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Wesoły nam dziś dzień nastał,
Chrystus bowiem zmartwychwstał…

Radujcie się więc i z ufnością  
patrzcie w przyszłość.

Niech zsyła na Was łaski 
i wnosi szczęście  
do waszego  
rodzinnego  
życia.

wielkanocna procesja konna  
w pietrowicach wielkich 
poniedziałek wielkanocny, 13 kwietnia 2009 r.

wielkanocna procesja konna  
w pietrowicach wielkich 
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Zapraszamy do zapoznania się z programem Procesji Konnej na s. 3Zapraszamy do zapoznania się z programem Procesji Konnej na s. 3
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Beata i Norbert Czorniczek z Krowiarek  
– równorzędne I miejsce

najpiękniejsze posesje  
w gminie w 2008 roku

Anna i Willibald 
Kaczyna  
z Pietrowic W.  
– II miejsce

Anita i Andrzej  
Zuber z Żerdzin  
– równorzędne  
I miejsce

Renata i Willibald Martzinek  
z Pietrowic W. – III miejsce
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wielkanocna procesja konna
pietrowice wielkie – poniedziałek  
wielkanocny, 13 kwietnia 2009 r.

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie wraz z Księdzem Proboszczem Parafii Pietrowice 
Wielkie mają zaszczyt zaprosić na Procesję Konną połączoną z festynem rodzinnym   
do Pietrowic Wielkich odbywającą się w Poniedziałek Wielkanocy.

aby ułatwić organizację tego dnia wszystkim uczestnikom corocznych obchodów, 
zarówno tym, którzy po raz pierwszy będą brali w niej udział, jak i tym którzy co 

roku swoją obecnością uświetniają ten dzień, poniżej podajemy przygotowany plan pro-
gramu:
n godz. 11.00–12.50 – zbiórka wszystkich uczestników procesji na terenie GS-u w cen-

trum Pietrowic Wielkich. Cały teren jest ogrodzony i dozorowany. Przygotowane będą 
zadaszone miejsca z możliwością nakarmienia i napojenia koni. Na miejscu będzie 
przygotowany poczęstunek dla uczestników przed wyjściem;

n godz. 13.00 – wyjście z placu GS-u w Pietrowicach Wielkich, uformowanie procesji  
i przejście procesją konną do Kościółka Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich;

n godz. 14.00–14.20 – nabożeństwo błagalne w Pątniczym Kościele p.w. Świętego Krzy-
ża;

n godz. 14.30–15.00 – zakończenie modlitw i powrót do Pietrowic Wielkich z tradycyj-
nym konnym objazdem pól;

n godz. 15.00–15.30 – uroczysta parada koni; ul. Świerczewskiego w Pietrowicach W.
n godz. 15.30 – 15.45 – zakończenie procesji wraz z błogosławieństwem;
n godz. 15.45– 24.00 – Konny Festyn Wielkanocny na boisku z licznymi atrakcjami: 
– zawody skoków przez przeszkody z udziałem czołowych zawodników tej dyscypliny,
– pokaz w ujeżdżaniu koni w wykonaniu zawodników jeździeckiego Klubu Lewada,  

najlepszego klubu w Rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego,
– prezentacja Gwardii Marszałkowskiej Województwa Opolskiego,
– pokazy kaskaderki konnej w wykonaniu Rafała i Martina Grüner oraz Alfreda Glomb 

(poczta węgierska, dżygitówka, koń w ogniu),
– pokaz akrobatyki konnej w wykonaniu czołowych zawodniczek ze stadniny w Alber-

towcu (Republika Czeska),
– pokaz Husarii Jana III Sobieskiego,
– pokaz ogierów ras rzadko spotykanych w Polsce,
– Szwadron Legii Polsko-Włoskiej stacjonującej w Kędzierzynie-Koźlu, 
– występy ciekawych formacji konnych i najlepszych polskich artystów,
– wielkanocny program dla dzieci prowadzony przez z udziałem księdza biskupa Anto-

niego Długosza (prowadzącego program „Ziarno” w TVP1).
Całość uroczystości popołudniowych odbywających się na boisku sportowym bę-

dzie miało atmosferę pikniku rodzinnego. Nie zabraknie na nim: namiotu plenerowego, 
obsługi gastronomicznej, atrakcji dla dzieci, oraz zabawy tanecznej, która rozpocznie  
się o godz. 18.00. 

Ks. Proboszcz Parafii  Wójt Gminy
Pietrowice Wielkie, Pietrowice Wielkie, 
(-) Damian Rangosz (-) Andrzej Wawrzynek

Zapraszamy
wszystkich, a zwłaszcza dzieci, na radosne  
spotkanie z ks. bp. antonim długoszem,  
znanym z  programu telewizyjnego „ziaRNO”

13 kwietnia 2009 r. – piknik rodzinny w Poniedziałek Wielkanocny  
na boisku sportowym w Pietrowicach Wielkich 
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Jednak przedszkolacy z Pietrowic 
Wielkich postanowili na przekór zim-

nym powiewom przemycić nawet w sa-
mochodzie zielony gaik i przewieźć go do 
Urzędu Gminy. W dniu 25.03.2009 r. de-

legacja przedszkolaków zagościła w Urzę-
dzie Gminy  śpiewając wiosenne piosenki 
i pozdrawiając wiosennie pracowników 
przywołała „Panią wiosnę”. Na szczęście 
wiosna zawsze przychodzi i budzi radość 

wiosna w Urzędzie gminy
E. Kubita

Po długiej zimie wszyscy z utęsknieniem czekają na wiosnę. W  tym roku na wiosnę 
przyszło nam dłużej poczekać i dlatego tradycyjny wiosenny marsz przedszkolaków 
z zielonymi gaikami też musiał poczekać.

szczególnie u dzieci, które stęsknione są 
przede wszystkim zabaw na świeżym po-
wietrzu.

REGULAMIN
udzielania dofinansowania z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do  
instalacji systemów ogrzewania wykonywanych  
na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2009

1. Z dofinansowania mogą skorzystać:
a) właściciele budynków położonych  
na terenie Gminy Pietrowice Wielkie  
instalujący system grzewczy:
we własnym budynku jednorodzinnym
w mieszkaniu własnościowym, o ile  
właściciel budynku nie przewiduje  
instalacji tego sytemu dla całego  
budynku lub rozbiórki budynku przez  
najbliższe 5 lat w części budynku  
mieszkalnego będącego  
współwłasnością kilku osób  
fizycznych lub prawnych 
w mieszkaniu lokatorskim, gdy  
instalacja przeprowadzona jest na koszt 
najemcy za zgodą właściciela budynku
b) osoby prawne lub instytucje,  
które nie są ustawowo zobowiązane  
do ograniczenia niskiej emisji, np.:  
parafia, zgromadzenia zakonne itp.
2. Instalacja, o której mowa w pkt. 1 
polega na fizycznym zamontowaniu  
systemu grzewczego zasilanego przez:
a) energię elektryczną
b) olej opałowy 
c) gaz
d) paliwo stałe – tylko w przypadku  
spalania w palenisku retortowym ze  
stałym dozowaniem paliwa z zasobnika
e) gaz drzewny
f) słomę
g) pompy ciepła
h) kolektory słoneczne
i) inne nośniki pochodzące ze źródeł 
odnawialnych
3. Dofinansowanie można otrzymać  
pod warunkiem potwierdzenia, że  

grudnia 2009 r. według dat wystawienia 
faktur zakupu ekologicznych urządzeń 
grzewczych w miarę posiadanych  
środków Gminnego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
każdego roku.  
W przypadku zbieżności dat  
wystawienia faktur o kolejności  
realizacji wniosku decydować będzie 
data złożenia wniosku.
9. Potwierdzenie przez Komisję  
Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa Rady 
Gminy wykonania zadania, złożenie  
deklaracji wnioskodawcy o ciągłej  
eksploatacji urządzenia w okresie  
grzewczym, wyrażenie pisemnej  
zgody na przeprowadzanie kontroli  
eksploatowania systemu objętego  
dotacją w budynku lub lokalu  
wnioskodawcy przez pracowników 
Urzędu Gminy w ciągu 10 lat od daty 
podpisania umowy o dofinansowaniu 
oraz akceptacja wniosku przez Wójta 
Gminy będzie podstawą zawarcia  
umowy o dofinansowanie.
10. Niedotrzymanie przez  
wnioskodawcę warunków eksploatacji  
zainstalowanego źródła określonych  
w deklaracji, o której mowa w ust. 9  
i pozostałych zobowiązań skutkować 
będzie zwrotem całej dotacji  
z ustawowymi odsetkami naliczonymi  
od daty jej otrzymania.
11. Z dofinansowania mogą  
skorzystać osoby wymienione  
w punkcie 1, które przystąpiły  
do instalacji systemu ogrzewania  
(zamontowały źródło ciepła) po  
1 grudnia 2008 r. i dotychczas nie 
korzystały z dofinansowania.
12. Niniejszy regulamin obowiązuje  
od daty ogłoszenia do 30 listopada  
2009 r.
13. Integralną częścią niniejszego  
regulaminu jest wzór wniosku oraz 
wzór umowy o dofinansowanie.

8

zainstalowany piec posiada atest  
o dopuszczalnej emisji do atmosfery.
4. Dofinansowanie polega na 
jednorazowym zwrocie części kosztów 
instalacji w zakresie zakupu  
ekologicznych urządzeń grzewczych 
przewidzianych do montażu na stałe, 
z wyłączeniem kosztów zakupu instalacji 
wewnętrznej.
5. Kwota dofinansowania wynosi  
700,00 zł (słownie: siedemset  
00/100 zł).
6. Osoba ubiegająca się  
o dofinansowanie powinna złożyć 
wniosek oraz następujące dokumenty:
a) zapewnienie dostawy medium do 
ogrzewania:
– z Zakładów Gazowych w przypadku 
ogrzewania gazowego
– z Przedsiębiorstwa Energetycznego  
w przypadku ogrzewania elektrycznego
b) dla właścicieli lokali i najemców  
– zgodę właściciela całego budynku  
na przeprowadzenie instalacji
c) protokół odbioru kominiarskiego
d) fakturę zakupu kotła lub faktury 
za wykonaną instalację (treść faktury  
powinna potwierdzać zakup lub  
instalację kotła z podaniem jego  
rodzaju)
7. Wnioski można składać do 30  
listopada 2009 r.
8. Wnioski o dofinansowanie będą 
opiniowane przez Komisję Ekologii,  
Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy,  
przedkładane do akceptacji Wójtowi  
Gminy i realizowane począwszy od  

Przedszkolaki w Sali Narad U.G.
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Pod jej wpływem zacząłem sam mon-
tować pierwsze proste odbiorniki na 

pasma amatorskie 80 m i 40 m i zacząłem 
podsłuchiwać krótkofalowców. Ucząc 
się wtedy w Kędzierzynie, dojeżdżałem 
do różnych klubów krótkofalarskich,  
jak SP6KSF w Blachowni czy SP6KGN  
w Opolu. Tam zetknąłem się z innymi 
krótkofalowcami, od których nabierałem 
informacji i wiedzy krótkofalarskiej (In- 
ternet w latach 70. i 80. w ogóle nie ist-
niał). Tam też (w Opolu) uzyskałem pierw-
szy stopień krótkofalarstwa, czyli licencję 
nasłuchową. Na jej podstawie mogłem 
słuchać radiostacji amatorskich i wysyłać 
do nich tzw. karty QSL, czyli raporty o 
ich słyszalności. Każdy szanujący się krót-
kofalowiec na świecie odpowiada i dzię- 
kuje za taki nasłuch także formą pisemną  
i wysyła swoją kartkę QSL. Zacząłem  
więc kolekcjonować takie kartki. Ma-
jąc coraz więcej potwierdzeń mogłem z 
kolei starać się o okolicznościowe dy- 
plomy, np. za 100 kart z Czechosłowacji  
i za potwierdzone wszystkie wojewódz-
twa w Polsce. Do największych osiągnięć 
z tego okresu należy dyplom R-6-K – jest 
to rosyjski dyplom za potwierdzone nasłu-
chy z krótkofalowcami na 6 kontynentach. 
Podczas odwiedzania klubów przysłuchi-
wałem się jak starsi koledzy prowadzą 
łączności w języku polskim i angielskim. 
Gdy nabrałem wprawy i osłuchania, po-

zwolono mi wreszcie samemu przejąć mi-
krofon i przeprowadzić samodzielnie łącz-
ność. Pomimo iż byłem przygotowany do 
pracy na radiostacji, to jednak ta pierwsza 
łączność z SP2QE sprawiła, że byłem mo-
mentalnie zlany potem z nerwów i wzru-
szenia. Za tą łącznością przyszły następne: 
dalsze, zagraniczne, a ja nabierałem wpra-
wy i swobody w poruszaniu się na paśmie 
amatorskim. Aby zdobyć zezwolenie do 
samodzielnej pracy przez domową radio-
stację, należało zdać egzamin w Państwo-
wej Inspekcji Radiowej (obecnie Urząd 
Komunikacji Elektronicznej), gdzie trzeba 
się wykazać znajomością radiotechniki, 
operowania, zasad oraz przepisów pracy 
na pasmach amatorskich, a także znajomo-
ścią nadawania i odbioru telegrafii. Temu 
też musiałem poświęcić ok. 1/2 roku nauki 
z magnetofonem, kluczem telegraficznym 
oraz odbiornikiem. Po opanowaniu tego 
mogłem myśleć o samodzielnej licencji. 
Egzamin zdałem w Opolu na początku 
1981 roku. Po jego zdaniu i po złoże-
niu podania otrzymałem znak SP9MDY  
(i moc do 50w), którym miałem się posłu-
giwać na pasmach amatorskich.

Po ukończeniu Technikum w Kędzie- 
rzynie zacząłem uczęszczać do klubu 
SP9KJU w Raciborzu, gdzie po kilku la-
tach zostałem wybrany prezesem klubu.  
W międzyczasie oczywiście odbyłem służ-
bę wojskową – naturalnie jako radiotele-
grafista – gdyż mając takie hobby innego 
kierunku nie wyobrażałem sobie. Tam 
też poznałem wielu kolegów, którzy byli 
krótkofalowcami, między innymi Stefana 
SP8DJL oraz Lubomira SP4AVG. Klub 
Krótkofalowców ma przede wszystkim 
konsolidować okolicznych radioamato-
rów oraz uczyć nowych adeptów i sym-
patyków tego pięknego hobby. Wspólnie 

organizujemy wyjazdy 
do okolicznych gmin 
i zamków, gdzie 
przeprowadza-
jąc łączności 
dajemy cenne 
punkty do 
dyplomów 
„Polskie 
Gminy Award” oraz „Zamki Polskie” . Ra-
zem również organizujemy pracę w zawo-
dach krótkofalarskich, przede wszystkim 
w  kwietniowych „SP-DX CONTEST”, 
kiedy to anteny wszystkich krótkofalow-
ców świata są ukierunkowane na łączności 
z Polską.

Jeżeli znajdzie się grupa chętnych, to 
organizujemy dla nich kurs krótkofalarski, 
ale i pojedynczych zapaleńców też nie wy-
rzucamy z klubu wiedząc, że każdy młody 
krótkofalowiec więcej to jeden chuligan 
mniej w okolicy. Wspólnie bierzemy także 
udział w terenowych wyjazdach z radio-
stacją, np.braliśmy udział w „Pływadle po 
Odrze” czy też zawodach „Polny Dzień”. 
Klub współpracuje także ze szkołami, 
gdzie przygotowujemy prelekcje nt. krót-
kofalarstwa oraz pokazowe łączności na 
pasmach amatorskich. Wspiera nas także 
Miejski Ośrodek Obrony Cywilnej,  wi-
dząc  w rozwoju krótkofalarstwa zaplecze 
łączności na wypadek nadzwyczajnych 
zagrożeń. W imprezach kulturalnych 
współpracujemy z Urzędem Miasta Raci-
bórz, Służbą Graniczną, gdzie organizu-
jemy pokazową pracę radiostacji między 
innymi w imprezie „10 lat po powodzi” 
czy 900-lecia Raciborza oraz rocznicach 
Służby Granicznej. Do klubu zapraszamy 
chętnych w Brzeziu na ul. Myśliwca 9/2c, 
gdzie spotykamy się w czwarte niedziele 
miesiąca od godz. 17.00.

Prywatnie zaś mam potwierdzenia 
łączności z ponad 230 krajami świata na 
wszystkich kontynentach, ok. 200 różnych  
dyplomów krajowych i zagranicznych,  
i nadal często zasiadam z przyjemnością 
do radiostacji, aby przeprowadzić łączność 
na telegrafii lub fonii różnymi językami  
z kolegami krótkofalowcami na całym 
świecie.

SP9MDY

co to jest krótkofalarstwo?
To pytanie nie jest proste, jak by się pierwotnie wydawało. Może odpowiem na  
to pytanie z mojej perspektywy tj. jak sam złapałem tego bakcyla i jak u mnie  
się potoczyło. Od lat szkolnych zawsze miałem pociąg do lutownicy, drutów i kon-
strukcji elektrycznych, ale na dobre zaczęło się u mnie kiedy to wpadła mi w ręce 
książka Krzysztofa Słomczynskiego „ABC Krótkofalowca”, którą po prostu po- 
chłonąłem.

Prelekcja w Technikum Mechanicznym

Zaproszenie

U czniowie Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich  
z inicjatywy nauczyciela historii, pana Łukasza  

Kąś, zawiązali grupę badawczą. Grupa ta bierze udział  
w programie realizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej.
Celem tego badawczo-edukacyjnego programu jest zachowanie 
i upublicznienie wiedzy o śladach zbrodni aparatu represji z lat 
1944–1956.
Grupa badawcza bada obecność instytucji aparatu  
bezpieczeństwa w Gminie Pietrowice Wielkich i w Raciborzu.

