprzeda¿ jako kompleks zajmuj¹cy 18,7 ha.
Na pocz¹tku ¿¹dano ceny 5,1 mln z³, ale
w 2006 r. cena spad³a do 2 mln z³. Pa³ac
do jesieni 2004 r. by³ obci¹¿any wielomilionowymi zabezpieczeniami pod
kredyty, które jednak zosta³y wykreœlone. W miêdzyczasie do wójta zg³osi³o
siê kilku chêtnych na pa³ac, z pomys³em
na ekskluzywny hotel lub sanatorium.

W koñcu zaskoczy³a wszystkich nag³a
informacja, ¿e pa³ac znalaz³ kupca.
31 maja 2007 r. kupi³a go firma Kalydna Sp. z o.o. z siedzib¹ we Wroc³awiu, która zap³aci³a 650 tys. EUR, co
wtedy by³o równowartoœci¹ ok. 2,5 mln
z³. Krótko po zakupie w czerwcu 2007 r.
w Urzêdzie Gminy zorganizowano spotkanie z pe³nomocnikiem Kalydny Panem Markiem Piwek. Na spotkaniu gminê reprezentowali: Wójt Gminy Andrzej
Wawrzynek, Sekretarz Gminy Adam
Wajda i przewodnicz¹cy Rady Gminy
Henryk J. Marcinek. Na spotkanie przybyli dwaj przedstawiciele wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz zaproszeni przez gminê historycy: Norbert
Mika oraz Grzegorz Wawoczny. W spotkaniu uczestniczy³ te¿ przedstawiciel
firmy z Dolnego Œl¹ska, który mia³ siê
zaj¹æ konserwacj¹ pa³acu. Na spotkaniu
dowiedzieliœmy siê o kulisach zakupu
pa³acu. Okaza³o siê, ¿e zakupem zainteresowa³ siê pewien Anglik, jeden z najbogatszych ludzi na œwiecie, który przylecia³ w kwietniu 2007 r. na lotnisko do
Warszawy, wynaj¹³ helikopter i polecia³
do Krowiarek gdzie wyl¹dowa³ na boisku przy drodze do Amandowa. Pa³ac
ogl¹da³ osobiœcie. Pe³nomocnik inwestora jeszcze nie wiedzia³, jak¹ funkcjê
bêdzie pe³ni³ pa³ac, czy bêdzie tam rezydencja czy muzeum. O tym we wrzeœniu 2007 r. pisa³a na ³amach „GG” Dorota Olbrich. W³adze gminy zadeklarowa³y wszelk¹ mo¿liw¹ pomoc inwestorowi w odbudowaniu pa³acu, na któr¹
wg pe³nomocnika, pójdzie co najmniej
3 mln dolarów. Konserwator zabytków
równie¿ zadeklarowa³ finansowe wsparcie jak przekona siê, ¿e w³aœciciel sam
rozpocznie powa¿ny remont.

W³aœnie min¹³ rok od spotkania w
czerwcu 2007 r. Nowy w³aœciciel jest
bardzo solidnym inwestorem. Ostro zabra³ siê do roboty, wiele prac ju¿ wykonano a plany s¹ rozleg³e i bardzo interesuj¹ce. Prace remontowe trwaj¹ od listopada 2007 r. Obecnie przy odnowieniu
pa³acu pracuje ok. 45 pracowników.
Mieli siê o tym mo¿liwoœæ przekonaæ
uczestnicy wyjazdowego spotkania Powiatowej Komisji Wspó³pracy z Zagranic¹ Promocji i Rozwoju Gospodarczego zwo³anej przez przewodnicz¹cego tej
Komisji Leonarda Malcharczyka wraz z
so³tysem Zdzis³awem Kozubem. W spotkaniu uczestniczyli m.in. pose³ na Sejm
– Henryk Siedlaczek i przewodnicz¹cy
Komisji Bud¿etu i Promocji Gminy Joachim Wieczorek.
W sali Pani Szramowskiej przy ko³aczu, przedstawiciel inwestora Pan Pawe³
M³yñczyk przedstawi³ bardzo szerokie
i ambitne plany. Opowiedzia³ o postêpie prac. Uczestnicy spotkania zwiedzili pa³ac, gdzie mogli siê przekonaæ, ¿e
trwaj¹ powa¿ne prace renowacyjne, a
remont mauzoleum w parku jest ju¿ prawie ukoñczony.
Na 29 czerwca tego roku zaplanowano festyn w Krowiarkach, podczas którego odbêdzie siê prezentacja zamierzeñ
inwestycyjnych zwi¹zanych z pa³acem
w Krowiarkach. Na festyn podobno ma
przybyæ g³ówny inwestor z Anglii, który ponoæ jest mi³oœnikiem koni. Posiada du¿¹ stadninê, m.in. w Argentynie.
Wiêcej informacji o pa³acu w Krowiarkach mo¿ecie Pañstwo znaleŸæ w Internecie na witrynach: www.krowiarki.de
Martina Pawlika, www. preussisch-krawarn.de Daniela Sobiny lub www.krowiarki.ovh.org Klaudiusza Tobiasza.
Henryk J. Marcinek

OG£OSZENIE
Firma remontuj¹ca Pa³ac w Krowiarkach
poszukuje do wspó³pracy
fachowców bran¿y budowlanej.
Kontakt pod nr tel. 032 419 81 97
G³os Gminy
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Miêdzynarodowa Szko³a Letnia

www.krowiarki

W ostatnim wydaniu naszej gminnej
gazety poinformowa³em czytelników o
organizowanym przez niemiecki parlament stypendium pozwalaj¹cym poznaæ
tajniki ¿ycia politycznego, podejmowania
decyzji w Republice Federalnej Niemiec.
By³em mile zaskoczony, kiedy zg³osi³y siê
do mnie m³ode osoby z zapytaniem o
szczegó³y. Zainteresowanie tym stypendium wskazuje na to, ¿e m³odzie¿ nasza
dostrzega potrzebê wykorzystania takich
mo¿liwoœci edukacyjnych od strony praktycznej, mo¿liwoœci poszerzenia swych
horyzontów myœlowych, doœwiadczenia,
ale tak¿e zdobycia samodzielnoœci ¿yciowej.
Dziœ krótka informacja o innym, bardzo ciekawym programie skierowanym dla
m³odzie¿y studiuj¹cej i maj¹cej ju¿ za
sob¹ ten etap ¿yciowy lubi¹cej nowe wyzwania i staraj¹cej siê poszerzyæ swoje
horyzonty myœlowe.
Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Œl¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, wraz z partnerami zamierza zorganizowaæ Miêdzynarodow¹
Szko³ê Letni¹ pt. „Mniejszoœci narodowe
w Europie – dziœ i jutro”. Organizowane
przedsiêwziêcie bêdzie ju¿ X edycj¹ organizowanego cyklicznie 2-tygodniowego
spotkania m³odych osób w wieku od 19
do 30 roku ¿ycia. Projekt skierowany jest
w g³ównej mierze do studentów starszych
oraz absolwentów uczelni wy¿szych z ca³ej Europy, pragn¹cych poszerzyæ swoj¹
wiedzê na temat mniejszoœci narodowych
i etnicznych zamieszkuj¹cych kontynent
europejski.
Jêzykiem wyk³adowym szko³y bêdzie,
podobnie jak w poprzednich edycjach, jêzyk niemiecki. Seminarium odbêdzie siê
w dniach od 15 do 26 wrzeœnia 2008 i dzieliæ bêdzie siê na nastêpuj¹ce etapy:
Pierwszy tydzieñ Szko³y Letniej (15–
21 wrzeœnia 2008) odbêdzie siê w Opolu.
W trakcie trwania etapu opolskiego odbêdzie siê uroczysta inauguracja rocznicowej edycji Miêdzynarodowej Szko³y Letniej. Planuje siê równie¿ organizacjê szeregu wyk³adów m.in. na poni¿sze tematy:
Negocjacje w Unii Europejskiej, Standardy ochrony mniejszoœci narodowych w
Europie, Status spo³eczno-prawny Romów
we wspó³czesnej S³owacji, Problem asymilacji emigrantów we Francji, Mniejszoœci narodowe w Europie Œrodkowej oraz
Wschodniej, Problem narodowoœciowy w
Serbii i Kosowie.
Wszystkie wy¿ej wymienione wyk³ady
prowadzone bêd¹ przez wyk³adowców

