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ŁUKASZ KOŁODZIEJ 
WŁAŚCICIEL

Lato inne niż dotąd 
Dziwne to lato, wcale nie „ogórkowe”. Wydarzeń tyle, że 
żadna redakcja nie musi wyciągać z zakamarków pumy 
biegającej po polach, grafów straszących w pałacowych 
ruinach czy innych niezwykłości.

Bo niezwykłością było już to, że w środku lata odbyły się 
wybory. Na dodatek brakowało im wiele, by móc powiedzieć, 
że przebiegały zgodnie z prawem, więc te 6 tysięcy protestów 

obywatelskich przeciwko uchybieniom w procesie wyborczym gdzieś ciąży 
w gorącym powietrzu tego lata. Do tego ostro w ostatnich dniach doszedł 
powtarzający się temat repolonizacji mediów, tych związanych z zagranicz-
nymi wydawcami, a to dlatego, że pojawia się w nich obiektywna prawda. Jak 
wiadomo, prawda w oczy kole, w tym wypadku rządzących, którzy za wszelką 
cenę postanowili utrzymać władzę. Za wszelką cenę też postanowili wygrać 
te wybory, twierdząc, że COVID jest w odwrocie. Sam premier Mateusz Mo-
rawiecki zachęcał ludzi, że „teraz już nie trzeba się bać tego koronawirusa”. 
No i ludzie przestali się bać, a w konsekwencji bijemy rekordy zachorowań 
i za chwilę przekroczymy tysiąc na dobę. Ale to nie suweren głupi, że ciężkiej 
choroby się nie boi, jak usiłuje teraz przekonywać władza. Ludzie po prostu 
chcą traktować poważnie słowa wypowiadane przez premiera. One, jak widać, 
mają moc, więc władza powinna ważyć słowa i brać za nie odpowiedzialność.

W tym kontekście poruszające są wydarzenia za miedzą, na Białorusi, gdzie 
tego lata zebrały się chmury nad władzą Łukaszenki po sfałszowanych wybo-
rach prezydenckich. Trudno o dokładny scenariusz tego, co tam się wydarzy, 
ale jest pewne, że każda władza kiedyś się kończy, czego żadna władza nie chce 
przyjąć do wiadomości.

Niezależnie od tajfunów i gradobicia, tych w przyrodzie i tych w polityce, 
toczy się zwykłe, codzienne życie, o którym piszemy w tym wydaniu magazy-
nu „Opowiecie.info”. 

Przeczytacie w nim m.in., że małżeństwo Jednorogów wybiera się na zasłu-
żony odpoczynek, a w zarządzie Fundacji Dom zasiądą młodsze osoby, które 
dotychczas już w niej pracowały na rzecz najsłabszych i niepełnosprawnych. 
Polecamy artykuł o Pomologii w Prószkowie, która jest unikatem na skalę 
Europy, czego nikt nie chce jakoś zauważyć. Przeczytacie u nas również o na-
grodzie dla opolskich medyków, a także o tym, że pielęgniarka będzie teraz 
mogła więcej, bo przepisze receptę na jakiś prostszy lek, doradzi pacjentom, 
co uchroni ich przed kolejkami do lekarzy. 

Tematem, który zawsze budzi emocje, są pieniądze, dlatego piszemy o mi-
lionerach, których wcale nie tak mało i w Polsce, i na Śląsku Opolskim. Za-
powiadamy także dwie duże imprezy kulturalne: Opole Songwriters Festival 
i Opolski Festiwal Fotografii. Przeczytacie u nas relację z corocznego Master 
Truck i Tour de Pologne oraz z otwarcia zjeżdżalni nad Balatonem w Dobrze-
niu, gdzie można złapać oddech w środku tego gorącego lata.

Zdjęcie na okładce – fot. Mieczysław Szmańda

Piszemy  
o Was
i dla Was

Codziennie świeża
porcja informacji

w naszym portalu

Opowiecie.info.

Znajdziecie tam

wiadomości

z całego regionu.

MASZ SPRAWĘ?