Efekt pracy gimnazjalistów doceniony został przez IPN i 27  
listopada był prezentowany w Warszawie w Belwederze na  
uroczystej prezentacji najlepszych projektów „Śladami zbrodni”  
z całej Polski.
Teraz prezentację będzie można zobaczyć w naszej Gminie.
Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy na  
publiczną prezentację projektu „Śladami zbrodni” w latach 
1944–1956. Pokaz odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia  
2009 r. w szkole w Pietrowicach Wielkich przy ul. M. Konopnickiej 
28. Początek o godz. 17.30 w świetlicy szkolnej.

zaproSzenie
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indywidualnie najlepsza była Wiktoria 
Wojtaszek z Krowiarek, a Mistrzem 

Gminy w kategorii chłopców został Paweł 
Gawełek z Pawłowa.
Najlepsi chłopcy:
1. Paweł Gawełek – Pawłów
2. Robert Lazar – Pawłów
3. Bartek Cycoń – Pawłów
4. Paweł Grela – Pawłów
Najlepsze dziewczęta:
1. Wiktoria Wojtaszek – Krowiarki 
2. Martyna Wilczek – Pawłów
3. Emilia Strzeduła – Pawłów
4. Nicol Gwóźdź – Pawłów 
Drużynowo chłopcy:
1. Pawłów – 114 pkt
2. Krowiarki – 89 pkt
3. Samborowice – 72 pkt
4. Pietrowice – 70 pkt
Drużynowo dziewczęta:
1. Pawłów –107 pkt
2. Samborowice – 88 pkt
3. Krowiarki – 87 pkt
4. Pietrowice – 66 pkt
...I W POWIECIE

Z udziałem 13 drużyn z całego powiatu 
raciborskiego toczyły się 20 marca 2009 r. 
– rozgrywki o Mistrza Powiatu Racibórz 
w tenisie stołowym szkół podstawowych, 
które odbyły się na sali gimnastycznej 

w Szkole Podstawowej w Szonowicach. 
Bezkonkurencyjni okazali się tenisiści  
z Pawłowa, wygrywając indywidual-
nie – wśród dziewcząt wygrała Martyna 
Wilczek – a także chłopców – triumfo-
wał Robert Lazar. Drugi wśród chłopców  
był również uczeń pawłowskiej szkoły  
Paweł Grela – obaj to na co dzień czwar- 
toklasiści! Drużynowo wśród dziewcząt  
wygrała bardzo równo grająca ekipa  
z Gamowa, a mistrzami kategorii chłop- 
ców został ZSP Pawłów – obie reprezen- 
tacje zagrają finały rejonu pod koniec  
marca.

Imprezę, na której nie zabrakło pucha-
rów, dyplomów i poczęstunku zorganizo-

wali szefowie gminnego  sportu Rudnika 
i Pietrowic: Bożena Walaszek i Wojciech 
Zalewski.
Oto medaliści kategorii chłopców:
1. Robert Lazar -Pawłów
2. Paweł Grela – Pawłów
3. Paweł Herber – Krzanowice 
Medaliści kategorii dziewcząt :
1. Martyna Wilczek – Pawłów
2. Ewelina Kamczyk – Krzyżanowice
3. Karolina Pieruszka – Gamów 
Drużynowo chłopcy:
1. PAWŁÓW – 85 pkt
2. NĘDZA – 70 pkt
3. KRZANOWICE – 59 pkt
4. POGRZEBIEŃ – 51 pkt
5. BIEŃKOWICE – 47 pkt
6. KUŹNIA R. – 40 pkt
7. RUDNIK – 33 pkt
Drużynowo dziewczęta :
1. GAMÓW -73 pkt
2. KRZYŻANOWICE – 68 pkt
3. NĘDZA – 60 pkt
4. PAWŁÓW – 59 pkt
5. KRZANOWICE – 48 pkt
6. BUDZISKA – 38 pkt  

naJlepSi w gminie
W. ZalEWsKi

W marcu rywalizowali najlepsi tenisiści szkół podstawowych z naszej gminy.  
Rywalizacja na tym szczeblu odbyła się na hali w Pietrowicach w sobotę 7 mar- 
ca. Imprezę, w której startowało 32 najlepszych tenisistów gminy zdominowali 
uczniowie z Pawłowa, wygrywając drużynowo wśród dziewcząt i chłopców.

Najlepsi tenisiści  
w gminie

Zgony w 2008 r.
n Pietrowice wielkie
Starzyński Eryk, lat 80
Kunot Gertruda, lat 85
Dziech Ludwik, lat 78
Węgrzyk Aniela, lat 83
Starzyńska Elżbieta, lat 81
Skrzypczok Brygida, lat 46
Glania Jadwiga, lat 65
Krause Henryk, lat 35
Sitek Franciszek, lat 80
Bartke Maria, lat 76
Balcer Tadeusz, lat 56
Wolnik Hildegarda, lat 84
Kitel Berta, lat 82
Fojcik Maria, lat 68
n Cyprzanów
Kurka Edgar, lat 66
Jonas Herbert, lat 76

Zuber Gertruda, lat 84
Jonas Rita, lat 79
Fojcik Jan, lat 78
Cwik Franciszek, lat75
n kornice
Wawrzynek Maria, lat 83
Majer Gerard, lat 76
Somerla Grażyna, lat 53
n GródCzanki
Adamiak Helena, lat 69
Mazurek Marianna, lat 80
n Lekartów
Krzykała Monika, lat 48
Brachman Hildegarda, lat 85
Mańka Józef, lat 70
n pawłów
Rózga Józef, lat 76
Kupczik Jadwiga, lat 75
Fojtzik Leonard, lat 73
Rudek Henryk, lat 73

Kocur Franciszka, lat 96
Lazar Łucja, lat 75
Mrówka Alojzy, lat 56
Wyrtki Antoni lat, 77
Martynus Jolanta, lat 18
Krybus Maria lat, 72
n Samborowice
Wittek Stefania, lat 72
Ottlik Hubert lat, 77
Plura Fryderyka, lat78
Rosina Emilia, lat 87
Klemenz Jadwiga, lat 94
n Żerdziny
Sciermoch Elfryda, lat 80
Nowak Gerhard, lat 78
Zajonc Stefania, lat 93
n Maków
Przybyła Hildegarda, lat 80
Cyrupa Tadeusz, lat 80
Staś Marta, lat 84

Kukuczka Jan, lat 28
Ściermoch Paweł, lat 85
Wystyrk Krystian, lat 57
n krowiarki
Pietruszka Elżbieta, lat 84
Nowak Józef, lat 54
Paskuda Horst, lat 64
Czekała Laurencja, lat 83
Szuba Teresa, lat 72
Polak Anna, lat 63
Uliczna Łucja, lat 74
Rohowska Elżbieta, lat 75
Kołodziej Wiktor, lat 80
Koźlik Rafał, lat 33
n aMandów
Adamczyk Łucja, lat 88
Zientek Czesława, lat 59
Opyd Jan, lat 79
Kocur Henryk, lat 53
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Za największe osiągnięcie należy  
uznać zdobycie tytułu Laureata  

Konkursu Interdyscyplinarnego pt. „Ro-
binsonowie i robinsonady” przez uczen- 
nicę klasy szóstej – Aleksandrę Flegel (op. 
J. Ślusarczyk). Warto dodać, że Ola jest 
jedyną laureatką z całego powiatu raci- 
borskiego.

Dwóch uczniów Gimnazjum zostało 
finalistami konkursów przedmiotowych: 
Kinga Lazar – Konkurs Przedmiotowy  
z Języka Niemieckiego (op. T. Kretek) 
i Stefan Moc – Konkurs Przedmiotowy  
z Fizyki (op. J. Tokar).

Nasi gimnazjaliści – Kinga Lazar, Klau-
dia Herud, Patrycja Talik, Sandra Kurka, 

Markus Marcinek – brali udział w trzeciej 
edycji Międzyszkolnego Konkursu Gwary 
Laskiej „Morawske rzadzyni selske hospo-
dyni”, organizowanym przez Zespół Szkół 
w Krzanowicach, zajmując drugie miejsce  
w kategorii gimnazjum (op. U. Florian). 
Przedstawili oni scenkę związaną ze sku-
baniem pierza.

Spore sukcesy osiągają również szkolni 
sportowcy. W Powiatowych Zawodach  
w Tenisie Stołowym drużyna dziewcząt 
zajęła II miejsce, zaś chłopcy – III miejsce. 
Drużyna szczypiornistek zajęła II miejsce 
na szczeblu rejonowym, a szczypiorni-
ści – II miejsce w powiecie. W zawodach 
piłki siatkowej na szczeblu powiatowym 
siatkarki zajęły II miejsce, a siatkarze III 
miejsce.

u. Florian

Sukcesy uczniów zespołu  
Szkół w pietrowicach wielkich

W ostatnim okresie czasu nasi uczniowie osiągają wysokie miejsca w konkursach 
przedmiotowych. Trzech uczniów zakwalifikowało się do trzeciego etapu konkur-
sów przedmiotowych. 

Kinga Lazar  
i Stefan Moc

Aleksandra 
Flegel

w ciągu 5 dni mali narciarze z Pawłowa 
najpierw przeszli kurs pierwszych 

kroków na stoku pod okiem miejscowych 
instruktorów narciarstwa, a potem pod  
kontrolą opiekunów Wojciecha Zalew-
skiego i Łukasza Strzeduły samodzielnie 
już zjeżdżali ze stoku położonego przy 
pensjonacie Panorama (w którym miesz-
kali). Postępy utalentowanej młodzieży 
pawłowskiej były tak wielkie, że narciarze 
zdecydowali się na zmianę miejsca zjaz-
dów, szusując na świetnie przygotowanej 
1,5 km trasie w Stacji Narciarskiej Małe 
Ciche.

Podczas wyjazdu rozegrano dwie impre-
zy narciarskie. Slalom specjalny wygrał 
Bartek Cycoń – najlepszy w obu prze-
jazdach. Malwina Zuber pokonała rywali  

pożegnanie zimy pod tatrami

Na początku marca uczniowie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pawłowie prze- 
bywali na obozie narciarskim w Małym Cichym koło Zakopanego.

W. ZalEWsKi

w slalomie gigancie, uzyskując czas 
34,55.

Rozegrano też konkursy wiedzy sporto-
wej i muzycznej, a także konkurs czysto-

ści pokojów noclegowych, który wygra- 
ły, zgodnie z oczekiwaniami, dziewczyn 
ki .

Młodzież odpoczywała po całodzien-
nym maratonie narciarskim wybierając 
się na nocny kulig z pieczeniem kiełbasy,  
a także wizytując nowootwarty aquapark  
w Zakopanem.

Był to już trzeci wyjazd uczniów z Paw-
łowa na obóz narciarski, po którym każdy 
uczestnik mógł zameldować rodzicom: 
„umiem jeździć na nartach”.

Na zdjęciu: stoją 
Robert Lazar, Dawid 
Grabowski, Eliasz 
Ziętek, Patryk Ploch, 
Wojciech Zalewski, 
Emilia Strzeduła,  
Patrick Gwóźdź,  
Bartek Cycoń,  
Kamil Kalus,  
Paulina Burdzik,  
Simona Kuroczik,  
Jola Wilczek; siedzą 
Malwina Zuber  
i Nicole Gwóźdź
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Rozpoczął się sezon wyźrebień  
koni w 2009 roku, dlatego też  
przypominamy o terminowym  

zgłoszeniu źrebaków do identyfikacji 
paszportowej.  
Źrebak musi być opisany graficznie do 
sześciu miesięcy po urodzeniu, będąc 
jeszcze przy boku matki, dlatego w ciągu 
miesiąca od urodzenia źrebaka należy 
wysłać zgłoszenie do OZHK  
w Katowicach, ul. Grabowa 1A,  
40-172 Katowice; druk zgłoszenia  
można ściągnąć ze strony internetowej 
www.ozhk-katowice.pl.
Dodatkowo można też zgłosić  
u pracownika ODR-u w Raciborzu,  

Pani Ewy Korpeckiej, tel. 696 623 439,  
lub u wiceprezesa TKHK Racibórz,  
Pana Józefa Wawrzynka,  
tel. 600 573 508. 
Wczesne złożenie zgłoszenia koni do 
identyfikacji paszportowej umożliwi  
przyspieszenie pracy, przez obsłużenie 
większej liczby hodowców koni w danym 
rejonie oraz spowoduje zmniejszenie 
kosztów dojazdu, co w dobie kryzysu  
jest sprawą ważną. Informujemy również,  
że z dniem 01.07.2009 r. wchodzi  
obowiązek chipowania wszystkich koni, 
które jeszcze nie posiadają paszportu,  
co wiąże się z dodatkowymi kosztami 
właściciela konia i nie jest sprawą  

prostą do wykonania przy koniach  
o większym temperamencie. Przypomina 
się, aby źrebaki były oswojone oraz  
obyte z ludźmi, czyste, z nałożonym  
kantarkiem i osobą przytrzymującą  
owego źrebaka, wtedy to opis graficzny,  
jak i założenie czipu przebiegać będzie 
szybko, sprawnie i bezpiecznie oraz  
bezstresowo dla samego źrebaka.  
Ostatnią sprawą jest zmiana właściciela  
konia w paszporcie, która powinna być  
wpisana w ciągu siedmiu dni, w wielu 
przypadkach jest to lekceważone,  
a zapobiega kłopotom sprzedającemu  
i kupującemu w razie różnych  
nieszczęśliwych zdarzeń, np. podczas 
transportu. Wszystkim właścicielom koni 
życzymy powodzenia w hodowli.
Za ZarZąd TKHK w raciborZu,
JóZef wawrZyneK 

inforMaCja terenoweGo koła 
HodowCów koni powiatu raCibórz

łączna kwota środków na zadania 
wynosi 1 595 794,00 zł. Ubiegać się 

można o dofinansowanie następujących 
świadczeń:

1. REhABIlITACjA ZAWODOWA:
a) finansowanie kosztów stażów osób nie-
pełnosprawnych (art. 11) – 37 000,- zł

b) środki na podjęcie działalności gospo-
darczej lub rolniczej, wniesienie wkładu 
do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – 
84 000,- zł

c) udzielanie dofinansowania do wysoko-
ści 50% oprocentowania kredytów banko-
wych, zaciągniętych przez osoby niepeł-
nosprawne na kontynuowanie działalności 
gospodarczej lub prowadzenie gospodar-
stwa rolnego (art. 13) – 0,- zł

d) zwrot kosztów w związku z przysto-
sowaniem tworzonych lub istniejących 
stanowisk pracy dla niepełnosprawnych, 
adaptacją pomieszczeń zakładu pracy dla 
osób niepełnosprawnych, adaptacją lub 
nabyciem urządzeń ułatwiających osobie 
niepełnosprawnej funkcjonowanie w za-

kładzie pracy, rozpoznaniem przez służby 
medycyny pracy wcześniej wymienionych 
potrzeb (art. 26) – 0,- zł

e) zwrot kosztów zatrudnienia pracowni-
ków pomagających pracownikom niepeł-
nosprawnym w pracy (art. 26d) – 13 000,- 
zł

f) zwrot kosztów wyposażenia stanowisk 
pracy dla osób niepełnosprawnych (art. 
26e) – 84 000,- zł

g) refundacja wynagrodzenia oraz składek 
na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 
zatrudniającemu osoby niepełnosprawne 
(art. 26f)  – 0,- zł

h) finansowanie kosztów szkolenia i prze-
kwalifikowania zawodowego osób niepeł-
nosprawnych (art. 38 i 40) – 
13 000,- zł

i) zwrot kosztów poniesionych przez pra-
codawcę na szkolenia zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych (art. 41) – 3 000,- zł
Razem rehabilitacja zawodowa 
– 234 000,- zł

2. REhABIlITACjA SPOłECZNA:
a) dofinansowanie kosztów działalności 
warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a) – 
961 740,- zł

b) dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a) – 
130 000,- zł

c) dofinansowanie sportu, kultury, rekre-
acji i turystyki osób niepełnosprawnych 
(art. 35a) – 17 370,- zł

d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, 
i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odręb-
nych przepisów (art. 35a) – 122 684,- zł
e) dofinansowanie likwidacji barier ar-
chitektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych, w związku z indywidual-
nymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
(art. 35a) – 130 000,- zł
Razem rehabilitacja społeczna
– 1 361 794,- zł

Dodatkowych informacji udzielają in-
stytucje realizujące ww. dofinansowania 
tj. w zakresie rehabilitacji zawodowej 
Urząd Pracy w Raciborzu (tel. 032-415 
45 50) w zakresie rehabilitacji społecznej 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Raciborzu (tel. 032-415 20 28). Zachęcam 
wszystkich zainteresowanych możliwo-
ścią dofinansowania do skorzystania z tej 
możliwości. W razie potrzeby służę wła-
sną osobą w realizacji niezbędnych for-
malności.

pieniądze dla osób niepełnosprawnych 
oraz pracodawców zatrudniających  
takie osoby

Na sesji w dniu 24 lutego 2009 r. przyjęto uchwałę Rady Powiatu Raciborskiego 
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 
wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2009 r.

AdAm WAjdA – RAdny PoWiAtu RAciboRskiego
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na samym początku 2008 roku przed-
szkole w Makowie odwiedził inspek-

tor P.I.P.-u, który ciekawą opowieścią 
przybliżył przedszkolakom zagrożenia  
w gospodarstwie rolnym, a rezultatem tej 
wizyty był konkurs plastyczny. Wszyscy 

uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni 
słodkimi prezentami, sponsorowanymi 
przez radę sołecką Makowa.

Wszystkim przedszkolakom z terenu 
gminy zostały dostarczone, przez członka 
komisji, książeczki w formie bajki oraz 
płytki DVD z nagraniem kreskówki dla 
każdego przedszkola, mówiące o BHP  
w rolnictwie.