uczelni wy¿szych z terenu ca³ej Europy.
Druga czêœæ Szko³y odbêdzie siê w
dniach od 22 do 23 wrzeœnia 2008 roku w
stolicy Niemiec – Berlinie. W trakcie trwania tej czêœci przedsiêwziêcia uczestnicy
wezm¹ udzia³ w spotkaniu w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych oraz Ministerstwie
Spraw Zagranicznych, ponadto zwiedz¹
Parlament Niemiecki oraz odwiedz¹ Dom
Konferencji w Wansee. Zaplanowano równie¿ program turystyczny.
Ostatnia czêœæ Miêdzynarodowej Szko³y Letniej odbêdzie siê w stolicy Alzacji –
Strasbourgu w dniach od 24 do 26 wrzeœnia 2008 roku. Podczas trzydniowego
pobytu w stolicy instytucji europejskich
uczestnicy, bêd¹ mogli przyjrzeæ siê z bliska obradom Parlamentu Europejskiego w
trakcie trwania sesji plenarnej. Ponadto
odwiedz¹ Radê Europy oraz Europejski
Trybuna³ Praw Cz³owieka. Zaplanowano
równie¿ spotkanie z przedstawicielem
mniejszoœci niemieckiej w Alzacji, Panem
Philipem Bayerem oraz bardzo ciekawy
program turystyczny.
Po zakoñczeniu seminarium wszyscy
uczestnicy X Edycji Miêdzynarodowej
Szko³y Letniej otrzymaj¹ œwiadectwa
ukoñczenia, podpisane przez wszystkich
wspó³organizatorów.

1 maja 2008 roku by³ dniem pierwszej
rocznicy istnienia strony internetowej o
Krowiarkach (www.krowiarki.ovh.org).
Zosta³a ona stworzona z myœl¹ o promocji
wsi oraz jako Ÿród³o informacji dla osób,
które z ró¿nych powodów wyjecha³y, ale
nadal czuj¹ siê w jakiœ sposób zwi¹zane z
tym miejscem. Stronê tworzymy razem z
bratem, dziel¹c siê prac¹. Zbieramy informacje na temat pa³acu w Krowiarkach i
staramy siê przedstawiaæ fotorelacje z prac
nad odbudow¹ pa³acu. Staramy siê, aby
strona ci¹gle siê rozwija³a i wszystkich
chêtnych zapraszamy do wspó³pracy.

WA¯NE INFORMACJE:
1.Koszt uczestnictwa w X Edycji Miêdzynarodowej Szko³y Letniej „Mniejszoœci
narodowe w Europie – dziœ i jutro” dla
uczestników z Europy Œrodkowej oraz
Wschodniej wynosi 360 PLN (100 Euro).
2.Proces rekrutacyjny do uczestnictwa w
powy¿szym przedsiêwziêciu rozpocznie
siê dnia 26 maja 2008 roku i potrwa do 30
czerwca 2008 roku. Uczestników wybierze specjalnie w tym celu powo³ana Komisja Rekrutacyjna (termin posiedzenia
komisji zostanie podany do publicznej
wiadomoœci).
3.Wszystkie zapytania kandydatów powinny byæ kierowane na adres:
Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju
Œl¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, ul. S³owackiego 10, 45-364 Opole
Tel. 0048 77 423 28 82
E-mail:
domeuropejski@fundacja.opole.pl

www.krowiarki... - strona g³ówna
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W przypadku jakichkolwiek zapytañ
s³u¿ê równie¿ chêtnie pomoc¹ i dorad¹
osobiœcie albo na drodze mailowej Leonard.Malcharczyk@powiatraciborski.pl

Klaudiusz Tobiasz

Zapraszamy
wszystkich uprawiaj¹cych sport
do korzystania z hali sportowej
w Pietrowicach Wielkich.
Hala dysponuje
standardowymi boiskami do:
koszykówki, siatkówki, pi³ki rêcznej
i pi³ki no¿nej.
Istnieje mo¿liwoœæ
zarezerwowania hali telefonicznie
u kierownika hali
– pana Wilibalda Pawlasek
pod nr tel. 662 998 737.

Leonard Malcharczyk
Radny Powiatowy
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„Zielone
Centrum”
w ¯erdzinach

Wieœci z Powiatu
Raciborskiego
Najwa¿niejsze wydarzenia:
31 marca 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odby³o siê szkolenie nt.
Odbudowa i rozwój wsi – szkolenie w zakresie wype³niania wniosków realizowanych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szkolenie dla przedstawicieli wszystkich gmin
powiatu raciborskiego prowadzili pracownicy Urzêdu Marsza³kowskiego w Katowicach.
W dniach od 1 do 3 kwietnia 2008 r. w
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Raciborzu odbywa³y siê ju¿ VII Raciborskie Targi Edukacyjne dla uczniów szkó³
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz pracowników instytucji oœwiatowych.
7 kwietnia 2008 r. w Zespole Szkó³
Mechanicznych w Raciborzu odby³ siê
pokaz najnowszej pomocy dydaktycznej
– stanowiska pneumatycznego „Easy-2Combine”. Manipulator zosta³ zakupiony
ze œrodków Powiatu Raciborskiego, wsparcia finansowego Rady Rodziców oraz prywatnego sponsora firmy „Profil” z Wodzis³awia Œl¹skiego. Dodatkowo ZSM w Raciborzu pozyska³ ruchome stanowisko
wystawowe prezentuj¹ce kompleksowo
istotê oferty firmy BOSCH REXROTH.
7 kwietnia 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odby³o siê Zgromadzenie Fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu, podczas

którego zatwierdzono sprawozdanie z
dzia³alnoœci Fundacji za rok 2007 oraz
sprawozdanie finansowe za 2007 rok.
Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu przeprowadza zbiórkê
publiczn¹ na terenie hipermarketu Auchan
w Raciborzu. Zbiórka trwa od 25 marca do
30 czerwca 2008 r. Pieni¹dze mo¿na wrzucaæ do stacjonarnej skarbony. Zebrane
œrodki przeznaczone zostan¹ na zakup
sprzêtu i aparatury medycznej dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
1 kwietnia 2008 r. wznowi³ dzia³alnoœæ
Oœrodek Interwencji Kryzysowej w Raciborzu. Oœrodek, funkcjonowanie którego
dofinansowywane jest przez Powiat Raciborski, prowadzi Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia
Psychicznego. Zadanie realizowane jest w
siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Karola
Miarki 7/1 w Raciborzu do koñca bie¿¹cego roku.
1 kwietnia 2008 r. uruchomiona zosta³a nowa oficjalna strona internetowa Powiatu Raciborskiego spójna z has³em promuj¹cym powiat raciborski – „Zielona
Oaza Kultur”.
Radni Powiatu Raciborskiego
Leonard Malcharczyk
Adam Wajda

