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Stoły zastawione po
brzegi
W tym numerze:
Stoły zastawione po brzegi
Świat w kropli wody
Bruntal stanął przed nami otworem

W telewizji dużą popularnością
cieszą się programy o charakterze konkursów kulinarnych. Gmina Lubrza już od lat może stawad
z nimi w szranki. Stół
Wielkanocny to coroczna impreza – odbyła się już po raz
dwunasty. (c.d. na str. 2)

Szkoła otwiera podwoje
Dziennikarstwo rodzi się z ciekawości
Zebrania wiejscie, a więc
czym żyją mieszkaocy

Wydawca
(na zlecenie Urzędu Gminy w
Lubrzy):
Wydawnictwo "Pod Tytułem"
Bartosz Sadlioski
ul. Kościuszki 36/2
48-200 Prudnik
e-mail: wydawnictwo@podtytulem.pl
Teksty i fotografie:
Bartosz Sadlioski
Skład:
Urząd Gminy w Lubrzy

Szkoła otwiera podwoje
Trudno
zaprezentowad
placówkę oświatową na sucho,
w teorii. Bliższemu poznaniu
służyd może np. dzieo otwarty.
O tego rodzaju promocję
postarał się Zespół Publicznych
Szkół w Lubrzy. W sobotę, 14
marca można było zjawid się
tam i zobaczyd, co w trawie
piszczy. (c.d. na str. 5)

Potrawy (te obiadowe i te na
słodko) szybko znikały ze stołów. Na zdjęciu Koło Gospodyń
ze Skrzypca

Dziennikarstwo rodzi się
z ciekawości
Na przełomie lutego i marca
miałem przyjemnośd poprowadzid warsztaty dziennikarskie
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dytmarowie. Owocem
tych trzech spotkao są wywiady
przeprowadzone przez czwarto-,
piąto-i szóstoklastistów. Ich
rozmówcami były osoby z Dytmarowa (i nie tylko) piastujące
kierownicze
stanowiska
lub
pełniące społeczne funkcje. (c.d.
na str. 6)

Zebrania wiejskie, a więc czym żyją mieszkańcy
Zebrania wiejskie to stały element pierwszego kwartału roku.
Niedawno odbyły się one we wszystkich jedenastu wsiach gminy
Lubrza. Tym razem nie tylko omawiano bieżące sprawy lub
przedstawiano sprawozdania, ale także wybierano sołtysów. (c.d. na
str. 8)
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Świat w kropli wody
Pierwszy
numer
kwartalnika
"Gmina Lubrza" ma charakter
zapoznawczy. Proponuję przegląd
lokalnych stron internetowych,
które w dzisiejszych czasach stanowią jedno z najważniejszych
źródeł informacji (nie zawsze
aktualnych czy pogłębionych, ale
jednak...). Druga sprawa – podsumowanie
zebrao
sołeckich:
okazja, by dowiedzied się, czym
żyją ludzie, z jakimi problemami
dnia codziennego muszą się zmagad, czy istnieje możliwośd ich rozwiązania, a jeśli tak, to kiedy. I za
ile. Trzecim przekrojowym materiałem występującym w tym
numerze niech będzie zbiór
wywiadów
przeprowadzonych
przez uczniów szkoły podstawowej. Jako, że niedawno w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w
Dytmarowie
prowadziłem
warsztaty dziennikarskie, postanowiłem opublikowad ich pokłosie, a więc wywiady, które uczniowie IV, V i VI klasy przeprowadzili
z miejscowymi urzędnikami i społecznikami. Gdy pytania zadawane
są przez dzieci i młodzież, zwykle
nie brakuje w nich świeżości i naturalnej ciekawości. Można się
o tym przekonad w rozmaitych
programach telewizyjnych; widad
to i tym razem.

Mamy też relacje z dwóch imprez –
Stołu Wielkanocnego oraz dnia
otwartego w Zespołe Publicznych
Szkół w Lubrzy. Wydarzenia znane,
lecz za każdym razem nieco inne. Na
swój sposób także przekrojowe –
mówiące coś więcej o gminie jako
takiej.
Od trzech i pół roku moja praca wiąże
się z mediami lokalnymi, zarówno
prywatnymi jak i samorządowymi.
Prowadziłem
dział
terenowy
"Krajobrazy" w "Tygodniku Prudnickim", pisałem do "Gazety Prudnik24" (przez dwa miesiące byłem
nawet wydawcą), współpracowałem
z "Kronikarzem Gminy Prószków"
i "Wieściami Gminy Komprachcice",
do
dziś
natomiast
publikuję
w "Panoramie Bialskiej". Przez ten
czas nauczyłem się poznawad świat w
kropli wody, obserwowad go przez
pryzmat lokalnej polityki, miejscowego rynku i działao społecznokulturalnych. Jeszcze w czasach studiów, jak wielu młodych ludzi, marzyłem o wielkim świecie; później natomiast nauczyłem się dostrzegad i doceniad drobiazgi, z których przecież
składa się życie.
Sprawy Lubrzy są mi już nieco znane.
Nie chcę więc, by pierwsze słowa mojego
tekstu,
mówiące

Bartosz Sadliński—wydawca i
autor tekstów

o "zapoznawczym charakterze"
odebrane były zbyt dosłownie.
Przez przeszło dwa i pół roku tydzieo
w tydzieo pisałem o tej
gminie. Znam zatem niejednego jej
mieszkaoca, orientuję sie w kalendarzu imprez oraz najważniejszych
problemach.
Jak zwykle w swoim zawodzie,
podstawowym bodźcem będzie
ciekawośd. Chciałbym przybliżad
czytelnikom działalnośd miejscowych organizacji społecznych, historię miejscowości, styl życia ludzi, lokalnych przedsiębiorców
i hobbystów. Chod niejeden pewnie powie, że na poziomie gminy
niewiele się dzieje, już wielokrotnie przekonałem się, że jest inaczej. Śledząc działania tych, którzy
postępują według hasła "żyj globalnie, działaj lokalnie", nie mam
co do tego najmniejszych wątpliwości.

Stoły zastawione po brzegi
W telewizji dużą popularnością
cieszą się programy o charakterze
konkursów kulinarnych. Gmina
Lubrza już od lat może stawad
z nimi w szranki. Stół Wielkanocny
to coroczna impreza – odbyła się już
po raz dwunasty.
Zwykle miała miejsce w niedzielę
palmową, tym razem jednak
organizatorzy zadecydowali o jej
wcześniejszym pojawieniu się na
mapie imprez gminy Lubrza.
Ostatnią
niedzielę
przed
Wielkanocą gospodynie wolały mied

wolną – zaznacza Marian Gul, dyrektor GOK-u w Lubrzy. – Kiedyś
w niedzielę palmową wystawialiśmy
w
kościele
misterium.
Stół
Wielkanocny odbywał się wtedy
w tym samym dniu. Potem grupa
teatralna się rozpadła; impreza
kulinarna została, ale nie było już
powodu, by koniecznie organizowad
ją w niedzielę palmową.

nego) była Lubrza. Później, przez jakiś
czas, odbywał się on za każdym
razem w innej miejscowości. Jednak
trzy lata temu znów osiadł w stolicy
gminy i wygląda na to, że tak już zostanie. Nie wszystkie sołectwa mają
bowiem odpowiednio przystosowane
świetlice czy domy kultury. Tego
rodzaju impreza wymaga w koocu
solidnego zaplecza logistycznego.