Uczniowie szkół podstawowych klas 
I-III brali udział w konkursie plastycznym 
pt. „Bezpieczna wieś”, gdzie przyznano 
cztery nagrody oraz dziesięć wyróżnień. 
Nagrody sponsorował Wójt Gminy Pie-
trowice Wielkie pan Andrzej Wawrzynek,  
a wręczone zostały na specjalnej uroczy-
stości w Urzędzie Gminy.

Gimnazjaliści natomiast uczestniczyli  
w konkursie pt. „Bezpieczne Rolnictwo 
Powiatu Racibórz”, gdzie najlepsi z gminy 
walczyli o mistrza powiatu. We wszyst-
kich szkołach podstawowych i gimna- 

rok działalności komisji 
bHp w rolnictwie powiatu 
racibórz

zjach odbyły się wykłady prowadzone 
przez inspektora P.I.P.-u na temat BHP 
w rolnictwie oraz pokazu z instruktażem 
udzielania pierwszej pomocy przeprowa-
dzonej praktycznie przez kapitana Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 
pana Andrzeja Kalemba, któremu za tę 
pracę Wójt Gminy podziękował osobiście. 
Rolnicy brali udział w ogólnokrajowym 
konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” oraz „Powiatowy Mistrz Wiedzy 
Rolniczej”, gdzie wicemistrzem został 
rolnik z miejscowości Maków – pan Rafał 
Lesznik.

Podsumowując, trzeba zaznaczyć wiel-
kie zaangażowanie władz gminy i podle-
głych im pracowników oraz dyrektorów 
szkół i pedagogów; dlatego też w Gmi-
nie Pietrowice Wielkie wykonano naj-
więcej działań służących poprawie BHP  
w rolnictwie, czego wyrazem było wy-
różnienie przez Powiatową Komisję BHP  
w Rolnictwie w Raciborzu nagrodami  
książkowymi inspektora P.I.P.-u, pana  
Jarosława Krzystanka, przedstawiciela 
Gminy Pietrowice Wielkie, pana Józefa 
Wawrzynka oraz kapitana Państwowej 
Straży Pożarnej w Raciborzu, pana An-
drzeja Kalembę. 

Na rok 2009 zaplanowano kontynuację 
sprawdzonych działań, zorganizowanie 
szkolenia Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych oraz pokaz praktycznego za- 
stosowania przepisów BHP-P.POŻ.  
w gospodarstwie rolnym dla uczniów  
szkół podstawowych.

józef WAWRzynek

Minął rok od utworzenia Powiatowej Komisji BhP w Rolnictwie w Raciborzu. Pod-
czas tego niezwykle pracowitego czasu na terenie gminy Pietrowice Wielkie dzia-
łania komisji polegały na szkoleniach rolników z zakresu BhP podczas wszystkich 
innych szkoleń i kursów, na które uczęszczali rolnicy.

Z tej właśnie okazji w dniach 11–13 lutego Samorząd Uczniow-
ski zorganizował POCZTĘ WALENTYNKOWĄ. Ucznio-

wie naszej szkoły za pośrednictwem „szkolnych doręczycieli” 
mięli okazję wysłać kartki walentynkowe.

Zwyczaj wysyłania kartek-walentynek sięga 1848 roku, gdy 
panna Esther Howland z Worcester w stanie Massachusetts za-
łożyła firmę produkującą specjalne kartki na dzień św. Walente-
go. Uczniowie Zespołu Szkół postanowili podtrzymać tę tradycję  
i z wielkim entuzjazmem zaangażowali się w akcję Samorządu. 

W ciągu trzech dni „walentynkowa skrzynia” zapełniła się kart-
kami-walentynkami.

W piątek 13 lutego, w przeddzień WALENTYNEK, przedsta-
wiciele Samorządu Uczniowskiego „zamienili się” w szkolnych 
listonoszy i doręczali kartki adresatom. 

walentynki 2009
14 lutego, w dniu św. Walentego, przypada Święto Zakocha-
nych. Tradycja ta wywodzi się z XIV-wiecznej Anglii. W Pol-
sce ten obyczaj, obchodzony od kilkunastu lat, cieszy się coraz 
większą popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży. 

Szkolni listonosze posortowali kartki... …potem doręczyli adresatom
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Uwaga!

o ostatecznym sukcesie zadecydowa-
ły bramki strzelone dziewczynom 

z Krowiarek. Pawłów strzelił o 5 więcej 
i dzięki temu awansował do wyższego 
szczebla rozgrywek.

Pewnym zwycięstwem zakończyły się 
zawody chłopców. Pawłowianie pokonali 
Krowiarki 12–3, Pietrowice 7–1 i Sambo-
rowice 16–8,  awansując do finału powia-
tu. Turniej był prawdziwym przeglądem 
dla trenera UKS-u Pietrowice, Joachima 
Wieczorka, który na bieżąco wpisywał  
do notatnika wyróżniające się dziewczęta  
w tym turnieju.
WYNIKI – tabela chłopców: 
Pawłów – Krowiarki 12–3
1. Pawłów – 6 pkt 35–12

Pietrowice – Samborowice 10–3
2. Pietrowice – 4 pkt 19–17
Pawłów – Pietrowice 7–1
3. Krowiarki – 2 pkt 22–25
Krowiarki – Samborowice 12–5
4. Samborowice – 0 pkt 16–38
Krowiarki – Pietrowice 7–8
Pawłów – Samborowice 16–8
WYNIKI – tabela dziewcząt
Pawłów – Pietrowice 5–5
1. Pawłów 3 pkt 21–6
Pawłów – Krowiarki 16–1
2. Pietrowice – 3 pkt 16–6
Pietrowice – Krowiarki 11–1
3. Krowiarki – 0 pkt 2–27

23 marca najlepsze drużyny piłki ręcznej 
szkół podstawowych zagrały na gościn-

nym obiekcie ZSO Rudnik finały powia-
tu raciborskiego. Osiem ekip dziewcząt  
i chłopców walczyło zaciekle do ostatniej 
minuty i ostatniej bramki o awans do roz-
grywek rejonowych. Jak zwykle świetnie 
przygotowana impreza stała na wysokim 
poziomie, a zakończyła się podwójnym 
sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej  
w Pawłowie. W turnieju dziewcząt SP  
Pawłów bardzo pewnie wypunktował ry-
wali, a w meczu finałowym, w którym 
stawką było zwycięstwo w turnieju poko-
nały rywalki z Kuźni Raciborskiej 16–3 
po celnych strzałach Emilii Strzeduła  
(10 bramek) i Martyny Wilczek (6 bra-
mek).

Zawody chłopców szkół podstawo-
wych wygrali również pawłowianie, któ-
rzy kolejno pokonali Pogrzebień 10–1, 
Rudnik 10–2 i ekipę z Nędzy 4–1. Paw-
łów zawdzięcza ten sukces najlepszemu 
snajperowi turnieju Pawłowi Gawełkowi 
- zdobywcy 19 bramek i bramkarzowi Da-
widowi Grabowskiemu, który bronił pew-
nie, puszczając tylko 4 bramki w całym 
turnieju.

Najbliższa przyszłość drużyn z Pawło-
wa to zawody rejonowe które odbędą się 
20 kwietnia (dziewczęta) i 21 kwietnia 
(chłopcy).
KOMPlET WYNIKóW  
DZIEWCZąT – Tabela:
SP PAWŁÓW–SP RUDNIK 11–3
1. PAWŁOW – 6 pkt 38–6 br
SP KUŹNIA–SP NĘDZA 11–1
2. KUŹNIA – 4 pkt 19–21 br
SP PAWŁÓW–NĘDZA 11–0
3. RUDNIK – 2 pkt 14–20 br
SP KUŹNIA–SP RUDNIK 5–4
4. NĘDZA – 0 pkt 5–29 br
SP RUDNIK–SP NĘDZA 7–4
SP PAWŁÓW–SP KUŹNIA 16–3
KOMPlET WYNIKóW  
ChłOPCóW – Tabela:
SP PAWŁÓW–SP RUDNIK 10–2
1. PAWŁÓW – 6 pkt 24–4 br
SP NĘDZA–SP POGRZEBIEŃ 4–0
2. NĘDZA – 4 pkt 9–6 br
SP PAWŁÓW–SP NĘDZA 4–1
3. RUDNIK – 2 pkt 17–15 br
SP RUDNIK–SP POGRZEBIEŃ 13–1
4. POGRZEBIEŃ – 0 pkt 2–27 br
SP RUDNIK–SP NĘDZA 2–4
SP PAWŁÓW–SP POGRZEBIEŃ 10–1

podwójna wygrana  
szczypiornistów  
z pawłowa w turnieju  
gminnym i powiatowym

W pierwszy dzień wiosny, sobotę 21 marca na hali w Pietrowicach odbył się gminny 
turniej piłki ręcznej będący przepustką do zawodów powiatowych. Do dalszych gier 
awansowały zespoły z  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pawłowie,  pokonując 
gminnych rywali. Zacięta walka toczyła się w turnieju dziewcząt, gdzie podopieczne 
Mirosława jaskota z Pietrowic wywalczyły remis 5–5 z Pawłowem. 

W. ZalEWsKi

Mistrz Powiat  
Racibórz  
(dziewczęta  
SP Pawłów)
siedzą od lewej:  
Angelika  
Łaskarzewska,  
Paulina Gawełek, 
Malwina Zuber,  
Nicol Gwóźdź,  
Aneta Grabowski,  
Jessica Zuber 
stoją od prawej: 
Agata Kurzeja,  
Jola Wilczek,  
Łucja Przybyła, 
Martyna Wilczek,  
Emilia Strzeduła,  
Basia  
Pawełkiewicz  
i Wojciech Zalewski

Rodziców dzieci urodzonych od  
1 stycznia 2009 r., zainteresowanych  

zamieszczeniem fotografii swojej pociechy  

UWAGA! na łamach „Głosu Gminy”, prosimy o kontakt: 
osobisty w sekretariacie Urzędu Gminy,  
e-mailowy: redakcja@pietrowicewielkie.pl  
lub telefoniczny 032 419 80 75.
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w ostatnich miesiącach miało tam 
miejsce prawie 31 wypadów dro- 

gowych. Samochody jadące od strony Ra-
ciborza są wyrzucane z zakrętu i lądują 
albo w podwórkach domostw znajdują-
cych się w sąsiedztwie tego miejsca, albo 
w korycie rzeczki, przebijając przy tym 
poręcz na mostku, albo można znaleźć je 

w truskawkach w ogródku jednego z do-
mostw. 

Można było usłyszeć rożne interpretacje 
przyczyn tych zdarzeń. Niektórzy uważali, 
że w tym miejscu pod drogą znajduje się żyła 
wodna, inni, że powierzchnia asfaltu w za-
kręcie po jego remoncie jest bardzo gładka  
o małej przyczepności oraz że jego nachy-

lenie jest niewłaściwe. Większość jednak 
była zdania, że przejeżdżające tam samo-
chody poruszają się po prostu za szybko, 
nie dostosowując się do warunków pogo-
dowych. 

Po ostatnim karambolu, podczas które-
go samochód jadący od strony Raciborza 
przebił poręcz mostka i wylądował na da-
chu w korycie rzeczki, temat ten został po-
ruszony przeze mnie na sesji rady powiatu 
raciborskiego. Efektem postawionej inter-
pelacji było zabudowanie przez Powiato-
wy Zarząd Dróg w Raciborzu na długości 
łuku barierki energochłonnej oraz wzmoc-
nienie poręczy mostka. Dodatkowo posta-
wiono znak ograniczenia prędkości do 40 
km/h. Za poczynione działania należą się 
słowa podziękowania Panu Jerzemu Szy-
dłowskiemu, Dyrektorowi Powiatowego 
Zarządu Dróg w Raciborzu. 

Od tego momentu do chwili obecnej  
(a minęły już 4 tygodnie) nie miał tam 
miejsca żaden wypadek. Na ostatniej sesji 
rady Gminy Pietrowice Wielkie potwier-
dził to również Komendant Posterunku  
w Pietrowicach Wielkich Pan Zdzisław 
Kozub. 

Wychodzi na to, że medialne nagłośnie-
nie sprawy, dyskusja na temat wypadków, 
spowodowały, że kierowcy w tym miejscu 
są teraz rozważniejsi i ściągają nogę z ga- 
zu. Może również częste kontrole radaro-
we w sołectwie Maków, „wyciek” pienią-
dza z kieszeni kierowcy za przekroczenie 
prędkości, zrobiły swoje. Ale czy dopiero 
takie działania „budzą” kierowcę do roz-
sądku?

Felerny zakręt w sołectwie 
maków zabezpieczony

LeonARd mALchARczyk – RAdny PoWiAtoWy

W ostatnich tygodniach media raciborskie rozpisywały się o feralnym zakręcie  
na drodze powiatowej Racibórz–Baborów przy wjeździe do sołectwa Maków od 
strony Raciborza. Specyfiką tego miejsca jest zarówno sam zakręt, jak i znajdujący 
się w nim mostek nad małą rzeczką.

Łuk w sołectwie Maków po działaniach 
Powiatowego Zarządu Dróg

my makowianie to wnętrze mamy bardzo bogate, u nas du- 
żo się dzieje.

Działa świetlica w której spotyka się młodzież. Wieczorami od 
18.00–20.00 spędzają czas przy grach i zabawach planszowych, 
otwarta jest także sala gimnastyczna przez cały tydzień.

Dla tych którzy pragną ładnie wyglądać na parkiecie zorgani-
zowano kursy tańca towarzyskiego. Zajęcia te prowadzone przez 
pana Damiana Strachota odbywają się w każdy poniedziałek  
o godz. 19.30.

Panie w średnim wieku i nie tylko poprawiają swoją kondy-
cję na zajęciach z aerobiku, który odbywa się w każdy czwartek  
o godz. 19.30, pod okiem Pauliny Widok.

makowskie  
nowinki
Wioski Gminy Pietrowice Wielkie są coraz piękniejsze,  
ładnie oznakowane, czyste, drogi są całkiem całkiem, ale nie 
tylko wygląd zewnętrzny się liczy, ważne jest także ,,wnę-
trze”.

Miło można spędzić czas w gronie przyjaciół i znajomych  
w kawiarni i zaspokoić kulinarne zachcianki w restauracji.

Makowianie mają stały dostęp do Internetu, z którego moż-
na korzystać w bibliotece, ponadto dla wszystkich chętnych jest 
możliwość kserowania dokumentów i nie tylko.

W Makowie istnieje także Zielone Centrum, w którym jest plac 
zabaw dla dzieci, boisko do piłki plażowej i wiele innych atrak-
cji.

Te wszystkie atrakcje są dziełem prac makowskiej społeczno-
ści. Dużo prac zostało wykonanych w czynie społecznym.
Tak więc zapraszamy do Makowa – u nas się nie nudzi!

dAnutA mikołAjczyk

Zajęcia z aerobiku
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rywalizacja do samego końca trzymała w napięciu, bo staw-
ką był udział w turniejach powiatowych.Chłopcy z Pawło-

wa, którzy dość nieoczekiwanie wygrali turniej po zwycięstwach  
z Pietrowicami i Krowiarkami zanotowali historyczny sukces, 
gdyż po raz pierwszy wygrali tę dyscyplinę sportu. Wśród dziew-
cząt nie było niespodzianek – wygrały uczennice z Pietrowic wy-
grywając w finale z Pawłowem.
Wyniki chłopców – tabela:
Pawłów – Krowiarki 2–1
Pawłów – Pietrowice 2–1
Krowiarki – Pietrowice 2–1
1. Pawłów – 2 zw; 2. Krowiarki – 1 zw; 3. Pietrowice – 0 zw.
Wyniki dziewcząt – tabela:
Pawłów – Samborowice 2–1
Pietrowice – Krowiarki 2–1
Pietrowice – Samborowice 2–1
Pawłów – Krowiarki 2–1
Krowiarki – Samborowice 2–1
Pietrowice – Pawłów 2–0

Historyczny sukces

Uczniowie szkół podstawowych rywalizowali w sobotę 21 mar-
ca br. w gminnym turnieju mini siatkówki.

W. ZalEWsKi

„nasza gmina –  
nasze Dziedzictwo”

u. Florian

Od września do lutego w Zespole Szkół w Pietrowicach Wiel-
kich realizowane były działania mające na celu przybliżenie 
młodzieży historii oraz zwyczajów ziemi pietrowickiej.

Zadania zrealizowane w ramach projektu to: Konkurs wie-
dzy o historii Gminy Pietrowice Wielkie, Konkurs literacki 

„Wigilia w moim domu”, kiermasz bożonarodzeniowy połączony 
z degustacją regionalnych potraw, wspólne kolędowanie z pod-
opiecznymi „Promyka”, przygotowanie inscenizacji „Zabawa 
na wsi” oraz koncertu kolęd i pastorałek, zebranie tradycyjnych 
chłopskich strojów, udział w obrzędzie wodzenia niedźwiedzia  
w Samborowicach.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez zaangażowania dy-
rekcji, nauczycieli i uczniów szkoły, a przede wszystkim lokalnej 
społeczności. Szczególnie pragnę podziękować rodzicom: Eweli-

zakończenie realizacji działań  
w ramach projektu

nie Chory, Irenie Spata, Renacie Trojanski, Marii Stanke, Helenie 
Korzonek, Edycie Krzykała, Małgorzacie Białas, Marcie Fleger, 
Celinie Chort, Marii Kolowca, Jolancie Opolony, Monice Przyby-
ła, Żanecie Widok, Sabinie Bula, Klaudii Czorny, Mariannie Nie-
radka, Eleonorze Broda, Irenie Weiser,  Sylwii    Niemiec, Gizeli 
Krzesiwo, Paniom z Koła Kobiet Śląskich w Kornicach, sołtysowi 
Samborowic – Adrianowi Niewiera.

