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Niech magiczny okres 
Świąt Bożego Narodzenia

upłynie w atmosferze pełnej 
rodzinnego ciepła, radości i miłości,

a nadchodzący Nowy Rok będzie wyzwaniem
do realizacji założonych celów.

Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Wołczyna
Jan Leszek Wiącek Waldemar Antkowiak
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INWESTYCJE

W  chwili obecnej na osiedlu do-
mów jednorodzinnych przy ul. Po-
znańskiej w Wołczynie trwają prace 
związane z budową kanalizacji sani-
tarnej. Docelowo wykonana zosta-
nie kanalizacja sanitarna o długości 
1,6 km i obejmie działki budowlane 
przy ulicach: Słonecznikowej, Róża-
nej, Irysowej, Bzowej, Wrzosowej, 
Tulipanowej, Azaliowej, Astrów 
oraz część ulic Jaśminowej i Kroku-
sowej. Całkowity koszt zadania to 
blisko 600 tys. zł. Prace III etapu bu-
dowy infrastruktury kanalizacyjnej 
potrwają do końca kwietnia przy-
szłego roku. Zakończą całościowy 
proces porządkowania infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej na osie-
dlu domów jednorodzinnych, który 
ze względu na wielkość i  środki fi-
nansowe realizowany jest w  trzech 
etapach od 2012 roku.

Bezpieczniej i  wygodniej można przeje-
chać gminną drogą w sołectwie Duczów Mały, 
bowiem w  miesiącu listopadzie na odcinku 
400 m od przejazdu kolejowego w  kierunku 
przysiółka Jedliska wykonano nawierzchnię 
asfaltową oraz utwardzono pobocza. Nowy 
odcinek  jest przedłużeniem już istniejącej 
drogi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  po-
nad 64 tys. złotych. 

Obecnie gmina Wołczyn kończy postępo-
wanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy 
przebudowy kolejnego odcinka drogi ul. Młyń-
skiej w Szymonkowie. Przewidywany całkowi-
ty koszt II etapu przebudowy drogi to ponad 
1 300 000 zł z czego dofinansowanie pozyska-
ne przez gminę Wołczyn w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie blisko 
720 tys. złotych. Ta inwestycja drogowa będzie 
realizowana w przyszłym roku z planowanym 
zakończeniem do 15 maja 2017.

Sprzyjające warunki pogodowe umożli-
wiły w  miesiącu grudniu wykonanie zjazdu 
z  ul. Poznańskiej na ulicę Elizy Orzeszkowej 
w Wołczynie, przy której budowany jest nowy 
budynek wielomieszkaniowy.

Praktyczne oraz estetyczne prace wykonano 
na cmentarzu komunalnym w  Wołczynie. Po-
wstały dwie nowe alejki na łączną kwotę ponad 
41 tys. złotych, których nowa nawierzchnia jest 
udogodnieniem dla osób odwiedzających cmen-
tarz. Zmiany estetyczne polegały również na 
odnowieniu kaplicy. Wykonane prace na łączną 
kwotę 35 tys. złotych obejmowały remont dachu, 
wymianę stolarki okiennej oraz odświeżenie 
wnętrza kaplicy.   

Wyremontowano również zaplecze sani-
tarne na placu targowym. Odnowiono elewację 
zewnętrzną, wymieniono okna, drzwi oraz ar-
maturę łazienkową. Koszt prac nie przekroczył 
25 tys. złotych.

Od miesiąca listopada cieszy oko kolejna 
odnowiona elewacja kamienicy, tym razem  przy 
ulicy Poznańskiej 1 w Wołczynie. Z początkiem 
tego roku wyremontowano kamienicę przy ulicy 
Namysłowskiej 3, a w roku ubiegłym przy tej sa-
mej ulicy kamienicę nr 17.  W planach nastepną 
do odnowienia i docieplenia jest boczna ściana 
kamienicy przy ulicy Kluczborskiej 13, na której 
umieszczony zostanie herb miasta. 

Jeszcze przed świętami Bożego Narodze-
nia ulice na terenie gminy Wołczyn oświetliły 
nowo zamontowane 34 lampy: 12 w Wołczynie, 
1 w Wierzchach, 1 w Komorznie, 2 w Wąsicach, 
3 w Szumie, 2 w Krzywiczynach, 6 w Szymonko-
wie, 2 w Brunach, 5 w Brynicy.

(Red.)

Rok 2016 kończy się
kolejnymi inwestycjami
oraz remontami

Prace kanalizacyjne na osiedlu domów 
jednorodzinnych w Wołczynie.

Prace kanalizacyjne na osiedlu domów 
jednorodzinnych w Wołczynie.

Nowy odcinek drogi 
w Duczowie Małym.
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W miesiącu wrześniu tego roku 
gminie udało się złożyć wnio-
sek o  dofinansowanie przebu-
dowy drogi gminnej - Plac Wol-
ności w Wołczynie z Programu 
Rozwoju Gminnej i  Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019.

Jeśli gmina uzyska dofinansowanie, 
to w przyszłym roku remontowi zostanie 
poddana nawierzchnia jezdni na całej 
długości drogi oraz skrzyżowań z  dro-
gą powiatową (ul. Dworcowa) i  drogą 
gminną (ul. Młyńska), zmieniona zosta-
nie lokalizacja przejść dla pieszych oraz 
powstaną nowe przejścia. Wybudowany 
będzie nowy chodnik oraz 18 miejsc 
parkingowych przy Urzędzie Miejskim 
w  Wołczynie. Zostanie też zmieniona 
organizacja ruchu. Całkowity koszt tej 
inwestycji drogowej to blisko 300 tys. 
złotych. Powyższy projekt przewidziany 
jest do realizacji w  partnerstwie z  po-
wiatem kluczborskim, który również 
złożył wniosek o  dofinansowanie prze-
budowy drogi powiatowej ul. Dworco-
wej w Wołczynie. 

Z końcem roku pojawiły się również 
możliwość wnioskowania o  dofinanso-
wanie budowy dróg w  ramach ochrony 
gruntów rolnych i  leśnych oraz możli-
wość wnioskowania o  dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020 zadań inwestycyjnych poprawiają-
cych efektywność energetyczną w budyn-
kach użyteczności publicznej. W związku 
z tym gmina już wcześniej podjęła dzia-
łania związane z opracowaniem niezbęd-
nych dokumentacji projektowych w celu 
złożenia w  ramach ochrony gruntów 
rolnych i  leśnych wniosku o  dofinan-
sowanie budowy dróg w  Wąsicach oraz 
wniosku o  dofinansowanie z  Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Opolskiego na lata 2014-2020 
termomodernizacji dwóch budynków 
w Wołczynie, tj. budynku świetlicy Szko-
ły Podstawowej nr 1 oraz budynku przy 
ulicy Sienkiewicza 5, w którym mieści się 
biblioteka publiczna, oddział przedszkol-
ny  i siedziby działających organizacji.

(Red.)

Gmina
wnioskuje
o dofinansowanie 
kolejnych
inwestycji

Nowe alejki na wołczyńskim 
cmentarzu komunalnym.

