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Wyśpiewać języki obce
Już po raz trzeci dzieci
i młodzież szkolno-gimnazjalna
miały
okazję
spróbowad
swoich sił w konkursie piosenki
obcojęzycznej, pod – kojarzącym się z telewizyjnym
show – tytułem "You Can
Sing!"
Uczestnicy mogli
wykazad się na dwóch
płaszczyznach – głosowej
i językowej. (cd. na str. 4)

Gmina Lubrza w sieci
Podobno, gdy czegoś nie ma
w internecie, to znaczy, że
nie
istnieje. Sporo osób
bierze to sobie do serca,
także w gminie Lubrza.
Proponujemy przegląd lokalnych witryn, związanych z
sołectwami, organizacjami
społecznymi, urzędami itd.
(cd. na str. 6)
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Podczas przerwy w występach
konkursowych publiczność zabawiał zespół taneczny

Młodzi dziennikarze
zadają pytania
Jak
mogliście
Paostwo
w poprzednim numerze kwartalnika przeczytad– miałem
okazję poprowadzid warsztaty
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dytmarowie.
Tym razem zapraszam do lektury
wywiadów, przeprowadzonych przez młodych
dziennikarzy, które były pokłosiem tychże warsztatów. (cd.
na str. 2)
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Młodzi dziennikarze zadają pytania
Jak
mogliście
Paostwo
w
poprzednim numerze kwartalnika
przeczytad– miałem okazję poprowadzid warsztaty w Niepublicznej
Szkole Podstawowej w Dytmarowie. Tym razem zapraszam do lektury
wywiadów, przeprowadzonych przez młodych dziennikarzy,
które były pokłosiem tychże warsztatów.

Wójt planuje zmiany
Romowa z Mariuszem Kozaczkiem,
Wójtem gminy Lubrza.
Czy zawsze marzył Pan, by zostad
wójtem?
Prawdę mówiąc, nigdy o tym nie
myślałem, nie marzyłem.
Kto lub co wpłynęło na Pana decyzję o kandydowaniu?
Na pewnym etapie mojej kariery
zawodowej, za namową poprzedniej
Pani wójt Anny Jagusiak, postanowiłem kandydowad. Na moją decyzję wpłynęły także inne osoby
z gminy.
Czy w przyszłych wyborach również
zamierza Pan kandydowad?
Myślę, że tak.
Co lubi Pan najbardziej w swojej
pracy?
Najbardziej to, że wszystko, co robię
wraz z moimi pracownikami, zostaje
dla dobra społeczności lokalnej.
Czy bycie wójtem jest trudne?
Nie jest bardzo trudne, ale na
pewno utrudnieniem są przepisy
ogólnokrajowe.
Jakie jest największe wyzwanie,
przed którym Pan stoi?
Bardzo bym chciał, żeby w naszej
gminie zmieniła się gospodarka
odpadami płynnymi, aby wszystcy

mieli szamba z certyfikatem bądź
ekologiczne – tak jak przy waszej
szkole. To wszystko dla środowiska.
Na czym najbardziej Panu zależy?
By powstała turystyka; by zostały
zagospodarowane tereny koło ronda
im. Stanisława Szozdy; by stworzono
sied dającą pracę innym. Następna
sprawa
–
zagospodarowanie
terenów
po byłej
żwirowni
w Skrzypcu i Trzebinie. Słowem:
zwiększenie atrakcyjności naszej
gminy.
Co zamierza Pan zmienid w naszej
gminie?
Chciałbym, żeby przy dwóch
szkołach powstały nowoczesne, duże
place zabaw.
Czy możliwe jest przywrócenie
działalności biblioteki w Dytmarowie?
Raczej na skalę wsi jest to
niemożliwe, ale doposażenie biblioteki szkolnej, by oferowała większe
możliwości – owszem.
Co pan myśli o utworzeniu
gimnazjum przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dytmarowie?
Myślę, że to dobry pomysł, ale
wymaga utworzenia dodatkowego
miejsca do nauki, a to wiąże się
z remontem.
Czy gmina jest w stanie przeprowadzid
zewnętrzną
renowację
budynku szkoły, a zwłaszcza
zabytkowego zegara?
Tak, chcemy to zrobid w tej kadencji.
Jednak na pierwszym miejscu stawiam remont dachu. Jeśli chodzi
o
elewację i zegar, wszystko to jest
możliwe
w
porozumieniu
z wojewódzkim konserwatorem
zabytków.
Kto ustala wysokośd stypendiów
szkolnych i od czego ona zależy?
Wysokośd stypendiów zależy ode
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mnie,
Rady
Gminy
oraz
możliwośdi finansowych. Staramy
się, by tych stypendiów było jak
najwięcej.