„Nasza Gmina – Nasze Dziedzictwo” – Panie zaangażowane  
w przygotowanie potraw bożonarodzeniowych

1. Pietrowice – 3 zw; 2. Pawłów – 2 zw; 3. Krowiarki – 1 zw; 
4. Samborowice – 0 zw 

Uwaga! Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych  
sprawiła, że okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu  

1 września 2008 r., na który ustala się prawo do świadczeń 
rodzinnych, przedłuży się do dnia 31 października 2009 r.  
Zmiana decyzji wydanych w okresie od 1 września 2008 r.  
do nadal, następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony  
(Dz. U. 2008, nr 223, poz. 1456). Wnioski na nowy okres  
zasiłkowy trwający od 1 listopada 2009 r. do 31 października 
2010 r. będą przyjmowane od 1 września 2009 r.  

ŚWIADCZENIA RODZINNE – ZMIANA! Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek  
z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa  
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń  
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia  
30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia  
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek  

wraz z dokumentami w okresie od 1 października do  
30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc 
listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Chłopcy z Pawłowa – reprezentanci naszej gminy  
w finale powiatu: Dawid Przybyła, Andrzej Halfar,  
Dawid Dokupil, Michael Dokupil, Mateusz Dłużniak,  
Dawid Grabowski, Patrick Gwóźdź, Paweł Gawełek  
i Bartek Cycoń
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konkurs ma na celu odkrywanie  
wielkich ludzi w małym świecie,  

poszukiwanie lokalnych autorytetów, któ- 
re swoją postawą czynią świat lepszym, 
cieszą się szacunkiem w swoich, czasem 
niewielkich, środowiskach naszego po-
wiatu. Kapituła konkursu, którą stanowią 
członkinie Forum Kobiet spośród nade- 
słanych zgłoszeń wybiera 5 osób nomino-
wanych. Tym razem do grona wyróżnio-
nych dostały się dwie mieszkanki gminy 
Pietrowice Wielkie, panie: Regina Strze-
duła i Emilia Wilisz.

wyróżnione w „pantofelku”

13 marca 2009 r. w raciborskim MDK  odbyło się podsumowanie IV edycji kon- 
kursu „Pantofelek 2008”, zorganizowanego przez Forum Kobiet Powiatu Raci- 
borskiego pod patronatem Starosty Raciborskiego.

Pani Regina Strzeduła jest dyrektorem 
szkoły w Pawłowie, z której uczyniła 
centrum życia kulturalnego wsi. Wiele 
swojego wolnego czasu poświęca oso- 
bom potrzebującym, organizuje półko-
lonie i zimowiska dla swoich podopiecz-
nych, pozyskuje na nie fundusze. Aktyw-
nie włącza się w różne akcje charytatywne 
prowadzone na terenie szkoły i wsi, np. 
kiermasze – świąteczne, adwentowe, lo-
terie fantowe. Jest na pewno wielkim lo-
kalnym autorytetem, który swoją postawą 
czyni świat lepszym.

Pani Emilia Wilisz od ponad 20 lat ak-
tywnie działa w środowisku emerytów 
Pietrowic Wielkich. Stara się o integrację 
osób starszych i niepełnosprawnych.

Werdyktem kapituły laureatem tego-
rocznego Pantofelka została Maria Skora 
– mieszkanka Modzurowa w gminie Rud-
nik.

n 5 marca 2009 r. w Raciborzu odbyło  
się szkolenie dla rolników w zakresie do-
stępu do informacji o zasadach udziału 
oraz procedurze ubiegania się o dofinanso-
wanie w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013.
n 13 marca 2009 r. w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Raciborzu odbyło się 
uroczyste podsumowanie IV edycji Kon-
kursu „Pantofelek 2008” pod honoro- 
wym patronatem Starosty Raciborskiego. 
Konkurs „Pantofelek” jest organizowany 
przez Forum Kobiet Powiatu Racibor- 
skiego.
n 17 marca 2009 r. w Raciborzu odbył się 
I etap Konkursu Mistrz Wiedzy Rolniczej 
2009. Celem konkursu jest upowszech-
nianie wiedzy rolniczej wśród rolników 
powiatu raciborskiego z zakresu produk-
cji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki rol-
nictwa, ochrony środowiska w rolnictwie 
oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy w rolnictwie. Konkurs  
jest organizowany przez Powiat Raci- 
borski przy współpracy Inspekcji Pracy, 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, Ośrodka Doradztwa Rolnicze-

go, Izby Rolniczej oraz innych instytucji  
i organizacji działających na rzecz rolnic-
twa.
n 18 marca 2009 r. w Starostwie Po- 
wiatowym w Raciborzu odbyło się spot- 
kanie w sprawie propozycji oznakowa- 
nia przebiegu trasy szlaku rowerowego  
po obu stronach Odry na 
ziemi raciborskiej.
n 24 lutego 2009 r. Sta-
rostwo Powiatowe ogło-
szono nabór wniosków 
o przyznanie stypen-
dium dla studentów. Ce-
lem programu „Eurostypendium drogą do  
dyplomu” jest wsparcie dla studentów  
pozostających w trudnej sytuacji mate-
rialnej, w rodzinach, w których dochód 
na głowę nie przekracza 504 zł netto lub 
583 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko nie- 
pełnosprawne. Program jest realizowany  
w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR). Wnioski będę przyjmowane 
w Referacie Promocji, Rozwoju i Współ-
pracy Zagranicznej tut. Starostwa do 23  
marca br.

n W styczniu i lutym br. członkowie  
Komisji ds. BHP w Rolnictwie przepro- 
wadzili szesnaście szkoleń rolników, 
których organizatorami byli: Starostwo 
Powiatowe w Raciborzu, Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego oraz Śląska Izba Rol- 
nicza. W szkoleniach brało udział 450 
rolników, a na wykładach omawiane 
były tematy z zakresu bhp w rolnictwie, 
ubezpieczeń społecznych rolników, eko-
logii, zasady wzajemnej zgodności cross- 
-compliance, identyfikacji zwierząt oraz 
dopłat obszarowych. Szkolenia odbywały 
się we wszystkich gminach powiatu raci-
borskiego.
n 10 marca 2009 r. w budynku Przed-
siębiorstwa Komunikacji Samochodowej  
w Raciborzu otwarto świetlicę dworco-
wą dla młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych. Świetlica będzie prowadzona przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka 
„Tęcza” i będzie otwarta w dni szkolne 
w godzinach: 07.30–09.00 oraz 13.30– 
–17.00. Na uczniów czeka wygodna sala  
z krzesłami, stołami oraz telewizorem.  
W najbliższym czasie zostanie ona do-
posażona w komputery i dostęp do Inter- 
netu. Koszty dostosowania pomieszcze- 
nia i funkcjonowania świetlicy sfinanso-
wał Powiat Raciborski.

wieści z powiatu raciborskiego

tErEsa FlaK

Wybrane z najlepszych: Emilia Wilisz  
(druga z lewej) i Regina Strzeduła 
(druga z prawej)

AdAm WAjdA, LeonARd mALchARczyk – RAdni PoWiAtoWi

Drodzy Czytelnicy,
przyjaciel naszej gminy, mieszkaniec Gminy  
Liederbach am Taunus, Wolf Cayenz, jest zapalonym 
filatelistą. Od ponad 20 lat zbiera znaczki pocztowe  
z całego świata. Jeżeli ktoś z czytelników albo  

znajomy czytelników uprawia też to pasjonujące 
hobby, a chciałby uzupełnić swoje zbiory, proszony 
jest o skontaktowanie się z Wolfem pod nr tel. 
0049 172 690 3598.

Leonard MaLcharczyk
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Przed wejściem do przedszkola wszy-
scy otrzymali wiosenne plakietki  

i zajęli miejsca w pięknie udekorowanej 
sali. Po powitaniach nadszedł czas na wy-
stęp przejętych, małych artystów. Dzieci 
przedstawiły montaż słowno-muzyczny 
pod tytułem: „Witaj Wiosenko!”, podczas 
którego przywitały wiosnę- zaśpiewały, 
zatańczyły i zagrały dla niej. Nie obeszło 

witaj wiosenko!

Dnia 24 marca 2009 r. dzieci z oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Krowiarkach wraz z zaproszonymi rodzicami witały długo 
oczekiwaną przez wszystkich wiosnę. Powitanie wiosny było pretekstem do zapre-
zentowania przez dzieci swoich umiejętności rodzicom oraz okazją do wspaniałej, 
rodzinnej zabawy.

się również bez występu w języku niemiec-
kim przygotowanego przez panią Monikę 
Dürschlag. Na koniec części artystycznej  
dzieci przedstawiły inscenizację: „Balladę 
o uprzejmym rycerzu”. Rodzice z podzi-
wem i zachwytem oglądali występy swoich 
pociech, poznając ich, jako aktorów potra-
fiących współdziałać w grupie. Mali akto-
rzy za swój trud otrzymali gromkie brawa. 

EWa toKar

W drugiej części uroczystości do wspólnej 
zabawy zaproszono rodziców, którzy z en-
tuzjazmem i zaangażowaniem wykonywa-
li kolejne zadania. Rodzice wraz z dzieć-
mi segregowali nasionka, układali puzzle 
kwiatowe, wyszukiwali nazwy zwierząt  
i roślin. Konkursy dostarczyły wszystkim 
zebranym wiele emocji. Następnie dzie-
ci i ich rodzice przy muzyce bawili się  
w „Miotlarza” oraz tańczyli z kwiatkami. 
Ostatnim akordem była wspólna zabawa 
przy muzyce Vivaldiego – „Wiosna”. Po 
tak wyczerpującej zabawie nadszedł czas 
na chwilę odpoczynku przy kawie, her-
bacie i wybornych ciastkach upieczonych 
przez mamy.

Jak się okazało, również inne niż trady-
cyjne obchodzenie powitania wiosny może 
być bardzo ciekawe, radosne i scalające 
rodzinę.

głównym celem Turnieju było działa-
nie na rzecz bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży szkolnej poprzez:
n popularyzowanie przepisów i zasad bez-

piecznego poruszania się po drogach;
n kształtowanie partnerskich zachowań 

wobec innych uczestników ruchu;
n popularyzowanie podstawowych zasad 

i umiejętności udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej;

n popularyzowanie roweru jako środka 
transportu, a także rekreacji i sportu. 
Jak co roku, organizatorem turnieju był 

ZSP w Samborowicach.
W Turnieju wzięły udział 3-osobowe 

drużyny z: ZS z Pietrowic Wlk., ZSP  
z Krowiarek, ZSP z Pawłowa i z ZSP  
z Samborowic.

Turniej składał się z dwóch części:
n teoretycznej – test jednokrotnego wybo-

ru, składający się z 25 pytań;
n praktycznej – przejazd rowerem po  

sprawnościowym torze przeszkód.

W wyniku końcowej klasyfikacji I 
miejsce zajęła drużyna z Samborowic,  
w składzie: Agata Wittek, kl. IV; Natalia 
Trojańska, kl. V; Sandra Krupa, kl. V. 
Nie możemy w tym miejscu zapomnieć  
o jeszcze dwóch uczennicach naszej szko-
ły – Wiktorii Żymełce, kl. IV, i Katarzynie 
Kuligowskiej, kl. V, które wraz z laureat-
kami turnieju od września do dnia turnie-
ju dzielnie walczyły o miejsce w kadrze 
szkoły, rozwiązując kilkadziesiąt testów. 
II miejsce zajęły uczennice ze szkoły  
w Pawłowie w osobach: Emilia Strzeduła, 
Martyna Wilczek i Malwina Zuber. Miej-
sce III zdobyli uczniowie z Krowiarek  
w osobach: Jakub Olbrich, Dominik Otrę- 
ba i Adam Zientek. Na miejscu IV upla-
sowała się drużyna z pietrowickiej pod- 
stawówki, którą reprezentowali: Kinga 
Gotzman, Michał Wilczek i Daniel Kry-
bus.

W turnieju wyłoniono trzech najlep- 
szych zawodników pod względem indy- 

widualnego wyniku. Mistrzem gminy zo-
stała Natalia Trojańska z Samborowic.  
II miejsce zajęła Emilia Strzeduła z Pa- 
włowa. Miejsce III wywalczyła Sandra 
Krupa z Samborowic. Ponadto Natalia 
Trojańska otrzymała nagrodę za najlepiej 
napisany test, a Emilia Strzeduła za naj- 
lepiej przejechany tor.

Zwycięzcy w poszczególnych katego-
riach otrzymali pamiątkowe dyplomy, me-
dale oraz nagrody, a wszyscy uczestnicy 
turnieju otrzymali poczęstunek i pamiąt-
kowe nagrody.

Samborowicki Turniej BRD przebiegał 
w duchu zdrowej sportowej rywalizacji,  
a całej imprezie towarzyszyła miła, życzli-
wa atmosfera.

Na koniec pragniemy złożyć podzięko-
wania uczennicom z Samborowic, które 
od września poświęciły mnóstwo wolne-
go czasu aby godnie reprezentować swo-
ją szkołę broniąc tytułu „mistrza gminy”. 
Jako szkoła tytuł ten zdobywamy corocz-
nie, a w tym roku już po raz dziesiąty. Ży-
czymy więc dziewczynkom powodzenia 
w dalszych etapach Ogólnopolskiego Tur-
nieju BRD.

j.B., 
j.K.

bezpiecznie na drodze
Dnia 25 marca 2009 r. w ZSP w Samborowicach odbył się Gminny Turniej Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych z Gminy Pietrowice Wlk.

zdjęcia do  art. na str. 28

Maluchy zaśpiewały dla Wiosny... ...i zatańczyły
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oprócz tradycyjnych tanzberów, w których wcielili się tego 
roku Dominik Nieborowski i Krystian Sławik, kominiarza, 

którego postać prezentował sołtys Adrian Niewiera oraz licznych 
małp, doszło „pogotowie karnawałowe”, które wzbudziło wiele 
emocji.

Lekarzem badającym i udzielającym pomocy był Teodor  
Fojcik, a jego asystentkami – Sonia Żymełka oraz Jadzia Sła- 
wik.

Zwyczaj wodzenia niedźwiedzia przetrwał u nas dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu lokalnej społeczności. Jest pielęgnowa- 
ny przez młodzież i dorosłych. Należy dodać, że w ostatnich  
latach został uatrakcyjniony wieczornym balem przebierańców, 
organizowanym przez Parafię Samborowice, którego przygoto- 
wanie wymaga wiele poświęcenia ze strony zaangażowanych. 
Niech ten krótki artykuł będzie podziękowaniem dla wszystkich 
mieszkańców naszej małej miejscowości, którzy przyczyniają  
się do tego, aby żyło się nam tu przyjemnie oraz by tradycje  
pielęgnowane przez naszych przodków nie zanikły w biegu dzi- 
siejszego życia.

ostatki  
w Samborowicach

Chociaż mróz towarzyszył nam tego roku, barwny korowód 
prowadzony przez orkiestrę ruszył jak co roku ulicami Sam-
borowic, aby zwiastować koniec karnawału.

i. gAWLicA

zdjęcia do  art. na str. 27

nie bez znaczenia pozostawał fakt, iż 
była to także możliwość pokazania 

się przed najbliższymi: mamą, babcią, cio-
cią, które zostały zaproszone w tym dniu 
do filii Biblioteki Publicznej, gdzie organi-
zowany był szkolny przegląd. Tu wszyst-
kich czekało gościnne przyjęcie ze stro- 
ny Pani Barbary Kapinos, współorgani-
zatora konkursu. Uczniowie prezento-
wali fragmenty prozy lub wiersze.Teksty 
o różnej tematyce czasami wywoływały 
uśmiech na twarzy, czasami – chwilę re-
fleksji, a niekiedy po prostu wzruszały. 
Wysiłki recytatorów oceniała komisja  
w składzie: Pani Monika Łyczko, Pa- 
ni Iwona Kąś i Pani Monika Kloryga. 
Spośród całej grupy wyłoniono trójkę 
zwycięzców:  I miejsce zajęła Wiktoria 
Wojtaszek (kl. VI), II miejsce – Katarzyna 
Szydłowska (kl. V), a III miejsce – Natalia 
Połobiatko (kl. VI). Będą one reprezento-
wać szkołę na II Powiatowym Festiwalu 
Twórczości Artystycznej w Raciborzu, 
którego organizatorem jest MDK i Staro-
stwo Powiatowe. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzyma-
li dyplomy i nagrody ufundowane przez 
Radę Rodziców. W trakcie obrad komisji, 
w oczekiwaniu na wyniki, dzieci i goście 
zaproszeni mogli miło spędzić czas przy 
kawie i ciastku. Taka forma konkursu prak-
tykowana jest już od kilku lat. Aczkolwiek 

w tym roku wszystkich czekała jeszcze 
jedna niespodzianka – występ trójki ka- 
bareciarzy, uczniów kl. VI: Jakuba Olbri-
cha, Dominika Otręby i Adama Zientka, 
którzy już od wielu lat prezentują się na 
różnych imprezach szkolnych i środowi-

skowych w repertuarze znanych kabare- 
tów polskich. Tym razem publiczność 
świetnie się bawiła, słuchając w ich wy-
konaniu tekstu z programu kabaretu Neo-
nówka o przygotowaniu Polski do EURO 
2012.

