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Zapraszamy
na jubileuszowe imprezy miasta:
•  XV Bieg Uliczny o Puchar 

Burmistrza Wołczyna – 11.06.2016 r.
•  XXV Dni Wołczyna z Cleo i Formacją 

Nieżywych Schabuff – 24-26.06.2016 r.
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INWESTYCJE

Powstanie nowa droga w Brunach
Z końcem 2015 roku gmina Wołczyn złożyła do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

wniosek o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brunach. Wnio-
sek otrzymał pozytywną ocenę i dofinansowanie w wysokości 500.000 zł. W związku z tym 
w miesiącu maju rozpoczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy budo-
wy drogi w Brunach, łączącej przysiółki. Planowane zakończenie budowy to przełom sierpnia/
września tego roku.

Red.

Dobiega końca budowa drogi
wraz z kanalizacją sanitarną
na ul. Polnej w Wołczynie
W ostatnim tygodniu marca 2016 r. 
firma Słowik z Namysłowa, wyłonio-
na przez gminę w drodze przetargu, 
ruszyła z realizacją budowy drogi na 
ul. Polnej w Wołczynie.

Roboty prowadzone są etapami. Wykonano 
już kanalizację sanitarną oraz deszczową, wy-
budowano koryto drogi wraz z  utwardzeniem 
i podbudową pod konstrukcję drogi, ustawiono 
krawężniki drogi i chodników. Obecnie dobiega-
ją końca prace związane z budową nawierzchni 
asfaltowej oraz montażem oświetlenia ulicznego. 
Przewiduje się, że prace zakończą się w połowie 

miesiąca czerwca tego roku. Koszt gruntownej 
przebudowy drogi wyniesie blisko 400 tys. zł.

W planach gminy jest dalsze porządkowanie 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej 
na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Po-
znańskiej w  Wołczynie. Obecnie wykonywane 
są dokumenty projektowe na uzbrojenie w sieć 
kanalizacji sanitarnej kolejnych ulic na osiedlu, 
której budowa rozpocznie sie jeszcze w  tym 
roku. Również trwają prace przy opracowywa-
niu dokumentów projektowych na sporządze-
niu kolejnych dróg osiedlowych, na wykonanie 
których gmina będzie starać się pozyskać środki 
zewnętrzne.

Red.

Remont drogi
powiatowej 
Wołczyn – Murów
Firma LARIX Sp. z o.o. z Lublińca, 
została wyłoniona w drodze przetar-
gu  do prac związanych z remontem 
drogi powiatowej nr 1344O, łączącej 
drogę krajową nr 42 z  drogą woje-
wódzką Namysłów – Opole na od-
cinku powiatu kluczborskiego.

Inwestycja ta jest realizowana przez powiat 
kluczborski w ramach „Programu rozwoju gmin-
nej i  powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019”. Koszt remontu wyniesie ok. 5 mln. 
złotych. Gmina dołożyła w zeszłym roku 80 tysięcy. 
na wykonanie dokumentacji. W tym roku przeka-
że na ten remont 400 tysięcy. Przewidywany termin 
zakończenia inwestycji to koniec września 2016 r.

Długość remontowanego odcinka drogi 
wynosi 9 km 90 m. i rozpocznie się od ul. Klu-
czborskiej w  Wołczynie (WOK)  i  obejmował 
będzie wymianę nawierzchni łącznie z  przebu-
dową chodników oraz oznakowania pionowego 
i  poziomego, jak i  utwardzenie poboczy poza 
miastem.

Na remontowanej drodze przebiegającej w na-
szej gminie poprzez sołectwa Gierałcice, Wąsice 
i Wierzchy wystąpią w tym czasie utrudnienia dla 
użytkowników, wynikające z poszerzenia pasa dro-
gi, wymiany nawierzchni, wycinki drzew oraz re-
montów obiektów mostowych (4 mosty). Remont 
mostów będzie powodował czasowe zamknięcie 
drogi i zorganizowanie objazdów.

Wszystkich mieszkańców przepraszamy 
za utrudnienia wynikające z  realizacji remontu 
drogi i prosimy o wyrozumiałość w stosunku do 
czasowych utrudnień komunikacyjnych, których 
nie można uniknąć podczas prac.

Red.

Świniary Wielkie.
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Ponad 7 milionów
dofinansowania 
na gospodarkę 
kanalizacyjną 
w gminie Wołczyn

W ubiegłym roku Zakład 
Wodociągów i  Kanalizacji 
zakończył prace związane 
z  opracowaniem dokumentu 
pn. „Uporządkowanie gospo-
darki kanalizacyjnej w  aglo-
meracji Wołczyn” dotyczącego 
głównie budowy kanalizacji 
sanitarnej w  Krzywiczynach 

i Skałągach i z początkiem 2016 roku złożył do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowa-
nie budowy kanalizacji dla tych miejscowości.

Na liście rankingowej zaakceptowanej 
przez Ministerstwo Środowiska znalazła się 
gmina Wołczyn, która otrzyma ponad 7 mln 
zł na uporządkowanie gospodarki ściekowej. 
Ze względu na rozmiar prac i wielkość kosz-
tów budowa kanalizacji będzie przebiegała 
etapowo. Według założonego harmonogramu 
na lata 2016-2017 planowane są prace doty-
czące budowy kanalizacji w  Krzywiczynach 
i  zakupu samochodu specjalistycznego oraz 
rozbudowy systemu wykorzystywanego do 
sterowania i monitoringu. Na lata 2017-2018 
planowane są prace dotyczące budowy kana-
lizacji sanitarnej w Skałągach, a na lata 2018-
2019 budowy słonecznej suszarni osadów 
pościekowych. Koszt całkowity wszystkich 
powyższych zadań szacowany jest na kwotę 
ponad 14 000 000 zł.

(ZWiK/Red.)

Kolejna odnowiona kamienica w mieście
 
Oczy mieszkańców Wołczyna od miesiąca cieszy wyremontowana ka-
mienica przy ul. Namysłowskiej 3. Prace remontowe wykonywało woł-
czyńskie  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Zakres prac obejmował wykonanie nowej 
elewacji wraz z  dociepleniem i  orynnowaniem 
budynku.  Koszt remontu w wysokości 50 000 zł 
został pokryty z  budżetu gminy. To juz kolejna 
kamienica przy tej ulicy, która została odnowiona 
w  ostatnim czasie. Wcześniej docieplono i  wyre-
montowano elewację kamienicy nr 17.  W miarę 
posiadanych środków  budżetowych,  gmina bę-
dzie sukcesywnie przeprowadzać renowację ka-
mienic znajdujących się w otoczeniu wołczyńskie-
go rynku. Red.

Gmina Wołczyn prowadzi postępo-
wanie przetargowe w celu  wyłonie-
nia wykonawcy kolejnej inwestycji 
w tzw. Kozim Parku, w ramach „Bu-
dowy ponadregionalnego centrum 
spotkań – Park Przyjaźni w Wołczy-
nie”. Będzie to kolejny etap – budo-
wa alejki wraz z  oświetleniem, któ-
ra obejmie budowę ciągu pieszego 
wraz  z zamontowaniem lamp oraz 
obiektów małej architektury (ławki). 