Zupa chrzanowa, biała kiełbasa i nie Jedzenie to bardzo wdzięczny sposób
promocji. Jak mówi stare przysłowie –
tylko
przez żołądek do serca. Każdy, kto
Kolebką Stołu Wielkanocnego (jako pojawił się w niedzielę, 22 marca
corocznego wydarzenia kultural- w sali GOK-u, miał szansę się o tym
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przekonad. Już od godziny 11:00
wszyscy ciekawi kulinarnych doznao mieszkaocy gminy (i nie tylko)
mogli przyjśd i się uraczyd.

Przy szkolnym stoliku można
było nabyć rozmaite ozdoby

Jak sama nazwa wskazuje –
impreza utrzymana była w klimacie
świątecznym. O ile zatem trudno
było doszukad się barszczu z uszkami czy ryby w galarecie, o tyle żadnego problemu nie sprawiało
dotarcie do zupy chrzanowej, białej
kiełbasy czy różnorakich potraw
z jajek. Należało jedynie przyjśd
w odpowiednim momencie, zanim
zabrakło. Kto zjawił sie między
12:00 a 13:00 (lub nawet później)
musiał liczyd się z tym, że w niejednej wazie (i niejednym półmisku)
da się już jedynie... poskrobad
chochlą po dnie. Na szczęście
stołów nie brakowało, więc... jak
nie tu, to tam. Można było również zapytad gospodynie, jak przygotowywanie potraw wygląda... od
kuchni (dosłownie i w przenośni).
Trudno mówid tu o tajmnicy – to
w koocu tradycyjne potrawy, serwowane na stołach wielakanocnych
w
domach
u poszczególnych gospodyo.
- Typowy biały bigos śląski na zakwasie z kapusty, do tego zasmażka
na smalcu, kapusta kiszona, kiełbasa (oczywiście swojska, wędzona,
na dymie), to nasze śląskie
tradycyjne danie – opowiada Brygida Hoppe z Nowego Browioca.
- Potrawy przygotowywało łącznie
około dziesięd osób. Każdy coś zrobił w domu, a na samą imprezę
przyjechali przedstawiciele. Tak
naprawdę nie każdy chce i nie
każdy ma czas – trzeba poświęcid
praktycznie całą niedzielę – mówi

Róża Gruna,
Browioca.

także

z

Nowego

Przenieśmy się w okolice stołu przygotowanego przez gospodynie z Dytmarowa.
– Podajemy chrzanówkę wielkanocną
na serwatce, schab pieczony w soli,
kaczkę faszerowaną, karczek faszerowany; do tego jajka, ciasto szpinakowe, tort wielkanocny, chleb wialkanocny – wymienia Ewa Borysiuk, przewodnicząca Koła Gospodyo Wiejskich
w Dytmarowie.

Kto już uraczył się cięższym jedzeniem, mógł sięgnąd po coś
słodkiego. Tu też wybór był szeroki: serniki, pierniki, babki, rozmaite ciasteczka, a do tego kawa, herbata – słowem: czego dusza
(a właściwie ciało) zapragnie. Na
amatorów deserów czekała także
szpajza cytrynowa.
– Typowy śląski deser – zaznacza
Brygida Hoppe z Nowego
Browioca. – Białko, sok z cytryny,
żelatyna, owoce – wymienia nasza rozmówczyni.

Smacznie i estetycznie
W szranki (bo był to konkurs) stanęło
sześd wsi gminy Lubrza (Trzebina,
Słoków, Skrzypiec, Dytmarów, Lubrza,
Nowy Browiniec), po jednej wsi
z gmin: Biała (Chrzelice) i Głogówek
(Racławice Śląskie), a także dwoje
gości zza południowej granicy:
z Osoblahy i miejscowości Divci Hrad.
Kategoria, w której przyznawano
nagrody, była dośd rozbudowana.
"Najpiękniejszy stół wielkanocny –
tradycyjna,
smaczna
potrawa
wielkanocna" – w jednej nazwie kryły
się dwa aspekty całego konkursu.
Z jednej bowiem strony chodziło

Jury musiało dokonać trudnego
wyboru, potrawy dzieliły się jedynie na smaczne i smaczniejsze

o estetykę "stanowiska" danej wsi,
z drugiej – o walory podniebienne
tego, co na nim się znajduje. Gospodynie z poszczególnych miejscowości
prześcigały się jeśli chodzi o barwne
stroje, a także... wystroje; w drugim
przypadku chodzi oczywiście o motywy roślinne, pisankowe i barankowo
-zajączkowe. W koocu – jak
Wielkanoc, to Wielkanoc.
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Co roku na imprezie pojawiają się goście z Czech. Na zdjęciu ekipa z nieodległej od
Lubrzy Osoblahy

Kunszt kulinarny poszczególnych
kół gospodyo oceniało czteroosobowe jury, którego członkom –
jak zażartował na koniec prowadzący Marian Gul (dyrektor
GOK-u) – musiało po degustacji
przybyd parę kilo. W skład komisji
weszli:
Małgorzata
Wrzód
(właścicielka restauracji "Złoty
Róg" w Wawelnie), Łukasz
Zatylny, Paweł Kusber (szefowie
kuchni z hotelu "Arkas" w Prószkowie) i Rafał Chrobak (kucharz
z resteuracji w Monachium).
Wyniki:
I miejsce – Dytmarów
II miejsce – Skrzypiec
III miejsce – Lubrza

Wyróżnieni:
Osoblacha, Trzebina, Słoków,
Nowy Browiniec, Chrzelice, Racławice Śląskie, Divici Hrad
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Bruntal stanął przed nami otworem
W dniach 25-27 marca odwiedziliśmy
tę
popularną
czeską
miejscowośd, oddaloną od przejścia
granicznego w Trzebinie o niecałe 50
km. Atrakcji nie brakowało.