Dobrze czuję się w roli dyrektora
Rozmowa z Małgorzatą Ruzik,
dyrektor Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Dytmarowie.
Czy planuje Pani otworzyd
gimnazjum?
Na razie nie planuję, ponieważ
brakuje nam bazy lokalowej.
Czy powstanie plac zabaw przy
szkole?
Tak,
chcielibyśmy,
aby
w najbliższym czasie przy naszej
szkole powstał plac zabaw.
Czy lubi Pani swoich uczniów?
Oczywiście,
że
lubię.
Nie
wyobrażam sobie nauczyciela,
który nie lubi dzieci.
Ile Pani zarabia?
Jest to moja prywatna sprawa.
Czy rozpoczęcie pracy w szkole
było trudne?
Początki zawsze są trudne.
Jak długo pracuje Pani w tej
szkole?
W szkole pracuję 20 lat.
Czy lubi Pani swój zawód?
Tak, bardzo lubię. Praca z dziedmi
daje mi satysfakcję i zadowolenie.
Co zamierza pani jeszcze zmienid
w tej szkole?
Chciałabym
wyremontowad
pozostałe klasy, poprawid wygląd
zewnętrzny szkoły poprzez wykonanie elewacji, a także
zaadaptowad strych na salkę
zabaw dla uczniów.
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Co Pani myśli o uczniach tej szkoły?
Uważam, że jesteście zdolnymi
dziedmi, chętnymi do podejmowania
nowych wyzwao.
Jak się Pani czuje w roli dyrektora?
Rola dyrektora szkoły nie jest łatwa.
Dyrektor odpowiada tak naprawdę
za funkcjonowanie placówki, musi
zapewnid odpowiednie warunki
i bezpieczeostwo wszystkim uczniom. Jednak
pomimo wielu zadao
i problemów, dobrze czuję się w roli
dyrektora.

Poprawa estetyki i integracja wsi
U progu kadencji rozmawiamy
z Jolantą Dumaoską, sołtys wsi
Dytmarów.
Kto wpadł na pomysł, by
wystartowała Pani na sołtysa?
To tylko i wyłącznie zasługa
mieszkaoców
Czy początki były trudne?
Początki były trudne, ponieważ
dopiero poznawaliśmy się nawzajem.
Potrafiliśmy jednak wypracowad
jednomyślnośd, znaleźd kompromis
i wspólnie działad dla dobra naszej
miejscowości. Sołtys z racji pełnionej
funkcji publicznej powinien byd
dostępny dla wszystkich ludzi. Nadal
uczę się słuchad, porozumiewad ze
wszystkimi, łączyd ludzi i integrowad
ich, a nie dzielid.
Czy miała Pani poparcie wśród
rodziny i przyjaciół?
Poparcia wśród rodziny raczej nie
miałam. Bo oni najlepiej wiedzą,
z czym wiąże się funkcja sołtysa –
wiele rzeczy odbywa się kosztem
rodziny. To tak naprawdę praca
społeczna i spora odpowiedzialnośd
za wieś, często za cenę prywatnego
czasu. Trudno nieraz pogodzid nowe
obowiązki
z
wykonywanym
zawodem i rodziną.

Czy cieszyła się Pani zwycięstwem?
Tak, cieszyłam się bardzo, może nie
ze „zwycięstwa", ale z tego, jakim
mandatem zaufania obdarzyli mnie
– już po raz drugi – mieszkaocy
Dytmarowa.

Kiedy skooczy
kościoła?
31.03.2015.

Czy podoba się Pani bycie sołtysem?
Oczywiście, że mi się podoba; chyba się w tym sprawdzam. To, co
robię, spotyka się raczej ze
społeczną aprobatą.