Napisz lub zadzwoń:

 info@opowiecie.info

 77 400 79 32

Zespół magazynu
i portalu 
www.opowiecie.info
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ZDROWIE

W Polsce z roku na 
rok ubywa lekarzy, 
więc i droga do nich 
stale się wydłuża. 
Aby usprawnić w tej 
sytuacji działanie opieki 
zdrowotnej i ułatwić życie 
pacjentom, wprowadzane 
są zmiany związane 
z delegowaniem części 
lekarskich uprawnień na 
farmaceutów, pielęgniarki 
i położne.

JOLANTA  
JASIŃSKA-MRUKOT

Dzięki temu już przed 
rokiem pielęgniarki 
uzyskały możliwość 

wypisywania recept, choć 
nadal niewielu pacjentów 
o tym wie. Same zaintereso-
wane komentują to z pewną 
goryczą, że nie ma się czym 
chwalić, bo zakres tego, co 
mogą przepisać, jest bardzo 
ograniczony i  zawiera się 
w  leczeniu bólu i  ran oraz 
kontynuacji kuracji zaleconej 
przez lekarza.

– Położna może wypisać 
receptę pod warunkiem, że 
ukończyła odpowiedni kurs 
– podkreśla Anita Golec, 
opolska położna, zastępca 
rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej w Opolu.

Położne mówią, że wcze-
śniej nierzadko było tak, że 
wypisywały receptę, którą 
potem jeszcze raz wypisywał 
i podpisywał lekarz.

– Szkoda, że na tej liście nie 
znalazły się np. leki związane 
z laktacją – dodaje Anita Go-
lec. – Nie możemy ich przepi-
sywać, chociaż ja w zakresie 
kompetencji mam poradnic-

two laktacyjne i udzielanie 
pomocy.

Pielęgniarki i   położne, 
zwłaszcza te z dłuższym sta-
żem pracy, mają bardzo dużą 
wiedzę praktyczną,  więc 
wkrótce uzyskają też moż-
liwość tzw. porady. Oczy-
wiście muszą mieć odpo-
wiednie uprawnienia, a nie 
wszystkie je dotąd zdobyły. – 
Dlatego że nie wszystkie pie-
lęgniarki i położne na etapie 
podstawowego kształcenia 
uzyskały ten zakres wiedzy, 
bo po prostu nie było tego 
w  programie nauczania – 
wyjaśnia Ewa Janiuk, opol-

ska położna i szefowa NZOZ 
„Zdrowa Rodzina”. – Te, któ-
re nie przeszły tego kształce-
nia, muszą ukończyć kursy 
badania fizykalnego czy or-
dynowania leków.

Ewa Janiuk mówi, że kres 
tzw. porad będzie się wią-
zał z  leczeniem ran i bólu. 
– A w przypadku położnych 
jest to ginekologia i onkolo-
gia ginekologiczna – dodaje 
szefowa „Zdrowej Rodziny”. 
– Porada już jest aktem praw-
nym, ale jeszcze brakuje aktów 
wykonawczych i zarządzenia 
prezesa NFZ, jak to ma być 
kontraktowane. Badanie przez 

położną czy pielęgniarkę ma 
być prowadzone w punktach 
ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej oraz POZ.

Położne uważają, że posze-
rzenie zakresu ich uprawnień 
o wypisywanie recept i pro-
wadzenie ciąży fizjologicznej 
to wciąż za mało. Chciałyby 
jeszcze, żeby umożliwiono im 
poradnictwo laktacyjne także 
po ósmym tygodniu życia no-
worodka, kiedy położne roz-
stają się z nim i jego mamą. – 
Bo przecież karmienie piersią 
trwa zdecydowanie dłużej niż 
osiem tygodni – podkreśla 
Anita Golec.

Pielęgniarki i położne  
już wypisują leki, a będą mogły 
jeszcze więcej

Położne chciałyby jeszcze, żeby umożliwiono im poradnictwo laktacyjne. Fot. Wikipedia
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REGION

Wymiana pieca na nowy, 
instalacja centralnego 

ogrzewania, ocieplenie domu, 
wymiana okien i drzwi, mon-
taż baterii słonecznych lub 
pompy ciepła. Nawet 30 tys. 
zł dofinansowania można 
otrzymać na te inwestycje 
w ramach ogólnopolskiego 
programu Czyste Powietrze.