Trasa ciągu pieszego poprowadzona będzie 
w  miejscu istniejącego chodnika od ul. Sien-
kiewicza do kładki przy ul. Kościuszki. Budowa 
nowej alejki pieszej w Kozim Parku poprawi bez-
pieczeństwo użytkowników istniejącej zewnętrz-
nej siłowni oraz  korzystających z kortów teniso-
wych, jak również mieszkańców przyległych ulic 
Sienkiewicza i Kościuszki. Nowa alejka zostanie 
wybudowana do lipca tego roku.

Red.

Alejka spacerowa 
w Kozim Parku 
w Wołczynie
zostanie odnowiona

Dotacje z budżetu gminy
na renowację zabytkowych kościółków 
Drewniany kościółek filialny p.w. św. Bartłomieja w Świniarach Wielkich 
i kościół p.w. św. Jacka w Wierzbicy Górnej to kolejne zabytkowe obiekty 
w gminie Wołczyn, które są w trakcie odnowy konserwatorskiej. Remonty 
kościołów przeprowadzane są etapowo.

Tegoroczny etap prac w kościele w Świniarach Wielkich obejmuje m.in. wymianę i naprawę drew-
nianych belek wieńcowych, słupów wraz z podbiciem fundamentów oraz impregnacją gontów na da-
chu. Na prace te z budżetu gminy Wołczyn zgodnie z uchwałą rady miejskiej z dnia 31 marca 2016 
r., Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szymonkowie, przyznano 
dotację w kwocie 10 426,28 zł, na ratowanie zabytkowego obiektu kościoła filialnego p.w. Św. Bartło-
mieja w Świniarach Wielkich. Również z budżetu gminy zgodnie z uchwalą rady miejskiej z dnia 27 
kwietnia 2016 r. przyznano dotację w wysokości 30 000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jacka 
w Wierzbicy Górnej na remont ścian oraz wzmocnienie wewnętrznej konstrukcji nośnej dachu wieży.

Prace zapewnią zabytkowym kościółkom możliwości jak najdłuższego istnienia w niezmienio-
nym stanie oraz wzrost walorów estetycznych i poprawę standardów użytkowych obiektu. Kościółki 
leżą na Szlaku  Drewnianych Kościółków w powiecie kluczborskim.

Wierzbica Górna.
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Realizacja Programu 
Rodzina 500 Plus  
w gminie Wołczyn
Według stanu na dzień 17 maja 2016 
r. do wydziału Spraw Społeczno-
-Obywatelskich i  Obronnych Urzę-
du Miejskiego wpłynęło 748 wnio-
sków. Do tego dnia wypłacono 2 100 
świadczeń po 500 zł dla 694 rodzin.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wy-
niosła blisko 1 050 00 zł.

Pracownicy na bieżąco weryfikują złożone 
wnioski i dokładają wszelkich starań, aby wszyst-
kie wnioski zostały sprawdzone w  jak najkrót-
szym czasie, tak, aby uprawnieni mogli otrzymać 
świadczenia.

W  związku z  pojawiającymi się sygnałami 
o  niewłaściwym wykorzystywaniu przez rodzi-
ny pobranego świadczenia, w  miesiącu czerwcu 
Urząd Miejski wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej planuje przeprowadzić wyrywkowe kontrole.

Red.

Program
Koperta Życia
W gminie Wołczyn uruchomiono 
program Koperta Życia, skierowa-
ny szczególnie do seniorów, osób 
chorych, samotnych i cierpiących 
na schorzenia, które mogą zagro-
zić ich życiu.

Realizacja programu wspomaga jednostki 
ratownictwa medycznego w podjęciu właści-
wych czynności medycznych w stosunku do 
osób ich wymagających, z  utrudnionym lub 
ograniczonym kontaktem osobistym.

Koperta Życia to zestaw składający się z:
– karty informacyjnej pacjenta,
– koperty,
–  woreczka foliowego do umieszczenia 

koperty,
–  naklejki do umieszczenia na drzwiach 

lodówki.
Wszystkie te elementy można pobrać 

u swojego lekarza pierwszego kontaktu w jed-
nostkach działających na terenie gminy:

– NZOZ ANMED w Skałągach,
– NZOZ ESKULAP w Wołczynie,
– NZOZ SPEC-MED w Wołczynie,

– NZOZ RODZINA w Wierzbicy Górnej
– Indywidualna Praktyka Lekarska w Ko-

morznie.
W przypadku korzystania z podstawowej 

opieki medycznej poza terenem gminy pa-
kiet Koperta Życia można pobrać w Urzędzie 
Miejskim w Wołczynie (biuro obsługi intere-
santa – parter budynku).

Wypełnioną kartę informacyjną o  stanie 
zdrowia, w foliowym woreczku należy umie-
ścić w lodówce, a na jej drzwiach przykleić na-
klejkę informującą, że tu znajduje się koperta 
życia. Umieszczenie koperty w lodówce, czyli 
w  miejscu widocznym i  dostępnym umoż-
liwia ratownikom szybki dostęp do podsta-
wowych informacji o pacjencie. Wypełniona 
karta informacyjna o stanie zdrowia jest waż-
na rok, po roku powinna być aktualizowana 
u swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Koszt uruchomienia programu oraz wy-
konania pakietu Koperta Życia pokryty został 
w  całości ze środków finansowych budżetu 
gminy. Red.

W  związku z  pojawiającym się po-
mysłem likwidacji gimnazjów, 
w miesiącu kwietniu w Gimnazjalno 
–Licealnym Zespole Szkół w  Woł-
czynie podjęto debatę pod hasłem 
„Pokażmy nasze gimnazja”, która 
podkreślała walory szkolenia mło-
dzieży w tego typu szkołach.

Chętnych do dyskusji nie brakowało. W de-
bacie udział wzięli m.in. były wojewoda opolski, 
a obecnie poseł na Sejm RP Ryszard Wilczyński, 
posłowie na Sejm RP Tomasz Kostuś i  Bartło-
miej Stawiarski, członek Rady Sekcji Regionalnej 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ślą-
ska Opolskiego Zbigniew Stachowski, radni po-

wiatowi oraz Radni Rady Miejskiej w Wołczynie 
oraz w Byczynie, dyrektorzy gimnazjów w Namy-
słowie, Pokoju i  Byczynie, dyrektorzy gminnych 
jednostek oświatowych, dyrektorzy i  kierownicy 
gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji. 
Podczas spotkania burmistrz Wołczyna Jan Le-
szek Wiącek przedstawił strukturę wołczyńskiej 
oświaty. Przypomniał historię budowy gimna-
zjum i związany z tym wysiłek, który podjął woł-
czyński samorząd. Omówił także rolę wołczyń-
skiego gimnazjum w  środowisku społecznym. 
Prezes Oddziału ZNP Krzysztof Staszewski przed-
stawił temat pn. „Kadra to nasz kapitał”, natomiast 
Dyrektor GLZS w Wołczynie Ewa Włos zaprezen-
towała dotychczasową działalność wołczyńskiego 
gimnazjum, podkreślając korzyści szkolenia mło-
dzieży w  tego typu szkołach. Po występach pre-
legentów odbyła się dyskusja na temat „Co dalej 

z gimnazjami”. Wypracowano następujące wnio-
ski i postulaty:

– w dalszym ciągu należy propagować istotną 
rolę gimnazjów w  strukturze oświaty ze względu 
na przykłady dobrej działalności (dydaktycznej, 
opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej) i  ich 
ogromny dorobek,

– utrzymanie gimnazjów pozwoli na dalsze 
udoskonalenie trwających w nich procesów mają-
cych wpływ na kształtowanie młodego pokolenia,

– zasadne jest organizowanie spotkań, debat, 
różnych działań promocyjnych ukazujących do-
tychczasowy dorobek gimnazjów w celu udowod-
nienia potrzeby istnienia tego typu szkoły w struk-
turze oświaty jak i w całym środowisku,

– należy zachęcać osoby rządzące do głębsze-
go zapoznania się z funkcjonowaniem gimnazjów, 
które pozwoli w  sposób przemyślany i odpowie-
dzialny na podejmowanie decyzji dotyczących 
przyszłości edukacji.