Nowe alejki na wołczyńskim 
cmentarzu komunalnym.
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Gmina Wołczyn uzyskała dofinansowanie 
na realizację w placówkach oświatowych gminy 
Wołczyn w roku szkolnym 2016/2017 aż dwóch 
projektów oświatowych (składanych w  trybie 
konkursowym) w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, Oś IX Wysoka jakość edukacji, 
Działania 9.1 Rozwój edukacji, dla Poddziałania 
9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego i  współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Pierwszy projekt pn. Szkoły podstawowe 
w  Gminie Wołczyn stawiają na edukację reali-
zowany jest w pięciu szkołach podstawowych tj.: 
w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Wołczynie 
oraz w Szkołach Podstawowych w   Komorznie, 
Wierzbicy Górnej i  Wąsicach.  W  ramach pro-
jektu 399 uczniów z pięciu wyżej wymienionych 
szkół podnosi kompetencje kluczowe uczestni-
cząc w dodatkowych zajęciach, w tym zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych (z matematyki, 

przyrody, języka angielskiego) i  zajęciach z  in-
formatyki, a także zajęciach indywidualnych dla  
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi. 91 uczniów objętych zostanie doradztwem 
zawodowym. Łącznie w roku szkolnym, w pięciu 
szkołach objętych projektem, przeprowadzo-
nych będzie ponad 2 tys. godzin zajęć dodatko-
wych dla uczniów. Także wyjazdy edukacyjne 
do Robotarium, do Regionalnego Centrum Na-
uki i  Eksperymentu, do Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego. W  ramach  projektu zostało 
doposażonych 11 pracowni szkolnych (matema-
tyczne, informatyczne, przyrodnicze), tworząc 
tym samym warunki do nauczania opartego na 
metodzie eksperymentu. Szkoły otrzymały min. 
zestawy do doświadczeń uczniowskich  (w tym 
mikroskopy cyfrowe i elektroniczne, teleskopy), 
multimedialne programy edukacyjne, pomoce 
matematyczne (w tym magnetyczne osie liczbo-
we, magnetyczne ułamki, magnetyczne tabliczki 
mnożenia, bryły, klocki, gry oraz kalkulatory), 
laptopy, tablice interaktywne, projektory, urzą-
dzenia wielofunkcyjne.  Projekt obejmuje rów-
nież doskonalenie umiejętności i  kompetencji 
12 nauczycieli ze szkół realizujących projekt. 
Nauczyciele uczestniczą w licznych szkoleniach, 
warsztatach oraz studiach podyplomowych. Cał-
kowita wartość projektu pn. Szkoły podstawowe 
w gminie Wołczyn stawiają na edukację wynosi 
ponad 396 tys. złotych, w tym kwota dofinanso-
wania wynosi 376 725,67 zł.

Drugi projekt pn. Wysoka jakość edu-
kacji w  Gimnazjalno-Licealnym Zespole 

Wyższa jakość edukacji 
dzięki unijnym dofinasowaniom
Innowacje pedagogiczne, kółka 
zainteresowań, zajęcia wyrównawcze 
i rozwijające, wycieczki oraz doposażenie 
bazy dydaktycznej w ramach projektów 
unijnych realizowanych w naszych 
szkołach.

Zajęcia rozwijające 
w Szkole nr 1 w Wołczynie.

Zajęcia rozwijające 
w Szkole nr 1 w Wołczynie.
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Szkół  w  Wołczynie realizują uczniowie i  na-
uczyciele z  gimnazjum i  liceum. W  ramach 
projektu 186 uczniów (122 uczniów gimnazjum 
i 64 uczniów liceum) podnosi kompetencje klu-
czowe uczestnicząc w roku szkolnym 2016/2017 
w  dodatkowych zajęciach, w  tym zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych (matematyka, 
przyroda, język angielski) i  zajęciach z  infor-
matyki, a także w zajęciach indywidualnych dla 
uczniów gimnazjum ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi. 8 uczniów liceum objętych 

zostanie doradztwem zawodowym. Łącznie 
w  roku szklonym w  Gimnazjalno-Licealnym 
Zespole Szkół w Wołczynie  przeprowadzonych 
będzie blisko 500 godzin zajęć dodatkowych 
dla uczniów. Wyjazdy edukacyjne do stacji me-
teorologicznej we Wrocławiu, na Politechnikę 
Opolską i  Uniwersytet Przyrodniczy we  Wro-
cławiu. W  ramach  projektu szkołę doposa-
żono w: zestawy doświadczalne do pracowni 
przyrodniczej (w  tym mikroskopy optyczne, 
wagi laboratoryjne, klatki meteorologiczne oraz 

szafki laboratoryjne), multimedialne programy 
edukacyjne, figury, plansze do pracowni mate-
matycznej oraz tablicę interaktywną i  projek-
tor. W  ramach projektu 32 nauczycieli dosko-
nali umiejętności i  kompetencje uczestnicząc 
w szkoleniach i warsztatach. Całkowita wartość 
projektu pn. Wysoka jakość edukacji w Gimna-
zjalno-Licealnym Zespole Szkół w  Wołczynie 
wynosi ponad 141 tys. złotych, w tym kwota do-
finansowania wynosi 134 026,00 zł.

(Red.)

Zajęcia rozwijające 
w Szkole w Komorznie.

Zajęcia rozwijające 
w Szkole w Komorznie.

Z  okazji Dnia Edukacji Narodowej 
burmistrz Wołczyna nagrodził nauczycieli 
i  dyrektorów z  prowadzonych przez gmi-
nę szkół i  przedszkoli. Oficjalne obchody 
oświatowego święta odbyły się w  dniu 14 
października w Urzędzie Miejskim w Woł-
czynie. Była to szczególna okazja, aby wy-
razić wdzięczność wszystkim pracownikom 
oświaty oraz okazja do wyrażenia uznania 
za codzienny trud kształcenia oraz wycho-
wania dzieci i młodzieży. 

Podczas spotkania wyróżniono nagrodą 
Burmistrza Wołczyna następujących nauczy-
cieli: w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie 
Panią Halinę Zygmunt, w  Szkole Podstawo-
wej w Komorznie Panią Annę Welc, w Szkole 
Podstawowej w  Wąsicach Panią Marię Pyla, 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie Panią 
Bożenę Sobik i Marię Tandejko, w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 2 w  Wołczynie Pa-
nią Janinę Szeligę i Patrycję Kozerę, w Szkole 
Podstawowj w Wierzbicy Górnej Panią Martę 
Mentek i Małgorzatę Słowik, w Gimnazjalno-
-Licealnym Zespole Szkół  dyrektora Panią 
Ewę Włos oraz nauczycieli Bernadetę Mioskę, 
Bogumiłę Niedziałek – Jungowską i Franciszkę 
Łęczyńską. 