Na rynku w Bruntalu zaświeciło słońce

Bruntal to 17-tysięczne miasto o ponad 800-letniej historii (a więc – pod
względem
instytucjonalnym
–
najstarsze na terenie Republiki
Czeskiej). Leży w pobliżu (wygasłego)
wulkanu oraz największej zapory na
Morawach i Śląsku, nieraz kojarzony
jest żartobliwie z zębatą żabą
(symbolem "twardej krainy", gdzie –
jak mawiają – ziemia zwykle rodziła
więcej kamieni niż chleba). Przez
długi czas miasto prosperowało
dzięki górnictwu, był też okres
prężnego funkcjonowania przemysłu
tekstylnego. Istotnym faktem historycznym jest też zdobycie miasta
przez Zakon Krzyżacki w 1621 roku.
Odwiedziliśmy Muzeum w Bruntalu.
Jego siedzibą jest zamek renesansowo-barokowy (o dyspozycji
nietradycyjnej, bo w kształcie wycinka koła). Znajdują się tam eksponaty
związane z leśnictwem, uprawą
i wyrębem drzew, a także sporo elementów
kulturalnych:
tkaniny
koptyjskie, kolekcja szopek, przedmioty żydowskie, ogromny zbiór biblioteczny, sala łowiecka, liczne obrazy
(w tym przedstawicieli dynastii Habsburgów), wiele ozdobnych mebli,
naczyo i innych przedmiotów. Dużo
przestronnych, wystawnych pomieszczeo, bogato wyposażonych.

Mieliśmy też okazję zobaczyd
lodowy stożek, który znajduje się
w Karlovej Studánce (terenie o podobno najczystszym powietrzu
w całej Europie Środkowej) w pobliżu szkoły oraz urzędu gminy. Niekiedy sięga on nawe 15 metrów,
przybierając
rozmaite
kształty
(w zależności od siły wiatru, mrozu
i promieni słooca), kojarzące się
z ludźmi, przedmiotami itd. Zmienia
też kolory i odcienie, może byd
biały, żółtawy, jasnozielony. Obiekt
najlepiej ogląda się wtedy, gdy
zapada zmrok i zapalają się latarnie.

Mieszczące się w Bruntalu
"Wellness Centrum" przywitało
nas sauną parową, jacuzzi, "rwącą

Chod nie weszliśmy na szczyt
Pradziada, dotarliśmy do jednego ze
schronisk mieszczacych się na trasie, by tam uraczyd się obiadem
i... nieco się ogrzad, gdyż na szlaku
panowała iście zimowa pogoda
(mimo iż rzecz działa się 26 marca).

Obiektyw aż ciągnąć do muzealnych eksponatów

rzeką", zjeżdżalnią oraz po prostu
basenem. W bruntalskim kinie
(wyposażonym w dwie sale
i
oferującym
jakośd
4K)
obejrzeliśmy oscarowy i kontrowersyjny dramat "Ida" (film polski,
napisy czeskie). W jednej z restauracji zakosztowaliśmy z kolei popularnego u naszych południowych sąsiadów bowlingu (a więc
gry w kręgle). Nie obyło się bez
konnej przejażdżki w lokalnej stadninie; niestety pogoda nie sprzyjała – rzecz działa się zatem pod
zadaszeniem. Na koniec odwiedziliśmy bruntalski ratusz i spotkaliśmy
się
z
miejscowymi
(bruntalskimi) władzami.

Pradziad jest najwyższym szczytem
Moraw i Śląska. jego wysokośd nad
poziomem morza to 1491 metrów
(według najnowszych pomiarów –
nawet 1492). Na szczycie znajduje
się wieża telewizyjna z platformą
widokową. Gdy się na nią wdrapiemy, jesteśmy już naprawdę
wysoko (162 metry obiektu plus
oczywiście sam Pradziad). Przy
dobrych warunkach pogodowych
możemy podziwiad panoramę
Jeseników, Wysokie Tatry, Beskidy,
Karkonosze i nie tylko.

W wycieczce, zorganizowanej
w ramach polsko-czeskiego projektu, wzięli udział: Mariusz
Studzienny (Telewizja Opole),
Marcin Krepcio (Forum Nysa),
Maciej Dobrzaoski ("Gazeta Prudnik24"), Bogusław Zator ("GP24"),
Jarosław
Wojdyło
("GP24"),
Bartosz
Sadlioski
("Gmina
Lubrza"),
Anna
Dobrzaoska
(plastyk), Zbigniew Zagłoba-Zygler
(działacz PTTK) oraz Joanna Korzeniowska (Prudnicki Ośrodek Kultury) – koordynatot wycieczki.
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Zamkowa biblioteka robiła
wrażenie
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Szkoła otwiera podwoje
Trudno zaprezentowad placówkę
oświatową na sucho, w teorii.
Bliższemu poznaniu służyd może np.
dzieo otwarty. O tego rodzaju promocję
postarał
się
Zespół
Publicznych Szkół w Lubrzy.
W sobotę, 14 marca można było
zjawid się tam i zobaczyd, co w trawie piszczy.
Jako że pogoda nie sprzyjała jeszcze
festynom na świeżym powietrzu (bo
przecież – w marcu jak w garncu),
rzecz działa się w budynku. Już
w korytarzu na parterze można było
zapoznad się z twórczością artystyczną uczniów. Popularny ostatnimi
czasy decoupage nie ominął także

Były też zajęcia ruchowe - w
tym przypadku taniec, popularne dzisiaj hobby

lubrzaoskiego
zespołu
szkół.
W tajniki wprowadzała Maria
Chałupnik, nauczyciel techniki i informatyki.

można uzyskad poprzez nakładanie
kolejnych warstw lakieru.
Wśród technik plastycznych znalazł
się również qulling, który – jak
sama nazwa wskazuje – opiera się
na kulkach. Chodzi o zrolowany
(przy użyciu specjalnej igły) papier,
który
następnie
skleja
się
(ewentualnie spłaszając najpierw
do kształtu łezki) i tworzy rozmaite
motywy
i obrazki. To także
wdzięczna technika, jeśli chodzi
o pisanki, kurczaczki i wszelkie wielkanocne odniesienia. Zabawa dla
osób cierpliwych i precyzyjnych,
podobnie zresztą, jak opisany
wcześniej decoupage.
Nie obyło się bez malowania
twarzy. W tym przypadku starsze
dzieci malowały młodsze. Dzięki
kolorowym farbom można było
stad się sympatycznym zwierzątkiem lub groźnym zwierzem (jak
nietrudno się domyślid – chłopcy
lubują się w mocniejszych,
spidermanowych
barwach).
Obrazki, które tworzy się wokół
oczu, nosa i ust mogą przybierad
różne formy – tu granice wyznacza
jedynie wyobraźnia.
Inne zajęcia plastyczne (rysowanie,
malowanie, wycinanie, naklejanie,