Dnia 4 maja, w œwiêto œw. Floriana patrona stra¿aków, mimo niesprzyjaj¹cej
pogody, w ¯erdzinach otwarto i poœwiêcono „Zielone Centrum”. Ca³oœæ projektu
zosta³a rozpoczêta 27 wrzeœnia ubieg³ego
roku, kiedy to wywieziono z tego terenu
23 przyczepy gruzu. Nastêpnie firma wybrukowa³a czêœæ placu, zbudowa³a boisko
do gry w siatkówkê pla¿ow¹ oraz ogrodzi³a ca³y teren. Na wiosnê tego roku mieszkañcy ¯erdzin pomagali przy przeniesieniu huœtawek, pomalowali p³ot i altanê,
u³o¿yli nowe ³awki, przygotowali boisko
do gry w siatkówkê, stolarnia Pientka wykona³a piaskownicê, wykonano furtkê.
Zrobiono tak¿e klomb kwiatowy. Mieszkañcy ¯erdzin, którzy pomagali w budowie placu przepracowali spo³ecznie 425
godzin.
Otwarcia placu dokonali: Wójt Gminy
Andrzej Wawrzynek, Sekretarz Gminy i
zarazem Radny Powiatowy Adam Wajda,
so³tys wsi ¯erdziny Bernard Franiczek oraz
radny Dariusz Herud. Przy okazji przedstawiciele gminy przekazali na rêce so³tysa kilka pi³ek do gry w siatkówkê. Zaraz
po oficjalnym otwarciu ksi¹dz Ewald
Cwienk dokona³ poœwiêcenia ca³ego
obiektu. Po oficjalnej czêœci przybyli goœcie bawili siê na festynie zorganizowanym przez stra¿aków OSP ¯erdziny. Rozegrano tak¿e pierwszy oficjalny mecz siatkówki pla¿owej na nowym boisku.
Za pomoc w realizacji zadania dziêkujemy szczególnie Wójtowi i pracownikom
Urzêdu Gminy oraz wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób pomagali przy powstaniu nowego „Zielonego Centrum”.
D.Herud

INFORMACJA
Dzia³aj¹c na podstawie art.35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U.
z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z póŸn.
zm.) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie
podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e
w siedzibie Urzêdu Gminy Pietrowice
Wielkie, ul. Szkolna 5 na tablicy
og³oszeñ wywieszone zosta³y wykazy
nieruchomoœci przeznaczonych do
sprzeda¿y i dzier¿awy.
Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w Urzêdzie Gminy pokój nr 3
(tel. 4198075 w.123)

G³os Gminy

Na nowym boisku do siatkówki pla¿owej rozegrano ju¿ pierwszy oficjalny mecz
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Pieni¹dze dla osób
niepe³nosprawnych oraz
ich pracodawców
Na sesji w dniu 18 marca 2008 r. przyjêto uchwa³ê Rady Powiatu Raciborskiego
w sprawie okreœlenia zadañ z zakresu rehabilitacji osób niepe³nosprawnych oraz
wielkoœci œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych przeznaczonych na realizacjê tych
zadañ w roku 2008r. £¹czna kwota œrodków na zadania wynosi 1 960 392,00 z³.
Ubiegaæ siê mo¿na o dofinansowanie nastêpuj¹cych œwiadczeñ:
1. Rehabilitacja zawodowa:
a) finansowanie kosztów sta¿y osób niepe³nosprawnych (art.11)
b) œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej lub rolniczej, wniesienie wk³adu do spó³dzielni socjalnej(art.12a)
c) udzielanie dofinansowania do wysokoœci 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaci¹gniêtych przez osoby
niepe³nosprawne na kontynuowanie
dzia³alnoœci gospodarczej lub prowadzenie gospodarstwa rolnego (art. 13)
d) zwrot kosztów w zwi¹zku z przystosowaniem tworzonych lub istniej¹cych
stanowisk pracy dla niepe³nosprawnych, adaptacj¹ pomieszczeñ zak³adu
pracy dla osób niepe³nosprawnych,
adaptacj¹ lub nabyciem urz¹dzeñ u³atwiaj¹cych osobie niepe³nosprawnej

funkcjonowanie w zak³adzie pracy, rozpoznaniem przez s³u¿by medycyny pracy wczeœniej wymienionych potrzeb
(art. 26)
e) zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagaj¹cych pracownikom niepe³nosprawnym w pracy (art. 26d)
f) zwrot kosztów wyposa¿enia stanowisk
pracy dla osób niepe³nosprawnych (art.
26e)
g) refundacja wynagrodzenia oraz sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne pracodawcy zatrudniaj¹cemu osoby niepe³nosprawne (art. 26f)
h) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepe³nosprawnych (art. 38 i 40)
i) zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcê na szkolenia zatrudnionych
osób niepe³nosprawnych (art. 41) .
2. Rehabilitacja spo³eczna:
a) dofinansowanie kosztów dzia³alnoœci
warsztatów terapii zajêciowej (art. 35a)
b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a)
c) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepe³nosprawnych
(art. 35a)
d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze przyznawane osobom niepe³nosprawnym na
podstawie odrêbnych przepisów (art.
35a)
e) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu siê i
technicznych, w zwi¹zku z indywidualnymi potrzebami osób niepe³nosprawnych (art. 35a)
Dodatkowych informacji udzielaj¹ instytucje realizuj¹ce w/w dofinansowania
tj. w zakresie rehabilitacji zawodowej Powiatowy Urz¹d Pracy w Raciborzu (tel.
(032) 415 45 50), w zakresie rehabilitacji
spo³ecznej Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Raciborzu (tel. (032) 415 20
28). Zachêcam wszystkich zainteresowanych mo¿liwoœci¹ dofinansowania do skorzystania z tej mo¿liwoœci. W razie potrzeby s³u¿ê w³asn¹ osob¹ w realizacji niezbêdnych formalnoœci.
Radny Powiatu Raciborskiego
Adam Wajda

II Fina³ Gminnego Konkursu
Recytatorskiego
16 czerwca w Szkole Podstawowej w
Paw³owie odby³ siê II Fina³ Gminnego
Konkursu Recytatorskiego. W tym roku
dzieci recytowa³y wiersze Janiny Poraziñskiej. W finale wziê³o udzia³ 24 dzieci –
uczniów klas I-III ze szkó³ podstawowych
naszej gminy, zaœ do eliminacji przyst¹pi³o prawie 80 dzieci. Liczny udzia³ by³ dla
nas mi³¹ niespodziank¹, poniewa¿ udzia³
w konkursie by³ dobrowolny, a poezja Janiny Poraziñskiej - choæ ogólnie znana –
pisana jest trudn¹ polszczyzn¹, dzieci zetknê³y siê z nieznanym sobie s³ownictwem.
Jednak jak widaæ nasi najm³odsi poradzili
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sobie z tym trudnym wyzwaniem. Pierwsze miejsce zajê³a jedna z najm³odszych
uczestniczek - Julia Ró¿ycka z Krowiarek,
drugie miejsce Marcel Strzedu³a z Pietrowic, trzecie - Magda Stajner z Krowiarek,
wyró¿nienia zdobyli Magda Kowacz (Krowiarki), Szymon Witek (Cyprzanów) i Simona Kuroczik (Paw³ów).
W tym miejscu pragnê szczególnie podziêkowaæ Pani Dyrektor Reginie Strzedule za pomoc w zorganizowaniu Fina³u
oraz wszystkim nauczycielom, którzy zaanga¿owali siê w przygotowanie dzieci do
udzia³u w konkursie.
Ma³gorzata Paletta
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Laureaci Fina³u II Gminnego Konkursu
Recytatorskiego