Z  okazji Dnia Edukacji Narodowej na-
uczyciele naszych szkół odebrali również od-
znaczenia państwowe. W Teatrze im. Jana Ko-

chanowskiego w Opolu na wniosek burmistrza 
Wołczyna z rąk wojewody opolskiego dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 w  Wołczynie Pani 
Celina Zając odebrała Srebrny Krzyż Zasługi, 
a medal Komisji Edukacji Narodowej odebra-
ła dyrektor Gimnazjalno-Licealnego Zespołu 
Szkół w Wołczynie Pani Ewa Włos. Z Gimna-
zjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie 
nagrodzono również trzech nauczycieli: Pan 
Jerzy Rokita odebrał medal Komisji Edukacji 
Narodowej, Pani Beata Kwiatoń-Czernik ode-
brała Nagrodę Opolskiego Kuratorium Oświa-
ty, a Pani Alicja Rokita Złoty Medal za Długo-

letnią Służbę. Srebrny Medal za Długoletnią 
Służbę odebrała dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Wąsicach Pani Beata Krzyształowicz. 

Za wyniki w nauce i za osiągnięcia sporto-
we w roku szkolnym 2015/2016 burmistrz przy-
znał 130 uczniom stypendia. Otrzymało je 57 
uczniów szkół podstawowych oraz 73 uczniów 
Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Woł-
czynie. Burmistrz przyznał także stypendia za 
osiągnięcia artystyczne łącznie 8 uczennicom 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjalno-Li-
cealnego Zespołu Szkół w Wołczynie. 

Oprócz stypendiów uczniowie za osią-
gnięcia naukowe, artystyczne i  kulturalne 
dokonane w roku szkolnym 2015/2016 otrzy-
mali nagrody rzeczowe. Burmistrz wręczył 38 
nagród rzeczowych, które trafiły do uczniów 
szkół podstawowych oraz Gimnazjalno-Lice-
alnego Zespołu Szkół w Wołczynie. 

(Red.)

Uczniowie, nauczyciele 
i dyrektorzy szkół nagrodzeni
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Dzień 18 listopada 2016 r. był dla 
Liceum Ogólnokształcącego w Woł-
czynie szczególnym świętem – ju-
bileuszem 10-lecia istnienia szko-
ły. Dla całej społeczności szkolnej 
był to finał wielomiesięcznej pracy 
i długich przygotowań tego święta.

Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się mszą 
świętą w Kościele św. Teresy w Wołczynie, odpra-
wioną przez ks. proboszcza Bogdana Kordka. Po 

wspólnej modlitwie wszyscy zaproszeni goście 
wraz z uczniami i absolwentami liceum udali się na 
plac przed Gminno-Licealnym Zespołem Szkół, 
gdzie burmistrz Wołczyna oraz dyrektor zespołu 
szkół posadzili drzewo, na którym zawisła pamiąt-
kowa tabliczka.

Oficjalna część uroczystości, którą poprowa-
dzili uczniowie liceum odbyła się w  auli szkoły. 
Swoją obecnością zaszczycili: poseł na Sejm To-
masz Kostuś, doradca marszałka województwa 
opolskiego Barbara Kamińska, wicestarosta klu-
czborski Urszula Pękala-Duda, władze gminne 
przewodniczący rady miejskiej Waldemar Antko-
wiak wraz z radnymi, burmistrz Jan Leszek Wią-
cek, zastępca burmistrza Bogusław Adaszyński, 
przedstawiciele współpracujących z liceum uczel-
ni Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersyte-
tu Przyrodniczego we Wrocławiu, proboszcz pa-
rafii Bogdan Kordek, dyrektorzy oraz nauczyciele 
szkół gminnych i  powiatowych, przedstawiciele 
jednostek organizacyjnych, dyrektorzy lokalnych 
instytucji i  firm oraz sołtysi. W  tym dniu nie 

zabrakło również absolwentów liceum, którzy 
na jubileusz przyjechali z  różnych miast Polski, 
w których studiują.

Uroczystości rozpoczął koncert wykonany na 
pianinie przez Anetę Pasierbską, Julię Bednarczuk 
oraz Monikę Ogrodowiak. Następnie burmistrz 
Wołczyna Jan Leszek Wiącek w swoim wystąpie-
niu przybliżył historię tworzenia szkoły średniej 
od momentu pojawienia się pomysłu, aż 
do września 2006 roku, kiedy to pierw-
sze klasy rozpoczęły naukę w  nowo 
powstałym liceum. Mówił o ogrom-
nym wysiłku wielu ludzi, którzy byli 

zaangażowani w  utworzenie gminnego liceum 
ogólnokształcącego. Początki nauki w  tej szkole 
przedstawiła w postaci prezentacji dyrektor Gim-
nazjalno-Licealnego Zespołu Szkół Ewa Włos. 
Wszystkich gości zabrała w  „podróż”, podczas 
której zaprezentowała ciekawą naukę w liceum, re-
alizowane projekty (Akademię Nowoczesnego Pa-
triotyzmu, Projekt Filmowy NHEF, Perspektywy 
Małe i Duże, Festiwal Nauki), współpracę liceum 
z  uczelniami wyższymi (Politechniką Opolską, 
Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem 
Przyrodniczym we Wrocławiu), liczne osiągnięcia 
i sukcesy w nauce oraz sporcie.

Z  okazji tak pięknego jubileuszu serdeczne 
gratulacje i życzenia wielu lat rozwoju dla szkoły 
złożyli na ręce pani dyrektor burmistrz Wołczyna 
wraz z przewodniczącym rady miejskiej oraz za-
proszeni goście. Po miłych słowach, skierowanych 
do pani dyrektor, uczniów, nauczycieli i  wszyst-
kich osób współpracujących ze szkołą zaśpiewały 
uczennice liceum Kinga Konefał, Dagmara Je-
wtuch oraz solistki dziecięcego zespołu „Wielo-
kropek” Paulina Łabędzka, Aleksandra Ryszka, 
Zofia Martyniszyn, Roksana Nowak.

Jubileusz był okazją do wręczenia okoliczno-
ściowych medali i upominków dla zaproszonych 
gości oraz wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali 
zaproszeni do degustacji okolicznościowego tortu 
oraz obejrzenia wystawy „Dziesięć lat minęło… 
LO w Wołczynie”. Z okazji jubileuszu wydano rów-
nież publikację z absolwentami z lat 2006-2016.

Uroczystość 10-lecia istnienia Liceum 
Ogólnokształcącego w  Wołczynie była 

wyjątkowym dniem, pełnym wzru-
szeń i wspomnień.

(Red.)

Dyrektor Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół 
wyróżniona w konkursie Superdyrektor

Dyrektor Pani Ewa Włos jako jedyna z województwa opolskiego znalazła się wśród no-
minowanych do prestiżowej nagrody Superdyrektor w  konkursie ogłoszonym już po raz 
kolejny przez miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej „Dyrektor Szkoły”, kwartal-
nik „Przed Szkołą” oraz wydawnictwo Wolters Kluwer. Celem konkursu było wyłonienie 
i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych 
pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych 
menedżerów, wychowawców i nauczycieli.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 27 października tego roku w Warszawie 
podczas III Kongresu Edukacja i Rozwój. Wśród najlepszej jedenastki znalazła sie Pani Ewa 
Włos, kierująca największą jednostką oświatową w gminie Wołczyn. Dzięki pasji i ogromnemu 
zaangażowaniu, umiejętności zarządzania i  integrowania środowisk lokalnych, pozyskiwania 
sojuszników Dyrektor Ewa Włos wraz z wszystkimi pracownikami tworzy placówkę przyjazną 
uczniom i rodzicom, w której nauka oparta jest na innowacyjnych projektach oraz współpracy 
z wyższymi uczelniami.