Konkursy recytatorskie są stałym ele-
mentem kalendarza niejednej placówki 
oświatowej, także ZSP w Krowiarkach, 
ponieważ promują kulturę języka polskie-
go, upowszechniają kulturę słowa, kształ-
cą umiejętność sprawnego posługiwania 
się różnymi formami literackimi w mowie 
oraz przybliżają literaturę ojczystą, jak 
również europejską i światową.To ważna 
kulturotwórcza funkcja ruchu recytator-
skiego, zwłaszcza dzisiaj, w dobie cywili-
zacji obrazkowej, natłoku informacji, pę-
dzie i chaosie dnia codziennego. 

chwila refleksji  
i chwila radości
W dniu 26 marca 2009 r. w ZSP w Krowiarkach odbył się konkurs recytatorski dla 
klas IV–VI. Wzięło w nim udział 11 uczestników. Była to dość spora grupa chętnych 
do zaprezentowania swoich umiejętności paraaktorskich, bo recytacja, czyli mó-
wienie piękne i artystyczne, to wymagająca sztuka operowania nie tylko poprawną 
dykcją, ale i umiejętnego posługiwania się takimi właściwościami utworu jak rytm, 
dynamika, modulacja, pauza, akcent czy barwa.

heLenA RóżyckA

Uczestnicy konkursu: (I rząd od góry) Beata Dyrcz, Magda Kowacz, Magda Szuba,  
Agnieszka Gilge, Natalia Połobiatko; (II rząd) Ania Gawełek, Basia Steiner, Karolina  
Weleda, Jakub Otręba; (siedzą) Kasia Szydłowska, Wiktoria Wojtaszek.
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Regulamin

1. Regulamin określa zasady korzystania  
z Kompleks boisk sportowych Orlik 2012  
w Pietrowicach Wielkich, zwanego dalej 
Kompleksem.
2. Kompleks czynny jest w następujących 
terminach:
1) dla uczniów szkół z terenu gminy  
Pietrowice Wielkie w okresie roku  
szkolnego: od poniedziałku do piątku 
poniedziałek w godz. 8.00-15.30,
2) dla osób innych niż wymienione  
w pkt 1:
a) w dni robocze od poniedziałku  
do piątku w godz. 15.30-21.30
b) w soboty w godz. 15.00-20.00
c) w niedziele i w dni świąteczne w godz. 
15.00-20.00.
3. W czasie ferii świątecznych, zimowych, 
wakacji oraz innych dni wolnych  
od nauki szkolnej obowiązuje odrębny 
harmonogram korzystania z obiektu.
4. Korzystanie z obiektu odbywa  
się za zgoda instruktora w oparciu  
o harmonogram.
5. Korzystanie z kompleksu boisk  
sportowych ORLIK 2012 jest dla  
mieszkańców Gminy Pietrowice  
Wielkie bezpłatne.
6. Z obiektu korzystać mogą:
1) dzieci i młodzież na zajęcia  
organizowane przez instruktora,
2) grupy zorganizowane (nie może 
przekroczyć 30 osób)
3) dzieci i młodzież szkolna  
pod nadzorem nauczyciela
4) kluby i sekcje sportowe pod  
nadzorem instruktora lub trenera
5) zakłady pracy, instytucje, organizacje
6) osoby fizyczne
7) dzieci do lat 7 mogą przebywać  
na terenie obiektu wyłącznie pod 
opieką osób pełnoletnich
8) osoby uczestniczące oraz kibice  
wyłącznie podczas organizowanych imprez 
sportowych, z udziałem publiczności.
7. Z obiektu korzystać nie mogą osoby:
1) których stan wskazuje na spożycie 
alkoholu, lub które są pod działaniem 
środków odurzających
2) z przeciwwskazaniami lekarskimi.
8. Obowiązkiem osób korzystających  
z obiektu jest:

1) pozostawienie obuwia innego  
niż sportowe w szatni i założenie  
właściwego obuwia sportowego (obuwie  
z małymi korkami z tworzywa sztucznego 
lub obuwie typu halowego)
2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
przy korzystaniu z przyrządów  
sportowych znajdujących się  
na wyposażeniu obiektu
3) utrzymanie czystości i porządku na  
terenie kompleksu boisk sportowych,  
szatni i pomieszczeniach sanitarnych
4) podporządkowanie się poleceniom osób 
prowadzących zajęcia lub pracowników 
odpowiedzialnych za funkcjonowanie 
obiektu.
9. Przebywającym na terenie Kompleksu 
zabrania się:
1) używania butów piłkarskich na wysokich 
i metalowych korkach oraz kolców
2) wprowadzania i używania sprzętu  
innego niż zgodnego z przeznaczeniem  
boisk, np. rower, motorower, deskorolka, 
rolki itp.
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty 
boiska,
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia 
sportowe
5) żucia gumy
6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań 
szklanych i metalowych,
7) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
8) zakłócania porządku i używania słów 
wulgarnych
9) wprowadzania zwierząt,
10) korzystania z boisk bez zgody  
instruktora sportu,
11) regulowania ustawienia grzejników  
i innych urządzeń wyposażenia szatni  
i sanitariatów.
10. W czasie zawodów (zajęć) organizator 
jest zobowiązany przestrzegać przepisów 
regulaminu, oraz jest odpowiedzialny 
za zapewnienie bezpieczeństwa 
korzystających z obiektu.
11. Zajęcia grup szkolnych korzystających 
z kompleksu boisk powinny odbywać  
się w obecności nauczyciela (instruktora, 
trenera). Wejście grupy na obiekt powinno  
odbywać się za jego zgodą.
12. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan 
czystości i porządku w szatniach  

i pomieszczeniach sanitarnych po każdych 
zajęciach.
13. Osoby korzystające z obiektu oraz  
prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia 
zajęć,
2) utrzymania czystości,
3) zabezpieczenia mienia wartościowego 
we własnym zakresie.
14. Przed przystąpieniem do zajęć  
prowadzący winien sprawdzić stan  
techniczny użytkowanego sprzętu -  
usterki zgłosić u administratora.
15. Administrator obiektu sportowego 
może kontrolować wszystkie zajęcia,  
a w razie stwierdzenia uchybień -  
zakazać korzystania z obiektu.
16. Zabrania się wnoszenia na teren 
kompleksu:
17. Wszelkie skaleczenia, urazy itp.  
należy niezwłocznie zgłaszać,  
instruktorowi.
18. Osoby naruszające porządek  
publiczny lub przepisy niniejszego  
regulaminu będą usuwane z terenu  
obiektu, niezależnie od ewentualnego 
skierowania sprawy na drogę  
postępowania w sprawach 
o wykroczenie.
19. Administrator i instruktor sprawują 
nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 
regulaminu. 
20. Wszystkie osoby przebywające na 
terenie kompleksu boisk sportowych 
zobowiązane są do podporządkowania  
się poleceniom administratora Kompleksu 
lub instruktora.
21. Osoba reprezentująca klub 
sportowy lub grupę zorganizowaną jest 
zobowiązana do spisania z instruktorem 
deklaracji o pełnej odpowiedzialności  
materialnej na wypadek ewentualnych 
szkód materialnych oraz za wypadki 
uszkodzenia ciała i uszczerbku  
na zdrowiu powstałe w związku  
z korzystaniem z obiektu sportowego, 
zgodnie ze wnioskiem stanowiącym  
załącznik do niniejszego regulaminu.
22. Ustala się wzór wniosku  
o udostępnienie Kompleksu klubom  
sportowym, stowarzyszeniom  
i zorganizowanym grupom, stanowiącym 
załącznik do niniejszego regulaminu.
23. Przez zorganizowane grupy, o których 
mowa w pkt 22należy rozumieć grupy co 
najmniej 5 osób, zamierzających wspólnie 
korzystać z Kompleksu.

wielka niespodzianka 
od przyjaciół z landshut

w zeszłym roku pani A. Adamiec, nauczycielka języka nie-
mieckiego, nawiązała współpracę z przedszkolem w Land-

shut. Otrzymaliśmy wtedy wiele zabawek i pomocy dydaktycz-
nych. Dzieci zyskały nie tylko nowe zabawki, ale również nowych 
przyjaciół. Nasza przyjaźń zaowocowała kolejną niespodzianką. 
W rewanżu przygotowaliśmy dla naszych kolegów własnoręcz-
nie wykonane upominki oraz słodycze przyniesione przez dzieci. 
Ogromna paczkę prześlemy na „Zajączka”. Bardzo cieszymy się, 
że mamy tak fajnych przyjaciół!

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowie 
otrzymały od przyjaciół – przedszkolaków z landshut – pięk-
ne zabawki oraz cenne pomoce dydaktyczne.

a. Kania

Regulamin kompleksu  
boisk sportowych Orlik 2012

Rezerwacji boisk można dokonać u animatora R. Antczaka – tel. 784 427 037
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ksiądz prof. Helmut Sobeczko urodził 
się w 1939 roku w Nędzy koło Ra-

ciborza.
W dzieciństwie stracił ojca; jego wycho-

waniem, oraz dwójką rodzeństwa zajęła 
się jego matka. Pomimo trudności uczęsz-
czał po ukończeniu szkoły podstawowej w 
Nędzy, do Liceum im. Jana Kasprowicza  
w Raciborzu, a następnie rozpoczął stu-
dia w Seminarium Duchownym w Nysie, 
które ukończył w 1961 roku. Następnie 
kontynuował studia magisterskie na ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim, które 
ukończył w 1965 roku. 

Celowo przytoczyłem ten fragment ży-
ciorysu księdza Sobeczki by wskazać, że 
„unikanie” dalszego kształcenia nie zawsze 

Droga młodzieży – nie kończcie 
waszej edukacji na szkole  
podstawowej lub zawodowej!

LeonARd mALchARczyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,  
Promocji i Współpracy z Zagranicą Powiatu Raciborskiego

można usprawiedliwiać trudną sytuacją lo-
sową i materialną rodziny. Ksiądz Profesor 
jest jednym z nas, dzieckiem tej ziemi.

Z wielkim wzruszeniem, ale i wielkim 
zadowoleniem wysłuchałem tych słów 
skierowanych przez autorytet naukowy 
kościoła katolickiego, jakim jest ksiądz 
Sobeczko. Słowa księdza były dla mnie 
przysłowiową wodą na młyn. Od wielu 
lat bowiem przy każdej okazji, czy to na  
sesjach Rady Gminy Pietrowice Wiel-
kie, zebraniach w sołectwach, czy też na  
łamach naszej lokalnej gazetki podkreś- 
lam znaczenie edukacji, dobrego wy- 
kształcenia dla późniejszego życia zawo-
dowego, a co za tym idzie, aspektu życia 
w dobrobycie. 

Młodzież mamy zdolną, oczytaną, jak to 
podkreślił również ksiądz profesor, ale on  
sam nie chciałby być młodym, w dzisiej-
szych czasach. Jego młodość przypadła  
na powojenny okres biedy, ale wtedy  
w cenie były autorytety. Dzisiaj nasza  
młodzież idzie za modą; wszystko co nie 
jest cool, jest mało interesujące. Pokaż-
my naszej młodzieży, że warto walczyć  
o siebie, bo wbrew pozorom, jest to walka 
o nich samych, nawet jeżeli nie chcą tak 
do końca przyznać nam rodzicom, wycho-
wawcom racji.

Proszę, za księdzem profesorem: Mło-
dzieży! Nie kończ edukacji na zdobyciu 
zawodu! I do busika... Bo to naprawdę 
nie jest łatwy kawałek chleba takie życie 
na obczyźnie za kawałkiem chleba, często 
słonego od łez.

Służę informacją o systemie edukacji 
i kierunkach studiów w Niemczech, na-
sza PWSZ w Raciborzu otwiera nowe 
kierunki, a wiec możliwość studiowania 
u siebie „w domu”. Dla tych którzy już 
dziś wiedzą, że ze studiów na pewno nie 
skorzystają, proponuję interesujące kursy 
dokształcające organizowane m.in. przez 
naszą gminę, Powiatowy Urząd Pracy,  
ze środków pozyskanych z Unii, często  
są to kursy bez własnego udziału finan- 
sowego. 

Z takim apelem zwrócił się na zakończenie uroczystości bierzmowania w dniu 26 
marca 2009 r. do zebranej w Kościele Parafialnym w Pietrowicach Wielkich mło-
dzieży części naszego Pietrowickiego Dekanatu Infułat Diecezji Opolskiej, ksiądz 
prof. dr hab. helmut Sobeczko. 

od października 2008 roku w przed-
szkolu w ramach programu finan-

sowanego przez stronę niemiecką pracuje 
wychowawczyni z Niemiec, Pani Aurelia 
Oleschniewitz, prowadząca grupę bilin-
gualną. Zarówno w opinii Pani Aureli, jak  
i koordynatora projektu, doradcy ds. przed-
szkoli, pani Beaty Heiße, reprezentującej 
Instytut Stosunków Zagranicznych (IfA)  
w Stuttgardzie, Pietrowice Wielkie są 
przykładem poprawnego współdziała-
nia Wójta gminy z dyrekcją przedszkola, 
przykładem otwarcia się naszego społe-
czeństwa na współczesne wyzwania Eu-
ropy w kontekście kształcenia dzieci. IfA 
podchodzi do realizowanego projektu bar-
dzo poważnie ubogacając jego zawartość 
na wszelkie możliwe sposoby, wyposaża-

jąc w materiały dydaktyczne i proponując 
dodatkowe elementy programowe (patrz 
zdjęcie). W trakcie organizo-
wanej w Stuttgardzie przez 
wspomniany wyżej Instytut 
międzynarodowej konferen-
cji dotyczącej bilingualnoś- 
ci w przedszkolach poświe-
cono naszemu pietrowickie-
mu przedszkolu stosunkowo 
wiele czasu, przedstawiając 
go na forum wielu innych 
krajów, jako przykład do  
naśladowania. Przedszkolem 
naszym zainteresowała się 
również grupa studentów, 
przyszłych wychowawców 
przedszkolnych z Wolfsbur-

ga. 15 osobowa grupa przyjechała by zoba-
czyć, jak funkcjonują niektóre przedszkola,  
w których IfA realizuje program bilin- 
gualności. Przedszkole nasze pozostawiło 
na uczestnikach wyjazdu studyjnego bar-
dzo pozytywne wrażenie, do tego stopnia 
pozytywne, że jeden z uczestników spo-
tkania zamierza odbyć w pietrowickim 
przedszkolu miesięczną praktykę.

Dziękuję wszystkim tym, którzy dla 
tego projektu nie powiedzieli „nie”, przede 
wszystkim rodzicom. Mam nadzieję, że 
kiedyś wasze dzieci już jako studenci, 
Wam podziękują.

przedszkole w pietrowicach w. 
przyczynia się do pozytywnego 
rozgłosu o naszej gminie

LeonARd mALchARczyk – RAdny PoWiAtoWy

Funkcjonująca od kilku miesięcy w przedszkolu w Pietrowicach Wielkich grupa 
bilingualna (dwujęzyczna polsko-niemiecka) przynosi naszej gminie coraz to więcej 
pozytywnego rozgłosu.

Lekcja pokazowa
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autorom tego projektu zależy mocno na zachęceniu dziewcząt 
z naszej gminy do czynnego uprawiania sportu. Dotychczas 

jednak takiej możliwości nie proponował żaden klub sportowy, 
działający na terenie gminy. Wszelka działalność sportowa klu-
bów skupia się na szkoleniu i uprawianiu piłki nożnej. Jednak 
propozycja ta jest skierowana wyłącznie dla chłopców. Pod ko-
niec ubiegłego roku podjęto starania do wskrzeszenia sekcji piłki 
ręcznej w Pietrowicach. W wyniku tychże starań podjęto decyzję 
o stworzeniu żeńskiej sekcji piłki ręcznej w ramach Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Płomień” w Pietrowicach Wielkich. 
Klub ten, mimo rejestracji w roku 2005, nie prowadził jednak do-
tychczas działalności związanej z wyczynowym uprawianiem ja-
kiejkolwiek dyscypliny sportowej. Rozpoczęto przeprowadzenie 
naborów dziewcząt do poszczególnych grup wiekowych. Obecnie 
regularnie trenują dziewczęta z roczników 1991–1994. Zajęcia 
rozpoczęły także roczniki 1995–1997 oraz grupa najmłodszych 
dziewcząt z roczników 1998 i młodszych. Cieszy bardzo duże za-
interesowanie piłką ręczna wśród najmłodszych dziewcząt – zgło-
siło się ponad 30 dziewcząt z całej gminy. Zamierzeniem zarządu 
klubu oraz trenerów jest zgłoszenie co najmniej dwóch drużyn do 
rozgrywek ligowych w sezonie rozpoczynającym się we wrześniu 
2009 roku.

 Dziewczyny z najstarszej grupy wiekowej miały już okazję wy-
kazać się swoimi umiejętnościami w rozgrywkach szkolnych na 
poziomie powiatu, a później w półfinałach wojewódzkich. Dru-
żyna dziewcząt z pietrowickiego gimnazjum na zawodach powia-
towych rozegranych w Rudniku zajęła bezapelacyjnie 1 miejsce, 
pokonując wszystkie ekipy z poszczególnych gmin. Na zawodach 

Handball wraca  
do pietrowic

rejonowych rozegranych w Czuchowie (Czerwionka-Leszczyny) 
zajęły 2 miejsce przegrywając w finale z ligową drużyną gospo-
darzy. Druga część dziewczyn wystąpiła w drużynie I Liceum 
Ogólnokształcącego w Raciborzu i również zajęła w powiecie  
1 miejsce. Na zawodach rejonowych w Żorach już jednak tak do-
brze nie było. Naprzeciwko drużyn, w których występowało wiele 
dziewczyn grających regularnie w lidze juniorek trudno było co-
kolwiek ugrać. Udział w tych turniejach pozwolił określić dystans 
jaki dzieli pietrowicki UKS do drużyn ligowych. Pracy jest wiele, 
ale entuzjazmu nie brakuje. Wszyscy mają świadomość, że pierw-
szy sezon będzie bardzo trudny. Najważniejszym będzie jednak 
już sam udział w rozgrywkach ligowych a nie wyniki sportowe. 
Niewątpliwie atrakcją będzie gra w naszej hali młodzieżowego  
i dziecięcego zaplecza klubów mających bogatą tradycją oraz wy-
stępujących obecnie w Ekstraklasie lub I lidze. A do takich na 
pewno należy Ruch Chorzów, Sośnica Gliwice czy też Zgoda 
Ruda Śląska. Wierzymy, że grupie zapaleńców nie braknie ener-
gii w pokonywaniu przeszkód i trudności, a piłka ręczna wróci na 
stałe do naszej gminy.
  ZaPrasZamy dziewczęta roczników 1995 i młodsze  
  do rozpoczęcia regularnych treningów piłki ręcznej.  
  Zgłoszenia u nauczycieli w-f w swoich szkołach. 

joAchim WieczoRek

Po dwudziestu kilku latach jest bardzo duża szansa, by znów 
Pietrowice stały się głównym ośrodkiem piłki ręcznej na ra-
ciborszczyźnie. Różnica będzie tylko jedna – w piłkę ręczną 
będą grały kobiety i dziewczęta. 