O pieniądze mogą starać 
się właściciele lub współwła-
ściciele domów jednorodzin-
nych lub mieszkań w  bu-
dynkach jednorodzinnych 
z wyodrębnioną księgą wie-
czystą, o dochodzie rocznym 
nieprzekraczającym kwoty 
100 tys. zł.

Pieniądze można dostać na 
wymianę „kopciuchów” na 

nowoczesne źródła ciepła i na 
termomodernizację domu. 
A  także na wymianę okien 
i drzwi (również garażowych), 
instalację odnawialnych źródeł 
energii (kolektorów słonecz-
nych i ciepłej wody użytkowej) 
czy montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła.

Program Czyste Powietrze 
daje możliwość odzyskania 
części poniesionych kosztów. 
Maksymalny możliwy koszt 
przeprowadzonych moderni-
zacji to 53 tys. zł. Jeśli realiza-
cja inwestycji przekroczy tę 
kwotę, pozostałe nakłady mogą 
być dofinansowane w formie 
pożyczki. Minimalny koszt 
dofinansowania projektu wy-
nosi 7 tys. zł. Całkowita dota-
cja może wynosić do 30 tys. zł 
dla podstawowego poziomu 
dofinansowania i 37 tys. zł 

dla poziomu podwyższonego. 
Wnioski do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 

w Opolu można składać dro-
gą elektroniczną w serwisie 
gov.pl i na stronie interneto-
wej WFOŚiGW. AP

Nawet 30 tys. złotych na wymianę ogrzewania

Miejski smog Fot. Tomasz Chabior

PRÓSZKÓW

Do parku przy 
prószkowskiej Pomologii 
sprowadzane były 
egzotyczne na owe czasy 
gatunki roślin. – Józef 
Warszewicz, którego 
imię nosi szkoła, to był 
taki łowca roślin – mówi 
Krystyna Słodczyk, doktor 
nauk przyrodniczych. 
Niestety zabytkowy 
magazyn wody, 
dawna część systemu 
nawadniającego, niszczeje.

ANNA PLEWA

Józef Warszewicz wyjeż-
dżał w podróże geograficzno-
-przyrodnicze i sprowadzał do 
Niemiec nowe gatunki roślin, 
które potem świetnie spraw-
dzały się na rynku. Ludzie je 
kupowali jako zupełną no-

wość. Żeby stworzyć roślinom 
optymalne warunki do rozwo-
ju, w parku na przełomie XIX 
i XX wieku zbudowano sys-
tem nawadniający, który już 
nie działa. Stoją jednak dwa 

budynki hydroforni i basen, 
będący w przeszłości magazy-
nem wody. 

– W tym olbrzymim ba-
senie retencjonowano wodę, 
zwłaszcza deszczową, po to, 

by nią gospodarować – mówi 
Krystyna Słodczyk. – Basen 
ma przepiękny kształt, na-
wiązujący stylem do ogrodów 
francuskich. Jego brzegi w tej 
chwili porosły już krzakami. 

Zabytkowe budowle nie 
zostały ujęte w projekcie re-
witalizacji parku, który gmina 
Prószków chce przeprowadzić 
w partnerstwie ze starostwem 
opolskim.

– Budynek, mimo że archi-
tektonicznie jest bardzo cieka-
wy, podupada, bo na razie nie 
ma na niego koncepcji – mówi 
Marek Zgoda, kierownik go-
spodarczy szkoły. – Jest odda-
lony od parku i nie ma w nim 
ogrzewania. Prowadzi jakieś 
dziesięć metrów w dół, a to 
dlatego, że woda była kiedyś 
pobierana ze studni głębino-
wej, z głębokości 23 metrów. 
Przez swoją specyfikę jest trud-
ny do zagospodarowania.