(Red.)

10. urodziny Liceum 
Ogólnokształcącego w Wołczynie
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17 listopada 2016 r. w Szkole Pod-
stawowej w Szymonkowie odbył się 
I  Gminny Przegląd Pieśni Patrio-
tycznej pt. Rozszumiały się wierz-
by płaczące. Do przeglądu zgłosi-
ło się sześć szkół podstawowych, 
w tym Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 
2 z  Wołczyna, Szkoła Podstawowa 
z  Wąsic, Komorzna, Skałąg oraz 
z  Szymonkowa, Przedszkole Pu-
bliczne z  Wołczyna, Punkt Przed-
szkolny z  Szymonkowa oraz Od-
dział Przedszkolny z  Komorzna. 
Łącznie w przeglądzie wzięło udział 
57 uczestników w  trzech katego-
riach: przedszkola, szkoły podsta-
wowe uczniowie klas I-III i IV-VI.

Celem konkursu była popularyzacja utwo-
rów o treściach patriotycznych, a także „ocalenie 
od zapomnienia” pięknej polskiej tradycji pieśni, 
które noszą w sobie wspomnienie ważnych mo-

mentów historii naszej ojczyzny, a także niedaw-
no obchodzona 98. rocznica niepodległości.

Piosenek w wykonaniu uczniów i przedszko-
laków wysłuchali burmistrz Wołczyna, zastępca 
burmistrza Wołczyna, a  także dyrektorzy przy-
byłych szkół, przedszkola oraz duża rzesza miej-
scowych i przyjezdnych rodziców.

Rada Rodziców zadbała o  poczęstunek. 
Każdy uczestnik otrzymał skromny upominek. 
Nagrody główne ufundowało Stowarzyszenie 
Rozwoju i Odnowy Wsi Szymonków, a słodkość 
– (czekoladę) gmina Wołczyn.

Zarówno dzieci przedszkolne, jak i ucznio-
wie reprezentowali wysoki poziom muzyczny 
oraz przygotowali piękne dekoracje, rekwizy-
ty związane z  wykonywanym utworem. Jury 
w  składzie: Agata Napp-Urbańska, ks. prob. 
Tomasz Płukarski, Grzegorz Stempin, przyzna-
ło nagrody: Kategoria przedszkola: I miejsca – 
Kacper Włoszczyk – P.P. Szymonków, II miejsce 
– Weronika Wengel – P.P. Wołczyn, III miejsce 
– Zuzanna Kowcz – P.P. Szymonków. Wyróżnie-
nie – Zuzanna Ruchała – Oddział Przedszkolny 
Komorzno.

Kategoria uczniowie klas I-III: I  miejsce 
– trio w  składzie: Aleksandra Boduch, Paulina 
Welc, Sandra Adaszyńska – Szkoła Podstawowa 

w Komorzno, II miejsce – trio w składzie: Artur 
Sypko, Przemysław Kałmuk, Piotr Cynalewski 
– Szkoła Podstawowa Szymonków, III miejsce – 
Joanna Rajmer – Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 2 Wołczyn.

Kategoria uczniowie klas IV-VI: I miejsce 
– Karolina Sytniewska – Szkoła Podstawowa nr 
1 w  Wołczynie, II miejsce – zespół Weronika 
i  Wiktoria Dyda – Szkoła Podstawowa w  Szy-
monkowie, III miejsce – Paulina Boduch – Szko-
ła Podstawowa Komorzno. Wyróżnienia: duet 
– Natalia Czapaj, Julia Krzemińska – Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 2 w  Wołczynie, duet – 
Paulina Ruchała, Julia Sokołowska – Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie.

Na zakończenie wystąpił niesamowity duet, 
burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek z dyrek-
tor miejscowej szkoły Eulalią Domagałą, który 
zaśpiewał piosenkę Rozszumiały się wierzby pła-
czące.

I  Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej pt. 
Rozszumiały się wierzby płaczące był wyrazem 
artystycznej wrażliwości dzieci i  uczniów, ich 
umiejętności muzycznych oraz lekcją patrioty-
zmu. Organizatorzy podziękowali wszystkim 
wykonawcom i licznie zgromadzonej publiczno-
ści, zapraszając na następny rok.

(Red./SP Szymonków)

I Gminny Przegląd Piosenki
Patriotycznej w Szymonkowie
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Upamiętnienie 98. rocznicy 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę

Jak co roku główne uroczystości odbyły się w dniu 10 listopada 2016 r. na placu przed Szkołą 
Podstawową nr 1 w Wołczynie przy Obelisku. Poprzedził je wspólny przemarsz ulicami mia-
sta pocztów sztandarowych, władz gminy, przedstawicieli Związku Kombatantów i Sybiraków, 
radnych, sołtysów, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, nauczycieli 
i uczniów szkół, delegacji lokalnych przedsiębiorstw i firm oraz mieszkańców gminy w asyście 
kompanii honorowej Wojska Polskiego.

Akademia patriotyczna 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
w Wołczynie.

Złożenie kwiatów 
i zniczy pod Pomnikiem 
Zwycięstwa.

Koncert patriotyczny 
zespołu Wrzos.
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Uczestnicy uroczystości wspólnie przema-
szerowali ulicami miasta przy dźwiękach pieśni 
patriotycznych pod Pomnik Zwycięstwa, gdzie 
poseł na sejm RP Tomasz Kostuś oraz burmistrz 
Wołczyna Jan Leszek Wiącek wraz z  zastępcą 
burmistrza Bogusławem Adaszyńskim złożyli 
symbole pamięci – wiązanki kwiatów i zapalili 

znicze. Następnie przemaszerowano pod Obe-
lisk przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie, 
gdzie burmistrz Wołczyna oraz poseł na Sejm 
wygłosili okolicznościowe przemówienia, a mjr 
Błażej Lenard z I Pułku Saperów im. Tadeusza 
Kościuszki z  Brzegu wygłosił Apel Poległych. 
Żołnierze brygady oddali salwy honorowe. Na-
stępnie władze gminy wraz z  przybyłymi de-
legacjami złożyły kwiaty i  zapaliły znicze pod 

Obeliskiem. Po oficjalnej 
części uroczystości zaproszo-
no wszystkich na salę gimna-
styczną, gdzie 
odbyła się aka-
demia z  okazji 
obchodów 98. 
rocznicy od-
zyskania przez 

Polskę niepodległości. W  tym 
roku akademia przygotowana zo-
stała przez uczniów i nauczycieli 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Woł-
czynie.