G³os Gminy

Gdzie szukaæ pomocy?
Od 1 kwietnia z bud¿etu Powiatu Raciborskiego, uzyska³y dofinansowanie na
swoj¹ dzia³alnoœæ dwa oœrodki: Oœrodek
Interwencji Kryzysowej oraz Centrum
Matki z Dzieckiem „Maja”, realizuj¹c bezp³atnie podan¹ poni¿ej pomoc dla mieszkañców Powiatu Raciborskiego w trudnych sytuacjach ¿yciowych.
Psychologiczna interwencja kryzysowa
skierowana jest do osób dotkniêtych kryzysem o ró¿nym pod³o¿u i nasileniu, a
mianowicie:
- kryzysem rodzinnym (zwi¹zanym z
etapem ¿ycia cz³owieka i rodziny);
- kryzysem psychiatrycznym (próby i
tendencje samobójcze, alkoholizm i inne,
uzale¿nienia, problemy osobowoœciowe,
kryzysy spowodowane chorob¹ psychiczn¹, intoksykacje, depresje);
- kryzysem psychospo³ecznym zwi¹zanym z urazowymi wydarzeniami ¿yciowymi (bezrobocie, bezdomnoœæ, problemy finansowe, mieszkaniowe, samotnoœæ, mobbing i przemoc);
- ostrym kryzysem sytuacyjnym (¿a³oba, utrata).
Celem podejmowanej interwencji kryzysowej jest udzielanie pomocy w przechodzeniu i pozytywnym rozwi¹zywaniu
kryzysu w sytuacji stresu pourazowego
(PTSD) lub przeci¹¿enia psychicznego
krytycznymi zdarzeniami, a w szczególnoœci:
- szybka ocena kryzysu (diagnoza),
identyfikacja i konfrontacja problemu kryzysowego i jego rozwi¹zanie;
- odreagowanie negatywnych emocji debriefing i fizyczne zabezpieczenie osoby w sytuacji traumy;
- z³agodzenie objawów reakcji kryzysowej oraz redukcja symptomów kryzysu
i przywrócenie równowagi psychicznej
oraz sprawnoœci funkcjonowania;
- zapobieganie dezorganizacji ¿ycia i
przejœcia ostrego kryzysu w stan chroniczny;
- wzmacnianie konstruktywnych sposobów radzenia sobie i przywrócenie umiejêtnoœci radzenia sobie;
- ocalenie ¿ycia w przypadku prób i tendencji samobójczych;
- przeciwdzia³anie samobójstwom i zapewnienie bezpieczeñstwa fizycznego,
- pomoc psychologiczna dla s³u¿b nag³ego reagowania (stra¿ po¿arna, policja).
Z pomocy skorzystaæ mo¿na od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 17.00-20.00.
Ponadto mo¿na tak¿e skontaktowaæ siê

G³os Gminy

z psychologiem pod nastêpuj¹cymi numerami telefonów: 032 414 96 90 (od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach dy¿uru
17.00 - 20.00);
0 603 300 904 (ca³odobowo);
0 605 624 246 (ca³odobowo).
W ramach swojej dzia³alnoœci w Centrum Matki z Dzieckiem odpowiedni¹ pomoc uzyskaæ mog¹ matki z dzieæmi, kobiety w ci¹¿y oraz kobiety bêd¹ce ofiarami przemocy w rodzinie. Od 1 kwietnia br.
Powiat Raciborski wspiera finansowo dzia³alnoœæ Centrum.
Centrum zapewnia kobietom i ich dzie-

ciom miejsce pobytu i wy¿ywienie. Ponadto organizuje terapiê zajêciow¹ dla kobiet,
przeprowadza dla nich spotkania edukacyjne oraz zabezpiecza spotkania interwencyjne ofiar przemocy z psychologiem
oraz specjalistyczn¹ pomoc socjoterapeutyczn¹ i terapeutyczn¹.
Biuro Stowarzyszenia Przyjació³ Cz³owieka "Têcza" ul. Ocicka 4,47-400 Racibórz, tel. 032-417 85 56,
e-mail: stowarzyszenie_tecza@poczta.onet.pl
www.stowarzyszenie-tecza.org
Centrum Matki z Dzieckiem "MAJA"
ul. Sempo³owskiej 5, 47-400 Racibórz
tel. 032 471 58 54
Radny Powiatu Raciborskiego
Adam Wajda

Program festynu rodzinnego w Gródczankach
niedziela 29 czerwca 2008
14.00 - rozpoczêcie festynu oraz mecze o Puchar So³tysa i Rady So³eckiej z udzia³em
dru¿yn z Gródczanek i czeskiego Trebonia
16.30 - gry i zabawy dla dzieci
17.30 - wrêczenie Pucharu So³tysa i Rady So³eckiej zwyciêzcom turnieju pi³karskiego
18.00 - zabawa taneczna przy muzyce zespo³u BRAKERO
Zapewniamy obficie zaopatrzony bufet,
emocje przy Zuzce i wiele innych atrakcji.
ZAPRASZAMY!

Elektroniczna skrzynka podawcza
Urzêdu Gminy Pietrowice Wielkie
dostêpna 24 h
W celu z³o¿enia wniosku do Urzêdu
Gminy Pietrowice Wielkie w formie dokumentu elektronicznego (zgodnie z wymogami ustawowymi) nale¿y wype³niæ dostêpny na stronie www.sekap.pl. formularz
i opatrzyæ go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o
certyfikat kwalifikowany wydany przez
dowolnego polskiego wystawcê. Potwierdzeniem z³o¿enia wniosku w formie elektronicznego dokumentu bêdzie Urzêdowe
Poœwiadczenie Odbioru (UPa).
Dostêpny publicznie œrodek komunikacji elektronicznej s³u¿¹cy do przekazywania podañ, wniosków w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy
wykorzystaniu powszechnie dostêpnej sieci teleinformatycznej dostêpny jest przez
24 godziny i z ka¿dego miejsca na ziemi,
gdzie tylko jest mo¿liwoœæ pod³¹czenia siê
do sieci internetowej. Jedyn¹ jednak, naj-
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istotniejsz¹ przeszkod¹ w korzystaniu
z w/w mo¿liwoœci jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, który na dzieñ dzisiejszy jest kosztowny (ok.
350 z³).
Jednak mam nadziejê, ¿e w najbli¿szej
przysz³oœci koszt ten zmaleje do wysokoœci znaczka pocztowego.
Sekretarz Gminy
Adam Wajda
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Bezpieczeñstwo
przede wszystkim
W kwietniu br. w ramach dzia³añ Powiatowej Komisji ds. Bezpieczeñstwa i
Higieny Pracy w Rolnictwie w Raciborzu
przedstawiciele Okrêgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Raciborzu w szko³ach podstawowych na terenie gminy Pietrowice
Wielkie przeprowadzili prelekcje z zakresu bezpieczeñstwa pracy dzieci w gospodarstwach rolnych rodziców, zagro¿eñ po¿arowych i pierwszej pomocy. W czasie
prelekcji przedstawiono sposoby zapobie-

gania wypadkom dzieci podczas pomocy
rodzicom w gospodarstwach domowych i
praktyczny instrukta¿ pierwszej pomocy
przedmedycznej.
W spotkaniach z przedstawicielami
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Pañstwowej
Inspekcji Pracy uczestniczy³o 384
uczniów ze szkó³ podstawowych z Krowiarek, Paw³owa, Pietrowic Wielkich i
Samborowic.
Równie¿ z inicjatywy Powiatowej Komisji BHP w Rolnictwie w Raciborzu, na

Æwiczenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomie

Program Jubileuszu 100-lecia koœcio³a
pw Œw. Micha³a Archanio³a w Paw³owie
wraz z Gminnym Festynem DFK
Niedziela 6 lipca 2008 r. – plac przy koœciele
godz. 11.00 - Msza Œw. z okazji 100 koœcio³a w Paw³owie pod wezwaniem œw. Micha³a
w intencji parafian oraz cz³onków DFK
godz. 13.00 - rozpoczêcie festynu, przywitanie goœci
godz. 13.15 - konkurs recytatorski - utwory w jêzyku niemieckim dzieci szkolnych
i przedszkolnych
godz. 14.30 - wystêp chóru CANTATE
godz. 15.15 - wystêp grupy tanecznej
godz. 16.00 - koncert œl¹skiego duetu: Kornelia i Leszek Filec
godz. 18.00 - losowanie nagród
godz. 19.00 - koncert œl¹skiej kapeli "BAYER'Y"
godz. 20.30 - zabawa taneczna
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prze³omie marca i kwietnia zosta³ zorganizowany konkurs plastyczny, w którym
brali udzia³ uczniowie klas I - III szkó³
podstawowych z terenu gminy Pietrowice
Wielkie, a tematem by³o BHP w gospodarstwie rolnym. Wstêpem do prac plastycznych by³o przeczytanie i omówienie kolorowej broszurki wydanej przez PIP pod
tytu³em ,,Przygoda na wsi”, która zosta³a
rozdana uczniom. Pedagodzy i opiekunowie klas ocenili wszystkie prace i nominowali do eliminacji gminnej prace nastêpuj¹cych uczniów: Marzeny Szot, Paw³a
Cygler, Marka Œwirzewskiego, Pauliny
Duda, Karoliny Widenka i Natalii Podleœny z ZSP w Pietrowicach Wielkich, And¿eliki Nawrat, Wiktorii ¯yme³ka z ZSP w
Samborowicach, Barbary Steiner, Anny
Gawe³ek i Magdaleny Kowacz z ZSP w
Krowiarkach, Patrycji Miensopust, Simony Kuroczik i Emilii Wilczek z ZSP w Paw³owie.
Spoœród nominowanych prac komisja
gminna wyró¿ni³a nastêpuj¹ce prace: Marzeny Szot – ZSP Pietrowice Wielkie, And¿eliki Nawrat – ZSP Samborowice, Barbary Steiner – ZSP Krowiarki, Patrycji
Miensopust – ZSP Paw³ów, przyznaj¹c im
równorzêdne pierwsze miejsce. Komisja
bra³a pod uwagê nie tylko wykonanie estetyczne, formê plastyczn¹, ale w g³ównej
mierze zrozumienie przez uczniów problemów BHP w rolnictwie i mo¿liwoœci ich
przekazania innym w swoich pracach.
Ttrzeba przyznaæ, ¿e niektóre prace by³y
wykonane tak starannie i pomys³owo, ¿e
mo¿naby ich u¿yæ do prezentacji podczas
wyk³adów na temat ,,zapobieganie wypadkom w gospodarstwie rolnym”.
Powiatowa Komisja BHP w Rolnictwie
w Raciborzu w osobie Józefa Wawrzynka przedstawiciela gminy Pietrowice Wielkie
dziêkuje pedagogom oraz dyrektorom
szkó³, którzy mimo nawa³u zajêæ zajêli siê
spraw¹ konkursu oraz propagowania tematu BHP w rolnictwie wœród swoich podopiecznych. S³owa uznania nale¿¹ siê Inspektor Oœwiaty w Gminie Pietrowice Wielkie Pani Cecylii Pawlasek, która ca³¹ akcjê konkursow¹ organizowa³a oraz pilotowa³a do fina³u. Wójt Gminy Pietrowice
Wielkie Pan Andrzej Wawrzynek zasponsorowa³ wyró¿nionym ciekawe nagrody,
które zosta³y uroczyœcie wrêczone w Urzêdzie Gminy, a Inspektor PIP w Katowicach
Pan Jaros³aw Krzystanek przyby³ w celu
wrêczenia dyplomów, podziêkowañ i nagród ufundowanych przez Okrêgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.
J.Krzystanek & J.Wawrzynek
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Spotkanie klasowe - absolwenci kl. VIII c Szko³y
Podstawowej w Pietrowicach Wlk. - rocznik 1978
„Czas pêdzi szybko, ¿ycie siê zmienia...
W œwiat z nami wêdruj¹ szkolnych lat
wspomnienia.”
Spotkania klasowe po latach to czas
wspomnieñ, wspomnieñ m³odych, szkolnych lat. Nam uda³o siê zorganizowaæ takie spotkanie ju¿ po raz drugi.
Pierwsze spotkanie klasowe absolwentów klasy VIIIc Szko³y Podstawowej w
Pietrowicach Wielkich- rocznik 1978 odby³o siê 7 czerwca 2003 roku. Do dnia
dzisiejszego wspominamy te mi³e chwile,
kiedy to po 25 latach zwiedzaliœmy nasze
szkolne mury. By³y wspomnienia, zdjêcia, chwile wzruszeñ. I wtedy to zaplanowaliœmy, ¿e bêdziemy organizowaæ takie
spotkania co 5 lat.
Czas szybko mija. Minê³o 5 lat i spotkaliœmy siê znowu. 10 maja 2008 roku
odby³o siê nasze drugie spotkanie klasowe. Mia³o ono miejsce w krzanowickiej
„Perle”. Znowu by³y wspomnienia, zdjêcia rodzin, mi³a atmosfera, przepyszne jedzenie i œwietna zabawa. Razem z nami
bawi³a siê Pani Adela Kalus, która ponad
30 lat temu uczy³a nas jêzyka polskiego.
Z jêzyka polskiego mieliœmy zawsze wiele æwiczeñ i zadañ do odrobienia, tym razem by³o jednak inaczej. To Pani Adela
mia³a teraz du¿o zadañ do wykonaniamusia³a rozpoznaæ ka¿d¹ osobê przybywaj¹c¹ na spotkanie- podaæ imiê i nazwisko. Przy niektórych zdarza³y siê malutkie podpowiedzi, ale zadanie zosta³o wykonane znakomicie.
Dla kilku osób (które nie bra³y udzia³u
w pierwszym spotkaniu klasowym) by³o
to pierwsze spotkanie z kole¿ankami i kolegami ze szkolnej ³awy po 30 latach.
Jednak wszystko co mi³e, szybko siê
koñczy. Tak te¿ by³o i tym razem. Znowu
pozosta³y stosy zdjêæ i nowe wspomnienia. Postanowiliœmy oczywiœcie kontynuowaæ nasz¹ tradycjê spotkañ klasowych.
Tak wiêc do zobaczenia za 5 lat… a mo¿e
wczeœniej?

10.05.2008 r. – spotkanie klasowe

W drugim spotkaniu klasowym - 10 maja 2008 roku uczestniczyli:
Pani Adela Kalus – nauczyciel
Henryk Behr
Damian Cyfka
Mariola Golombek (zd.Paleta)
Peter Gusia
Danuta Guttler ( zd.Sadowska)
Irena Janicka (zd.Ludwig)
Ursula Kotterba (zd.Trojañska)
Daria Machnik ( zd.Libera)
Gabriela Piecha (zd.Wieczorek)
Jan Piela
Peter Ritzman
Andreas Robenek
Gabriele Schutz (zd.Niewiera)
Gisela Szczuka (zd.Marcinek)
Micha³ Tunk
Christine Wolf (zd.Robenek)

- zam. Bochum
- zam.Heckingen
- zam.Racibórz
- zam.Heilderberg
- zam.Ludenscheid
- zam.Koln
- zam.Racibórz
- zam.Recke
- zam Pietrowice Wlk
- zam.Pietrowice Wlk.
- zam.Neuss
- zam.Bad Neuheim
- zam.Benscheim
- zam.Emdtebruck
- zam.Bergheim
- zam.Racibórz
- zam.Ubach -Palenberg
Gabriela Piecha