Czy ksiądz ma zamiar kupid nowe
organy?
Mamy stare organy, które trzeba
od czasu do czasu remontowad.

Co jeszcze zamierza Pani zrobid dla
naszej miejscowości?
Wiem, że nie wszystko zostało zrobione i jeszcze wiele rzeczy czeka
na
realizację.
Chciałabym
dokooczyd remont remizy OSP
i doprowadzid do tego, by
funkcjonowała tam sala do spotkao
z młodzieżą. Kolejna sprawa: plac
zabaw dla dzieci – już nawet wiem,
gdzie mógłby byd. Pragnę nadal
działad na rzecz społeczności,
a zwłaszcza integracji wsi, poprawy
jej estetyki i realizacji projektów
związanych z szeroko rozumianą
kulturą.
Czy uważa Pani, że Wójt Panią
poprze?
Moje działania nie miałyby
większego odzewu, gdyby nie
współpraca z władzami gminy.
Tylko przy wspólnym zaangażowaniu mieszkaoców, sołtysa, rady
sołeckiej i władz samorządowych
możliwy jest pełny sukces.

Za co cenimy księdza
Rozmowa z ks. Alojzym Wojnarem,
proboszczem parafii św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Dytmarowie.
Jaka była największa
wiernych w kościele?
500.
Jak długo ksiądz pracuje?
34.
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liczba

się

remont

Ile kosztują pogrzeby?
Dowolna ofiara.

Kiedy powstał kościół w Dytmarowie?
W 1331 roku.
Jakie są najstarsze
kościoła?
Kropielnica.

zabytki

Co
znaleźliście
w
kościoła?
Dokumenty,
stare
banknoty.

kopule
monety,

Czy dużo ludzi się spowiada?
Tak, w okresie Bożego Narodzenia
i przed Wielkanocą.
Czy będą pojemniki na popiół?
Myślę, że tak.
Co proboszcz może jeszcze zrobid
dla kościoła?
Kontynuowad remonty.

Strażak ratuje życie
Rozmowa z Krzysztofem Baraczem
z
Komendy
Powiatowej
Paostwowej
Straży
Pożarnej
w Prudniku oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dytmarowie.
Jaki ma Pan stopieo w swoim
zawodzie?
Starszy ogniomistrz.
Czy Pana praca jest ciekawa i czy
Pan ją lubi?
Moja
praca
to
udział
w zdarzeniach losowych i pomoc
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tym, którzy jej potrzebują. A każdy
wyjazd dotyczy innego rodzaju
akcji. Trzeba byd opanowanym
i posiadad wiedzę, jak udzielid pomocy. Tak, służba spełnia moje
oczekiwania i jestem z niej zadowolony.
Czy często ma Pan poważne
wyjazdy ratownicze?
Poważne? Każdy wyjazd alarmowy
z garażu jest poważny, bo nie wiemy, co będziemy robid w danej
chwili. Np. podejrzenie tlenku
węgla w mieszkaniu oznacza,
że mogą tam zginąd ludzie (wskutek
zatrucia czadem). Wypadek samochodowy – tu z kolei mogą byd ranni, a także
zajdzie potrzeba
uwolnienia osób z pojazdu.
Ilu ludzi uratował Pan w trudnych
sytuacjach?
Z
płonącego
budynku
nie
wyniosłem nikogo, ale uratowane
zostało
(z moim udziałem)
niejedno mieszkanie oraz niejeden
dom wraz z lokatorami.

polegała na dostarczaniu żywności
na zalane posesje przy użyciu łodzi
motorowych, a w późniejszym
czasie – na przepompowywaniu
wody
z zalanych miejsc.
Jak zaczęła się Pana służba
w straży?
Jako młody człowiek miałem już do
czynienia ze strażą, gdyż należałem
i należę do naszej OSP w Dytmarowie. Od 12 roku życia byłem
w Harcerskiej Drużynie Pożarniczej
i tak już poszło – przez MDP aż po
seniorów.
Zawsze
mnie
to
fascynowało – praca w zespole.
Złożyłem więc stosowne dokumenty
do straży w Prudniku i w drodze
weryfikacji zostałem przyjęty.
Czy podczas jakiejś akcji ktoś
zginął?
Jeżeli chodzi o strażaków – nie przypominam sobie takiej sytuacji, ani
też o niej nie słyszałem. Jeśli zaś
chodzi o cywilów, nie ukrywam, że
podczas mojej 17-letniej służby
zdarzały się takie przypadki.