Dzień później, 11 listopada odbyła się uro-
czysta msza święta w intencji ojczyzny w kościele 
św. Teresy w  Wołczynie, którą uświetnił występ 
zespołu Wrzos. Po wspólnej modlitwie, na scenie 
widowiskowej Wołczyńskiego Ośrodka Kultury 

odbył się koncert pt. „Patriotyzm, w stylu retro” 
w  wykonaniu artystów Agencji RoMa, którzy 
w montażu słowno-muzycznym ukazali historię 

Polski z okresu zaborów, niewoli i oku-
pacji. Okres, który Polska przetrwała, 
choć tyle w swojej historii przeszła.

Dla uczczenia jednego z  najważ-
niejszych świąt państwowych, ja-
kim jest odzyskanie niepodległości 
przez Polskę, w  Szkole Podstawowej 
w Wierzbicy Górnej odbyła się lekcja 
historii z  wojewodą opolskim Panem 
Adrianem Czubakiem, podczas której 
uczniowie klasy V i  VI przedstawili 
spektakl Pisk Białego Orła. Natomiast 

uczniowie z  Gimnazjalno-Licealnego Zespołu 
Szkół w  Wołczynie przygotowali i  wykonali dla 
mieszkańców program artystyczny pt. „Naród, 
który sam nie tworzy swojej historii...”.

(Red.)

Program artystyczny w wykonaiu uczniów 
Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie.

Główne uroczystości pod Obeliskiem 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie.

Przybyłe delegacje zlożyły 
kwiaty i znicze pod Obeliskiem.

Lekcja historii z wojewodą opolskim 
w Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej.

Patriotyzm w stylu retro 
w wykonaniu artystów Ro Ma.

Przemarsz ulicami miasta w asyście 
kompanii honorowej Wojska Polskiego.
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GRATULUJEMY!

Lekarz rodzinny z  Komorzna Pani 
Urszula Langiewicz-Borysow zaję-
ła pierwsze miejsce w plebiscycie na 
„Lekarza rodzinnego roku” w powie-
cie kluczborskim oraz drugie miejsce 
w  tej samej kategorii w  VIII edycji 
plebiscytu „Opolski Hipokrates” na 
szczeblu wojewódzkim.

Firma Lesaffre Polska S.A. z Wołczy-
nie za osiągnięte wyniki ekonomicz-
ne w 2015 r. znalazła się w pierwszej 
dziesiątce rankingu Firm wojewódz-
twa opolskiego – ZŁOTA SETKA 
w  kategoriach Filary i  Tygrysy pol-
skiej gospodarki.

Firma Pichon Polska Sp. z o.o. z Gie-
rałcic za skuteczność w  pozyski-
waniu unijnych dotacji znalazła się 
w pierwszej dziesiątce rankingu Firm 
województwa opolskiego – ZŁOTA 
SETKA w  kategorii Jaskółki Biznesu 
z Opolszczyzny.

„Działanie jest podstawowym 
kluczem do każdego sukcesu”
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Gospodarstwo agroturystyczne 
z Szumu wyróżnione 
w konkursie Zielone Lato 2016
W Pałacu w Łosiowie, 19 paździer-
nika 2016 roku odbyło się uroczyste 
podsumowanie Konkursu Agro-
-Eko-Turystycznego Zielone Lato 
2016, organizowanego przez Opol-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Łosiowie.

Do konkursu zostały zaproszone gospo-
darstwa agroturystyczne z  całego województwa 
opolskiego, startując w  różnych kategoriach. 
W kategorii Najlepsze gospodarstwo rolne w re-

gionie, w którym dodatkowym źródłem docho-
du są usługi agroturystyczne, drugie miejsce 
zajęło gospodarstwo agroturystyczne Państwa 
Langhammer U Norberta i Uli z Szumu.

Właścicielka gospodarstwa Pani Urszula 
Langhammer, podczas uroczystości organizowa-
nych w  Łosiowie odebrała z  rąk organizatorów 
dyplom, puchar oraz nagrodę rzeczową. Gospo-
darstwo Państwa Langhammer otrzymało rów-
nież podziękowania od burmistrza Wołczyna za 
wieloletnią współpracę na rzecz lokalnego śro-
dowiska oraz promocję gminy i regionu.

(Red.)

Koncepcja 
zagospodarowania 
parku i stawów 
w Skałągach 
nagrodzona
Przedstawiciele Stowarzyszenia 
i  Odnowy Wsi Skałągi wzięli 
udział w  warsztatach realizo-
wanych w  ramach projektu. 
Bioróżnorodność Opolszczy-
zny – skarbem dziedzictwa 
przyrodniczego współfinanso-
wanego przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Opolskiego na lata 
2014-2020.

Celem warsztatów było uświadomie-
nie mieszkańcom obszarów miejskich 
i  miejsko-wiejskich potrzeby ochrony 
zagrożonych gatunków jako istotnego 
elementu otaczającego nas ekosyste-
mu. Oprócz warsztatów realizowanych 
w  ramach w/w  projektu, przeprowadzo-
no konkurs na Najciekawszą koncepcję 
zagospodarowania terenów zielonych 
wsi.  Stowarzyszenie Rozwoju i  Odnowy 
Wsi Skałągi zgłosiło swoją koncepcję za-
gospodarowania terenu zielonego, któ-
rym jest teren parku i dwóch stawów wsi 
Skałągi. Ogólnie do konkursu zgłosiło się 
24 koncepcje zagospodarowania terenów 
zielonych z  różnych terenów wiejskich 
województwa opolskiego. Komisja kon-
kursowa dokonała oceny poszczególnych 
zgłoszeń rekomendując Zarządowi Woje-
wództwa Opolskiego przyznanie nagród. 
Zarząd przyznał III miejsce i  nagrodę 
w  wysokości 20 000 złotych dla Stowa-
rzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi 
na realizację zgłoszonej koncepcji zago-
spodarowania terenu zielonego. W  kon-
cepcji tej Stowarzyszenie zaplanowało 
wykonanie między innymi: wzmocnienie 
linii brzegowej stawu oraz wykonanie po-
mostu spacerowego przy linii brzegowej, 
wykonanie wysepki na środku małego 
stawu, montaż ławek i wykonanie nowych 
ścieżek spacerowych w parku, a także na-
sadzenia różnych gatunków roślin. Koszt 
realizacji wszystkich zadań ujętych w kon-
cepcji wynosi ponad 50 000 zł. Koncepcja 
będzie realizowana przez Stowarzyszenie 
etapami w  miarę posiadanych środków 
finansowych. 

(Red.)
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Pomysł wystawienia na deskach 
sceny Wołczyńskiego Ośrodka 
Kultury broadwayowskiego mu-
sicalu Nunsense autorstwa Dana 
Goggina zrodził się w 2015 r. Oka-
zało się jednak, że sam pomysł nie 
wystarczy, trzeba jeszcze zdobyć 
odpowiednie zezwolenia i  ma-
teriały, aby móc grać tę sztukę. 
W  październiku rozpoczęto więc 
oficjalne starania o  dopełnienie 
wszelkich niezbędnych formalno-
ści. Jak się okazało, nie było to wca-
le takie proste.