Tu retencjonowali wodę, zanim 
stało się to modne

Zabytkowa hydrofornia w Pomologii Fot. Krystyna Słodczyk
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Odkomarzanie na przełomie lipca 
i sierpnia przeprowadziła gmina Do-
brzeń Wielki. Dzięki temu komarów 
wieczorami powinno być mniej, co 
uprzyjemni korzystanie z uroków lata.

Zabiegi przeprowadzono wyłącz-
nie w miejscach publicznych, czyli 
na boisku, placach zabaw, przy-

stankach, w parkach, przy dobrzeńskiej 
fontannie, budynkach publicznych oraz 
wokół kąpieliska Balaton. Nie opryska-
no natomiast prywatnych posesji.

Odkomarzanie wykonano metodą 
naziemną. – Możliwa była też metoda 
agrolotnicza, czyli spryskanie naszych 
terenów z powietrza. Jej koszt był jed-
nak bardzo duży, bo wynosił 100 zł za 
hektar, dlatego nie wybraliśmy tego roz-
wiązania – tłumaczy Piotr Szlapa, wójt 
gminy Dobrzeń Wielki.

ZWOLENNICY I PRZECIWNICY
Oprysk przeprowadzono na prośbę 

mieszkańców. Pomysł miał też swoich 
przeciwników. 

– Niektórzy dzwonili do urzędu gmi-
ny i prosili, żeby nie ingerować w naturę, 
a plagę po prostu przeczekać – informuje 
Piotr Szlapa. – Jednak w tym roku komary 
są tak bardzo uciążliwe, że wykonaliśmy 
odkomarzanie. Oczywiście nie wszędzie – 
ze względów finansowych i ekologicznych.

Wszystkie procedury służące zli-
kwidowaniu komarów wykonano tak, 
aby nie zaszkodzić innym owadom, na 
przykład pszczołom, mrówkom, chrzą-
szczom czy motylom. Firma, która prze-
prowadziła odkomarzanie, musiała też 
zadbać o bezpieczeństwo ekosystemów 
zbiorników wodnych z terenu gminy.

ULGA OD KOMARÓW?
Komary w letnie wieczory denerwo-

wały zawsze, ale w poprzednich latach 
nie było ich aż tak dużo. W tym roku 
mają świetne warunki do rozmnażania, 
w czym pomogły deszcze i podtopienia. 
Po wykonaniu oprysku mieszkańcy do-
znają ulgi, szczególnie po zmierzchu.

– Odkomarzanie nie zagwarantuje 
jednak, że znikną wszystkie komary. 

Nieliczne osobniki nadal mogą nam to-
warzyszyć, ale przynajmniej nie będzie-
my mieć do czynienia z całymi rojami 
– mówi wójt.

NIE TYLKO ODKOMARZANIE
Opryski chemiczne to nie jedyny spo-

sób walki z niechcianymi insektami. 
Władze gminy zastanawiają się też nad 
wdrożeniem naturalnych metod walki 
z komarami i kleszczami, które mogłyby 
zaprocentować w przyszłości.

– Można zwalczać larwy środkami 
biologicznymi poprzez iniekcje do zbior-
ników wodnych. Można też ograniczać 
możliwości rozwoju komarów poprzez 
nasadzenia roślin, czyszczenie i sprząta-
nie obszarów zalewowych, konserwację 
rowów melioracyjnych czy montowanie 
budek lęgowych dla jerzyków, które 
zjadają komary – mówi Piotr Szlapa. – 
Warto też informować mieszkańców 
o konieczności wspólnego dbania o naj-
bliższą okolicę poprzez czyszczenie 
przydomowych i ogrodowych zbiorników 
wodnych.

TEKST INFORMACYJNY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

KOMARÓW 
BĘDZIE MNIEJ? 
KOLEJNA GMINA 
POSTANOWIŁA  
JE ZWALCZYĆ

Wiosenne deszcze i podtopienia stworzyły komarom doskonałe warunki do rozmnażania się, czego efektem jest ich duża 
liczebność.  Fot. Mika Mamy/Pixabay
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Opolska Nagroda Jakości 
głównie dla medyków
LAURY

– Los zrządził, że Opolska 
Nagroda Jakości będzie 
uwzględniała w tym 
roku medyków, czyli 
wszystkich tych, którzy 
chronią nas przed 
pandemią – informuje 
Henryk Galwas, 
prezes Opolskiej Izby 
Gospodarczej.