Ile lat służy Pan w straży?
W tym roku minie 17 lat służby.

Rozmowa
z
Marzeną
sklepową z Dytmarowa.

Jakiego towaru musi Pani zamówid
najwięcej?
Alkoholu.
Dlaczego ma Pani takie wysokie ceny
w sklepie?
Ceny uzależnione są od tego, za ile
kupimy towar w hurtowni.
Ile godzin w tygodniu poświęca Pani
pracy?
40-50.
Czy lubi Pani swoją pracę?
Tak.
Czy jest Pani odpowiedzialna
za skradziony towar?
Tak, ponoszę odpowiedzialnośd materialną.
Dlaczego wybrała Pani akurat taki
zawód?
Ze względu na rynek pracy.
Co Pani zrobi, gdy przyjdą bandyci?
Będę się bronid.

Superpraca sklepowej
Którą akcję szczególnie Pan zapamiętał?
W mojej pamięci utkwiła powódź
w okolicach Kiędzierzyna-Koźla,
wtedy z grupą kolegów z pracy
spędziliśmy
tam
kilka
dni.
W pierwszych dniach powodzi akcja

Co robi Pani w czasie wolnym, kiedy
nie ma klientów?
Wykładam towar, sprzątam, a jak
mam czas, to czytam gazetę.

Alter,

Ile zarabia Pani na miesiąc?
Tajemnica służbowa, ale według
mnie za mało.

Proszę wymienic wady i zalety pracy
w sklepie.
Wada jest taka, że trzeba pracowad
w niedzielę. Zaleta – sklep znajduje
się blisko domu.

Wyśpiewać języki obce
Już po raz trzeci dzieci i młodzież
szkolno—gimnazjalna
miały
okazję spróbowad swoich sił
w konkursie piosenki obcojęzycznej, pod – kojarzącym się z telewizyjnym show – tytułem "You
Can Sing!" Uczestnicy mogli
wykazad
się
na
dwóch
płaszczyznach – głosowej i językowej.

Organizatorem był Szkolny Klub
Europejski „Euro-Teens” pod
opieką
Jolanty
Gizy
we
współpracy z Eweliną Sejnowską.
Rywalizacja rozegrała się natomiast w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy w godzinach
rannych, między 9:00 a 12:30.
Jurorzy wytężali słuch
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W zmaganiach wzięło udział 27
uczniów ze szkół podstawowych
w Łące Prudnickiej, Dytmarowie,
Łączniku, Prudniku (SP nr 1) oraz

różnych układach tanecznych. Publicznośd obejrzała również występ
wokalny absolwentki naszej szkoły
Klaudii Wojdyły.
Gdy już nagrody zostały rozdane,
zarówno dzieci, jaki i dorośli udali
się na piknik przy Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy.
Na
pogodę nie można było narzekad.

II miejsce: Amelia Talaga,
kl. III, SP Lubrza
III miejsce: Claudia Mazur,
kl. I, SP Prudnik
Kategoria IV-VI:
I miejsce: Kinga Adamczyk,
kl. IV, SP Lubrza
Aleksandra Kuliszczak,
kl. V, SP nr 1 Prudnik
II miejsce: Magdalena Preusner,
kl. VI, SP Łącznik
Wiktoria Wójtowicz,
kl. IV, SP nr 1 Prudnik
III miejsce: Elżbieta Kowalczyk,
kl. V, SP Lubrza
Maria Małota,
kl. V, SP Łącznik