Na początku listopada został złożony do 
Agencji Dramatu i Teatru ADIT wniosek o umo-
wę licencyjną, który, niestety, został odrzucony ze 
względu na to, że do tej pory żaden amatorski teatr 
nie wystawiał tego musicalu. Odmowa ta wcale nas 
nie zraziła, byliśmy tak zdeterminowani, że posta-
nowiliśmy zwrócić się do amerykańskiej agencji 
ICM Partners, która reprezentuje wielu znanych 
pisarzy i  artystów o  międzynarodowej randze – 
mówi Rafał Neugebauer Dyrektor Wołczyńskiego 
Ośrodka Kultury. W staraniach tych wspierała nas 
siostra Manuela, ówczesna przełożona zakonu Elż-
bietanek w Wołczynie, która również podpisała się 
pod listem skierowanym do ICM Partners. Udało 
się i 20 stycznia 2016 r. Wołczyński Ośrodek Kul-
tury podpisał z Agencją ADIT umowę licencyjną, 
dzięki której teatr Komedia działający przy Domu 
Kultury w Wołczynie jako jedyny teatr amatorski 
w Europie miał zaszczyt wystawić światowy hit pt. 
Siostrunie.

Długo oczekiwana premiera musicalu odbyła 
się 26 listopada w Wołczyńskim Ośrodku Kultury. 
Aktorzy teatru Komedia do sztuki przygotowywali 
się od marca. Wielogodzinne próby odbywały się 
po trzy razy w tygodniu, a w ostatnim miesiącu już 
nawet codziennie. Pomimo tego, że wyzwanie pro-
dukcji tego musicalu było bardzo duże, aktorzy na 
próbach traktowali to przedsięwzięcie jako dobrą 
zabawę. Dopiero w ostatnim miesiącu przed pre-
mierą dotarło do nich, jak poważne zadanie jest 
przed nimi i ogarnął ich strach, czy temu podoła-
ją. Wszyscy zgodnie przyznają, że przygoda z tym 
musicalem to dla nich doskonała zabawa, ale też 
duże wyzwanie i spore wyrzeczenie.

W dniu premiery sala widowiskowa Wołczyń-
skiego Ośrodka Kultury pękała w szwach, pojawiło 

tyle osób, że zabrakło miejsc siedzących. Niektórzy 
musieli stać przez dwie godziny, ale, jak mówili, 
sztuka była tak dobra, że w ogóle tego nie odczu-
li. 350-osobowa publiczność oglądała perypetie 
pięciu zakonnic, które zorganizowały show, w celu 
zdobycia środków pieniężnych na pochówek dla 
4 sióstr. Akcja spektaklu rozpoczyna się tragicz-
nie, gdyż na skutek eksperymentów kuchennych 
siostry Julii w  klasztorze umierają 52 zakonnice, 
większość udało się pochować, ale na pochówek 
czterech zabrakło pieniędzy, stąd szalony pomysł 
siostrzyczek na show. Dalsza część przedstawienia 
to już doskonała zabawa, podczas której słyszymy 
cięty dowcip, efektowne piosenki, ciekawą muzykę.

Wołczyńską wersję Siostruń wyreżyserował 
Michał Szachnowski, instruktor teatralny Woł-
czyńskiego Ośrodka Kultury, który jednocześnie 
wcielił się w  rolę matki wielebnej, siostrę Merry 
Ann zagrała Kordula Moś z Borkowic, Beata Wie-
techa-Gwozdecka z Ligoty Dolnej to musicalowa 
Merry Amnezja, Małagorzata Lasek z Maciejowa 
to Merry Hubert i najmłodsza aktorka Sara Moś 
z Borkowic zagrała siostrę Merry Leo.

Aranżacją muzyczną do polskich piosenek 
autorstwa Andrzeja Ozgy zajął się Grzegorz Stem-
pin, instruktor muzyczny Wołczyńskiego Ośrodka 
Kultury. Do amerykańskich piosenek dopasowa-
no polskie słowa, tłumaczone przez Janusza Delfa 
i była to doskonała zabawa tekstem. Choreografia 
to wspólna praca zespołowa, która również przy-
niosła aktorom wiele radości.

Beata Puzia, która przyjechała na premierę 
z Centrum Kultury w Głuchołazach, gdzie jest in-
struktorem teatralnym, po spektaklu powiedziała: 
– Sam teatr jest niezwykłym zjawiskiem. Czapki 
z  głów, chwała aktorom, że chcieli poświęcić się 
takim wspaniałym rolom.

Siostry zakonne kojarzą się z  dobrem, więc 
dyrektor Wołczyńskiego Ośrodka Kultury Ra-
fał Neugebauer postanowił przy okazji spektaklu 
zorganizować zbiórkę pieniężną na rzecz chorej 
Kornelii Kalus z  Kujakowic Dolnych. Jej najbliż-
si przygotowali ozdoby i stroiki świąteczne, które 
można było nabyć i w ten sposób wesprzeć trzyna-
stoletnią dziewczynkę. Dzięki hojności przybyłych 
gości udało się zebrać 3 tys. złotych, które zostaną 
przeznaczone na bardzo kosztowny turnus tera-
peutyczny.

(WOK)

Broadwayowski hit
w Wołczynie
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W  grudniu br. kończy się 8. edycja au-
torskiego programu Wołczyńskiego Ośrodka 
Kultury Wieś Kulturą Bogata, który w  tym 
roku swoim zasięgiem objął trzy sołectwa 
gminy Wołczyn: Szum, Komorzno i  Wierz-
bicę Górną. Zajęcia i  warsztaty w  ramach 
programu realizowane były również w  Woł-
czynie. Od maja do grudnia w  świetlicach 
wiejskich i domu kultury odbywały się zajęcia 
i warsztaty z różnych dziedzin kultury i sztu-
ki, prowadzone zarówno przez podmioty 
zewnętrzne, jak i  przez pracowników Woł-
czyńskiego Ośrodka Kultury. Podczas trzech 
ostatnich miesięcy odbyło się sześć różnych 
zajęć i warsztatów z dziedziny kultury i sztu-
ki. Odbiorcy programu mogli skorzystać 
z  warsztatów teatralnych, tanecznych, ręko-
dzielniczych, plastycznych, w  tegorocznej 
ofercie pojawiły się także warsztaty cukier-
nicze oraz edukacyjne, nie zabrakło również 
luźnej zabawy.

W ramach tanecznych spotkań odbywały się 
warsztaty tańca ze wstążką, tańca ludowego oraz 
tańca mażoretkowego. Taniec jest jedną z  form 
kulturalnych, który działając dwustronnie prze-
kazuje człowiekowi pożądaną ekspresję i wyzwala 

u niego gros różnych emocji, korzystnie wpływa-
jąc na stan psychiczny i fizyczny, dlatego w ofercie 
programu Wieś Kulturą Bogata nigdy nie braku-
je tej formy sztuki. Każde warsztaty kończyły się 
wspólnym tańcem, z wykorzystaniem kroków po-
znanych podczas zajęć.

Rękodzieło  zyskuje w  Polsce coraz więcej 
amatorów. Zawsze było obecne w naszej kulturze, 
w latach 90-tych lekko zapomniane, dziś na nowo 
przeżywa swój renesans.