– należy przełamywać stereotypy związane 
z funkcjonowaniem gimnazjów.

Patronat medialny debaty objęli „Głos Nauczy-
cielski”, Radio Doxa oraz TV Opole.

Krótką relację z debaty w wołczyńskim gim-
nazjum przedstawiono w  dniu 11.04.2016 o  g. 
18.30 w  głównym wydaniu Kuriera Opolskiego 
w  TVP Regionalna. O  gimnazjach rozmawiano 
również w  dniu 13.04.2016 r. na antenie Radia 
Doxa. W  radiowej dyskusji udział wzięli zastęp-
ca burmistrza Wołczyna Bogusław Adaszyński, 
dyrektor GLZS Ewa Włos oraz prezes Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w  Wołczynie 
Krzysztof Staszewski.

Red.

Debata pod hasłem
„Pokażmy nasze gimnazja”
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Niezapomniane spotkanie 
z poezją i muzyką
Poezja i muzyka to przepiękne gatunki sztuki, posłu-
gujące się jednym środkiem wyrazu, jakim jest głos.

Twórcy poezji i  twórcy muzyki poprzez swoje dzieła wyrażają swoje 
uczucia. Połączenia dwóch gatunków: liryki i muzyki można było doświad-
czyć 19 kwietnia, kiedy to w sali widowiskowej Wołczyńskiego Ośrodka Kul-
tury odbył się wieczór poetycko–muzyczny. Bohaterkami tego niecodzien-
nego spotkania były: Małgorzata Pasznicka i Agnieszka Chrobot. Dla obu 
pań był to wyjątkowy wieczór, tego dnia bowiem odbyła się promocja ich 
najnowszych dzieł, w przypadku pani Agnieszki był to kolejny tomik poezji 
pt. „Na fali czasu”, natomiast pani Małgorzata prezentowała swoją płytę, za-
tytułowaną „Duszy śpiew”.

Agnieszka Chrobot, mieszkanka Kluczborka, pisze wiersze od ponad 
13 lat, swoją poetycką twórczość rozpoczęła podczas pobytu w sanatorium. 
Pisała wtedy wiersze dla siebie, „do szuflady”, za namową wnuczki postano-
wiła je w końcu upublicznić i tak powstał pierwszy tomik poezji pt. „Jest taka 

cisza”. Inspiracją dla Pani Agnieszki jest to, co się dzieje tu i teraz, jej wiersze 
biorą się po prostu same z życia i tym samym zmuszają do zadumy, refleksji 
nad otaczającym nas światem. Centralną postacią jej utworów jest człowiek, 
jego wzmagania, wzloty i upadki, smutki i radości.

Śpiewaczka poetycka z  Wołczyna Małgorzata Pasznicka. pisze wła-
sne teksty, komponuje muzykę do wierszy współczesnych poetów, śpiewa 
m.in. wiersze Agnieszki Chrobot. Na jej nowej płycie znalazło się 12 utwo-
rów w tym 6 autorskich. W tworzeniu materiału do płyty pomagał jej Ma-
riusz Buczek, który zajął się aranżacją utworów, a także śpiewem oraz grą 
na instrumentach, z nim też od wielu lat tworzy duet wokalno-instrumen-
talny. Do kilku utworów przygrywała na bębnach djembe również Marta 
Buczek. Płyta w całości nagrana została w studiu nagrań Wołczyńskiego 
Ośrodka Kultury.

To wyjątkowe liryczne spotkanie przybliżyło słuchaczy do poezji, która 
stanowi o tym, co piękne i wzniosłe. Wszyscy z wielką zadumą i z wielkim 
podziwem wsłuchiwali się w  piękne wiersze pani Agnieszki i  wspaniałe 
muzyczne aranżacje pani Małgorzaty.

Wieczór zakończył się gromkimi brawami zadowolonej publiczności 
oraz nieskończonymi gratulacjami i podziękowaniami dla głównych boha-
terów spotkania poetycko-muzycznego. 

(WOK)

Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie
•  Szkoła rozpoznaje oczekiwania eduka-

cyjne środowiska i stosownie do nich 
kształtuje swoją ofertę edukacyjną

•  Wysoko wykwalifikowana kadra peda-
gogiczna.

•  Coroczne sukcesy gimnazjalistów 
i  licealistów w  ogólnopolskich olim-
piadach przedmiotowych oraz kon-
kursach, wysokie lokaty w  zawodach 
sportowych.

•  Uczestnictwo gimnazjum i  liceum 
w programach unijnych.

•  Wymiana uczniów szkół z gmin part-
nerskich Hassloch (Niemcy) oraz 
z Kerekegchazy (Węgry).

•  Nowoczesna baza sportowa: bo-
isko wielofunkcyjne ze sztuczną na-
wierzchnią, nowoczesna hala sporto-
wa, kompleks boisk, siłownia.

•  Nowoczesna baza informatyczna: ta-
blice interaktywne wraz z rzutnikami, 
projektory multimedialne w  klasach, 
dziennik elektroniczny, internetowy 
portal szkolny .

•  Nowoczesna baza socjalna: świetlica 
szkolna, stołówka, kuchnia, czytelnia, 
biblioteka.

•  Praca szkoły opiera się na szerokiej 
współpracy ze społecznością lokalną 
oraz najważniejszymi instytucjami ży-
cia społecznego.

•  Uczniowie corocznie uczestniczą 
w akcjach charytatywnych.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II 

Gimnazjum jest nowoczesną szkołą, ukie-
runkowaną do wszechstronnego kształcenia  
każdego ucznia, jego wspomagania, wspiera-
nia, aktywizowania, wyzwalania, inspirowania 
i wzmacniania. 

Oferta edukacyjna gimnazjum:

• Klasa z rozszerzeniem z biologii i chemii.
•  Klasa z rozszerzeniem liczby godzin  z geografii 

i matematyki.
•  Atrakcyjna i szeroka oferta nauczania języków 

obcych.
•  Rozszerzona ilość godzin nauczania wychowa-

nia fizycznego.
•  Indywidualizacja procesu nauczania.
•  Klasa integracyjna dla uczniów o  specjalnych 

potrzebach edukacyjnych.
•  Zajęcia pozalekcyjne w  gimnazjum pod na-

zwą Świat – Nauka – Człowiek, w tym: wykła-
dy z naukowcami uczelni wyższych, wyjazdy 
na zajęcia laboratoryjne do Centrum Nauki- 
Kopernik w  Warszawie oraz na Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu, festiwale nauki, 
wycieczki. 