Dzieci śpiewały po angielsku,
niemiecku i francusku

Lubrzy
(stamtąd
także
gimnazjaliści).
W
repertuarze
znalazły się piosenki z tekstem angielskim, ale także niemieckim
i francuskim.
W jury zasiedli: Rafał Magosz
(muzyk, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej), Tomasz Kanas (także muzyk, instruktor
z
Prudnickiego Ośrodka Kultury) oraz
Jolanta Giza (przewodnicząca jury,
nauczyciel
języków
obcych,
opiekun konkursu).
Poziom był bardzo zróżnicowany.
Nie brakowało dobrze zapowiadających się wokalistów i wokalistek,
częśd osób wystąpiło natomiast
w myśl zasady “śpiewad każdy
może”.
Nie tylko konkursowicze prezentowali się 2 czerwca. W przerwach
występowały dzieci z Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy w prze-

Języki obce i śpiew - na tych polach uczniowie mogli się wykazać

Zwycięzcy konkursu:
Kategoria klas I-III (piosenki podręcznikowe):
I miejsce: Martyna Preusner,
kl. I, SP Łącznik
II miejsce: Antonia Hilscher,
kl. II, SP Dytmarów
III miejsce: Małgorzata Romkowska, kl. I, SP Dytmarów
Klaudia Kłosowska,
kl. II, SP Dytmarów
Kategoria klas I-III (piosenki
rozrywkowe):
I miejsce: Amelia Nosidlak,
kl. I, SP nr 1 Prudnik
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Uczestnikami byli uczniowie z
gminy Lubrza i nie tylko

Kategoria Gimnazjum:
I miejsce: Martyna Rakowska,
kl. IIIa, Lubrza
II miejsce: Jakub Otte,
kl. Ia, Lubrza
III miejsce: Katarzyna Wojdyła,
kl. Ia, Lubrza
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Gmina Lubrza w sieci
Podobno, gdy czegoś nie ma
w internecie, to znaczy, że nie
istnieje. Sporo osób bierze
to sobie do serca, także
w gminie Lubrza. Proponujemy
przegląd
lokalnych
witryn,
związanych
z
sołectwami,
organizacjami
społecznymi,
urzędami itd.
Na początek kilka słów wyjaśnienia. Poniższy przegląd nie zawiera stron prywatnych firm, które
działają (lub po prostu są zarejestrowane) na terenie gminy
Lubrza (temat zrealizuję byd
może w osobnym materiale).
Zrezygnowałem też z opisu stron
facebookowych (tzw. fanpage'y)
oraz youtube'owych kanałów,
niekiedy
jednak
o
nich
wspominając. Nie opisałem także
– czego żałuję – bardzo rozbudowanej strony parafii św. Jakuba
Starszego
w Lubrzy, ponieważ
w okresie, gdy przygotowywałem
materiał, była ona – z jakichś
przyczyn – niedostępna. Do tematu jednak wrócę. Starałem
się dotrzed do wszystkich stron
i opisad je (poza wyżej wymienionymi wyjątkami). Jeśli odkryją
Paostwo, że coś pominąłem,
proszę o kontakt na adres
mailowy dostępny w gazecie.
www.lubrza.opole.pl
Oficjalna strona gminy Lubrza,
prowadzona przez miejscowy
urząd. Już na wejście wita nas
informacja o aktualnej pogodzie
oraz możliwości
skorzystania
z wersji dla słabowidzących.
Stronę cechuje przejrzystośd –
można na niej znaleźd informacje
o godzinach pracy urzędu, numerach telefonów i adresach
e-mail do poszczególnych pracowników,
a także wyszukad
najważniejsze dane statystyczne

(np.
dotyczące
liczby
mieszkaoców) oraz co nieco
o historii (zarówno gminy, jak
i poszczególnych miejscowości:
Słokowa, Jasiony, Trzebiny itd.).
Jest możliwośd skierowania pytania do wójta lub wypełnienia ankiety dotyczącej poziomu satysfakcji petentów.