1 W nocy z 18 na 19 marca 2009 roku w Kornicach  z obory 
skradziono cielaka.

2 Również w marcu mieszkaniec naszej gminy skradł z posesji 
sąsiada dwa psy. Sprawa znajdzie finał w sądzie. 

 

3 Policja ustaliła sprawców zniszczenia elewacji przystanków 
PKS. Młodzi ludzie za swoje wybryki będą odpowiadać 

przed sądem.

4 Policja wykryła sprawcę włamania do sklepu w Krowiarkach. 
Sprawca był bardzo zdziwiony, że po pięciu latach przyjdzie 

mu odpowiadać za swoje czyny. 

5 W pierwszym kwartale 2009 roku na terenie gminy Pietrowi-
ce Wielkie zatrzymano kilku  nietrzeźwych kierujących. 

w okresie Świąt Wielkanocnych  policja prosi wszystkich 
użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożnoś- 

ci i przestrzeganie przepisów, w szczególności dostosowania  
prędkości do panujących warunków i parkowanie pojazdów  
w miejscach, gdzie nie utrudnia to  ruchu.  W tym okresie uak-
tywniają się przestępcy i wykorzystują każdą okazję do szybkiego 
wzbogacenia się. Policja apeluje, żeby nie pozostawiać w pojaz-
dach na widocznym miejscu rzeczy wartościowych, np. aparatów 
fotograficznych, telefonów itp., jak również torebek damskich, 
gdyż przestępca może przypuszczać, że znajdują się tam pie- 
niądze. 
Posterunek Policji w Pietrowicach W., tel. 032-459 42 04

kronika policyjna

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2004 roku, nr 261, poz. 2603 z późń. zm.) Wójt 
Gminy Pietrowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości,  

inFormacJa że w siedzibie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie,  
ul. Szkolna 5, na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały  
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
i dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać  
w Urzędzie Gminy, pokój nr 3 (tel. 4198075, wew. 123)

Beata Mludek

Stoją od lewej: Robert Antczak, Marta Przybyła, Magdalena  
Jaworowska, Karolina Paryło,  Dominika Taraszewska, Monika  
Masulik, Edyta Zachwey, Nadia Sopel, Joachim Wieczorek.  
Klęczą od lewej: Paulina Bokwa, Magdalena Kurzeja, Justyna Pientka. 
Siedzą od lewej: Karolina Taraszewska, Paulina Nieborowska
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Zachęciłyśmy dzieci i mło-
dzież należące do Bibliotek 

naszej Gminy, aby wzięły aktyw-
ny udział w konkursie. Zebrane 
prace zostały wysłane do Kato-
wic i tam poddane weryfikacji 
przez komisję konkursową – jury 
przewodniczył prof. Jan Malic-
ki (Dyrektor Biblioteki Śląskiej). 
Dnia 9 marca 2009 r. w Bibliotece 
Śląskiej nastąpiło rozstrzygnięcie 
konkursu. Jak dowiedziałyśmy 
się, na konkurs wpłynęło w sumie 
1485 zakładek. Po zapoznaniu się 
z nadesłanymi pracami przyzna-
no 4 nagrody główne (po jednej  
w każdej kategorii wiekowej). Na-
grodę w kategorii 16–19 lat zdo-
była czytelniczka GBP Pietrowice 
Anna Maria Węglowska.

pierwsza 
nagroda 
dla ani

Po raz kolejny Biblioteka Śląska 
w ramach cyklu imprez „Nieco 
cudackie fanaberie literackie” 
zorganizowała konkurs pla-
styczny „Zakładka literatka”.

m. PALettA

w ramach zajęć zorganizowanych w Bibliotece maluchy pod 
opieką Gabrieli Piechy, Moniki Sofronów i Małgorzaty 

Paletta stworzyły piękne wiosenne drzewo. Wspólne dzieło ma 
przekonać wiosnę, aby już do nas przyszła i oczywiście upięk-
sza naszą Bibliotekę. Więcej zdjęć ze spotkania można znaleźć 
na Portalu Nasza Klasa na profilu: Gminna Biblioteka Publiczna 
Pietrowice Wielkie.

przegonimy zimę
m. PALettA

Dzieci z Przedszkola w Pietrowicach Wielkich od wielu lat 
przyjaźnią się z bibliotekarkami miejscowej Biblioteki. Dlate-
go też postanowiliśmy razem „przegonić zimę”.

Kordula Krystian – ul. Świętokrzyska 7
Pietrowice Wielkie
tel. 032-418 81 72 l tel. 0887 308 002

Dzisiaj kolejny odcinek naszej zabawy.  
Przypominamy: w każdym numerze będziemy 
zamieszczać zdjęcie – ujęcie ciekawego  

zakątka, fragmentu naszej gminy, zachęcając do  
prób odgadnięcia lokalizacji danego obiektu na  
terenie gminy.
Odpowiedź na zagadkę z grudniowego numeru numeru: 
zdjęcie przedstawiało bociana na kominie w Makowie.
Zagadka 
na dziś:

Fotozagadka

WYPOŻYCZALNIA  
I SERWIS  
ELEKTRONARZĘDZI:

Usługi
elektryczne:

wiertarki, młotowiertarki, młot  
wyburzeniowy, elektryczna piła  
łańcuchowa, pilarki, wyrzynarki,  
szlifierki, mieszalnik klejów, 
zapraw, i inne

instalacje elektryczne, remonty  
instalacji elektrycznych, montaż  
i serwis urządzeń elektrycznych  
takich, jak: elektryczne podgrzewacze 
wody, piece elektryczne, automatyka 
bram garażowych, silniki i inne

Nagrodzona  
zakładka

Przedszkolaki 
w bibliotece
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LKS Samborowice  
– klasa A – seniorzy
11.04.2009 – godz.15.00  
– Samborowice–krzanowice
19.04.2009 – godz. 17.00  
– chałupki–Samborowice
26.04.2009 – godz. 17.00  
– Gaszowice–Samborowice
03.05.2009 – godz. 17.00  
– Samborowice–RAFAkO Racibórz
10.05.2009 – godz. 17.00  
– krzyżkowice–Samborowice
17.05.2009 – godz. 17.00 
– Samborowice–Górki Śląskie
24.05.2009 – godz. 17.00  
– Rzuchów–Samborowice
31.05.2009 – godz. 17.00 
– Samborowice–Jedłownik
07.06.2009 – godz. 17.00 
– Nowa wieś–Samborowice
11.06.2009 – godz. 17.00 
– Samborowice–kornowac
14.06.2009 – godz. 17.00 
– Turza Śląska–Samborowice
21.06.2009 – godz. 17.00 
– Samborowice–Ocice Racibórz

LKS Samborowice 
– klasa A – juniorzy starsi
19.04.2009 – godz. 11.00 
–  RAFAkO Racibórz–Samborowice
26.04.2009 – godz. 11.00 
– Płonia Racibórz–Samborowice
03.05.2009 – godz. 11.00 
– Samborowice–wojnowice
10.05.2009 – godz. 11.00 
– Zawada książęca–Samborowice
17.05.2009 – godz. 11.00 
– Samborowice–Lyski
24.05.2009 – godz. 11.00 
– Babice–Samborowice
31.05.2009 – godz. 11.00 
– Samborowice–Gamów
07.06.2009 – godz. 11.00 
– Pietraszyn–Samborowice
14.06.2009 – godz. 11.00 
– Samborowice–kuźnia Raciborska

LKS Cyprzanów – klasa C – seniorzy
11.04.2009 – godz.15.00 
– czernica–cyprzanów
19.04.2009 – godz. 17.00 
– Górki Śląskie–cyprzanów
26.04.2009 – godz. 17.00 
– Rudnik–cyprzanów
03.05.2009 – godz. 13.00
– cyprzanów–Jankowice
10.05.2009 – godz. 16.00 
– Raszczyce–cyprzanów
17.05.2009 – godz. 13.00  
– cyprzanów–Grzegorzowice

23.05.2009 – godz. 17.00  
– Pawłów–cyprzanów
31.05.2009 – godz. 13.00  
– cyprzanów–Gamów 
07.06.2009 – godz. 15.00  
– Syrynia ii–cyprzanów
13.06.2009 – godz. 17.30  
– Adamowice–cyprzanów
20.06.2009 – godz. 17.30 
– Zawada książęca–cyprzanów

LKS Pawłów– klasa C – seniorzy
11.04.2009 – godz.15.00 
– Pawłów–Gamów
19.04.2009 – godz. 17.00 
– Syrynia ii–Pawłów 
26.04.2009 – godz. 17.00 
– Pawłów–Adamowice
03.05.2009 – godz. 17.00 
– Zawada książęca–Pawłów 
10.05.2009 – godz. 17.00 
– Pawłów–Bieńkowice 
17.05.2009 – godz. 17.00 
– Pawłów–Owsiszcze
23.05.2009 – godz. 17.00 
– Pawłów–cyprzanów
31.05.2009 – godz. 17.00 
– Górki Śląskie–Pawłów 
07.06.2009 – godz. 17.00 
– Pawłów–Rudnik
13.06.2009 – godz. 17.30 
– Jankowice–Pawłów
20.06.2009 – godz. 17.30 
– Pawłów–Raszczyce

LKS START Pietrowice Wielkie  
– liga okręgowa – seniorzy
11.04.2009 – godz.16.00 – LkS START 
Pietrowice–LkS PŁOMień Ochojec
15.04.2009 – godz.16.00 – LkS START 
Pietrowice–kS Żory
18.04.2009 – godz.16.00 – kS GÓRNik 
Radlin – LkS START Pietrowice
25.04.2009 – godz.16.00 – kS  
PRZYSZŁOŚĆ ii Rogów–LkS START 
Pietrowice
02.05.2009 – godz.17.00  
– LkS START Pietrowice–LkS  
BOROwik Szczejkowice
09.05.2009 – godz.17.00 – LkS  
GwiAZDA Skrzyszów–LkS START  
Pietrowice
13.05.2009 – godz.17.00 – LkS START 
Pietrowice–LkS SiLeSiA Lubomia
16.05.2009 – godz.17.00 – LkS  
krzyżanowice–LkS START Pietrowice
23.05.2009 – godz.17.00 
– kS PŁOMień Połomia–LkS START 
Pietrowice
30.05.2009 – godz.17.00 – LkS  
START Pietrowice–LkS NAPRZÓD  
czyżowice

13.06.2009 – godz.17.00 – LkS START 
Pietrowice–LkS BATeReX Nędza
Śląski Związek Piłki Nożnej zastrzega 
sobie prawo do zmiany terminu  
rozgrywek meczy, o czym będziemy 
informować na tablicy ogłoszeń.

LKS START Pietrowice Wielkie  
– juniorzy starsi
19.04.2009 – godz.10.00 – TS GÓRNik 
Pszów–LkS START Pietrowice
26.04.2009 – godz.11.00 – LkS START 
Pietrowice–kS BUk Rudy wielkie
03.05.2009 – godz.11.00 – LkS Ocice 
Racibórz–LkS START Pietrowice
10.05.2009 – godz.11.00 – LkS START 
Pietrowice–LkS Studzienna
17.05.2009 – godz.11.00 – LkS 
NAPRZÓD czyżowice–LkS START 
Pietrowice
24.05.2009 – godz.11.00 – LkS START 
Pietrowice–LkS krzyżanowice
31.05.2009 – godz.11.00 – LkS 
Tworków–LkS START Pietrowice
07.06.2009 – godz.11.00 – LkS 07 
Markowice–LkS START Pietrowice
14.06.2009 – godz.11.00 – LkS START 
Pietrowice – LkS cZARNi Gorzyce

LKS START Pietrowice Wielkie  
– juniorzy młodsi
18.04.2009 – godz.11.00 – LkS  
START Pietrowice–LkS ZAMecZek  
czernica
26.04.2009 – godz.11.00 – LkS Górki 
Śląskie–LkS START Pietrowice
02.05.2009 – godz.11.00 – LkS START 
Pietrowice–LkS Bogunice
09.05.2009 – godz.11.00 – LkS  
Dzimierz–LkS START Pietrowice
16.05.2009 – godz.11.00 – LkS START 
Pietrowice – LkS Pawłów
24.05.2009 – godz.11.00 – LkS  
ZAMecZek czernica – LkS START  
Pietrowice
30.05.2009 – godz.11.00 – LkS START 
Pietrowice – LkS Górki Śląskie
07.06.2009 – godz.11.00 – LkS  
Bogunice–LkS START Pietrowice
14.06.2009 – godz.11.00 – LkS START 
Pietrowice–LkS Dzimierz

LKS START Pietrowice Wielkie  
– trampkarze młodsi
15.04.2009 – godz. 17.00 – LkS START 
Pietrowice–LkS wojnowice
20.04.2009 – godz. 17.00 – LkS  
PŁOMień kobyla–LkS START  
Pietrowice
27.04.2009 – godz. 17.00 – LkS START 
Pietrowice–OSiR UNiA Racibórz
11.05.2009 – godz. 17.00 – LkS  
BATeReX Nędza–LkS START  
Pietrowice
18.05.2009 – godz. 17.00 – LkS START 
Pietrowice–LkS Gamów
25.05.2009 – godz. 17.00 – LkS  
Bieńkowice–LkS START Pietrowice

terminarz rozgrywek sportowych 
lkS-ów naszej gminy – runda  
wiosenna
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coraz popularniejsze przekazywanie 
1% podatku od osób fizycznych, 

ró¿nym organizacjom po¿ytku publiczne-
go, tzw. OPP, sprawia, i¿ gro z nich mo¿e 
realizowaæ wiele szczytnych celów statuto-
wych tych organizacji. Sami mo¿emy wiêc 
decydowaæ gdzie czêœæ naszych podatków 
trafi i jak bêdzie spo¿ytkowana. 

W rozliczeniu za 2008 r. bêdziemy 
mogli przekazaæ 1% naszego podatku od 
osób fizycznych tak¿e na jednostki OSP 
dzia³aj¹ce na terenie Gminy Pietrowice 
Wielkie, które uzyska³y status Organizacji 
Po¿ytku Publicznego, tj.;
NAZWA – NUMER KRS
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Pietrowice 
Wielkie – 0000007908
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Krowiarki – 
0000008748
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Paw³ów – 
0000003819
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna ¯erdziny – 
0000006964
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Kornice – 
0000008226
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Lekartów – 
0000008128

W 2007 roku zaczê³y obowi¹zywaæ nowe 
przepisy dotycz¹ce przekazywania 1% po-

Decyzja nale¿y do ciebie

datku dochodowego od osób fizycznych 
dla organizacji po¿ytku publicznego. Nowe 
przepisy znacznie upraszczaj¹ i u³atwiaj¹ 
podatnikom przekazanie 1% swojego po-
datku. Obecnie to Urz¹d Skarbowy zajmie 
siê przekazaniem podatku. Podatnik musi 
jedynie wskazaæ organizacjê, której chce 
przekazaæ czêœæ swojego podatku. 

Dla podatników wype³niaj¹cych de-
klaracjê podatkow¹ PIT-37 nale¿y wy- 
pe³niæ rubryki: 
124. Nazwa OPP: Ochotnicza Stra¿ Po- 
¿arna w ………………………….
125. Numer KRS: 
126. Wnioskowana kwota: kwota, któr¹ 
podatnik chce przekazaæ na rzecz OPP; 
wnioskowana kwota nie mo¿e przekraczaæ 
1% kwoty podatku nale¿nego (dla PIT-37 
jest to rubryka 112) po zaokr¹gleniu do 
pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³ .

Dla podatników wype³niaj¹cych de- 
klaracjê podatkow¹ PIT-36 nale¿y wy- 
pe³niæ rubryki: 
312. Nazwa OPP: Ochotnicza Stra¿ Po- 
¿arna w ………………………….
313. Numer KRS: 
314. Wnioskowana kwota: kwota, któr¹ 
podatnik chce przekazaæ na rzecz OPP; 
wnioskowana kwota nie mo¿e przekraczaæ 

AdAm WAjdA – sekRetARz gminy PietRoWice WieLkie

Twój 1% podatku przekazywany na Organizacje Po¿ytku Publicznego mo¿e trafiæ 
do jednej z jednostek OSP na terenie gminy.

1% kwoty podatku nale¿nego (dla PIT-36 
jest to rubryka 180) po zaokr¹gleniu do 
pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³.

Dla podatników wype³niaj¹cych de- 
klaracjê podatkow¹ PIT-36l nale¿y wy- 
pe³niæ rubryki: 
108. Nazwa OPP: Ochotnicza Stra¿ Po- 
¿arna w ………………………….
109. Numer KRS: 
110. Wnioskowana kwota: kwota, któr¹ 
podatnik chce przekazaæ na rzecz OPP; 
wnioskowana kwota nie mo¿e przekraczaæ 
1% kwoty podatku nale¿nego (dla PIT-
36L jest to rubryka 51) po zaokr¹gleniu do 
pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³.