Butelki, szkatułki, puszki
Decoupage polega na ozdabianiu
przedmiotów za pomocą wzoru
wyciętego z papieru lub serwetki.
W ten sposób można upiększad
rozmaite powierzchnie – drewno,
szkło, metal, plastik, ceramikę
i tkaniny. Popularne są ornamenty
na butelkach, szkatułkach, puszkach,
tacach,
talerzach.
W
Lubrzy
widzieliśmy nawet jajka wielkanocne
wykonane tą techniką (niekoniecznie
takie w rozmiarach tradycyjnej
pisanki). Dobrze zrobiony decoupage
daje wrażenie, że dany motyw zdobniczy (często florystyczny) jest nie
naklejony, a namalowany. Efekt ten

Malowanie twarzy - bez
tego ani rusz!

kolorowanie) toczyły się w swoim
rytmie także w klasach. Dzieciom
pomagali nie tylko nauczyciele, ale
również rodzice – to w koocu
dobry sposób integracji międzypokoleniowej. Rodzic może poczud
wtedy smak powrotu do przeszłości.
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W klasach prezentowano możliwości tablic interaktywnych – ciekawych skądinąd pomocy dydaktycznych. Ekran dotykowy pozwala
uczyd się poprzez zabawę – na różne
sposoby. Dzięki możliwości pisania,
rysowania, przeciągania elementów,
a także – po prostu – rzutowania
obrazu z laptopa na duży ekran –

Z. Małek przedstawił swoją
imponującą kolekcję związaną z Janem Pawłem II, składającą się ze znaczków pocztowych, kopert, a także z numizmatów i dzieł papieża

można czerpad z nauki sporo frajdy,
przy okazji obcując z techniką, która
– dajmy na to – dziesięd lat temu
wydawała się w naszych szkołach
czymś niemożliwym.
Znaczki z Janem Pawłem II
Nie tylko intelektualne czy manualne rozrywki miały rację bytu
podczas
marcowego
dnia
otwartego. Miłośnicy taoca także
znaleźli coś dla siebie. Zresztą:
zajęcia można by mnożyd – granie
w piłkarzyki, układania klocków, granie na keyboardzie, śpiewanie,
a także... jedzenie. Ciast nie brakowało. Każdy, kto wchodził do szkoły,
mógł już z miejsca zapoznad się
z ofertą cukierniczą i zjeśd np. ciasto
marchewkowe. A do tego uraczyd
się kawą lub herbatą. Kawiarenka
zorganizowana została w sali obok.
A zatem – było coś dla duszy, było
coś dla ciała.
W lubrzaoskiej szkole prezentował
się także Zbigniew Małek – prudniczanin, filatelista. Jego kolekcja
obejmuje
imponującą
liczbę
znaczków związanych z Janem
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Pawłem II i jego pielgrzymkami
do Korei, Papui Nowej Gwinei,
Paragwaju, Szwajcarii itd. W zbiorze nie brakuje także kopert
związanych z papieżem Polakiem,
medali oraz dzieł Ojca Świętego,
w tym encyklik, np. "Sollicitudo
Rei Socialis" ("Troska o sprawy
społeczne"), oraz listów apostolskich, np. "Mulieris Dignitatem" ("Godnośd kobiety").
Pasja Zbigniewa Małka zaczęła
się, gdy tylko Polak został pa-

pieżem, a więc w roku 1978. Wtedy
to prudniczanin, już wcześniej parający się zbieraniem znaczków,
sprzedał swoją dotychczasową kolekcję, aby móc zakupid nowe egzemplarze, związane z Ojcem
Świętym. Dziś jego zbiory są już
pokaźne, wręcz imponujące. I ciągle
się rozrastają.
"Dodaj szkołę do ulubionych" – tak
brzmiało
hasło
(opatrzone
uśmiechniętą
emotikoną)
umieszczone
na
plakacie

reklamującym
dzieo
otwarty.
Atrakcji było sporo (nie o wszystkich
napisano w tym materiale), ponadto istniała możliwośd dopytania
o szczegóły oferty edukacyjnej
Publicznej Szkoły Podstawowej
i Publicznego Gimnazjum. Każdy
mógł przyjśd, pooglądad i wyrobid
sobie zdanie. W dobie walki
o ucznia (a dziś ma ona miejsce)
promocja nabiera szczególnego
znaczenia.

Dziennikarstwo rodzi się z ciekawości
Na przełomie lutego i marca miałem przyjemnośd poprowadzid
warsztaty
dziennikarskie
w
Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Dytmarowie. Owocem tych
trzech spotkao są wywiady
przeprowadzone przez czwarto-,
piąto- i szóstoklastistów. Ich rozmówcami były osoby z Dytmarowa (i nie tylko) piastujące kierownicze stanowiska lub pełniące
społeczne funkcje.

radia, internetu i gazet jako takich. Co
było wtedy? Skąd ludzie czerpali wiedzę o świecie? Temat na dłuższe
rozważania – uczniowie jednak dobrze
poradzili sobie z zagadnieniem.
Kolejna sprawa – jakie rodzaje prasy
funkcjonują na rynku? Co tak
naprawdę jest gazetą, a co nie jest? Na
spotkanie przyniosłem sporo różnych
materiałów. Sporną kwestią wśród
dzieci okazało się, czy gazetka rekla-

Podczas pierwszego spotkania
w ramach warsztatów (w środę, 11
lutego) omówiliśmy podstawowe
zagadnienia dotyczące dziennikarstwa prasowego (bo tylko o takim mogę wypowiadad się jako
praktyk, a o to przecież chodzi).
Wspólnie zastanowiliśmy, czym
różni się gazeta od książki. Rzecz
Pismo „Głos Seniora” - jedniby oczywista, a jednak rzadko się
na z pomocy naukowych
nad nią zastanawiamy. A to przecież punkt wyjścia dla dalszych
rozważao, czym jest prasa i na czym mowa jednej z sieci sklepów RTV-AGD
polegają działania związane z jej to także gazeta w takim rozumieniu,
jak inne tytuły, które przyniosłem, np.
tworzeniem.
przyrodnicze "Echa Leśne", publicystyMass media, prasa lokalna i czne "wSieci", katolickie "Miłujcie Się!"
specjalistyczna
czy lokalne: "Tygodnik Prudnicki",
Warto pójśd jeszcze innym szlakiem "Gazeta Prudnik24", "Panorama Bialsi zapytad, jak wyglądał świat ka"; było też pismo dla pao ("Cała Ty"),
"przeddziennikarski", jak przeka- dla osób starszych ("Głos Seniora"),
zywano informacje w czasach, gdy literackie ("Nowa Okolica Poetów") czy
nie
istniały
jeszcze
media wydawane na Uniwersytecie Opolskim
(przynajmniej takie w rozumieniu ("Indeks"). Wystarczy zresztą pójśd do
współczesnym), a tym bardziej ma- pierwszego lepszego kiosku czy salonu
sowe – gdy nie mieliśmy telewizji, prasowego, by przekonad się, jak wiel6