LESZEK MYCZKA

– Opolska Nagroda Ja-
kości jest „córką” Polskiej 
Nagrody Jakości, na którą 
otrzymaliśmy akredyta-
cję. Wszystko zaczęło się 
w 2004 roku – przypomina 
Henryk Galwas, prezes OIG.

Do konkursu zgłaszają 
się sami przedsiębiorcy. – 
Wiadomo jednak, co się sta-
ło. Koronawirus. Już w mar-
cu wiedzieliśmy, że nic 
z tego nie będzie. Pomyśla-
łem jednak, że nie możemy 

siedzieć bezczynnie, tym 
bardziej że to jest element 
naszej działalności zarob-
kowej. Wymyśliłem więc, 
żeby ten świetny szyld, ja-
kim jest Opolska Nagroda 
Jakości, wykorzystać dla 
służby zdrowia – mówi pre-
zes. – Służba zdrowia wzięła 
się za leczenie nas i za wal-
kę z epidemią. Dobrą jakość 
pokazuje nam jej stosunko-
wo łagodny przebieg.

Jak dodaje, to sposób na 
podziękowanie. – Wystąpi-
łem do szesnastu jednostek 
z zapytaniem: czy chcą przy-

stąpić do konkursu Opolskiej 
Nagrody Jakości. Otrzyma-
łem pisemne potwierdzenia 
i podziękowania za pamięć. 
Wystąpiłem więc do woje-
wody, marszałka i prezyden-
ta: mamy szyld i okazję, by 
zorganizować piękną galę 
dla służby zdrowia. W tej 
chwili jesteśmy na etapie 
przygotowań do posiedze-
nia kapituły, która zgodnie 
z regulaminem wyłoni lau-
reatów i wyróżnionych – za-
powiada Henryk Galwas.

OIG ogłoszenie wyników 
planuje na 29 września. 

Wykosili… dno jeziora
TURAWA

Za pomocą specjalistyczne-
go sprzętu skonstruowa-

nego przez naukowców z Uni-
wersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu oczyszczono dno 
średniego z turawskich jezior. 
Jezioro zarosło inwazyjnym 
wywłócznikiem kłosowym. 
Urząd Gminy w Turawie za-
pewnia, że zabieg jest neutral-
ny dla ekosystemu jeziora i nie 
wpływa negatywnie na jego 
bioróżnorodność.

– Na jeziorze średnim 
przeprowadzone zostało ko-
szenie wywłócznika kłoso-
wego – mówi Piotr Dziedzic 
z Urzędu Gminy w Turawie. – 
Zrobiliśmy to, żeby ułatwić tu-

rystom korzystanie z jeziora. 
To jest roślinność inwazyjna, 
która rozwija się bardzo szyb-
ko i jest mocno kłopotliwa.

Występowanie wywłócz-
nika w  jeziorze świadczy 
o czystości i przejrzystości 
wody – roślina pojawia się 
i rośnie w zbiornikach, w któ-
rych woda jest dobrej jakości. 
Dzięki dostępności promieni 
słonecznych do dna zbiornika 
zachodzą procesy fotosyntezy 
pobudzające roślinność do 
rozwoju.

Koszenie wywłócznika 
przeprowadzane jest na jezio-
rze średnim przynajmniej raz 
w roku. Technologię kosze-
nia wodorostów opracowano 
w Instytucie Inżynierii i Bio-
systemów oraz Zakładzie Ma-

szyn i Urządzeń Rolniczych 
Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Poznaniu. Pieniądze na 
przeprowadzenie zabiegów 
urząd pozyskał z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej. AP

Autobus 
pojedzie
częściej

OZIMEK

Kwotę 288 592,50 zł 
gmina Ozimek otrzyma-
ła z  Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych 
o  Charakterze Użytecz-
ności Publicznej. Dotacja 
pozwoli przywrócić na te-
renie gminy pięć linii au-
-tobusowych. Kursy mają 
być uruchomione już od 1 
września: będą całodzien-
ne, od godziny 5 rano w za-
leżności od linii do godziny 
22, z uwzględnieniem linii 
szkolnych. 