W ofercie tegorocznej edycji programu znala-
zły się takie warsztaty rękodzielnicze, jak: tworze-
nie lampionów ze słoików, tworzenie szmacianek 
ze skrawków tkanin, tworzenie świec ozdobnych 
oraz modelowanie balonów. Najważniejsze cechy 
rękodzieła to niepowtarzalność i oryginalność pro-
jektów i takie też były prace wykonane na naszych 
zajęciach. Wbrew pozorom rękodzieło  wcale nie 
jest takie proste, ale uczestnicy zajęć stanęli na wy-
sokości zadania i efekty ich pracy były doskonałe – 
mówi Rafał Neugebauer dyrektor Wołczyńskiego 
Ośrodka Kultury.

Ciekawą formę przybrały warsztaty te-
atralne, które zaczynały się od przedstawienia, 
a  kończyły wspólną „zabawą” aktorów z  wi-
dzami w  teatr. W ramach tych warsztatów naj-
młodsi uczestnicy obejrzeli znane i lubiane bajki 

oraz  baśnie w  wykonaniu aktorów Studia Ma-
łych Form Teatralnych, Scenografii i  Reżyserii 
Art-Re z Krakowa, a były to Pinokio, Wilk i zając 
na wakacjach, Zajęcza chatka oraz Zaczarowany 
młynek. Po każdym przedstawieniu aktorzy po-
kazywali swoim widzom, co należy zrobić, aby 
dobrze zagrać daną postać – co odbywało się 
przez wspólna grę na scenie.

Prawie każde dziecko lubi malować czy ryso-
wać, dlatego nieodzownym elementem każdej edy-
cji programu WKB są warsztaty plastyczne, które 
za każdym razem przybierają inna formę. W jed-
nym przypadku narzędziem pracy małych amato-
rów plastyki były farby akrylowe, a podczas dru-
gich warsztatów musieli posługiwać się piaskiem.

Ciekawą i  niecodzienną formą zajęć były 
warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy 
poznawali nie tylko tajemnicze receptury przeróż-
nych ciasteczek, które wykonali, ale także nauczyli 
się odpowiednio łączyć składniki, aby wydobyć ze 
swoich wypieków najlepsze smaki i aromaty.

Niezwykle ważne okazały się warsztaty po-
stępowania w wypadkach podczas prac polowych 
oraz w  trakcie wypoczynku wakacyjnego nad 
wodą. Dzięki tym zajęciom doskonale zostały zo-
brazowane najczęstsze wakacyjne zagrożenia dla 
zdrowia i życia oraz sposoby na zapobieganie róż-
nym wypadkom, a w przypadku ich wystąpienia 
odpowiednie procedury postępowania w  takich 
sytuacjach.

Letnie miesiące upłynęły uczestnikom progra-
mu na beztroskiej zabawie podczas wakacyjnych 
spotkań animacyjnych z panem Globusem, Klau-
nem Dżonikiem, Admirałem Dżonem i Ośmior-
nicą Helą, Tosią i Tolą oraz Wikingami. Doskonałą 
zabawę najmłodszym zapewnił również Sherlock 
Holmes, który miał do rozwiązania pewną zagad-
kę. W myśl powiedzenia w zdrowym ciele zdrowy 
duch zorganizowano również dla dzieci animacje 
na sportowo.

Wszystkie dotychczasowe zajęcia i  warsztaty 
tegorocznej edycji programu cieszyły się ogrom-
nym powodzeniem i  zainteresowaniem, bardzo 
nas to cieszy, gdyż to oznacza, że przygotowując 
ofertę zajęć trafiliśmy w gusta odbiorców progra-
mu. Już dziś myślimy nad zajęciami na przyszły 
rok, przez osiem lat trwania programu przero-
biliśmy już prawie wszystko, ale mam nadzieję, 
że uda się znaleźć jeszcze coś ciekawego – mówi 
Rafał Neugebauer. Zajęcia realizowane w ramach 
programu Wieś Kulturą Bogata dają uczestnikom 
możliwość rozwoju, nauki oraz poszerzania swo-
ich zainteresowań, a także dobrej zabawy oraz inte-
gracji w grupie, dlatego chcemy kontynuować ten 
program – dodaje.

(WOK)

Dobiega końca 8. edycja
programu Wieś Kulturą Bogata

Zajęcia w ramach programu
w Wierzbicy Górnej.

Zajęcia w ramach programu
w Wołczyńskim Ośrodku Kultury.

Zajęcia w ramach
programu w Szumie.
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Konkurs plastyczny
Zapobiegajmy
Pożarom
17 października br. Zarząd Miej-
sko-Gminny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Wołczynie oraz Wołczyń-
ski Ośrodek Kultury ogłosił gmin-
ne eliminacje do Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego Zapobie-
gajmy Pożarom, którego organiza-
torem jest Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamierzeniem konkursu jest przede wszyst-
kim zainteresowanie dzieci, młodzieży i twór-
ców nieprofesjonalnych problematyką ochrony 
przeciwpożarowej, tradycją i życiem strażackich 
środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. 
Tematyka konkursu związana jest z codzienną 
działalnością strażaków, czyli udziałem w ak-
cjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk 

żywiołowych czy ekologicznych, ale także udzia-
łem w szkoleniach, zawodach, działalności pre-
wencyjnej i kulturalnej. Konkurs ma również 
na celu popularyzowanie znajomości przepisów 
ppoż oraz zasad postępowania na wypadek po-
wstania pożaru.

Do konkursu prace zgłosiło ponad 50 osób 
z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. 
Spośród nadesłanych prac zgodnie z regulami-
nem wyłoniono po kilka z każdej kategorii wie-
kowej i przekazano do eliminacji powiatowych. 
Ostatnim etapem konkursu jest etap centralny, 
który odbędzie się w Warszawie na przełomie 
marca i kwietnia 2017 r. 

(WOK)

Solistki z zespołu 
Wielokropek 
w Pradze

W dniach 3-7 listopada odbył się VI Mię-
dzynarodowy Festiwal Młodych Talentów  Złote 
Talenty w  Złotej Pradze w  Republice Czeskiej. 
W  festiwalu uczestniczyło 56 wykonawców 
w  kategoriach: piosenka estradowa, piosenka 
ludowa, zespoły wokalne, wokalno-instrumen-
talne i instrumentalne. Wystąpili młodzi artyści 
z  sześciu krajów europejskich: Czech, Estonii, 
Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Polski. Nasz kraj re-
prezentowały laureatki XXV Międzynarodowe-
go Festiwalu Piosenki i Tańca Majowa Nutka 
w Częstochowie, w tym: Kinga Konefał, Dagma-
ra Jewtuch, Aleksandra Ryszka, uczennice Gim-
nazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w  Wołczy-
nie, oraz Karolina Sytniewska uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 1 w  Wołczynie. Młode woka-
listki od wielu lat należą do sekcji solowej Dzie-
cięcego Zespołu Artystycznego Wielokropek, 
działającego przy Szkole Podstawowej nr 1. Po 
rywalizacji konkursowej jury pod przewodnic-
twem Damira Basyrowa, solisty Teatru Opery 
i  Baletu w  Pradze, przyznało wykonawcom 
wyróżnienia i  nagrody. W  kategorii piosenki 
estradowej 14-17 lat Dagmara Jewtuch zdobyła 
I miejsce i złoty medal za wykonanie piosenki 
pt: Rękawiczki, From a distance, Kinga Konefał 
w  kategorii 14-17 lat zdobyła I  miejsce i  złoty 
medal za prezentację piosenek pt: Adagio oraz 
Dziwny jest ten świat. Aleksandrze Ryszce w ka-