ka różnorodnośd kolorowych gazet
znajduje się w tej chwili na półkach
i stojakach.
Gazeta to nie tylko artykuły. Wspólnie z uczniami wymieniliśmy sobie,
z jakich jeszcze składają się one elementów (mówiąc ogólnie, przekrojowo, gdyż – oczywiście – każda
z nich jest chod trochę inna). Przede
wszystkim banery reklamowe – bez
nich ani rusz. To podstawowe
źródło utrzymania większości gazet
działających na wolnym rynku. Poza
tym – ogłoszenia (także te duże,
urzędowe, np. o przetargach), kondolencje, podziękowania, artykuły
sponsorowane, a także materiały,
które bezpośrednio nie przekładają
się na zysk gazety, ale zwiekszają jej
atrakcyjnośd: ceny paliw, kursy walut, zdjęcie numeru, cytat ze znanej
osoby,
krzyżówka
(i
inne
"przyrządy" do gimnastyki umysłu),
dowcipy, rysunek satyryczny, kącik
poezji (tudzież wierszyk w formie
komentarza do bieżących wydarzeo), kronika kryminalna, wieści
z
urzędu
stanu
cywilnego
(urodzenia, zgony, śluby, rocznice
ślubów), przepisy kulinarne itd.
Obrad dziennikarską perspektywę
Zwykle gazeta posiada również
działy.
Polityka,
gospodarka,
społeczeostwo, sport, kultura – to
tylko przykładowe. Tego rodzaju
usystematyzowanie
widad
zwłaszcza w większych, grubszych
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gazetach, w których już sama
objętośd wymusza większy porządek.
A skoro działy, to także gatunki. Ich
tym bardziej nie brakuje. Artykuł, reportaż, relacja, notka prasowa,
komentarz, felieton, wywiad,
recenzja, sonda uliczna itd. Jest w czym
wybierad. Ważne jest także zdjęcie
prasowe. Mówiliśmy o zasadach fotografowania i fotoedycji. Grunt to
dobry kadr, pokazujący kto, gdzie,
kiedy i co; zdjęcie nie musi byd artystyczne, ma byd poprawne, zrozumiałe,
mające
znaczenie
ilustracyjne (pomijając oczywiście
sytuacje, gdy fotografia jest wartością
samą w sobie, np. w przypadku fotorelacji).
Jak wyszukiwad tematy – to kolejne
zagadnienie i zarazem chyba jedno z
najczęściej zadawanych
dziennikarzom pytao. Przegląd innych mediów (papierowych, internetowych,
radiowych i telewizyjnych) to

Na potrzeby warsztaów połączono uczniów z klas IV, V i VI

podstawa. Poza tym kontakty – warto
mied ich sporo, najlepiej dobrych, tak
aby wiedzied kogo, kiedy i o co zapytad. I trzecia sprawa – byd może
najważniejsza – ciekawośd. Rozglądanie się wokoło i wynajdywanie tematów, przybranie swego rodzaju
dziennikarskiej perspektywy. A potem
już tylko zbieranie materiałów
i porządkowanie ich, dobra organizacja pracy, trochę odporności na
presję czasu, a także dystansu do
różnych,
często
sprzecznych
względem siebie oczekiwao, jakie mają odbiorcy artykułów. Jedno jest
pewne – to praca, w której wciąż coś
się dzieje i która nieustannie generuje
coraz to nowe wyzwania.

Podczas warsztatów na poprzestaliśmy jednak na teorii. Już na
drugim spotkaniu (w środę, 18 lutego) dzieci miały okazję zabawid się
w dziennikarzy. W grupach układały
pytania, które następnie miały
zadad swoim rozmówcom. Wspólnie zdecydowaliśmy, że "na tapecie" znalazły się następujące osoby:
wójt gminy Lubrza Mariusz
Kozaczek, sołtys wsi Dytmarów
Jolanta
Dumaoska,
dyrektor
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Dytmarowie Małgorzata Ruzik,
proboszcz parafii św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Dytmarowie
ks. Alojzy Wojnar, trener Ludowego
Klubu Sportowego w Dytmarowie
Sebastian
Muzyka,
strażak
z Komenty Powiatowej Paostwowej
Straży Pożarnej w Prudniku
Krzysztof Baracz oraz sklepowa
z Dytmarowa Marzena Alter.

dowiedzenia się o plany remontowo-budowlane oraz – ogólnie –
co szef gminy zamierza zrobid
(zmienid) na jej terenie.
Reasumując – częśd pytao dotyczyła życia, przekonao i upodobao
osoby na nie odpowiadającej,
częśd zaś – spraw dziejących się
wokoło, którymi ta osoba się
zajmuje. Odpowiedzi były zwykle
lakoniczne. Poza tym na ogół
udzielano ich na piśmie (zgodnie
zresztą z planem).
Na trzecich zajęciach (w środę, 11
marca) wspólnie wymyślaliśmy
tytuły do przygotowanych już materiałów
i
podsumowaliśmy
warsztaty. Jako że do klasy

Były też niewygodne pytania
Każda z kilkuosobowych grup zajęła
się przygotowaniem pytao dla jednej z wcześniej wybranych osób.
Młodzi dziennikarze nie mieli z tym
zadaniem najmniejszego problemu.
Pytania odzwierciedlały ich autentyczną ciekawośd (a o to przecież –
w dużej mierze – w dziennikarstwie
chodzi). Dotyczyły one przyczyn
objęcia danej funkcji ("Kto wpadł na
pomysł, by wystartowała pani na
sołtysa?"), odczud związanych ze
stanowiskiem ("Czy lubi pan/pani
swój zawód?"), niekiedy spraw historycznych ("Kiedy powstał kościół
w Dytmarowie?"). Pojawiały się też
pytania niewygodne ("Ile pani zarabia?" – padły one dwukrotnie, lecz
indagowani woleli zachowad ten
intrygujący "szczegół" dla siebie).
Niekiedy pytającym chodziło o rozmaite ciekawostki; świetną okazją
był zatem wywiad ze strażakiem,
który niejednego już doświadczył,
a zatem można było dopytad go
o szczegóły akcji. Nieco podobnie
rzecz się miała z panią sklepową.
W tym przypadku pytanie dotyczyło
np. napadu – co wtedy? Rozmowa
z wójtem była natomiast okazją do