Siedem cudów socjalizmu

Siedem cudów kapitalizmu

1.Ka¿dy mia³ pracê

1.Nikt nie ma pracy

2.Mimo ¿e ka¿dy mia³ pracê, nikt nic nie robi³

2.Mimo ¿e nikt nie ma pracy, wszyscy pracuj¹

3.Mimo ¿e nikt nic nie robi³, plan wykonywano w 100 procentach

3.Mimo ¿e wszyscy pracuj¹, plan nie jest wykonywany w 100%

4.Mimo ¿e plan wykonywano w 100%, nigdzie niczego nie by³o

4.Mimo ¿e plan nie jest wykonywany w 100% wszêdzie wszystko jest

5.Mimo, ¿e nie nigdzie niczego nie by³o, ka¿dy wszystko mia³

5.Mimo ¿e wszêdzie wszystko jest, nie ka¿dy wszystko ma

6.Mimo ¿e ka¿dy wszystko mia³, wszyscy kradli

6.Mimo ¿e nie ka¿dy wszystko ma, kradn¹ g³ównie ci, co wszystko maj¹

7.Mimo, ¿e wszyscy kradli, tego, co kradli, nigdzie nie brakowa³o

7.Mimo ¿e kradn¹ ci, co wszystko maj¹, nie udaje siê nikogo z³apaæ za rêkê
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Artyku³ sponsorowany

Sukces wydaje siê byæ w du¿ej mierze
kwesti¹ wytrwania gdy inni rezygnuj¹…
Nowe mo¿liwoœci uzyskania wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej pojawi³y siê w
roku 2007 wraz z uruchomieniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007 – 2013. Program ten przewiduje
m.in. dzia³ania skierowane na modernizacjê gospodarstw rolnych, rozwój na
obszarach wiejskich dzia³alnoœci gospodarczej, tworzenie i rozwój gospodarstw agroturystycznych, renty strukturalne, czy te¿ wsparcie dla m³odych
rolników poprzez wyp³acane premie.
W listopadzie 2007 Agencja przyjê³a wnioski w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” jednak
termin ich rozpatrzenia uleg³ znacznemu wyd³u¿eniu nawet do 12 miesiêcy.
Decyzja o og³oszeniu naboru na rok
2008 bêdzie zale¿na od tego jakimi
œrodkami na to dzia³anie Agencja bêdzie dysponowa³a po rozpatrzeniu
wszystkich z³o¿onych wniosków. Dlatego na przygotowanie siê do naboru

na 2008 r. lub 2009 r. pozosta³o jeszcze
trochê czasu, warto wiêc dobrze zastanowiæ siê w jakim kierunku chcemy rozwin¹æ nasze gospodarstwo, w co chcemy zainwestowaæ – ci¹gnik rolniczy, kombajn
lub inne maszyny i urz¹dzenia rolnicze, a
mo¿e modernizacja budynków gospodarczych albo utwardzenie placu manewrowego na terenie gospodarstwa. Wszystkie
te inwestycje s¹ wa¿ne dla gospodarstwa i
niestety bardzo kosztowne dlatego uzyskanie 40% lub dla m³odego rolnika 50%
dotacji znacznie obni¿y³oby poniesione
koszty.
W roku bie¿¹cym og³oszono ju¿ termin
naboru wniosków na dzia³anie „Premia dla
m³odych rolników” – 1 lipca, „Renty strukturalne” – 30 czerwca oraz „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej”
– 5 czerwca. Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ tak d³ugo, a¿ Agencja przyjmie 120%
puli rocznej, a w przy przypadku renty
strukturalnej - 7200 wniosków. Poniewa¿
czasu na przygotowanie siê do tych fun-

duszy jest niewiele, a œrodków finansowych na dotacje, ze wzglêdu na bardzo
du¿e zainteresowanie, mo¿e bardzo
szybko zabrakn¹æ, warto ju¿ dziœ podj¹æ dzia³ania w kierunku przygotowania wniosku o interesuj¹c¹ nas dotacjê.
Ka¿de z tych dzia³añ wymaga spe³nienia ró¿nych warunków, ka¿de przeznaczone jest na inne cele, dlatego wa¿ne
jest aby szczegó³owo je poznaæ i sprawdziæ czy mo¿na skorzystaæ z danego
dzia³ania. W okreœleniu tego pomo¿e
Pañstwu firma AGROFUN w Raciborzu
przy ul. Pocztowej 14, która na bezp³atnym spotkaniu okreœli Pañstwa mo¿liwoœci inwestycyjne i warunki jakie nale¿y spe³niæ by pozyskaæ fundusze
z interesuj¹cego Pañstwa dzia³ania. Firma od 4 lat prowadzi doradztwo i kompleksow¹ obs³ugê wniosków o dotacje
z Unii Europejskiej, pomaga w znalezieniu Ÿróde³ finansowania inwestycji,
a póŸniej w ca³kowitym rozliczeniu siê
z Agencj¹.