Liceum Ogólnokształcące

Nauka  w   wołczyńskim liceum zapewni 
nabycie takich umiejętności, które pozwolą na 
swobodne odnalezienie się w  realiach współ-
czesnej Europy.

Kierunki kształcenia:

•  Matematyczno-przyrodniczy – obowiązkowo 
2 przedmioty rozszerzone do wyboru spośród: 
matematyka, fizyka, chemia, biologia, geogra-
fia, informatyka (nowość).

•  Społeczno-prawny – obowiązkowo 2 przed-
mioty rozszerzone do wyboru spośród: histo-
ria, WOS, geografia.

•  Indywidualizacja procesu nauczania.
•  Atrakcyjna i  szeroka oferta nauczania języków 

obcych: poziom nauczania języków obcych do-
stosowujemy do umiejętności uczniów (naucza-
my go na różnych poziomach zaawansowania). 

•  W ramach porozumienia z Politechniką Opol-
ską planowane jest rozpoczęcie współpracy 
z  Instytutem Konfucjusza w  Opolu – nauka 
języka chińskiego.

•  Szkoła aktywnie uczestniczy w  realizacji pro-
jektów edukacyjnych oraz stale współpracuje 

z uczelniami wyższymi: Politechniką Opolską, 
Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem 
Przyrodniczym we Wrocławiu, Instytutem Pa-
mięci Narodowej. 

•  Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu - jest to 
projekt organizowany przez Klub Jagielloński 
z Krakowa.

•  Dobre wyniki matur w powiecie, jedne z wyż-
szych na Opolszczyźnie, bardzo wysoka zda-
walność egzaminów już w pierwszym terminie.
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8 marca przypadał Międzynarodo-
wy Dzień Kobiet, święto to obcho-
dzone jest od 1910 roku jako wyraz 
szacunku dla ofiar walki o  rów-
nouprawnienie kobiet. W  Polsce 
obchodzone było na szeroką skalę 
do 1993 roku, jednak nie zostało 
całkowicie zapomniane i  w  ostat-
nich latach zauważa się wzmożo-
ną organizację różnorodnych im-
prez z okazji tego święta. Staramy 
się podtrzymywać piękną tradycję 
tego święta i  co roku na początku 
marca organizowane są w  naszej 
gminie imprezy dla naszych Pań.

Wołczyński Ośrodek Kultury w  tym roku 
przygotował dla wszystkich Pań z  okazji ich 
święta muzyczną niespodziankę. 13 marca na 
deskach sceny domu kultury wystąpiła Mał-
gorzata Kalińska z Niemodlina, która nie tylko 
śpiewała o  kobietach, ale również przytoczyła 
kilka pięknych wierszy na ich temat. Ponad go-
dzinny koncert przeniósł słuchaczki w  różne 
epoki muzyki, co sprawiło, że choć na chwilę 
można było oderwać się od szarej codzienno-
ści. Pani Małgorzata już raz u nas gościła, ale jej 
śpiew jest tak wyjątkowy, że z  wielką przyjem-
nością zaprosiliśmy ją ponownie, by znów móc 
ucieszyć ucho jej głosem.

Niedzielne popołudnie przy dobrej muzyce, 
w wyjątkowym nastroju i doskonałym towarzy-
stwie zakończyło się dla każdej Pani „słodko”, 
organizatorzy zadbali bowiem o  to, aby każda 
z  nich otrzymała, słodki upominek, bo czym 
byłby Dzień Kobiet bez prezentu, choćby naj-
drobniejszego.

Świętowały również Panie z Wołczyńskiego 
Koła Emerytów oraz mieszkanki m.in. sołectwa 
Krzywiczyny, Świniary Małe, Świniary Wielkie. 
Dla wszystkich pań przygotowano występy ar-
tystyczne, konkursy oraz słodki poczęstunek. 
Wszystkie spotkania były okazją do spędzenia 
wspólnego czasu w miłej i radosnej atmosferze.

(WOK/Red.)

Gminne obchody
Dnia Kobiet

Święto Kobiet w sołectwie Świniary Małe.

Święto Kobiet w sołectwie Świniary Wielkie.

Święto Kobiet w sołectwie Krzywiczyny.

Święto Kobiet u Seniorów. Występ Małgorzaty Kalińskiej z okazji Dnia Kobiet
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Tradycyjnie początek maja to czas 
uroczystości patriotycznych. Tego-
roczne, gminne obchody rozpoczę-
ły się 2 maja 2016 r. wydarzeniem 
sportowym, 43 Międzynarodowym 
Wyścigiem Kolarskim Juniorów 
Młodszych Po Ziemi Kluczborskiej 
i Oleskiej im. Mieczysława Godzwo-
na. Poniedziałkowy wyścig kolarski 
Etap III Byczyna – Wołczyn rozpo-
czął się na rynku w Byczynie, a za-
kończył metą w Wołczynie.

Kolarze przejeżdżali trasę: Byczyna Rynek – 
Jaśkowice – Byczyna – Polanowice – Proślice – 
Jakubowice – Bruny – Krzywiczyny – Wołczyn 
– pętla 2,5x. W  Wołczynie w  pierwszej trójce 
dojechali: jako pierwszy Kornel Klementow-
ski (Zielona Góra), drugi Vladimir Miksanik 
(Czechy) oraz jako trzeci Yaroslav Parashchak 
(Ukraina). Puchary dla najlepszych na wołczyń-
skim etapie wręczyli burmistrz Wołczyna Jan 
Leszek Wiącek oraz z-ca burmistrza Bogusław 
Adaszyński.

Wtorkowe obchody 225. Rocznicy Uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystą 
mszą świętą w kościele św. Teresy w Wołczynie. 
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do 
Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, gdzie zwycza-
jowo odbyła się uroczysta sesja rady miejskiej. 
Podczas sesji wręczono Odznaki Honorowe 

„Zasłużony dla miasta i gminy Wołczyn”. Otrzy-
mali je: Pani Elżbieta Puchalska, Pan Zbigniew 
Sławiński, Państwo Wanda i Ryszard Łuczyńscy, 
Pan Bogusław Ambroszewski, Polski Związek 
Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Woł-
czynie.

Całość uroczystości uświetnił występ 
przedszkolaków z  Przedszkola Publicznego 
w  Wołczynie, którzy zatańczyli poloneza oraz 
występ zespołu „Wrzos”, który zaśpiewał pieśni 
patriotyczne.

W tym dniu odbył się także Turniej Tenisa 
Ziemnego Par Deblowych o Puchar Burmistrza 
Wołczyna na wołczyńskim korcie. W  sumie 
w turnieju wzięło udział 7 par deblowych.

Na podium rozgrywek stanęli: I miejsce para 
Dariusz Szymczyszyn – Jan Ceglarek, II miejsce 

Zbigniew Krzysztofczyk – Bartłomiej Bar, III 
miejsce Sławomir Czajkowski – Jerzy Jaszcz.

Majowe obchody Świąt Narodowych za-
kończył I Turniej Piłki Nożnej drużyn oldbojów, 
który rozegrało na wołczyńskim Orliku 6 dru-
żyn z gminy Wołczyn i powiatu kluczborskiego: 
Oldboy Team I, Polonia Wołczyn, Oldboy Team 

II, Urząd Miejski Kluczbork, Gmina Team, Old-
boy Wierzbica Górna. W turnieju I miejsce za-
jęli Oldboy Team I, II miejsce Polonia Wołczyn, 
III miejsce Urząd Miejski Kluczbork.