7

Pytania do poszczególnych
wywiadów przygotowywane
były w grupach

przyszło wtedy trochę osób nieobecnych wcześniej z powodu
choroby, trzeba było przydzielid
im dodatkowe zadanie. Grupa ta
przygotowała pytania do Piotra
Charczuka, aktora, który w szkole
w Dytmarowie prowadzi warsztaty teatralne. Efekty ich pracy
zostaną
wykorzystane
w następnym numerze naszej gazety,
w
materiale
szerzej
traktującym o wspomnianych
wyżej zajęciach dla młodych
aktorów.
W nastepnym numerze zaprezentujemy również wywiady przeprowadzone przez uczniów w ramach
warsztatów dzienikarskich.
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Zebrania wiejskie, a więc czym żyją mieszkańcy
Zebrania wiejskie to stały element
pierwszego kwartału roku. Niedawno
odbyły się one we wszystkich jedenastu
wsiach gminy Lubrza. Tym razem nie tylko
omawiano bieżące sprawy lub przedstawiano sprawozdania, ale także wybierano
sołtysów.
Zmian na tym stanowisku nie było. W wielu
wsiach nie stworzono nawet okazji, by
miały się one dokonad, gdyż np. Jolanta
Dumaoska rywalizowała z Dumaoską
Jolantą (Dytmarów), zaś Mieczysław
Łętocha
z
Łętochą
Mieczysławem.
Problemy z wyborem sołtysa to znak
naszych czasów – zatrzęsienia chętnych nie
ma (podobnie jak – w ogóle – uczestników
zebrao; dobrze więc, że starzy sprawdzeni
ludzie ciągle chcą piastowad to stanowisko.
Przydomowe oczyszczalnie, eternit, popiół
Tematem powtarzającym się podczas
poszczególnych zebrao był zakup śmieciarki
przez gminę. Wójt wraz z urzędnikami przedstawili swój zamiar i stojące za nim argumenty. Dotychczasowy pojazd do wywozu
śmieci ma już swoje lata (dokładnie: 17)
i mniejszą pojemnośd. Nowa śmieciarka
będzie miała 21 m³ (a więc o 4 więcej od
dotychczasowej). Jej koszt to 650 tys. zł.
Środki pochodzid będą z preferencyjnego
kredytu z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu (można też liczyd na umorzenie
sięgające nawet 20%). Jak zapewnił wójt –
stawka za odpady niesegregowane
(wynosząca obecnie 10 zł) nie wzrośnie
w związku z nowym zakupem, pokrywa
bowiem jedynie koszty odbioru i składowania odpadów. Warto jeszcze dodad, że
nowy wóz przystosowany będzie także do
odbioru popiołu oraz szlaki (żużlu) – jest to
odpad o właściwościach żrących, zaś części
pojazdu
najbardziej
narażone
na
uszkodzenie są wymienialne.
Urzędnicy wspominali także o możliwości
zakupienia dodatkowego pojemnika na
popiół. Używany kosztuje 60 zł., należy
zgłosid się w tej sprawie do Zakładu Gospodarki
Komunalnej
i
Mieszkaniowej
w Lubrzy. Jednocześnie mieszkaocy
miejscowości usłyszeli apel, aby nie wystawiad popiołu w pojemnikach innych niż do
tego przeznaczone, gdyż bardzo utrudnia to
jego zbiórkę.
Temat numer trzy to dofinansowania do

przydomowych oczyszczalni ścieków.
Tym razem do uzyskania było 5 tys. zł,
zaś termin składania wniosków
o dotację minął 13 marca bieżącgo
roku. Łączna pula do rozdania wynosiła natomiast 150 tys. zł.
Zagadnieo natury środowiskowej było
zresztą więcej. Mieszkaocy zostali też
powiadomieni o możliwości uzyskania
dofinansowania (tym razem nie z gminy, a z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu) na usuwanie z dachu
eternitu (zawierającego toksyczny azbest). Zgodnie z przepisami, tego
rodzaju czynności muszą zostad
przeprowadzone do 2032 roku.
Dotacja miałaby pokryd 85% kosztów,
reszta byłaby w gestii właściciela posesji.
I jeszcze jeden związany z ekologią
temat (pokrewny w stosunku do przydomowych oczyszczalni) – zbiorniki
bezodpływowe, potocznie zwane
szambami. Szykuje się ich kontrola –
czy właściciel posesji posiada dokument świadczący, że nieczystości
płynne wywożone są zgodnie z wymogami (przez firmę asenizacyjną).
Wymóg posiadania szamba z certyfikatem lub wspomnianej wcześniej przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga od mieszkaoców przeanalizowania,
z której opcji lepiej byłoby skorzystad.
Hydranty, przepusty, sale spotkao
Z innej już beczki – wójt mówił o wydatkach gminy związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli poza jej terenem (gm. Biała – troje dzieci, gm.
Prudnik – dziewięcioro dzieci). Dla
gminnego budżetu jest to ok. 80 tys.
zł. Jeśli zaś chodzi o wpływy w związku
z sytuacją odwrotną, polegającą na
uczęszczaniu do lubrzaoskich przedszkoli dzieci spoza terenu gminy, wynoszą one 16 tys. zł. (dwoje dzieci
z gm. Prudnik).
W
poszczególnych
zebraniach
wiejskich uczestniczyli (poza – rzecz
jasne – mieszkaocami poszczególnych
miejscowości): wójt Mariusz Kozaczek,
sekretarz
Wioletta
AstramowiczCeglarz, skarbnik Maria Mikołajów,
dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Arkadiusz Win8