Strona sołectwa Skrzypiec sporo informacji i aktualizacji

Stronie brakuje nieco
aktualizacji, np. w przypadku danych
odnośnie liczby mieszkaoców,
fotogalerii z bieżących wydarzeo
czy kalendarium. Poza tym wiele
wpisów pełni już rolę historyczną,
dzieje się tak
w przypadku
opisu strategii rozwoju gminy
oraz realizowanych projektów
unijnych. Nie brakuje natomiast
bieżących ogłoszeo dotyczących
terminów składania wniosków
(np.
dotyczących
usuwania
azbestu albo instalowania przydomowych oczyszczalni ścieków),
datach sesji Rady Gminy czy też
rozmaitych szkoleo.
Mamy też sporo odnośników
do innych stron. Chodzi np.
o witryny jednostek organizacyjnych (ZGKiM, GOKSiR itd.),
wirtualnego urzędu (ePUAP),
a nawet sejmu i senatu.
www.skrzypiec.info
Strona
sołectwa
Skrzypiec,
tworzona przez mieszkaoców.
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Główną zaletą strony jest to,
że żyje. Rzecz niby prosta,
a jednak nie tak częsta, gdyż – jak
pokazuje doświadczenie – łatwo
stworzyd
stronę-wizytówkę,
znacznie trudniej zaś prowadzid
stronę-portal.
Mamy tu co nieco o historii
(w tym Skrzypiec na dawnej
pocztówce), są rozmaite atrakcje,
np. link do youtube'owego kanału
czy możliwośd pohasania sobie po
wsi dzięki Street View. Na stronie
znajduje się także rozkład jazdy
autobusów (kilku na krzyż, ale
jednak), harmonogram wywozu
odpadów, a także
informacje
na temat składu i najważniejszych
zadao wiejskich organizacji, takich
jak: Rada Sołecka, Koło Gospodyo
Wiejskich czy Odnowa Wsi.
Możemy także zobaczyd zdjęcie
sołtysa Marka Mikołajczyka.
Dodatkowe elementy witryny to:
pogoda (na teraz, na wieczór i na
noc), a także opis tego, co chod
nie mieści się w samym Skrzypcu,
to jednak mniej lub bardziej go
dotyczy. Chodzi np. o LZS
Dytmarów (można kliknąd na link
do strony), przychodnię (także
w sąsiednim Dytmarowie) czy parafię
św.
Katarzyny
Aleksandryjskiej
(zabytkowy
budynek świątyni mieści się także
w Dytmarowie, natomiast do parafii należą także: Krzyżkowice
i – no właśnie – Skrzypiec). Internauta może poczytad sobie także
o patronce, która zasłynęła jako
wielka obrooczyni wiary chrześcijaoskiej.
Ze strony dowiemy się również
o znajdującym się w Skrzypcu
Wiejskim Domu Kultury (mieści
się tam sala, którą można
wynajmowad i która cieszy się
dużą popularnością).
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www.jasiona.pl
Strona skromna pod względem
grafiki, lecz bogata jeśli chodzi
o treśd. Przeglądając jej zawartośd, trafiamy np. na opis miejsc,
których już nie ma. Są to
(a właściwie: były): restauracja
Kioltyka (nazwisko właściciela)
oraz dom nr 33, w którym
mieszkał
Stanisław
Litwin.
Ot,
przykład
przemijania,
szczególnie bliski w dobie kryzysu
demograficznego
oraz
przemian gospodarczych. Coś
odchodzi, coś przychodzi; chod
nie zawsze.
Jeden z linków to "Msze św.
na żywo". Niestety nie jest
to streaming z Lubrzy (tam
znajduje się kościół parafialny)
lub kaplicy w Jasionie, ale miło,
że twórcy strony pomyśleli
o
podlinkowaniu
witryny
www.ubogadroga.pl, na której
to osoby nie mogące z tych, czy
innych
powodów
przyjśd
do świątyni, obejrzą sobie
transmisję
z
kościoła
w Modzurowie.
A skoro o linkach mowa – na
stronie Jasiony jest ich sporo.
Na Facebooka, Naszą Klasę,
a także do lokalnych gazet czy
portali. Nie brakuje również informacji o dyżurach aptek
(najblisza w Prudniku), a także
o tym, kto jest dzielnicowym dla
terenu Jasiony i jak się z nim
skontaktowad. Twórcy strony
postawili więc
na jej funkcjonalnośd.
Można także zobaczyd skład
Odnowy Wsi oraz Rady Sołekkiej, a także poczytad
o
historii wsi i kościoła. Z kolei
osoby pragnące poznad
progrozę pogody mogą zostad przekierowane
(po
kliknięciu
w odpowiedni link) na jedną ze
stron meteorologicznych.