Zasłużeni dla miasta i gminy Wołczyn

Pani Elżbieta Puchalska – od 1968 r. jest 
mieszkanką Wołczyna. W 1964 roku ukończyła 
średnią szkołę muzyczną w Gdańsku na kierun-
ku wiolonczela. Liceum Ogólnokształcące dla 
pracujących ukończyła w 1968 roku w Morągu. 
Pracę zawodową rozpoczęła w 1967 r. w Prokura-
turze Wojewódzkiej w Olsztynie, a od 1968 r. roz-
poczęła pracę w  Państwowym Biurze Notarial-
nym. Po osiedleniu się w Wołczynie rozpoczęła 
pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej. W 1976 r. rozpoczęła pracę w ów-
czesnym Międzyzakładowym Domu Kultury. Od 
1989 r. Pracowała w  Przedsiębiorstwie Wodno-
-Kanalizacyjnym. W 1991 roku ponownie zosta-
ła zatrudniona w Ośrodku Kultury na stanowisku 
instruktora muzycznego. Ściśle współpracowała 
z zespołem „Wielokropek” oraz ZPiT „Modrze-
wiacy”. Jako instruktor muzyczny wychowała kil-
ka pokoleń ucząc gry na fortepianie. 

(ciąg dalszy na s. 8)

Obchody Narodowych 
Świąt Majowych

Zespół Wrzos.

Grupa przedszkolna Słoneczka z PP w Wołczynie.



WOŁCZYNCzym żyje gmina8

(dokończenie ze s. 7)

Swojej pracy z  dziećmi nie zakończyła 
z chwilą przejścia na emeryturę, nadal poświęca-
ła swój wolny czas dzieciom i młodzieży, pragną-
cym pogłębiać swoje muzyczne pasje. Rokrocz-
nie w czerwcu w Wołczyńskim Ośrodku Kultury 
organizuje koncert fortepianowy, podczas które-
go prezentują się jej uczniowie.

Pan Zbigniew Sławiński – od urodzenia 
jest mieszkańcem Komorzna. Ukończył studia 
wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu. Pracę jako nauczyciel rozpoczął 
w  1981 r. w  Szkole Podstawowej w  Komorznie 
pracując nieprzerwanie do 2013 r. Od 2002 r. do 
2013 r. zajmował stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Komorznie. W 2013 r. przeszedł 
na emeryturę. Pan Zbigniew Sławiński z  zaan-
gażowaniem i  sumiennością zarządzał szkołą, 
dbał o  bazę, sukcesywnie ulepszał warunki na-
uki i pracy, przeprowadzając remonty. W czasie 
pełnienia stanowiska, dzięki Jego zaangażowa-
niu, przy udziale środków unijnych pozyskano 
pracownię komputerową, a  ze środków gminy 
wymieniono instalację grzewczą i  elektryczną, 
wymieniono okna, wyremontowano świetlicę 
szkolną, wyremontowano sale lekcyjne, wypo-
sażono stołówkę szkolną w  nowoczesny sprzęt 
kuchenny: zmywarkę, wyparzarkę, obieraczkę 
do ziemniaków.

Nawiązał współpracę z  Bankiem Żywności 
w  Luboszycach, pozyskując produkty żywno-
ściowe do szkolnej stołówki. Oraz w ramach tej 
współpracy przygotowywano darmowe paczki 
żywnościowe dla uczniów szkoły.

Ze względu na zainteresowania uczniowie 
szkoły w Komorznie wzięli udział w ogólnopol-
skim programie aktywnej edukacji ekologicznej 
„Ożywić pola”, który zaowocował nasadzeniami 
śródpolnymi na trwałe wpisanymi w  krajobraz 
wsi, będącymi siedliskami dzikiej zwierzyny 
i  ptactwa. Był współorganizatorem uroczystych 
obchodów 800-lecia wsi Komorzno. Współautor 
opracowania historii Szkoły Podstawowej w Ko-
morznie od początku jej istnienia (1945-2003). 
Za pracę zawodową był wyróżniany przez Bur-
mistrza Wołczyna.

Państwo Wanda i Ryszard Łuczyńscy – na 
co dzień prowadzą w  Wołczynie swoją firmę 
Malowanie na Szkle i  Porcelanie – Wanda Łu-
czyńska, która powstała w  1983 r. Specjalizują 
się w zdobieniu szkła i porcelany stosując różne 
techniki zdobienia: ręczne malowanie błyszczą-
cym złotem, ręczne malowanie płynnym palla-
dem, kalkomania i  sitodruk, ręczne malowanie 
na wyrobach porcelanowych różnych motywów, 
a dla kompozycji zlecanych indywidualnie ręcz-
ne malowanie – motyw opolski, znaki firmowe, 
loga, herby, godła, widoki na szkle i porcelanie. 
Ozdobione wyroby ze szkła są utrwalane po-
przez wypalenie w temperaturze 510oC, a wyro-
by porcelanowe w temperaturze 820oC.

Zdobione w zakładzie Państwa Łuczyńskich 
serwisy kawowe i  obiadowe stają się dekoracją 
niejednego stołu. Porcelana trafia w  większości 
na rynek krajowy, a także na rynek zagraniczny 
m.in. do Belgii i Niemiec. Wykonywane są rów-
nież wyroby na specjalne zamówienie (z  logo 
firmy, instytucji) regularnie zamawiane są przez 
instytucje i firmy z gminy Wołczyn, gminy Klu-
czbork, gminy Namysłów, a  także ze Szczecina. 
Ich działalność zawodowa przyczynia się do pro-

mowania naszego miasta. Państwo Wanda i Ry-
szard Łuczyńscy w swojej pracy zawodowej nie 
kierują się tylko zyskiem prowadzonej przez sie-
bie firmy. Są społecznikami i darczyńcami. Swoje 
prace (ręcznie zdobiona porcelana, szkło) prze-
kazują na aukcje, kwesty, bale, których dochód 
przeznaczony jest na cele charytatywne, głównie 
na rzecz dzieci i  młodzieży. Wspierają lokalną 
społeczność, dbają o dobrą relację z instytucjami, 
szkołami i innymi organizacjami działającymi na 
rzecz lokalnych potrzeb.

Nieoceniona jest ich pomoc przy organizo-
waniu takich imprez, jak: Serce dla Wołczyna, 
Dni Wołczyna, Bal Sportowca, dożynki, szkolne 
bale charytatywne, imprezy dla dzieci w przed-
szkolu, akcje katolickie.

Zaangażowanie Państwa Łuczyńskich na 
rzecz wołczyńskiej społeczności powoduje, że 
dzięki ich działaniom powstaje dobro wspólne, 
z którego potem korzystają wszyscy.

Pan Bogusław Ambroszewski – od uro-
dzenia mieszkaniec Wołczyna. W  latach 1985-
1987 pracował w  Komendzie Powiatowej Stra-
ży Pożarnej w  Kluczborku, następnie w  latach 
1988-2009 pracował w gminnej Spółdzielni SCH 
w Wołczynie, piastując różne stanowiska, skoń-
czywszy na funkcji prezesa zarządu. Obecnie jest 
rencistą. Przez całe zawodowe życie angażuje się 
w działalność społeczną na terenie miasta.