tegorii 11-13 lat przyznano I miejsce i złoty me-
dal za zaśpiewanie piosenek pt: Śpiewam i gram, 
Niebo to my. Karolina Sytniewska za prezentację 
piosenek pt: Kropelki, Tank you for the music 
w kat.: 11-13 lat zajęła II miejsce i srebrny medal. 
Równocześnie młode wokalistki wzięły udział 
w kategorii piosenka ludowa. Dagmara Jewtuch 
zajęła II miejsce i zdobyła srebrny medal, Kinga 
Konefał zajęła I miejsce i zdobyła złoty medal, 
Aleksandra Ryszka I miejsce i złoty medal, oraz 
Karolina Sytniewska II miejsce i zdobyła srebrny 
medal. Osiągnięcia uzdolnionych solistek wyso-
ko oceniła również Maria Tymczyszyn, opiekun 
artystyczny zespołu Wielokropek. Solistki ze-
społu spisały się znakomicie, uzyskując wyso-
kie lokaty, a wcześniejsze udziały w dziewięciu 
międzynarodowych festiwalach zagranicznych 
również zaowocowały artystycznymi osiągnię-
ciami. Główną nagrodą festiwalu Złote talenty 
w Złotej Pradze było Grand Prix im. Andrzeja 
Tymczyszyna, którą otrzymała młoda wokalist-
ka Magdalena Chołuj, studentka Instytutu Edu-
kacji Muzycznej w Kielcach. W wolnym czasie, 
po rywalizacji festiwalowej wszyscy uczestnicy 
zwiedzali zabytkową część Pragi.

Opiekun artystyczny
mgr Maria Tymczyszyn

W  środę 5 października 2016 r. jubile-
usz setnych urodzin obchodziła mieszkan-
ka naszej gminy, Pani Marianna Rasińska. 
W  tym dniu Panią Mariannę, mieszkającą 
w  Wierzbicy Górnej odwiedzili burmistrz 
Wołczyna Jan Leszek Wiącek, zastępca bur-
mistrza Bogusław Adaszyński oraz kierow-
nik Wydziału Świadczeń Emerytalnych ZUS 
w Kluczborku Joanna Pawnuk. W urodzino-
wym spotkaniu uczestniczyła również rodzi-
na Pani Marianny. Wszyscy złożyli jubilatce 
serdeczne życzenia i  gratulacje z  okazji tak 
pięknego jubileuszu, przekazali kwiaty i listy 
gratulacyjne. Jubilatka to pełna życia mama, 
babcia i prababcia. Podczas odwiedzin Pani 
Marianna powspominała niektóre wydarze-
nia ze swojego życia i  dla wszystkich gości 
w  podzięce wyrecytowała swoje wiersze.
 (Red.)

Piękny jubileusz
100 lat
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Czym żyje gmina

M a g a z y n  s a m o r z ą d o w y  g m i n y  W o ł c z y n

WOŁCZYŃSKI
OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA

GRUDZIEŃ  

W okresie świąt Bożego Narodzenia za-
praszamy na wieczór kolęd, który na stałe 
wpisał się już w kalendarz imprez kultural-
nych gminy Wołczyn. Podczas wyjątkowego 
wieczoru wspólnie z zespołami artystycznymi 
będzie można kolędować i śpiewać pastorałki. 

31 grudnia w Wołczyńskim Ośrodku Kul-
tury odbędzie się bal sylwestrowy. Wszystkich, 
którzy pragną hucznie pożegnać stary i powi-

tać nowy rok zapraszamy do wspólnej zabawy, 
która poprowadzi zespół Fenix.

STYCZEŃ 

15 stycznia 2017 r. w Wołczyńskim 
Ośrodku Kultury powstanie sztab XXV Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  W 
tym dniu odbędą się różne imprezy, podczas 
których będzie można wesprzeć tę narodo-
wą kwestę na rzecz ratowania życia i zdrowia 
dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycz-
nej seniorom.

 26 stycznia 2017 r. zapraszamy na XVII 
Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych. Na 
deskach sceny Wołczyńskiego Ośrodka Kultu-

ry zaprezentują się grupy jasełkowe reprezen-
tujące szkoły i przedszkola z gminy Wołczyn. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do obej-
rzenia tych barwnych świątecznych widowisk. 
Przegląd rozpocznie się o godz. 16:00. 

LUTY

Wołczyński Ośrodek Kultury w okre-
sie ferii zimowych zapewnia dla dzieci wiele 
atrakcji, aby umilić im czas wolny od nauki 
szkolnej. 

23 lutego 2017 r. w Wołczyńskim Ośrodku 
Kultury odbędzie się kolejna projekcja Opol-
skiego Kina Objazdowego. Jednym  z wyświe-
tlanych w tym dniu filmów będzie melodramat 
pt. Ciemniejsza strona Greya.  

Ogólnopolski Turniej
Pracowników Oświaty

W pierwszą sobotę grudnia br. w Praszce, 
odbył się Ogólnopolski Turniej Pracowników 
Oświaty w  Halowej Piłce Nożnej – Praszka 
2016. Była to już piąta edycja tej imprezy.

Turniej rozgrywany był pod patronatem 
marszałka województwa opolskiego, prezesa 
ZG ZNP, starosty powiatu oleskiego, burmistrza 
Praszki oraz dyrektora PG w Praszce.

Celem zorganizowanego turnieju była in-
tegracja środowiska nauczycielskiego poprzez 
sport, popularyzacja piłki nożnej halowej, a tak-
że promocja regionu i miasta.

W zawodach wzięło udział 6 drużyn, były to 
ekipy z  Włoszczowej, Turku, Wielunia, Rybni-
ka, Wołczyna oraz gospodarzy. W tym turnieju 
nasza reprezentacja, która wystąpiła w składzie: 
Grzegorz Zator, Piotr Tokarski, Marek Muzyka, 
Damian Woźny, Bartłomiej Zator, Wiesław No-
wak, Maciej Brus, Krzysztof Staszewski oraz Ja-
nusz Juszczak zajęła II miejsce.

Jak stwierdzili wszyscy uczestnicy turnieju, 
nie miejsce jest w tym przypadku ważne, a dobra 
zabawa, integracja i popularyzacja piłki halowej.

Na zdjęciu od lewej, górny rząd: Krzysztof 
Staszewski, Grzegorz Zator, Damian Woźny, 
Bartłomiej Zator, Marek Muzyka, Wiesław No-
wak. Poniżej od lewej: Piotr Tokarski,  Maciej 
Brus oraz Janusz Juszczak.

(Red.)