Jazda z upowa¿nieniem
Ubieg³y rok by³, w zakresie prawa o ruchu drogowym, rokiem powa¿nych zmian.
Najpierw wiosn¹: 7 marca wesz³a ustawa
o zmianie dotychczas obowi¹zuj¹cego
kodeksu drogowego, którego przestrzegalismy od 10 lat, bo od roku 1997. Jesieni¹
ubieg³ego roku polski parlament, za
spraw¹ wdra¿ania przepisów unijnych,
zafundowa³ naszym kierowcom nowe zmiany w przepisach. Wprowadzi³a je Ustawa
o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z
cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w
Unii Europejskiej z dnia 25 wrzeœnia
2007r. (Dz. U. Nr 176, poz. 1238). Zmiany
wesz³y w ¿ycie 9 pa¿dziernika ubieg³ego
roku, ale ma³o który kierowca wie, co istotnego powy¿sza ustawa zmieni³a.
Ustawa ta reguluje m.in. sprawê prowadzenia samochodu zarejestrowanego za
granic¹. Artyku³ 11 wspomnianej wy¿ej
Ustawy mówi: „Art. 11. W ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z
póŸn. zm.)) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w art. 71 po ust. 5, dodaje siê ust. 5a
w brzmieniu:
5a. W przypadku gdy z dokumentu
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stwierdzaj¹cego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym mowa w ust. 5, nie wynika prawo do u¿ywania pojazdu przez kieruj¹cego, osoba ta obowi¹zana jest posiadaæ przy sobie i okazywaæ na ¿¹danie
organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzaj¹cy to prawo”.
Dlatego: jeœli dane kierowcy, poruszaj¹cego siê na terytorium Polski pojazdem
zarejestrowanym za granic¹, nie widniej¹
na dowodzie rejestracyjnym prowadzonego przez niego pojazdu jako dane w³aœciciela lub wspó³w³aœciciela– musi mieæ
przy sobie upowa¿nienie. Upowa¿nienie
to nie ma okreœlonego urzêdowo formatu;
mo¿e byæ nawet sporz¹dzone odrêcznie,
ale koniecznie w formie pisemnej przez
w³aœciciela pojazdu.
Upowa¿nienia mo¿e za¿¹daæ od kierowcy policjant, któremu pozwala na to równie¿ zapis powy¿szej Ustawy:
„7) w art. 129 w ust. 2 po pkt 2”, który
brzmi: „2. Policjant, w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci okreœlonych w ust. 1,
jest uprawniony do:
1.legitymowania uczestnika ruchu i
wydawania mu wi¹¿¹cych poleceñ co do
sposobu korzystania z drogi lub u¿ywa-
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nia pojazdu;
2.sprawdzania dokumentów wymaganych w zwi¹zku z kierowaniem pojazdem
i jego u¿ywaniem, zaœwiadczenie, o którym mowa w art. 95a ust. 1 pkt 2, a tak¿e
dokumentu stwierdzaj¹cego zawarcie
umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej posiadacza
pojazdu lub stwierdzaj¹cego op³acenie
sk³adki tego ubezpieczenia
dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:
2a) ¿¹dania okazania dokumentu potwierdzaj¹cego prawo do u¿ywania pojazdu, o którym mowa w art. 71 ust. 5,
je¿eli pojazd ten nie jest zarejestrowany
na nazwisko osoby nim kieruj¹cej;".
Dlatego ka¿dego wracaj¹cego w weekendy z zagranicznych miejsc pracy, samochodem swojego pracodawcy, przestrzegamy: zabierz z sob¹ jego upowa¿nienie!
g.s.
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Zmiany w funduszu alimentacyjnym
Zgodnie z uchwalon¹ we wrzeœnia 2007
r. ustaw¹ o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz.U. nr 192 z 2007 r. poz.
1378), prawo do œwiadczeñ z Funduszu Alimentacyjnego bêd¹ mia³y rodziny, których
dochód na osobê nie przekracza 725 z³ netto. Œwiadczenie bêdzie przys³ugiwa³o w wysokoœci zas¹dzonych alimentów. Nie bêdzie
jednak wy¿sze ni¿ 500 z³.Warunkiem jego
przyznania bêdzie tzw. bezskuteczna egzekucja alimentów. A za tak¹ uznaje siê sytuacjê, w której komornik nie œci¹gnie pe³nej
kwoty alimentów, bez wzglêdu na wielkoœæ
zaleg³ych zobowi¹zañ d³u¿nika. Alimenty
z FA bêd¹ przys³ugiwa³y na dziecko, na które zas¹dzone s¹ alimenty, a ich egzekucja
jest bezskuteczna: do ukoñczenia 18. roku
¿ycia lub do ukoñczenia 25. roku ¿ycia, jeœli uczy siê w szkole lub szkole wy¿szej i
powy¿ej 25. roku ¿ycia bezterminowo, gdy
dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci. Alimenty z FA nie bêd¹
siê nale¿a³y na dziecko, które: zosta³o oddane do rodziny zastêpczej lub instytucji
zapewniaj¹cej ca³odobowe utrzymanie (np.
dom dziecka); jest pe³noletnie i ma w³asne
dziecko; o¿eni³o siê/wysz³o za m¹¿.
Zmieni siê te¿ podmiot wyp³acaj¹cy
œwiadczenia. Obecnie zaliczki czêsto wyp³acaj¹ oœrodki pomocy spo³ecznej, od paŸdziernika 2008 r. oœrodki pomocy spo³ecznej nie bêd¹ ju¿ mog³y ustalaæ prawa do
zaliczki alimentacyjnej. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w swojej gminie. Prócz danych
typu: personalia (imiê, nazwisko, datê urodzenia, numer PESEL, numer NIP), nale¿y

do³¹czyæ oœwiadczenia, ¿e przekazaliœmy
wszelkie znane informacje dotycz¹ce d³u¿nika i postêpowania przeciwko niemu (np.
podaæ, co wiemy o miejscu zamieszkania,
wieku, zatrudnieniu i sytuacji finansowej
d³u¿nika). Uwaga! Za fa³szywe oœwiadczenia mo¿emy mieæ sprawê karn¹ (tak¹ sam¹
jak za sk³adanie fa³szywych zeznañ). Do
wniosku musimy do³¹czyæ w szczególnoœci: zaœwiadczenie o dochodzie z fiskusa;
dokument stwierdzaj¹cy wiek dziecka; zaœwiadczenie od organu prowadz¹cego postêpowanie egzekucyjne stwierdzaj¹ce bezskutecznoœæ egzekucji; ewentualne orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci dziecka;
odpis orzeczenia s¹du zas¹dzaj¹cego alimenty; zaœwiadczenie o uczêszczaniu do
szko³y; a w przypadku œcigania d³u¿nika,
który wyjecha³ za granicê lub pochodzi z
innego kraju - informacjê z s¹du o podjêciu
œcigania go za granic¹. Alimenty (nazywane w ustawie œwiadczeniem alimentacyjnym) przyznawane bêd¹ na tzw. okres œwiadczeniowy - od 1 paŸdziernika do 30 wrzeœnia nastêpnego roku. Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od 1 sierpnia 2008 r. Aby do koñca paŸdziernika dostaæ pierwsz¹ wyp³atê, z
wnioskiem trzeba bêdzie zd¹¿yæ do koñca
sierpnia. Kto z³o¿y dokumenty miêdzy 1
wrzeœnia a 31 paŸdziernika, otrzyma pieni¹dze do 30 listopada.
Strze¿cie siê d³u¿nicy! Od paŸdziernika
2008 r. d³u¿nikom bêdzie siê gorzej wiod³o. Dlaczego? Po pierwsze, œcigaæ ich ma
ju¿ nie tylko komornik (tak jest teraz), ale
tak¿e urzêdy skarbowe. Je¿eli d³u¿nik twier-

Festyn rodzinny
Dzieñ 1 czerwca jest dniem wszystkich
dzieci. Jednak w Pietrowicach Wielkich
ten dzieñ by³ dniem, w którym œwiêtowa³y
ca³e rodziny ze swoimi pociechami. Rada
So³ecka Pietrowic Wielkich wraz z przedszkolem zorganizowa³y festyn na stadionie LKS „ START”, w którym dzieci przedszkolne oraz uczniowie z klasy I SP poprzez wiersze, piosenki i tañce dla mamy
i taty uczcili równie¿ ich œwiêto. Dzieci
natomiast mia³y zapewnione bardzo wiele
darmowych atrakcji takich jak: zje¿d¿alnie, suchy basen z pi³eczkami, przejazdy
na koniu, pokazy stra¿ackie, pokazy stra¿y granicznej oraz obficie zaopatrzon¹
gastronomiê. Bardzo du¿o radoœci sprawia³
równie¿ dzieciom deszcz z cukierków i lizaków rozsypywany na trawnik przez organizatorów, a tak¿e malowanie twarzy,
konkursy sportowe i rysunkowe. Bardzo
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wa¿nym wydarzeniem, wzbudzaj¹cym
bardzo wiele emocji by³ mecz pomiêdzy
rodzicami dzieci przedszkolnych i przedstawicielami Rady Gminy. Na szczególny
podziw zas³uguj¹ wszyscy zawodnicy za
zapa³ i wolê walki, poniewa¿ mecz odbywa³ siê w pra¿¹cym s³oñcu. Piêkny pokaz
meczu zaprezentowali równie¿ o wiele