Dla podatników wype³niaj¹cych de- 
klaracjê podatkow¹ PIT-28 nale¿y wy- 
pe³niæ rubryki:
136. Nazwa OPP: Ochotnicza Stra¿ Po- 
¿arna w …………………………. 
137. Numer KRS:
138. Wnioskowana kwota: kwota, któr¹ 
podatnik chce przekazaæ na rzecz OPP; 
wnioskowana kwota nie mo¿e przekraczaæ 
1% kwoty nale¿nego rycza³tu (dla PIT-28 
jest to rubryka 104) po zaokr¹gleniu do 
pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³.

Zachêcam zatem, by w rozliczeniach 
rocznych podatku od osób fizycznych, 
przekazywaæ 1 % podatku na jedn¹ z Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych dzia³aj¹cych na 
terenie gminy Pietrowice Wielkie. Po-
zwoli to z pewnoœci¹ dobrze spo¿ytkowaæ 
przekazane pieni¹dze, które zaowocuj¹ 
w postaci poprawy bezpieczeñstwa 
przeciwpo¿arowego na terenie naszych 
so³ectw.

w rozgrywkach wzięło udział pięć drużyn, które rozegrały 
mecze systemem „każdy z każdym”. W wyniku rywali- 

zacji wygrała drużyna z Nędzy, która jest reprezentantem rybnic-

Siatkówka
W dniu 14 marca 2009 roku, tradycyjnie już, odbył się turniej 
piłki siatkowej w Pietrowicach Wielkich. Trudno uwierzyć, 
ale to już siódma edycja tego turnieju. Stawką, jak zawsze, był 
puchar Wójta Gminy Pietrowice Wielkie.

kiej Ligi piłki siatkowej. Gościli oni po raz pierwszy w naszej 
gminie i, jak zapowiedzieli, nie ostatni. Trener Grzegorz Swobo-
da przyznał, że nie spodziewał się tak wysokiego poziomu roz- 
grywek. 

Pozostałe miejsca zajęli: UKS Płomień Pietrowice Wielkie, 
Krowiarki, Start Pietrowice Wielkie, Żerdziny. 

Po części sportowej odbyło się spotkanie siatkarzy, podczas 
którego organizatorzy podsumowali turniejowe zmagania oraz 
wyrazili podziękowania za udział w turnieju. 
Do zobaczenia w następnym roku!

jAcek PieRzchAłA

Od dnia 1 listopada 2009r. kobieta starająca się  
o „becikowe” oraz dodatek do zasiłku rodzinnego  

z tytułu urodzenia dziecka musi posiadać zaświadczenie,  
że pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od  
10. tygodnia ciąży do porodu.Pozostawanie pod opieką  
medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.

47-480 Pietrowice Wielkie n ul. Szkolna 5
tel. 032-419 81 01

Ogłoszenie – becikowe

Brak ww. zaświadczenia będzie skutkowało  
brakiem uprawnień do wypłaty świadczeń!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach W.

Uczestnicy 
turnieju
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Europejska Karta Ubezpieczenia Zdro-
wotnego jest dokumentem uprawnia-

jącym do korzystania ze świadczeń zdro-
wotnych podczas pobytu w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 
i Szwajcarii.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdro-
wotnego jest dowodem, że dana osoba jest 
uprawniona do świadczeń zdrowotnych  
w ramach systemu zabezpieczenia spo-
łecznego w swoim kraju. 

Stanowi ona także dowód zgody ubez-
pieczyciela na pokrycie kosztów niezbęd-
nego z przyczyn medycznych leczenia  
w trakcie pobytu za granicą.

Brak tego dokumentu może skutkować 
koniecznością pokrycia kosztów leczenia 
bezpośrednio z kieszeni pacjenta. 

O wydanie karty mogą ubiegać się oso-
by, które czasowo wyjeżdżają do inne- 
go państwa członkowskiego UE np. w ce-
lach turystycznych, odwiedzenia rodziny, 
w związku z krótką podróżą służbową,  
podejmujący studia oraz pracownicy od-
delegowani do pracy za granicę przez pol-
skiego pracodawcę.

Karty nie otrzymają osoby, które prze-
stały należec do polskiego systemu ubez-
pieczeniowego (np. osoby, które podjęły 
pracę za granicą), a także te, których ubez-
pieczenie za granicą wygasło, ze wzglę-
du na brak regularnego opłacania składki 
zdrowotnej.

jAK STARAĆ SIĘ  
O WYDANIE KARTY?

Wniosek o wydanie karty można złożyć 
również w Raciborzu. Przy wejściu głó-
wym do Szpitala Rejonowego przy ulicy 
Gamowskiej znajduje się Sekcja Obsługi 

Ubezpiecznych NFZ, czynna od ponie-
działku do piątku od godz. 8.00 do godz. 
16.00.

Aby uzyskać kartę, do wniosku należy 
dołączyć:
W PRZYPADKU PRACOWNIKÓW:
– ostatni RMUA bądź, gdy nie ma moż-
liwości jego uzyskania, aktualnie podstę-
plowaną książeczkę ubezpieczeniową lub 
zaświadczenie pracodawcy,
W PRZYPADKU OSÓB  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ:
– ostatni dowód wpłaty składki na ubez-
pieczenie zdrowotne,
W PRZYPADKU ROLNIKÓW  
UBEZPIECZONYCH W KRUS:
– zaświadczenie z KRUS o odprowadzo-
nych składkach na ubezpieczenie zdrowot-
ne, lub ostatni dowód wpłaty składki,
W PRZYPADKU EMERYTÓW:
– legitymację emeryta (lub ostatni odcinek 
emerytury),
W PRZYPADKU RENCISTÓW:
– legitymację rencisty (lub ostatni odcinek 
renty) oraz decyzję o przyznaniu renty,
W PRZYPADKU BEZROBOTNYCH 
ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE 
PRACY:
– zaświadczenie z Urzędu Pracy o odpro-
wadzeniu składek na ubezpieczenie zdro-
wotne,
W PRZYPADKU STUDENTA:
– zaświadczenie o odbywaniu studiów, 
dokumenty potwierdzające ubezpieczenie 
zdrowotne z NFZ,

W PRZYPADKU PRACOWNIKA  
ODDELEGOWANEGO:
– formularz E101 lub E102,
W PRZYPADKU CZŁONKÓW  
RODZINY PRACOWNIKÓW  
WYSŁANYCH:
– dokument potwierdzający zgłoszenie do 
ubezpieczenia zdrowotnego jako członka 
rodziny.

GDY PRACUJESZ ZA GRANICĄ
Osoby legalnie zatrudnione w tych kra-

jach UE lub pobierające świadczenia eme-
rytalne oraz członkowie ich rodzin pozo-
stający bez ubezpieczenia w Polsce, mogą 
korzystać w kraju z ubezpieczenia płaco-
nego za granicą. Aby skorzystać z upraw-
nień, należy w kraju zatrudnienia postarać 
się o odpowiedni formularz E (E 106 lub E 
109 lub E 121).
Przykłady:
1. Jeśli osoba, która pracuje w Holandii, 
ma miejsce zamieszkania w Polsce i rów-
nież w Polsce posiada nieubezpieczoną ro-
dzinę, wówczas z holenderskiej instytucji 
ubezpieczenia powinna postarać się o druk 
E 106.
2. Jeśli osoba, która pracuje w Niemczech, 
również w Niemczech mieszka, natomiast 
w Polsce mieszkają jego nieubezpieczeni 
członkowie rodziny, wówczas z niemiec-
kiej kasy chorych powinien wyposażyć się 
w druk E109.
3. Jeśli osoba otrzymuje emeryturę z Wiel-
kiej Brytanii, jednak na stałe postanowiła 
wrócić i zamieszkać w Polsce, powinna 
otrzymać z Wielkiej Brytanii druk E121.

Druki te należy przesłać lub złożyć  
w oddziale NFZ. Po wypełnieniu dodatko-
wych oświadczeń dotyczących sytuacji ro-
dzinnej i ewentualnie zbiegu ubezpieczeń 
Oddział Wojewódzki Narodowego Fundu-
szu Zdrowia wydaje tzw. poświadczenie.

Dokument ten uprawnia do pełnego 
zakresu świadczeń (tak jakby osoby były 
ubezpieczone w Polsce). Koszty świad-
czeń zrealizowanych dla osób uprawnio-
nych refundują instytucje ubezpieczenia 
za granicą.

LeonARd mALchARczyk – RAdny PoWiAtoWy

 europejska karta  
Ubezpieczenia zdrowotnego 
(ekUz) – potrzeba chwili

Coraz więcej młodzieży z naszej Gminy wyjeżdża w okresie wakacyjnym, by trochę 
odciążyć domowy budżet i popracować.  Coraz więcej z nas też podróżuje. Poniżej 
zebrałem informacje w sprawie ubezpieczenia za granicą, pokrywanym przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Myślę że warto poświęcić chwilę by się z tym zapoznać. 

Wzór  
karty  
EKUZ
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czwórka chłopców: Dawid Modła, Ja-
kub Otręba, Paweł Przybyła i Witek 

Szczepański z klasy V szkoły w Krowiar-

kach postanowiła przygotować do konkur-
su totem indiański.

Pomysłów było wiele, najpierw ogląda-
nie różnych totemów, przymiarki z czego 
by tu zrobić totem; aż w końcu stanęło na 
tym, że „Zenek” (bo tak nazwano końcowe 
dzieło) powstanie z papieru.

„zenek” 
najlepszy
W marcu został przeprowadzony powia-
towy konkurs pod hasłem „I Ty możesz 
zostać Indianinem”. Konkurs ogłosiła 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Raciborzu. Do 20 marca moż-
na było nadsyłać do organizatora pra- 
ce w kategoriach: ilustracje do filmów  
i książek, pióropusze indiańskie, tote- 
my, biżuteria Indian i inne.

Chłopcy przygotowali tubę papierową 
wysoką na prawie 1 metr i zaczęli malo-
wanie i zdobienie w iście indiańskim stylu. 
Obowiązkowo zaopatrzono totem w skrzy-
dła z ozdobnikami z piór ptasich.

Efekt końcowy przerósł nasze oczeki-
wania – pojawił się wspaniały, kolorowy 
„Zenek” z zasępioną miną Indianina. Poje-
chał do organizatora, został oceniony przez  
jury konkursowe. I okazało się, że „Zenek” 
jest najpiękniejszy, najwierniej oddają- 
cy charakter indiańskich totemów. Chłop-
cy zdobyli I miejsce w kategorii totemów 
i w ostatni piątek marca mieli możliwość 
odebrania nagrody i dyplomu z rąk „praw-
dziwego Indianina” w siedzibie Biblioteki, 
w Raciborzu przy ul. Kasprowicza.
Toksa ake!

mirotr@interia.pl

Nagrodzeni chłopcy ze swoim totemem

2 5 lutego b.r. mogliśmy zapoznać się 
z historią tej placówki. Spotkanie ju-

bileuszowe zorganizowane przez bibliote-
karkę Barbarę Kapinos zaszczycili swoją 
obecnością radni z Krowiarek, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, obecni 
i dawni współpracownicy – bibliotekarze 
oraz najwierniejsi czytelnicy. Pamiątko-
wa księga zachęcała do dokonania wpisu 
„dla potomnych”, zaś okolicznościowe 
wystawki przyciągały zainteresowanych 
gości: prowadzone ciekawie kroniki, uzu-
pełniane wycinkami z prasy, fotografiami  
i statystyką biblioteki dokumentują histo-
rię od pierwszego dnia jej istnienia.

Na drugą wystawkę składały się najstar-
sze zachowane pozycje książkowe. Naj-
starszym wpisem okazał się nr 4 inwen-
tarza z 1949 roku. Książka ta była jedną 
z 640 woluminów przekazanych przez 
Skarb Państwa na rozpoczęcie działalności 
biblioteki. Jak podaje kronika, uroczystego 
otwarcia biblioteki dokonano 16 stycznia 
1949 roku. Uroczystość odbyła się w sali 
P. Szramowskiego, gdzie przemawiał sam 
ówczesny wicestarosta Tadeusz Biedak. 
Początkowo biblioteka mieściła się w lo-
kalu Gminnego Zarządu. i zajmowała jed-
no pomieszczenie o pow. 24 m2. Otwarta 
była tylko 3 godz. tygodniowo, a korzy-

stanie było odpłatne (20 zł miesięcznie).  
W 1967 r. na czas remontu budynku biblio-
tekę przeniesiono do pomieszczenia, które 
udostępnił tutejszy PGR. Już w kwietniu 
1968 r. biblioteka otrzymała lokal przy ul. 
Wyzwolenia, składający się z wypożyczal-
ni i czytelni, gdzie funkcjonowała do 2006 
roku. Od stycznia 2007 r. biblioteka mieści 
się w budynku Zespołu  Szkolno-Przedsz-
kolnego w Krowiarkach.

Pierwszym kierownikiem biblioteki zo-
stała Stefania Poseł. Kolejni kierownicy: 
Edward Geleta, Inga Baka, Jadwiga Fie-
gler, Cecylia Szuba – pracowali krótko. 
Dopiero Janina Strzeduła – kierownik 
biblioteki od 1958 roku – rozpoczęła sys-
tematyczną pracę bibliotekarsko-eduka-
cyjną, którą prowadziła przez 33 lata. Jej 
następczynią została Barbara Kapinos, 
która służy czytelnikom nieprzerwanie już 
od 18 lat.

Dla zaproszonych gości Pani Barbara, 
przy aktywnej pomocy nauczycielek: Ce-
cylii Jakubiec i Heleny Różyckiej, przygo-
towała artystyczną oprawę jubileuszowego 
spotkania. Uczniowie klas IV–VI przed-
stawili montaż słowno-muzyczny, zaś 
uczniowie klasy II wręcz profesjonalnie 
odegrali przedstawienie pt.: „O królewnie, 
która się nudziła”.

W imieniu wszystkich gości, czytelni-
ków i sympatyków biblioteki w Krowiar-
kach życzę, aby biblioteka dalej się rozwi-
jała, bo tylko wtedy może w pełni służyć 
czytelnikom. Pani Barbarze życzę wielu 
sukcesów i satysfakcji z pracy z czytelni-
kiem.
Dawny współpracownik,  
stały sympatyk Biblioteki  
w Krowiarkach

biblioteka w krowiarkach 
ma już 60 lat!
„60 lat minęło...” i dzisiejsza biblioteka w niczym nie przypomina tej sprzed kil- 
kudziesięciu lat. Czytelnicy z Krowiarek wybierając się po książkę, trafiają do 
nowoczesnego lokalu biblioteki, wyposażonego w aktualną literaturę popularno- 
naukową, bieżące pozycje beletrystyczne i kolorowe publikacje dla dzieci. Niewie- 
lu z nich domyśla się, że obecny „kształt” biblioteki to efekt sześćdziesięcioletniej 
pracy kilku pokoleń.

zdjęcia do  art. na str. 27

 Pietrowice 
Gródczanki

Cyprzanów,  
Lekartów, 
Samborowice

Krowiarki, 
Amandów, 
Maków

Żerdziny,  
Pawłów,
Kornice

l marzec 2009 r. 3 3 3 2

l kwiecień 2009 r.  1 1 2 3
l maj 2009 r.  4 4 5 6
l czerwiec 2009 r.  1 1 2 3
l lipiec 2009 r.  1 1 2 3
l sierpień 2009 r.  3 3 4 5
l wrzesień 2009 r. 1 1 2 3
l październik 2009 r. 5 5 6 7
l listopad 2009 r.  3 3 4 5
l grudzień 2009 r.  1 1 2 3
l styczeń 2010 r. 4 4 5 6
l luty 2010 r. 1 1 2 3
l marzec 2010 r. 1 1 2 3