nik oraz urzędnik – opiekun danej
wsi. Podczas spotkao poruszano
(oprócz tych już scharakteryzowanych) liczne tematy, którymi na co
dzieo żyją ludzie: drogi, chodniki, studzienki, kanalizacyjne, hydranty,
przepusty, sale spotkao – to tylko
niektóre
spośród
poruszonych.
Poniżej
prezentujemy
przegląd
spraw,
które
wybrzmiały
w poszczególnych miejscowościach
gminy Lubrza (źródło informacji: protokoły z zebrao wiejskich).
Krzyżkowice
Mówiono o śmieciach, które gromadzone są przy wjeździe do wsi,
w miejscu zwanym "pod górką". Teren należy do Agencji Nieruchomości
Rolnych w Opolu, do której gmina
zadeklarowała zwrócenie się w tej
sprawie. Kolejny problem to podtapiana działka, wymagająca zabiegów
melioracyjnych. W tym przypadku
należy najpierw ustalid, kto jest jej
właścicielem.
Trzecia,
podobna
kwestia dotyczyła zamulonego przepustu. Jego oczyszczenie i... odmulenie zostało zapowiedziane na czas,
gdy warunki atmosferyczne zmienią
się na korzystniejsze.
Mieszkaniec wsi wyraził też potrzebę
zwiększenia częstotliwości odbioru
popiołu. Jest szansa na polepszenie
tego stanu rzeczy w związku z zakupem nowego pojazdu do wywozu
odpadów
(rzecz
wspomniana
wcześniej).
Mówiono
także
o zapadającym się chodniku przed
kościołem (w związku z uszkodzeniem
kręgów kanalizacji deszczowej przez
parkujące samochody), a także
o potrzebie remontu budynku, gdzie
znajduje się klub i lokale mieszkalne
należące do gminy.
Wieś Krzyżkowice zgłoszono do
konkursu "40 rodzinnych miejsc
zabaw", któremu patronuje "Nivea",
znana firma produkująca kosmetyki.
Jasiona
Poruszono problem drogi, która nie
jest
odpowiednio
odwadniana,
w związku z czym podczas obfitych
opadów woda spływa z dużą
prędkością
(także
z
wysoko
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położonych
pól
uprawnych),
by
następnie zalegad na jednej z posesji.
Rozwiązaniem byłoby odtworzenie
rowów melioracyjnych (wcześniejsze
zostały zaorane) oraz studzienki kanalizacyjnej. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubrzy zwróci się
w tej sprawie do Stadniny Koni
w Prudniku.
Olszynka
Jeden z mieszkaoców optował za zmianą
tablicy ogłoszeniowej we wsi. Apelował
także, aby zająd się drogami powiatowymi, zwłaszcza tą, która prowadzi do
Józefowa, ponieważ jest ona w fatalnym
stanie (istnieje więc potrzeba nawiezienia kamienia i utwardzenia odcinka).
Ten sam mieszkaniec prosił również, aby
przedstawid mu sprawę przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Potrzebę wycięcia lipy zgłosiła inna
osoba. Drzewo rośnie za posesją tego
pana, na środku drogi, i utrudnia wywóz
śmieci. Z kolei mieszkanka Olszynki poinformowała, że naprzeciw jej posesji
znajduje się zawalona studzienka.
To jeszcze nie koniec spraw terenowych.
Mowa była również o starych drzewach,
które rosną pomiędzy jedną z posesji a
kościołem. Zdaniem zgłaszającej problem – są one stare, zagrażają
bezpieczeostwu i należy je wyciąd.
Na zebraniu pojawił się temat górki przy
drodze do kościoła. Chodzi o ustalenie,
kto jest właścicielem terenu. Na razie
wnioskująca sprzątała ten obszar wraz
z inną mieszkanką. Teraz postuluje, by
zajęli się tym pracownicy interwencyjni.
W tym samym kontekście wybrzmiał
problem wyczyszczenia rowku przy
drodze na boisko.
Tematem była również nieświecąca lampa przy remizie (ciemnośd jako zagrożenie dla osób starszych) oraz częstotliwośd odbierania popiołu.
Prężynka
Poruszono problem drogi transportu
rolnego – czy będzie kontynuowana
budowa z nią związana. Występuje tam
kłopot z dojazdem do posesji. Jeśli zaś
chodzi o inną drogę – pojawił się wniosek o nawiezienie tam kamienia.
Inny mieszkaniec mówił o potrzebie
przycinki lub całkowitego usunięcia po-

suszu (drzew martwych lub prawie
martwych, ale wciąż stojących); rosną
one przy drodze powiatowej i – jak
stwierdził zgłaszający – stanowią
zagrożenie dla jego domu.
Na zebraniu poruszono też temat biogazowni. Tego rodzaju alternatywna
forma wytwarzania energii już kilka lat
temu pojawiła się w kontekście terenu
po
byłej
strzelnicy
wojskowej
w Prężynce. Jak widad (gdy przejeżdża
się drogą nieopodal) biogazowni brak,
przerzedziły się jedynie drzewa wokół
niegdysiejszego wojskowego obiektu.
Trzebina
W rozmowie pojawił się m.in. temat
zbiorników bezodpływowych, a więc
szamb. Jeden z mieszkaoców zapytał,
czy tylko ZGKiM (Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy)
może
zajmowad
się
odbiorem
nieczystości płynnych. Jak się okazało,
może podjąd się tego każda firma, pod
warunkiem, że posiada zezwolenie na
prowadzenie tego typu działalności.
Nie tylko szamba, ale równiez przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały
omówione podczas zebrania. To przecież w chwili obecnej alternetywa:
oczyszczalnie
lub
zbiorniki
bezodpływowe z certyfikatem. Jeśli chodzi
o sprawy środowiskowe – mówiono
także o usuwaniu eternitu z dachu
(temat omówiony na początku artykułu).
Kilka kwestii dotyczyło też cmentarza –
mówiono o opłatach za wodę w tym
właśnie miejscu, a także o dojeździe do
cmentarza i możliwości przeniesienia
kontenerów, które się tam znajdują, na
drugą stronę.
Inne tematy poruszone podczas zebrania to: wycinka gałęzi, koszenie traw
(m.in. koło rzeki), stan mostu, brudny
przystanek przy Wiejskim Domu Kultury, spływająca i tworząca wyrwy woda
(koło boiska), niedziałające latarnie,
zaniedbany skwerek przy kościele oraz
nieposprzątana droga do granicy. Padło
też pytanie, czy istnieje możliwośd
zmuszenia osoby prywatnej do
przycięcia drzew na posesji.

podczas zebrania wiejskiego. Według
zgłaszającego stanowi ona zagrożenie
i należy ją zasypad kamienienm (kliocem
z Dębowca).
Pozostając w temacie surowców – mowa
była również o transporcie ze żwirowni
w Skrzypcu. Chodzi o przejazd przez
most. Obiekt wymaga remontu, a – jak
zwrócił uwagę mieszkaniec wsi – jego
nośnośd to 30 ton. Jak zaznaczył wójt
gminy Lubrza – transport będzie prowadzony przez Trzebinę.
Na tapecie znalazła się sprawa wycinki
drzew, a także wywozu nieczystości.
Mieszkaniec zaproponował, by gmina
dofinansowywała nie tylko przydomowe
oczyszczalnie ścieków (nie każde gospodarstwo domowe spełnia odpowiednie
warunki, by na takową sobie pozwolid),
ale także nowe szamba plastikowe. Pojawiła się też propozycja wybudowania
jednej oczyszczalni dla danego sołectwa.
Mówiono o hydrancie zgłoszonym do
naprawy (usuwanie usterek zaplanowano
na wiosnę), a także o zaległościach, jeśli
chodzi o opłaty za wodę i śmieci (oraz
o wysyłanych w tej sprawie upomnieniach).
I jeszcze jeden temat – prośba mieszkaoców o dofinansowanie inwestycji,
która dotyczy kuchni Koła Gospodyo
Wiejskich. W koocu Wiejski Dom Kultury
w Skrzypcu zajmuje drugie miejsce, jeśli
chodzi o częstośd wynajmu sal.
Słoków
Tu także pojawił się temat przydomowych
oczyszczalni.
Jeden
z mieszkaoców, który posiada już tego
rodzaju instalację, wytłumaczył, jak ona
działa, tzn. jak sprawa wygląda od strony
technicznej, a także związanej z kosztami
i dokumentami.
Zagadnieo środowiskowych jak zwykle
nie brakowało. Arkadiusz Winnik
z Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubrzy, zapytany przez
mieszkaoca o powód małej liczby wydawanych worków, odpowiedział, że
oszczędnośd ta spowodowana jest wykorzystywaniem worków do innych
celów, na co nieraz – zdaniem dyrektora
– decydują się ich użytkownicy.