Od najmłodszych lat był członkiem OSP 
Wołczyn. W  latach 1982-1990 był jej naczelni-
kiem oraz społecznym budowniczym strażni-
cy. Od 1986 roku jest społecznym działaczem 
Pracowniczych Ogrodów Działkowych w  Woł-
czynie, obecnie pełni w  nich funkcję zastępcy 
prezesa. W  latach 1994-1998 był radnym rady 
miejskiej i pracował w dwóch jej komisjach. Od 
1994 roku jest nieprzerwanie członkiem Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w  Woł-
czynie, pełniąc w  niej odpowiedzialne funkcje. 
Obecnie jest zastępcą przewodniczącego rady 
nadzorczej. W pracy zawodowej, jak i społecznej 
wyróżnia się aktywnością, konstruktywnym po-
dejściem do problemów firm, a także organizacji, 
w  których działa społecznie. Za swoje wybitne 
osiągnięcia w pracy i działalności społecznej był 
wiele razy honorowany i odznaczany. Otrzymał 
między innymi: Odznakę „Wzorowy Strażak”, 
Odznakę „Za zasługi we Współzawodnictwie 

P-Poż”, Brązowy Medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa”, Odznakę Honorową „Zasłużonemu 
Opolszczyźnie”, Srebrną Odznakę „Zasłużonego 
Działkowca”, Odznakę „Zasłużony Działacz Ru-
chu Spółdzielczego”.

Polski Związek Hodowców Gołębi Poczto-
wych Oddział w  Wołczynie – powstał w  1996 
r. i  zrzesza obecnie 72 hodowców. Pierwszym 
prezesem i  jednocześnie jego założycielem był 
Zbigniew Szwonder, następnie Mieczysław Ma-
kara. Aktualnie prezesem Oddziału PZHGP 
w  Wołczynie jest Edward Marciniszyn. Zasięg 
terytorialny wołczyńskiego oddziału to: powiat 
kluczborski (gminy: Byczyna, Kluczbork, Woł-
czyn), powiat namysłowski (gmina Domaszo-
wice, Pokój), powiat opolski (gmina Murów), 
powiat kępiński (gmina Trzcinica)

Oddział w  Wołczynie posiada 7 sekcji, tj.: 
sekcja Wołczyn, Bogacica, Borkowice, Brzezinki, 
Byczyna, Zawiść, Laski.

Sekcja Wołczyn liczy obecnie 35 członków. 
Prezesem Sekcji jest Bronisław Majkut. Statuto-
wymi celami Związku między innymi jest orga-
nizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i re-
kreacji; prowadzenie działalności wychowawczej 
wśród członków Związku i  jego sympatyków; 
rozszerzanie w  społeczeństwie wiedzy o  przy-
rodzie i  życiu ptaków; kształtowanie pozytyw-
nych cech charakteru i  osobowości poprzez 
uczestnictwo w  rywalizacji sportowej. Zgodnie 
z  opracowanym regulaminem i  terminarzem 
odział PZHGP organizuje rocznie 18 mistrzostw 
w lotach gołębi pocztowych, a Sekcja Wołczyn 10 
takich mistrzostw.

PZHGP Odział w  Wołczynie w  sezonie lo-
towym w  2014 roku zdobył supermistrzostwo 
Okręgu Opole a w sezonie lotowym 2015 drugie 
miejsce w  supermistrzostwie Okręgu Opole na 
14 Oddziałów.

Loty gołębi pocztowych odbywają się za-
równo z  terenu Polski, jak i  z  terenów zagra-
nicznych. Miasta, z  których odbywały się loty 
to m.in. Szczecin Dąbie, Stargard Szczeciński, 
Chojnów w Polsce oraz Hannover, Ludwigsfelde, 
Wolfsburg, Peine, Braunschweig, Luckau i  inne 
w Niemczech. Najdłuższa trasa lotów to tzw. lot 
charytatywny, do którego gołębie pocztowe star-
towały z Paryża.

(Red.)

Zasłużeni dla Miasta i Gminy Wołczyn (od lewej: Edward Marciniszyn,
Elżbieta Puchalska, Zbigniew Sławiński, Bogusław Ambroszewski).
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W dniach 7–9 maja 2016 r. w Aka-
demickim Centrum Kultury „Po-
litechnik” w  Częstochowie odbył 
się Jubileuszowy Międzynarodowy 
Festiwal Piosenki i Tańca „Majowa 
Nutka”. To już dwudziesta piąta edy-
cja festiwalu cieszącego się ogromną 
popularnością wśród wokalistów 
i młodych muzyków.

Wzięły w  nim udział po raz czternasty re-
prezentantki sekcji solowej dziecięcego zespo-
łu artystycznego „Wielokropek” działającego 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie pod 
opieką artystyczną Marii Tymczyszyn. W pięciu 
kategoriach wiekowych, ogółem wystąpiło stu 
dwudziestu młodych wokalistów oraz zespoły 
wokalno-instrumentalne i  taneczne z  Estonii, 
Mołdawii, Ukrainy, Rosji, Rumunii i Polski. Mię-
dzynarodowemu jury przewodniczyła „Kaya” – 
wokalistka – organizatorka międzynarodowych 
festiwali na Malcie. Wokalistki zespołu „Wielo-
kropek” przywiozły z Częstochowy dziesięć na-
gród. W kategorii do 10 lat Roksana Teodorow-
ska otrzymała III miejsce „Brązową Nutkę” za 
wykonanie piosenki pt: „I'te vurria vasa”.

W  kategorii 11-13 lat Paulina Łabędzka 
zdobyła III miejsce „Brązową Nutkę”, śpiewając 
piosenkę pt: „Taki cud i miód”, Karolina Sytniew-
ska wyśpiewała V miejsce „Srebrną Półnutkę” 
wykonując „Deszczową dziewczynę”. Zofia Mar-
tyniszyn za prezentację piosenki pt: „Kropelki” 
otrzymała IV miejsce „Złotą Półnutkę”, a Wero-
nika Lekka VI miejsce „Brązową Półnutkę” za 
„Żyj do przodu”.

W  kategorii wiekowej 14-16 lat Dagmara 
Jewtuch za wykonanie piosenki pt: „Bound to 
you” zdobyła IV miejsce „Złotą Półnutkę” oraz 
Roksana Nowak również otrzymała IV miejsce 
i „Złotą Półnutkę” za piosenkę pt: „Odkąd Cie-
bie mam”, a  Julia Slimak wyśpiewała V miejsce 
„Srebrną Półnutkę” prezentując utwór „Dzień 
bliżej Ciebie”.

W kategorii 17-19 lat Emilia Artymicz wy-
śpiewała III miejsce „Brązową Nutkę”, śpiewając 
piosenkę pt: „If I ain't got You”.

Do Koncertu Galowego została zaproszona 
Aleksandra Ryszka, która za wykonanie piosenki 
„Śpiewam i gram” otrzymała II miejsce „Srebrną 
Nutkę”.

Dziewczęta z zespołu „Wielokropek” wspa-
niale zaprezentowały się w  tak trudnych zma-
ganiach festiwalowych, talent i praca wokalistek 
została doceniona otrzymanymi nagrodami.