Prawidłowe 
terminy  
wywozu  
surowców  
wtórnych  
(szkło,  
plastik…)  
z Gminy  
Pietrowice  
Wielkie  
w 2009 r. 
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G.S. – Co sprawiło, że zajął się Pan ho-
dowlą gołębi pocztowych?
H.N. – Gołębie hodował mój ojciec, dlate-
go kontakt z nimi miałem od dziecka. Za-
wsze podobały mi się ich powroty z lotów, 
ich „tańce” i radość po locie. Czekanie 
na gołębie wracające z lotu, radość z ich 
wyniku jest dla mnie najprzyjemniejszym 
zwieńczeniem całego tygodnia pracy przy 
nich. Kiedy miałem 13 lat ojciec przestał 
lotować swoje gołębie i przekazał je mnie. 
Potem zacząłem sam  wypuszczać je na 
loty, ale nie miałem dobrych wyników. 
Wtedy pomogli mi hodowcy z Pietrowic, 
panowie: Hadamiec, Koterba, Offik, Ku-
bita, Przewoźnik, Główczak – obdarowali 
mnie gołębiami z własnych hodowli, a ja 
na ich bazie stworzyłem ekipę do później-
szych lotów. Sprzętowo wspomógł mnie 
pan Moritz z Lekartowa. 
G.S. – Ile czasu minęło do momentu, 
kiedy zaczęły zdobywać tytuły?
H.N. – Najpierw trzeba było włożyć dużo 
pracy: stworzyć dobre stado, dopaso-
wać karmę, dostosować gołębnik. Potem, 
gdzieś w latach 1997–1998,  eksperymen-
towałem ze sposobami lotowania. Wszyst-
kie te działania w końcu przyniosły efekt  
i od roku 2001 moje gołębie zaczęły wy-
grywać konkursy.
G.S. – jakimi tytułami mogą pochwalić 
się Pana gołębie?
H.N. – Od wielu lat moje gołębie plasu-
ją sie wysoko w rankingu 120 hodowców 
oddziału Głubczyce. W okręgu Opole Pd. 
dwa moje roczne gołębie zajęły miejsca: 
IV i V (na 1000 kandydatów). Dwukrot-

nie zdobyły dla mnie tytuł Mistrza w go-
łębiach starych i młodych, dwukrotnie 
Puchar Wójta Gminy. Mistrzem sekcji 
Maków na stare loty zostałem w roku 
2008.  Najlepszy jednak był ubiegłoroczny 
sezon, kiedy zdobyły 12 tytułów: II wice-
mistrza w mistrzostwie gołębi rocznych  
z PZHGP Okręg Opole Pd., Mistrzostwo 
gołębi rocznych 2008 na oddział Głubczy-
ce, II wicemistrza w lotach zagranicznych, 
II wicemistrza w lotach gołębi dorosłych, 
II wicemistrza w lotach kat. B, Puchar za 
najlepszą roczną samicę, Puchar za najlep-
szą starą samicę, Puchar za najlepszego 
samca, Puchar prezesa sekcji Maków, Pu-
char Wójta Gminy, Mistrz lotów starych 
i na stałe Puchar przechodni im. Pawła 
Opolonego. Na posezonowej wystawie 
oddziału Głubczyce w Kietrzu zdobyły 6 
pierwszych nagród, 2 drugie i 2 trzecie.
G.S. – jak Pan uważa: co jest najważ-

niejsze w przygotowaniu 
gołębi do lotu?
H.N. – Myślę, że same go-
łębie dają 30% sukcesu. 
Reszta zależy od hodowcy. 
Ważna jest i karma i odpo-
wiedni gołębnik i opieka 
hodowcy. Od karmy zale-
żą siły witalne oraz dobre 
upierzenie ptaków; dobra 
karma daje dobre, odporne 
lotki. Odpowiedni gołęb-
nik sprzyja ptakom, tworzy 
atmosferę, w której gołąb 

czuje się dobrze i dzięki temu bez sztucz-
nego dopingu rodzi się u niego chęć jak 
najszybszego powrotu do domu. Równie 
ważna jest dobra opieka hodowcy i to nie 
tylko przed lotem, ale przez cały okrągły 
rok. Niedbałość hodowcy odbiera gołę-
biom chęć powrotu do domu. Dla same-
go hodowcy zaś ważna jest przychylność 
rodziny i wyrozumiałość żony, a ja jestem 
w tej szczęśliwej sytuacji, że żona jest dla 
mnie wsparciem. 
G.S. – Na co dzień ma Pan własną pracę 
zawodową. Ile czasu poświęca Pan swo-
jemu hobby?
H.N. – Codziennie rano przed wyjazdem 
do pracy wypuszczam gołębie na poranny 
„oblot”, czyszczę gołębniki i karmię gołę-
bie. Wieczorem jeszcze jedno karmienie  
i „oblot”.
G.S. – jak Pan trenuje gołębie przed lo-
tami?
H.N. – Właściwie wystarczą im codzien-
ne „obloty”. Zdarza się, że młode gołębie 
przed lotem wywożę w różne kierunki  
w odległości 15–20 km od domu, żeby 
rozeznały teren, poznały trasę prowadzą-
cą do domu i nabrały kondycji na długie 
dystanse.
G.S. – jakim sposobem lotuje Pan gołę-
bie?
H.N. – U mnie sprawdził się system „total-
nego wdowieństwa”. 
G.S. – Najlepsze i najgorsze wspomnie-
nie z lotów?
H.N. – Najgorsze? Dwa lata temu,  
w czerwcu z lotu Schwerin  nie wróciło 16 
moich gołębi, a pierwszy z powracających 
gołębi, wypuszczony w niedzielę, do domu 
dotarł dopiero w czwartek  Najlepiej zaś 
wspominam lot Lipiany II o Puchar prze-
chodni w ubiegłym sezonie: zanim innym 
wróciły pierwsze gołębie, ja miałem ich 
już 10. To było coś niesamowitego!
G.S. – Ma Pan swojego ulubionego go-
łębia?
H.N. – Właściwie teraz nie mam jakiegoś 
jednego ulubieńca, ale kilka lat temu mia-
łem samiczkę nr 559/2000. „Smerfetka” 
wygrała 60 konkursów, pobiła rekordy, 
ale niestety, zginęła w 2006 roku złapana 
przez jastrzębia.
G.S. – Plany na przyszłość?
H.N. – Chciałbym wreszcie pojechać z ro-
dziną na wczasy. Myślę, że przerwę loto-
wanie na 2–3 tygodnie i pojedziemy gdzieś 
wypocząć. 
G.S. – Dziękuję za udzielenie wywiadu, 
życzę dalszych sukcesów i spełnienia 
planów.
H.N. – Dziękuję, wszystkim hodowcom 
życzę powodzenia w lotach i żeby nie znie-
chęcali się niepowodzeniami. „Dobry lot”!
Wysłuchała: G. seidel

gołębie pocztowe  
– moja pasja
Wywiad z henrykiem Nowakiem z Makowa, hodowcą gołębi pocztowych zrzeszo-
nym w sekcji Maków oddziału Głubczyce, okręg Opole Południe, zdobywca wielu 
nagród w konkursach lotowych, w tym: 12 pucharów w 2008 roku, również trzy-
krotny zdobywca Pucharu Przechodniego im. Pawła Opolonego, którego niniejszym 
został stałym właścicielem.

Czas poświęcony gołębiom  
nigdy nie jest czasem straconym

Dwanaście pucharów za ubiegły sezon
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Henryk Jeremiasz lat 47, żonaty, troje 
dzieci prowadzi gospodarstwo rolne 

z synem Patrykiem i żoną Renatą. Siedzi-
ba gospodarstwa znajduje się na terenie 
Samborowic, natomiast pola uprawne na-
leżą do czterech przyległych miejscowo-
ści. Prowadzeniem gospodarstwo rolnego 
zajął się w 1983 r. wówczas powierzchnia 

uprawna wynosiła 26 ha. Na dzień dzisiej-
szy gospodarstwo ma 280 ha.

Głównym przedmiotem działalności jest 
produkcja roślinna: pszenica ozima 160 
ha, rzepak 70 ha, buraki cukrowe 50 ha. 
Wykorzystując fundusze unijne skorzystał 
z programu SAPARD i SPO. Doposażył 
gospodarstwo w wydajniejszy i nowocze-
śniejszy sprzęt. Posiada kompletny nowo-
czesny park maszynowy. Przed 5 laty na 
terenie gospodarstwa powstały 3 zbiorniki 
o pojemności 750 ton służące do przecho-
wywania zboża.

W przyszłości planuje dalej wykorzy-
stywać programy unijne, które umożliwią 
mu dalszą modernizację i powiększenie 
gospodarstwa.

minister  
wyróżnił  
naszego  
rolnika
24 marca b.r. kilku rolników powiatu 
raciborskiego zostało uhonorowanych 
medalami  Ministra Rolnictwa. W jego 
imieniu medale wręczyli posłowie:  
h. Siedlaczek i T. Motowidło. W gro- 
nie wyróżnionych rolników znalazł się 
również pan henryk jeremiasz – rolnik 
z Samborowic.

w 1909 r. Kornice stały się ośrodkiem 
wielkiego widowiska sportowego. 

„Związek sportowy Pietrowice Wielkie 
i okolica” urządził na jednym ze stawów 
folwarcznych pokaz jazdy na łyżwach. 
Czterech panów i jedna pani, którzy przy-
byli z Morawskiej Ostrawy dali doskonały 
pokaz jazdy figurowej na lodzie. Obecni 
byli wszyscy mieszkańcy Kornic i wiele 
ludzi z okolicznych miejscowości. Przy-
był nawet starosta Wellenkamp, członek 
zarządu miasta Raciborza, Reiners, a na-
wet przedstawiciel królewskiego rządu  
w Opolu, starszy radca rządowy dr Küsser. 
Wszyscy potwierdzili, że takiej atrakcji  
w Kornicach jeszcze nigdy nie było. 

Dnia 15 maja 1910 r. właściciel majątku 
rycerskiego baron von Eickstedt sprzedał 
majątek swojemu synowi, poruczniko-
wi w pułku ułanów w Gliwicach. Ten po 

krótkim czasie przekazał majątek swojej 
żonie Jela, z domu von König. Ta była 
jednak znudzona swoim mężem i dążyła 
do rozwodu. Wspaniały majątek sprzeda-
ła za 1.250.000 marek rotmistrzowi von 
Dittrich, właścicielowi dóbr rycerskich  
w Ciężkowicach w powiecie kozielskim. 

W 1911 r. królewski rząd w Opolu do-
magał się powiększenia szkolnego boiska 
sportowego. Występowano do właścicie-
la majątku o odstąpienie kawałka gruntu 
obok placu szkolnego wzdłuż drogi do 
Pawłowa. Von Dittrich uznał, że pan na-
uczyciel ma za duży ogród, a on za mało 
gruntów. Dlatego boisko powiększono 
kosztem nauczycielskiego ogrodu, który  
w połowie był obsadzony drzewami. 

 W 1914 r. wybuchła wielka wojna świa-
towa. Pierwszym poległym mieszkańcem 
wsi był Łukasz Marcinek. Krótko po nim 

bracia Franciszek i Paweł 
Krettek. W tym roku pole- 
gło aż 9 mieszkańców 
Kornic; w tym Paweł 
Proksch, który zginął na 
tonącym okręcie S.M.S. 
„Adalbert”. 

W roku szkolnym 
1916 występowały duże 
trudności w szkole, po-
nieważ dzieci pracowały  
w majątku. Na 60 dzie-
ci na lekcjach było 20 
uczniów i to nieregular-
nie. Zbierano pieniądze 

na pożyczkę wojenną. Nauczyciel zebrał 
w całej wsi 1000 marek. W następnym 
roku pieniądze na pożyczkę wojenną zbie-
rano nawet wśród młodzieży szkolnej. Od 
19 dzieci zebrano 72 marki. Dzieci dawały 
od 0,50 marki (Zofia Bennek) do 10 marek 
(Anna Herzog). Od mieszkańców wsi ze-
brano 1600 marek. 

Historyczne zdarzenie miało miejsce  
1 listopada 1919 r., kiedy w majątku  zapa-
lono pierwszą elektryczną żarówkę. Kilka 
dni później spaliła się stodoła w pobliżu 
szkoły. Straty jakie poniósł karczmarza 
Stanjek w wyniku złośliwego podpalenia, 
oceniono na 40.000 marek. 

W dniu 1 lipca 1922 r. przypadała 50 
rocznica założenia szkoły w Kornicach. 
Nikt o tym nie pamiętał, tylko nauczyciel 
wspomniał o tym na ostatniej lekcji. 

Dnia 1 lipca 1923 r. poświęcono pomnik 
żołnierzy poległych w czasie I wojny świa-
towej. Inicjatywa wyszła od związku żoł-
nierzy. Wnet zebrano milion marek (wów-
czas szalała inflacja). Krzyż z piaskowca 
wykonał rzeźbiarz z Głubczyc. 26 czerwca 
cztery furmanki dworskie przywiozły po-
mnik do Kornic, a 27 i 28 czerwca pomnik 
ustawiono. Po porannym uczestnictwie 
we mszy, o godz. 14 nastąpiło uroczyste 
poświęcenie, po którym przewodniczący 
związku, właściciel dóbr rycerskich Wer-
ner von Dittrich przekazał pomnik pod 
opiekę władz. Towarzystwo śpiewacze 
Pietrowice Wielkie wykonało trzy utwory. 

W czasie wojny 1914–1918 polegli: Jan 
Blaszczok, Józef Blaszczok, Franciszek 
Krettek, Paweł Krettek, Łukasz Marcinek, 
Melchior Mizioch, Alojzy Nossol, Antoni 
Pasdzerny, Józef Proksch, Alojzy Sollich, 
Błażej Sollich, Józef Sollich, Stefan Sol-
lich, Józef Wycisk i Jerzy Wosnitza. 

Opracował P.N.
c.d. w kolejnych numerach GG   

Jak to dawniej  
w kornicach było... cz. 3
dalszy ciąg historii w oparciu o kronikę szkolną kornic
Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego z dniem 1 kwietnia 1907 r. szkoła w Korni-
cach miała drugiego nauczyciela; został nim Karol Kwasny. 

Odznaczony 
Henryk Jeremiasz

Bruno Freiherr von Eickstedt ze związkiem bojowników
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Wielkanocna Procesja Konna Pietrowice wielkie 13 kwietnia 2009 r.

Wystawa Budownictwa Pietrowice wielkie 09 –10 maja 2009 r.

Zjazd motocyklistów Pietrowice wielkie 17 maj 2009 r.

Festyn rodzinny z okazji  
Dnia Dziecka 

Pietrowice wielkie 31 maja 2009 r.

Gminne Zawody Strażackie Maków 7 czerwca 2009 r.

Konny Festyn krowiarki 20–21 czerwca 2009 r.

 Festyn rodzinny Gródczanki 28 czerwca 2009 r.

100-lecie LKS Samborowice  
połączone z Pucharem Wójta Gminy 
Pietrowice Wielkie w piłce nożnej

27–28 czerwca 2009 r.

Dożynki wiejskie krowiarki 23 sierpnia 2009 r.

Dożynki wiejskie cyprzanów 30 sierpnia 2009 r.

Dożynki wiejskie Maków 30 sierpnia 2009 r.

DOŻYNKI GMINNE kornice 6 września 2009 r.

Dożynki wiejskie Pietrowice wielkie 13 września 2009 r.

Dożynki wiejskie Samborowice 13 września 2009 r.

Biesiada dożynkowa Lekartów 19 września 2009 r.

Dożynki wiejskie pawłów 20 września 2009 r.

2. Nie może również zatrzymać ani odho-
lować samochodu na koszt kierowcy, rze-
komo na czas zorganizowania pieniędzy na 
kaucję. Zatrzymanie samochodu, dowodu 
rejestracyjnego lub tablic umotywowane 
stanem pojazdu musi być poparte zrobio-
nym natychmiast badaniem technicznym 
samochodu.
3. Nie należy podpisywać podsuniętych 
przez policję dokumentów w jęz. niemiec-
kim – mamy prawo żądać tłumacza, doku-
mentu w jęz. polskim i kontaktu z konsu-
latem. Dokumenty te, podobnie jak u nas, 
często opatrzone są uwagami „drobnym 
drukiem”, na które w tak stresującej sytu-
acji nie zwraca się wcale uwagi, a które są 
bardzo niekorzystne dla kierowców 
4. Na kwicie pobrania kaucji nie należy 
podpisywać zgody na paragraf 153a  nie-
mieckiego Kodeksu postępowania karne-
go, bowiem jest to zgoda na uproszczo-
ną procedurę sądową, która najczęściej 
prowadzi do zamiany kaucji w grzywnę. 
Niepodpisanie zgody daje prawo złożenia 
własnych wyjaśnień.

achtung, polizei!
Od jakiegoś czasu napływają do nas sygnały od polskich kierowców, iż zatrzymani 
przez policję w Niemczech spotkali się ze stosowaną niezrozumiałą dla nich proce-
durą. Wiele wykroczeń, w Polsce kwalifikujących się do ukarania mandatem, tam 
policjanci kwalifikują do postępowania sądowego. Wtedy zaczynają się problemy, 
bo zazwyczaj funkcjonariusze grożą zatrzymaniem dokumentów, samochodu lub 
wysoką kaucją.

5. Kiedy wina kierowcy jest ewidentna, 
nie należy upierać się przy wykreśleniu 
paragrafu 153a z pobrania kaucji, gdyż za-
sądzona kara może być o wiele dotkliwsza 
niż pobrana kaucja
6. Jeśli konieczne będzie wpłacenie kau-
cji, to nie należy udzielać pełnomocnic-
twa przedstawicielowi niemieckiej policji. 
Do korespondencji podać najlepiej adres 
rodziny lub znajomych w Niemczech. 
Prowadząc korespondencję z niemieckim 
sądem lub jakimkolwiek urzędem należy 
pamiętać, iż formułka „w terminie … dni” 
oznacza u nich nie: datę stempla poczto-
wego, ale moment dotarcia korespondencji 
do urzędu. Dlatego pisma najbezpieczniej 
jest wysyłać listem poleconym i, dodatko-
wo, przesłać faksem.

G.S. – na podstawie  
materiałów -z „Rzeczpospolitej”

Dlatego należałoby wszystkim, zwłasz-
cza podróżującym regularnie na za-

chód, uświadomić kilka ważnych zasad:
1. Niemiecka policja nie ma prawa zatrzy-
mać polskich dokumentów.

terminarz ważnych  
wydarzeń w gminie
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                  ostatki w Samborowicach

zdjęcia do  art. ze s. xx

ostatki  
w Samborowicach

Wodzenie niedźwiedzia Bal przebierańców

zdjęcia do  art. ze s. 15

Barbarze Kapinos dziękuje dyrektor GBP Klasy IV–VI przedstawiły montaż słowno-muzyczny

Klasa II odegrała ciekawą scenkę
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bezpiecznie na drodze

Pani Jolanta Kozłowska, Agata Wittek, Natalia 
Trojańska, Sandra Krupa, Katarzyna Kuligowska, 
Wiktoria Żymełka i Pani Jolanta Burdzy  
– zwycięzcy Turnieju

Pan Konrad Hajdasz, Emilia Strzeduła,  
Malwina Zuber, Martyna Wilczek

Pan Mirosław Otręba, 
Dominik Otręba,  
Jakub Olbrich,  
Adam Zientek

Pani Halina Maślanka,  
Kinga Gotzman,  
Michał Wilczek,  
Daniel Krybus

Artukuł na stronie 14

gołębie 
pocztowe  
– moja pasja

Henryk Nowak 
z wybranymi trofeami

Artukuł na stronie 24