Witryna Jasiony oferuje też sporo
zdjęd – tych dawnych i tych aktualnych. Jest także filmik.

sporo fotek, dobrej jakości i w sporym rozmiarze, co ułatwia
przeglądanie.

www.laskowice.blogspot.com

Generalnie witryna jest bardzo
kolorowa i przejrzysta, jednak
skromna pod względem ilości
informacji.

Strona funkcjonuje na szablonie
bloga (w serwisie Blogspot).
Poszczególne wpisy są więc dodawane w formie postów. Dowiadujemy się z nich o wydarzeniach
bieżących – kto został sołtysem
oraz które osoby weszły w skład
miejscowej Rady Sołeckiej, kto ile
głosów otrzymał w niedawnych wyborach na wójta oraz jaki jest
obecny skład Rady Gminy.

Strona wsi Laskowice zrobiona
jest na schemacie bloga

Na marginesie strony wyświetla
nam się (nieustannie; nawet, gdy
znajdujemy się na podstronach)
licznik wyświetleo (w dniu pisania
tego artykułu witrynę odwiedziło
już prawie 20 tys. internautów),
a także historia wsi i najważniejsze
informacje
o
niej
(liczba
mieszkaoców, sąsiadujące z nią
miejscowości, odległośd od granicy
itd.). Widzimy również zdjęcie
Krzyża Milenijnego, polecane strone (np. parafii Nowy Browiniec czy
restauracji "Przystao" – wizytówki
Laskowic).
W górnej części strony mamy
trochę galerii zdjęd, związanych
głównie z imprezami, które miały
miejsce w 2010 roku. Chodzi o plener malarski, dożynki, festyn
rodzinny, Dzieo Matki itd. Jest tam
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www.browiniecnowy.kathhost.net
Strona parafialna, martwa już od
dłuższego czasu. Gdy tylko na nią
wchodzimy, widzimy ogromne
zdjęcie kościoła, obok nazwę parafii, jej adres, nr konta oraz
nawisko i zdjęcie proboszcza ks.
Huberta Kuscha (dziś tę posługę
pełni już ktoś inny).
Gdy klikamy w znajdujące się po
lewej stronie przyciski: "Gazetka
parafialna", "Historia parafii",
"Sakramenty
św."
czy
"Aktualności", wyświetla nam
się napis "Strona w budowie" (oraz
niemieckojęzyczny odpowiednik:
"Seite im Aufbau").
Kiedy
natomiast
klikamy
w "Porządek nabożeostw", naszym
oczom ukazują się... bardzo estetyczne wnętrza pomieszczeo (czyżby
plebanii?).
Słowem: strona nie tylko nie
spełnia swojej funkcji, ale wręcz
naraża parafię na śmiesznośd. Dlatego warto by było zdjąd ją
z sieci. Chod nic się na niej nie
dzieje, internauci wciąż mogą ją
odwiedzad. Link do niej znajduje
się bowiem na innych witrynach.
www.nspdytmarow.wodip.opole.
pl
Wchodząc na stronę, poznamy
wykaz podręczników szkolnych
i zasady dofinansowania ich zakupu; dowiemy się, jaki jest plan
lekcji, jak wygląda harmonogram
zajęd pozalekcyjnych (tanecznych,
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teatralnych,
plastycznych,
językowych czy sportowych) oraz jak
kursują autobusy. Możemy poczytad
o
zasadach
funkcjonowania
samorządu szkolnego oraz, jakie
wyzwania niesie ze sobą sześciolatek
idący do szkoły (temat ostatnio na
czasie, z racji wejścia w życie nowych
przepisów).

Wśród przywilejów nie znajdują
się natomiast: zwolnienie ze
sprawdzianu lub kartkówki (nawet
tej niezapowiedzianej).