dzi, ¿e nie p³aci, bo nie ma z czego (nie pracuje), gmina, w której on mieszka, zobowi¹zuje go do zarejestrowania siê jako bezrobotny lub poszukuj¹cy pracy. Urz¹d gminy
zwraca siê do starosty o skierowanie go do
pracy, robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych.
Jeœli d³u¿nik odmawia zarejestrowania siê,
odmawia podjêcia pracy albo utrudnia przeprowadzenie wywiadu œrodowiskowego na
swój temat czy nie chce z³o¿yæ oœwiadczenia maj¹tkowego, gmina wnioskuje o karne
œciganie. Grozi mu nawet kara pozbawienia
wolnoœci do 2 lat (na podstawie art. 209 par.
1 kodeksu karnego). Gmina mo¿e te¿ zwróciæ siê do starosty, by zabra³ d³u¿nikowi prawo jazdy. Kolejna kara to wpis do Centralnego Rejestru D³u¿ników. Zostanie stamt¹d
wykreœlony, dopiero kiedy gmina zawiadomi, ¿e wszystko zosta³o uregulowane (nast¹pi³a sp³ata zad³u¿enia lub umorzono je).
Komornik ma te¿ prawo wpisaæ takiego rodzica do Krajowego Rejestru S¹dowego (ale
dopiero po 6 miesi¹cach niep³acenia). Cierpieæ za d³ugi alimentacyjne niesolidnego
ojca czy matki mog¹ nawet jego nowi partnerzy. Komornik bêdzie móg³ zaj¹æ nie tylko rzeczy d³u¿nika, ale tak¿e nale¿¹ce do
osoby, która z nim mieszka. Chyba ¿e ta
osoba udowodni, ¿e to jej wy³¹czna w³asnoœæ. Ci¹gle te¿ mo¿liwe bêdzie pozwanie
do s¹du rodziców d³u¿nika. Zarówno teraz,
jak i po powrocie FA, gmina mo¿e zamiast
pieniêdzy (które rodzic marnotrawi) przyznaæ pomoc rzeczow¹.
Kierownik GOPS Ewa Paletta
m³odsi zawodnicy. Ca³a impreza odby³a
siê w bardzo mi³ej atmosferze, przy piêknej pogodzie. Na pewno nie by³aby mo¿liwa bez zaanga¿owania wielu osób, którzy bezinteresownie podarowali swój czas
i si³y, a tak¿e bez hojnoœci sponsorów. Tym
wszystkim, którzy przyczynili siê do dej
imprezy nale¿¹ siê du¿e podziêkowania, a
najlepszym wyrazem tego niechaj bêd¹
uœmiechy i radoœæ dzieci.
Organizatorzy

Wystêpy przedszkolaków
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Ze œwiata
logopedii
Logopedia jako dyscyplina naukowa
istnieje w Polsce od kilkudziesiêciu lat.
Jest ona œciœle zwi¹zana z wieloma innymi dyscyplinami: z pedagogik¹, z
psychologi¹, z foniatri¹, audiologi¹,
neurologi¹ i lingwistyk¹. Polski system
opieki logopedycznej opiera siê g³ównie na dzia³alnoœci poradni psychologiczno – pedagogicznej. Od kilku lat
obserwuje siê wzrost liczby logopedów
zatrudnianych w szko³ach podstawowych. Pierwszym krokiem logopedy jest
przeprowadzenie kontrolnych badañ
logopedycznych okreœlonej populacji
dzieci. Logopeda Beata Maria Piwowarczyk we wrzeœniu 2007 roku przeprowadzi³a badania dzieci przedszkolnych
i uczniów szkolnych we wszystkich
szko³ach na terenie gminy Pietrowice
Wielkie. Ogó³em przebadanych zosta³o
769 uczniów, w tym u 360 stwierdzono
l¿ejsz¹, b¹dŸ powa¿niejsz¹ wadê wymowy. Z obliczeñ wynika, ¿e prawie 47%
dzieci powinno zostaæ objêtych terapi¹
logopedyczn¹. Praktyka wygl¹da jednak
nieco inaczej. Niepokoj¹ca wydaje siê
byæ nie tylko liczba dzieci z zaburzeniami mowy, ale równie¿ poziom wie-

dzy logopedycznej œrodowiska, w którym dzieci te ¿yj¹. Przyczyn wad wymowy mo¿e byæ bardzo wiele: nieprawid³owy niemowlêcy sposób po³ykania, praktykowanie smoczka u ma³ego dziecka,
nieprawid³owe oddychanie, choroby
uk³adu oddechowego, zaburzenie s³uchu, choroby uszu, zaburzenie s³uchu
tzw. fonematycznego, pozwalaj¹cego
ró¿nicowaæ g³oski, nieprawid³owa budowa narz¹dów artykulacyjnych (wargi, zêby, zgryz, jêzyk, podniebienie
twarde, miêkkie), zaburzenia rozwoju
psychoruchowego, zaburzenia neurologiczne, upoœledzenie umys³owe, zaniedbanie œrodowiskowe, brak wzorca
mowy.
Wczesna opieka logopedyczna pozwala zapobiegaæ powstawaniu wad wymowy. Uœwiadomiæ sobie jednak trzeba, ¿e terapia logopedyczna nie jest
dzia³aniem jednorazowym, a czêsto d³ugotrwa³¹ prac¹ logopedy, rodzica i samego dziecka nad kszta³towaniem nowych nawyków artykulacyjnych. Logopedia jest czêsto kojarzona tylko z dzieæmi. Tymczasem zg³aszaj¹ siê równie¿
pacjenci po udarach mózgu, j¹kaj¹cy
siê, chc¹cy nabyæ umiejêtnoœæ oddychania przeponowego i poprawiæ swoj¹
dykcjê. Z prowadzonej terapii logope-

Beata Maria Piwowarczyk

Fotozagadka
Proponujemy czytelnikom now¹ zabawê: w ka¿dym numerze bêdziemy zamieszczaæ zdjêcie - ujêcie ciekawego zak¹tka,
fragmentu naszej gminy, zachêcaj¹c do
prób odgadniêcia lokalizacji danego
obiektu na terenie naszej gminy.
OdpowiedŸ zamieœcimy w nastêpnym
numerze

Zbiórka worków
po nawozach
mineralnych
Informuje siê wszystkich
zainteresowanych rolników, i¿ zbiórka worków
foliowych po nawozach
mineralnych odbêdzie siê
dnia 25.06.2008 r.
w godzinach
od 7.30 do 13.00
wy³¹cznie na terenie
Zak³adu Komunalnego
w Pietrowicach Wielkich
przy ul. Fabrycznej.
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pisowniê autorów.

30

dycznej wynika, i¿ najczêstszymi wadami wymowy s¹: sygmatyzm (nieprawid³owa wymowa g³osek sz, ¿, cz, d¿, s,
z, c, dz, œ, Ÿ, æ, dŸ) , rotacyzm (g³oska r),
lambdacyzm (g³oska l), kappacyzm (g³oska k), gammacyzm (g³oska g, mowa
bezdŸwiêczna, opóŸniony rozwój mowy,
j¹kanie). Nale¿y podkreœliæ, i¿ logopeda prowadz¹cy terapiê logopedyczn¹ ma
najwa¿niejszych wspó³pracowników
(rodziców i dziecko), których zaanga¿owanie jest warunkiem powodzenia.
Na pierwszym spotkaniu zostaje za³o¿ona i wype³niona karta wymowy.
Przeprowadzony zostaje dobrowolny
wywiad z rodzicem i trafnie postawiona
diagnoza. Nastêpnie logopeda przekazuje pierwsze spostrze¿enia i wskazówki do pracy w domu. Terapia logopedyczna zawsze przebiega etapami: æwiczenia przygotowuj¹ce narz¹dy mowy do
wywo³ania g³oski,wywo³ywanie g³oski,
utrwalanie i automatyzacja. Terapia jest
zakoñczona z chwil¹ swobodnego pos³ugiwania siê wywo³an¹ g³osk¹ w mowie potocznej.
¯yczê powodzenia w ¿yciu i logopedycznych sukcesów.
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Inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie

wczeœniej

wczeœniej

Krowiarki
Rów B-34

Paw³ów
Rów przy ul. S³onecznej

obecnie

obecnie

wczeœniej

wczeœniej
¯erdziny
Rów

Maków
Rów
obecnie

obecnie

wczeœniej

wczeœniej

Krowiarki
Chodnik przy
ul. Wyzwolenia

Pietrowice Wlk.
Chodnik przy
ul. 1 Maja

obecnie

obecnie

Pasowanie
na
czytelników
czytaj na stronie 12

Pierwszoklasiœci pasowani na
czytelników przez symboliczn¹
ksiêgê

G³os Gminy
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