(WOK)

Ruszyła VII edycja 
programu 
„Wieś kulturą bogata”

Wołczyński Ośrodek Kultury od 
maja, rozpoczął kolejną, siódmą już 
edycję autorskiego programu „Wieś 
kulturą bogata”. 

W tym roku programem zostały objęte 
trzy sołectwa: Wierzbica Górna, Komorzno 
i Szymonków oraz miasto Wołczyn. W ra-
mach tegorocznej edycji w świetlicach wiej-
skich oraz w  Wołczyńskim Ośrodku Kul-
tury będą się odbywać warsztaty i  zajęcia 
z  różnych dziedzin kultury i  sztuki, zapla-
nowane zostały również wakacyjne zabawy 
animacyjne i  gry oraz ciekawe, kształcące 
i rekreacyjne podróże.

Pracownicy Wołczyńskiego Ośrodka 
Kultury w  taki sposób opracowali ofertę 
zajęć i  warsztatów, aby każdy mógł w  niej 
znaleźć coś dla siebie. Wszystkie zajęcia 
dają uczestnikom możliwość rozwoju, na-
uki oraz poszerzania swoich zainteresowań, 
a także dobrej zabawy oraz integracji w gru-
pie. Tegoroczna oferta zawiera następujące 
zajęcia: warsztaty malowania farbami akry-
lowymi, warsztaty szycia – tworzenie szma-
cianek, warsztaty postępowanie w  wypad-
kach podczas prac polowych oraz w trakcie 
wypoczynku wakacyjnego nad wodą, 
warsztaty z  tworzenia świec ozdobnych, 
gry i  zabawy animacyjne w  dużej grupie, 
warsztaty cukiernicze, warsztaty plastycz-
ne – obrazki piaskowe, warsztaty teatralne, 
wakacyjne spotkania animacyjne, balo-
nowe zoo, warsztaty baletowe ze wstążką, 
warsztaty z tworzenia lampionów, warsztaty 
mażoretkowe, warsztaty tańca ludowego, 
warsztaty tworzenia biżuterii artystycznej 
z filcu, warsztaty wokalne oraz podróże dla 
aktywnych odkrywców.  (WOK)

Najbliższe wydarzenia
kulturalno-sportowe
w gminie Wołczyn

11 czerwca odbędzie się jubileuszo-
wy XV Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza 
Wołczyna.

17 czerwca uczniowie szkółki mu-
zycznej pani Elżbiety Puchalskiej zaprezen-
tują swoje umiejętności muzyczne podczas 
koncertu fortepianowego, który odbędzie 
się w Wołczyńskim Ośrodku Kultury.  

18 czerwca w Gierałcicach odbędą 
się Zawody Sportowo-Pożarnicze.

21 czerwca na terenie rekreacyjno-
-sportowym przy ul. Sienkiewicza odbę-
dzie sie Powiatowy Zjazd Seniorów. 

24-26 czerwca zapraszamy na jubi-
leuszowe obchody święta miasta - XXV 
Dni Wołczyna 

Wokalistki zespołu „Wielokropek” 
przywiozły z festiwalu
w Częstochowie 10 nagród
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Wołczyński Ośrodek Kultury na co 
dzień prowadzi dla dzieci i młodzie-
ży kilka stałych sekcji, jedną z nich 
jest sekcja muzyczna, w ramach któ-
rej odbywają się m.in. zajęcia nauki 
gry na keyboardzie. Instruktor mu-
zyki Grzegorz Stempin uczy swoich 
uczniów, jak prawidłowo grać na 
instrumencie klawiszowym, uczest-
nicy zajęć poznają nuty, akordy, to-
nacje i wiele, wiele innych ważnych 
spraw niezbędnych do gry.

Umiejętności, jakie nabywają podczas lekcji 
w Wołczyńskim Ośrodku Kultury młodzi klawi-
szowcy co roku prezentują podczas różnych kon-
kursów muzycznych. W tym roku już dwa razy 
brali udział w takich konkursach.

17 marca w  Młodzieżowym Domu Kultury 
w Kluczborku odbył się XIV Wojewódzki Prze-
gląd Młodych Keyboardzistów, który zakończył 
się sukcesem dla naszych podopiecznych. Mu-
zycznym występom przysłuchiwała się komisja 
konkursowa w  składzie: Tadeusz Michałkiewicz 
dyrektor MDK w Kluczborku, Mariola Zubańska 
nauczyciel gry na fortepianie w Gminnej Szkole 
Muzycznej I stopnia w Kluczborku oraz Walde-
mar Porada nauczyciel gry na gitarze w Gminnej 
Szkole Muzycznej I stopnia w Kluczborku. Mate-
usz Łężny utworami „Nad rzeką” i „Jechał kozak 
za Dunajem” wywalczył sobie I miejsce. Utwora-

mi „Wiedeńska krew” oraz „Tarantella” Mateusz 
Szweda zdobył II miejsce. Nikola Strzała podczas 
przeglądu wykonała kompozycję pt. „La Paloma” 
oraz „Walczyk Niki” i  zajęła również II miejsce. 
Kinga Garbowska, prezentując „Temat z  symfo-
nii” oraz „Fale Dunaju” zdobyła miejsce III.

22 kwietnia nasi reprezentanci wzięli udział 
w XI Międzypowiatowych Spotkaniach Młodych 
Keyboardzistów, które odbyły się w  Powiato-
wym Młodzieżowym Domu Kultury i  Sportu 
w Wieluniu. Jury konkursowe w składzie: Izabela 
Weber – nauczycielka muzyki, Dorota Staszak 
– nauczycielka muzyki, Grażyna Bakalarczyk 
– nauczycielka muzyki, wysłuchało muzyczne 
prezentacje 19 wykonawców i przyznało nagrody 
oraz  wyróżnienia, stwierdzając jednocześnie, że 

uczestnicy tegorocznego konkursu prezentowali 
wysoki poziom artystyczno-wykonawczy. I miej-
sce z utworami „Tańczące palce” i „Jechał Kozak 
za Dunajem” zdobył Mateusz Łężny. Również 
I miejsce zajął Mateusz Szweda prezentując kom-
pozycje "Wiedeńska krew” i „Tarantella”.

I  miejsce utworami „Wiśniowy sad” oraz 
„Walczyk Niki” wygrała sobie także Nicola Strza-
ła. Wyróżnienie za wykonanie utworów „Temat 
z Symfonii” oraz „Fale Dunaju” otrzymała Kinga 
Garbowska.

Gratulujemy udanego występu naszym mło-
dym keyboardzistom i życzymy dalszych sukce-
sów i wytrwałości w muzycznej karierze. 

(WOK)

Osiągnięcia młodych keyboardzistów
Nikola Strzała Mateusz Łężny

Uczestnicy powiatowego spotkania młodych keyboardzistow w Wieluniu.
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23 kwietnia br. oba zespoły zadebiutowały 
na V Otwartych Mistrzostwach Polski środko-
wej Tańca Mażoretkowego w  Poddębicach. Był 
to także pierwszy szczebel łączący ponad 560 ma-
żoretek z czterech województw, który umożliwiał 
otrzymanie nominacji do Mistrzostw Polski Tań-
ca Mażoretkowego w Kędzierzynie  Koźlu. 