Jak przystało na współczesną
szkołę – sporo możemy poczytad
o projektach, a także poznad plan
lekcji, skład Rady Rodziców, sukcesy uczniów i wiele innych
Trafimy na linki do artykułów praso- rzeczy.
wych (chod nie wszystkie aktywne),
przeglądniemy trochę zdjęd
i
posłuchamy
próbek
wokalnych
uczniów; zasięgniemy też informacje
o sponsorach i partnerach placówki.
Strona daje możliwośd zaznajomienia się z bazą szkoły, jej ofertą
edukacyjną oraz realizowanymi projektami (które obecnie stanowią znak
czasu).
Strona wsi Jasiona - skromna
graficznie, ale zawierająca wiele

Strona skromna pod względem grapodstron
ficznym, ma jednak sporo podstron,
linków i odnośników. Słowem: jest to
www.zgkim-lubrza.pl
kompendium
wiedzy
o
dytmarowskiej szkole stowarzyszenio- Przejrzysta strona zawierająca
podstawowe informacje na temat
wej.
funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
www.szkolalubrza.pl
w Lubrzy. Można pobrad odpoWita nas cytat z Jana Pawła II: wiednie formularze i poczytad co
"Prawdziwie wielki jest ten człowiek, nieco o obowiązujących stawkach
który chce się czegoś nauczyd"; nas- w zakresie gospodarki odpadami,
tępnie zaczynamy przechadzkę po zimowego utrzymania dróg, goskolorowej stronie,
w podarki wodnej, mieszkaniowej
charakterystycznym
stylu
firmy oraz dotyczącej wywozu nieczy"WebInspiracje".
stości płynnych. Ostatnie zebrania
że
Gdy klikniemy na odpowiedni link, wiejskie pokazały,
możemy
zostad
przekierowani najwięcej pytao i dyskusji rodzą
na YouTube'a, a tam zobaczyd pre- właśnie zagadnienia związane
zentację budynku, szkolnych po- ze środowiskiem.
mieszczeo oraz bazy zewnętrznej Na stronie ZGKiM jest też sporo
(np. w postaci boiska).
zdjęd, np. z robienia boiska
Przechadzając się po witrynie znajdu- w Dytmarowie, wykonywania chojemy też regulamin korzystania ze dnika w Krzyżkowicach, a także
szkolnych szafek oraz zasady losowa- dotyczących przepompowni wody
nia
"szczęśliwego
numerka". i związanych z konkursem "Mistrz
Uczeo-szczęściarz nie jest tego dnia odzysku". Pusta jest tylko
pytany (chyba, że chce), zwalnia się podstrona przetargów.
go z dyżurów w klasie, zaś nauczyciel Można poczytad o kadrze, zanie sprawdza, czy odrobił on zadanie. poznad się ze statutem instytucji,
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a także znaleźd potrzebne numery
telefonów.
www.lzslubrza.futbolowo.pl
Strona
oparta
na
serwisie
www.futbolowo.pl.
Ponadto
skonfigurowana jest z Facebookiem, Twitterem oraz Google+.
Można się zarejestrowad, można
skomentowad materiały wrzucane
na stronę. Witryna przejrzysta
i dynamiczna. Znajdziemy na niej
aktualne informacje na temat
statystyk związanych z klubem,
wyników rozgrywek oraz kadry.
Mamy też strukturę organizacyjną,
historię występów, terminarz,
informację o miejscu, gdzie
odbywają się rozgrywki oraz
przedruki artykułów prasowych
(np. o awansie do A klasy oraz
otwarciu nowego boiska).
Jest zatem możliwośd komunikacji
kibiców z ich klubem, nie tylko
na boisku.
www.lzsdytmarow.futbolowo.pl
Wita nas napis "Wierni, aż do
kooca". Generalnie strona aż roi
się od gęstych, często drobnych
napisów. Oparta jest natomiast na
serwisie www.futbolowo.pl, w ramach którego tworzone są witryny
klubów piłkarskich.
Gdy zarejestrujemy się jako
użytkownicy, mamy możliwośd
typowania wyników. Bez logowania posiadamy natomiast dostęp
do mnóstwa innych
informacji.
Wyniki, statystyki, skład drużyny,
transfery, które się dokonały itd.
Poznajemy harmonogram treningów i terminarz rozgrywek, a
nawet możemy poczytad o historii
wsi Dytmarów.
Jest też możliwośd komunikacji,
a konkretnie korzystania z miniczatu.