Skrzypiec
Sporych rozmiarów dziura w nawierzchni – to jeden z tematów poruszonych
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Mówiono także o projekcie przebudowy
drogi na folwarku. Z racji dużych kosztów,

Gmina Lubrza, 48-231 Lubrza, ul. Wolności 73, tel.: 77/407 46 50, e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
które pociąga za sobą to zadanie, będzie
ono rozłożone na lata. Budynek zostanie
wyburzony, ziemia wyrównana, zaś droga
utwardzona
kamieniem.
Nawierzchnia drogi ma byd asfaltowa,
gdyż proponowana przez mieszkaoców
kostka jest – jak zaznaczył A. Winnik –
zbyt droga.
Na spotkaniu pojawił się też problem
nieczynnych studzienek, ze względu na
to, że kanalizacja zapchana jest ziemią
naniesioną z pól. Ma zostad wykonana
droga kliocowa, jednak nie w ciągu
jednego roku, ponieważ jest to koszt
rzędu 100 tys. zł. Na razie teren zostanie
przygotowany pod asfalt i wyrównany;
będą też wykonane obrzeża.
Pytanie mieszkaoca dotyczyło też wody
pitnej. Będzie ona mieszana z ujęcia
w Olszynce oraz Skrzypcu.
Dytmarów
Podobnie jak w przypadku pozostałych
miejscowości, tu także sporo miejsca
poświęcono sprawom środowiskowym.
Pytano, gdzie oddad potłuczone szkło
(np. szyby), poruszono też temat dodatkowych kubłów – do czego będą służyd.
Mowa była o cenach za śmieci (czy
ulegną zmianie), a także gdzie można
oddawad elektrośmieci (zepsute telewizory, lodówki, lokówki czy głośniki),
których – zgodnie z przepisami – nie
wolno wyrzucad razem ze szkłem, plastikiem czy odpadami zmieszanymi.
Nowy Browiniec
Jeden z mieszkaoców zapytał, czy
przedszkole będzie dalej funkcjonowad.
Wójt Mariusz Kozaczek odpowiedział
twierdząco, zaznaczając jednocześnie, że
gdy dzieci oddawane są do przedszkoli
poza gminą, jest to dodatkowe obciążenie dla jej budżetu. Zaapelował tym
samym do zapisywania swoich pociech
do placówki w Nowym Browiocu.
Omówiono również problem dróg dojazdowych do pól, a także sprawę przydomowych
oczyszczalni.
Jeden
z mieszkaców, który posiada już takową
instalację, podkreślił, że jest z niej
zadowolony.
Pojawił się temat kontenera KP7, który
do pewnego momentu znajdował się
w pobliżu sklepu; później natomiast
został stamtąd zabrany. Wójt zapowiedział, że zasięgnie w tej sprawie

wyjaśnieo w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy.
Laskowice
Mieszkaocy poruszyli temat drogi, która
biegnie przez wieś, a która znajduje się
w złym stanie i aż prosi się o naprawę.
Sołtys Mieczysław Łętocha jako priorytet
podał dokooczenie budowy chodnika.
Jeśli zaś chodzi o drogę (rzecz do zrobienia w drugiej kolejności) sporną kwestią
jest wybór odpowiedniej technologii.
Asfalt, frezowanie lub zerwanie całkowicie dotychczasowej nawierzchni (pod
spodem znajduje się kostka granitowa).
Temat i dyskusję z nim związaną zostawiono na następne spotkanie sołtysa
i rady sołeckiej.
Rozmawiano także o tym, kto otrzymuje
nagrody pieniężne za koronę żniwną (są
to osoby, które ją wykonują – do nich
należy odbiór oraz podział nagrody).
Ustalano również, kto tym razem wykona
koronę – w związku z tegorocznymi
dożynkami.
Ustalano, kto w świetlicy zajmie się
sprzątaniem oraz praniem firanek oraz
do kogo należy się zgłosid, aby wynająd
salę. Jak sięokazuje – do Mariana Gula
(z Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy),
natomiast naczynia są własnością Koła
Gospodyo Wiejskich – w tym przypadku
trzeba zatem umawiad się z paniami.

Mariusz Kozaczek mówił o wysokich
kosztach tego rodzaju przedsięwzięcia
(1 km = 1 mln. zł) i niemożności wzięcia
w tym momencie kredytu.
Mowiono także o ochronie przyrody,
instalacji żywołapek oraz powstającym
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, finansowanym – co
zostało podkreślone – z opłat za odpady,
nie zaś z pieniędzy gminnych, jego remont przeciągnie się w czasie, gdyż nie
wszyscy mieszkaocy owe opłaty
umieszczają.
Ponadto – właściwe nawierzchnie ulic
Szkolnej i Dożynkowej będą tworzone
dopiero wtedy, gdy powstanie tam rozbudowa mieszkalna (zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego).

Wykaz sołtysów:
LUBRZA: Emilia Dwierz
SŁOKÓW: Irena Ułan
OLSZYNKA: Stefan Alert
KRZYŻKOWICE: Marian Gul
TRZEBINA: Roman Pilch
DYTMARÓW: Jolanta Dumaoska
NOWY BROWINIEC: Róża Gruna

Lubrza

LASKOWICE: Mieczysław Łetocha

Poruszono temat ul. Nowej Naprawy –
mieszkanka zaproponowała remont nawierzchni na całej długości oraz wskazała
na potrzebę wykonania chodnika.
Mówiono także o braku koszy, ławek
oraz o zarośniętych skwerach i nieusuniętym po zimie piasku. Kolejne
sprawy – brak oświetlenia na ul.
Spółdzielczej i Dożynkowej (w drugim
przypadku chodziło także o nawierzchnię, w pierwszym – o składowisko
odpadów, wyglądające – według
mieszkaoca – bardzo nieestetycznie).
Zapadająca się nawierzchnia na ul.
Szkolnej, brak chodnika na Opolskiej – to
następne kwestie. Pojawił się także
temat
działki
(zaśmieconej
i
zachwaszczonej) przy skrzyżowaniu ulic
Opolskiej i Szkolnej.

JASIONA: Elżbieta Sławek

Jeden z mieszkaoców zaproponował, by
zrobid
kanalizację
i
zbudowad
oczyszczalnię zamiast instalowad przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wójt
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PREŻYNKA: Franciszek Kuchta
SKRZYPIEC: Marek Mikołajczyk