Na estradzie w  Poddębicach dziewczęta 
musiały zmierzyć się ze swoimi konkurentkami 
w dwóch choreografiach zespołowych – w defila-
dzie, czyli przemarszu 100 m oraz w występie sce-
nicznym. Choć był to ich pierwszy występ takiej 
rangi, dziewczęta poradziły sobie bardzo dobrze. 
Niełatwo dorównać grupom, które na zawodach 
występują już kilka lat i są obyte z takim stresem 
oraz z tego rodzajem sceny. Jest to nie lada wyczyn 
dla takich nowicjuszek, jednak oba zespoły ciężko 
pracowały od zeszłych wakacji, aby móc stanąć na 
równi z bardziej zaawansowanymi grupami. 

Niewątpliwym sukcesem może pochwalić się 
młodsza grupa mażoretek AURORA. Kadetki za-
równo w defiladzie, jak i w występie scenicznym 
pokonały pozostałe zespoły i zdobyły dwa I miej-
sca, a  juniorki w  tych samych konkurencjach 
w swojej kategorii wiekowej uzyskały odpowied-
nio II i III miejsce.

(ciąg dalszy na s. 12)

Pierwsze sukcesy
wołczyńskich mażoretek
Dwie najdłużej istniejące grupy mażoretek AURORA, działające 
przy Wołczyńskim Ośrodku Kultury, mają na swoim koncie 
pierwsze sukcesy. 
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(dokończenie ze s. 11)
Oba zespoły, stając na podium oraz zdoby-

wając odpowiednią ilość punktów, otrzymały no-
minację na Mistrzostwa Polski, które odbywają 
się w Kędzierzynie-Koźlu. 

Jednak powodów do radości było znacznie 
więcej, gdyż wołczyńskie mażoretki całkiem do-
brze wypadły także w  małych formach, takich 
jak: solówkach i  duetach. Najmłodsza zawod-
niczka mażoretek AURORA Kaja Neugebauer 
stawiła czoło swoim konkurentkom w  kategorii 
solo z pałką mażoretkową i zdobyła I miejsce. To 
duży sukces dla takiego maluszka, a jednocześnie 
motywacja do dalszej pracy. 

W starszej grupie, choć poziom trudniejszy, 
dziewczyny także dały radę zostawiając w  tyle 
swoje konkurentki. W  kategorii solo pom-pon 
juniorki Julia Adamska zajęła IV miejsce, a Sonia 
Chałupka w  tej samej konkurencji III miejsce. 
Jednak to nie koniec radości dziewczyn, ponie-
waż w  duetach debiutantki mogły porównać 
swoje umiejętności z  innymi grupami i,  jak na 
pierwszy raz, wypadły bardzo dobrze. 

W  kategorii duo pom-pom juniorki Kinga 
Krzemińska i  Justyna Rosa ze swoim układem 
zajęły IV miejsce, a ich koleżanki z grupy Laura 
Chałupka i  Jagoda Kiepura stanęły na podium 
na III miejscu. Takie wyniki otworzyły dziew-
czętom drogę do Mistrzostw Polski Mażoretek, 
gdzie w dniach 20-22 maja w Kędzierzynie-Koź-
lu w  hali widowiskowo-sportowej „AZOTY” 
rywalizowały o  miano mistrza Polski. Układy 
choreograficzne oceniała siedemnastoosobowa 
komisja sędziowska w  składzie: sędziowie mie-
dzynarodowi Jolanta Belko z Długomiłowic, Ka-
mila Charvátová z Czech, Ludwik Milan z Czech, 
Marta Štepankova z Czech, Teresa Nycz ze Starej 
Wsi, Mezeiné Szegedi Erzsébet z Węgier, Lenka 
Bachova z  Czech, sędziowie krajowi Marcelina 
Grzędowska ze Starej Wsi, Karolina Stopińska 
z Ozimka, Natalia Richter z Osieka, Aleksandra 
Bieniek z Ozimka, Katarzyna Grzegorzek z Czer-
wionki-Leszczyny, Sandra Gościniak z  Piekar 
Śląskich, Natalia Deja z  Piekar Śląskich, Marta 
Jabłońska z Żor, Sandra Mientus z Ozimka oraz 
skrutiner Tomasz Czarnecki z  Białegostoku. 
Udział w  tych zawodach był jeszcze większym 
doświadczeniem, gdyż musiały się tam zmierzyć 
z  kilkudziesięcioma zespołami z  całej Polski, 
które nie pierwszy raz uczestniczyły w Mistrzo-
stwach i  niejednokrotnie zdobywały najwyższy 
tytuł, jakim jest Mistrz Polski.  

Do wszystkich występów mażoretki AURO-
RA, działające przy Wołczyńskim Ośrodku Kul-
tury, włożyły mnóstwo pracy, zaangażowania, ale 
przede wszystkim dużo serca, dlatego wszystko 
wyszło dobrze. Zespoły wzajemnie się motywo-
wały i dopingowały, dało  im to jeszcze więcej siły 
i chęci do zrównania się z tymi grupami, które na 
zawodach występują dłużej niż sam zespół AU-
RORA istnieje. Dziewczęta naprawdę pokazały, 
że stać je na dużo, ich występy były na bardzo 
wysokim poziomie.  

Wyjazd zespołu na Mistrzostwa Polski Środ-
kowej w  Poddębicach i  na Mistrzostwa Polski 
w  Kędzierzynie-Koźlu to było również spore 
przedsięwzięcie finansowe. Pomocną dłonią 
w organizacji wyjazdu było wsparcie burmistrza 
Wołczyna Jana Leszka Wiącka, prezesa zarządu 
banku Jacka Baldy oraz dyrektora Lesaffre Polska 
dr. Ryszarda Błaszków. Dziękujemy za okazaną 
pomoc. 
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Biegacze z Wołczyna 
biegli do Medugorje
W dniu 2 maja br. z Opola wystar-
towała pielgrzymka biegowa do Me-
dugorje w Bośni i Hercegowinie.

Do opolskiej grupy  dołączyła Wołczyńska 
Grupa Biegowa w składzie Stanisław Libera, Ka-
zimierz Żygadło, Marcin Mormul oraz Roman 
Felusiak. Celem pielgrzymki było dobiegnięcie 
do miejsca kultu maryjnego w Medugorje. W su-
mie  grupa biegowa  pokonała w sztafecie, w cią-
gu 6 dni łącznie 1470 km. Trasa pielgrzymki pro-
wadziła przez terytorium pięciu państw, Czech, 
Słowacji, Węgier, Chorwacji oraz Bośni i Herce-
gowiny. Każdy z biegaczy pokonywał w sztafecie 
dziennie od 20 do 25 km.

Członkowie sztafety w  sanktuarium ma-
ryjnym w  Medugorje zapalili znicz przekaza-
ny przez wołczyński samorząd. Oprócz biegu 
w  sztafecie, mimo zmęczenia, wołczyńscy bie-
gacze w  miejscach noclegów zwiedzali również 
ciekawe zakątki goszczących ich miejscowości. 
W Bośni i Hercegowinie w Mostarze mogli zoba-
czyć most dzielący miasto na dwie części, chrze-
ścijańską  i  muzułmańską.

Wszyscy uczestnicy wołczyńskiej grupy 
szczęśliwie dobiegli do wyznaczonego miejsce 
i pomyślnie powrócili do Wołczyna.

(Red.)
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V Otwarte Mistrzostwa Polski Środkowej Tańca Mażoretkowego w Poddębicach
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