Obecnie trwają też pra-
ce związane z przygotowa-
niem planu transportowe-
go. W przyszłym tygodniu 
zostaną ogłoszone prze-
targi na świadczenie usług 
transportowych. Mieszkań-
cy zwłaszcza mniejszych 
miejscowości będą mogli 
dotrzeć środkami trans-
portu publicznego do pra-
cy, szkół, placówek służby 
zdrowia i instytucji kultury.

Fundusz Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych 
o Charakterze Użyteczno-
ści Publicznej jest fundu-
szem państwowym. Gmina 
Ozimek będzie dopłacać 
do tych linii, które okażą 
się deficytowe, 10 procent 
z własnych pieniędzy.

AP

Wiata przystankowa w gmi-
nie Ozimek 

Fot. UGiM w Ozimku

Jezioro w Turawie zwane 
średnim

Fot. prywatne

Gala finałowa Opolskiej Nagrody Jakości w 2019 r. Fot. Leszek Myczka
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REKLAMA

ANNA PLEWA

Miko miał założoną 
obrożę GPS/GSM, 
która przesyłała in-

formacje o miejscu pobytu 
zwierzęcia. W pewnym mo-
mencie przestała nadawać.

– Jeśli obroża przestaje 
przesyłać dane, to znaczy, że 
wydarzyło się coś niedobrego 
– mówi prof. Sabina Pierużek-

Nowak, prezes Stowarzyszenia 
dla Natury „Wilk”. – Tak było 
w przypadku Mika.  Pojecha-
liśmy na miejsce sprawdzić, 
co się stało. Jednak nie odna-
leźliśmy wilka, a jedynie jego 
obrożę zakopaną w ziemi.

Stowarzyszenie poinfor-
mowało policję. Prokuratu-
ra Rejonowa w Kluczborku 
wszczęła śledztwo w sprawie 
zabicia zwierzęcia podlegają-
cego ścisłej ochronie gatun-

kowej i spowodowanie w ten 
sposób znaczącej  szkody 
w środowisku. Śledztwo umo-
rzono z powodu niewykrycia 
sprawców.

– Śledztwo zostało umo-
rzone, mimo że udało się 
ustalić nazwiska osób, któ-
re  przebywały  na ambo-
nach myśliwskich dokładnie 
w tym miejscu i czasie, kie-
dy wilk został zastrzelony 
– mówi prof. Pierużek-No-
wak. – Prokuratura, naszym 
zdaniem, nie wykonała wielu 
czynności niezbędnych dla 
postawienia zarzutów po-
dejrzanym.

Stowarzyszenie złożyło 
zażalenie na postanowienie 
prokuratury w Kluczborku 
o umorzeniu śledztwa. 

Mika zastrzelono, sprawcy 
wciąż bez kary

Miko w Ośrodku Rehabilitacji 
Zwierząt w Napromku 

Fot. Stowarzyszenie 
dla Natury „Wilk”

INTERWENCJA

Wilk Miko został zastrzelony 14 sierpnia zeszłego 
roku w lesie koło Kluczborka, na terenie z trzech stron 
obstawionym myśliwskimi ambonami. Po zastrzeleniu 
zdjęto mu obrożę telemetryczną i zakopano w lesie obok 
Lasowic Wielkich. Śledztwo w sprawie umorzono, 
naukowcy badający wilki walczą o jego wznowienie.
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Wielu młodym ludziom pandemia ko-
ronawirusa uniemożliwiła wyjazd na 
wczasy. Gmina Dobrzeń Wielki zadbała 
o to, żeby wakacje mogli spędzić aktyw-
nie i przyjemnie w regionie.

Na prośbę mieszkańców zwiększo-
no liczbę godzin pracy kompleksu 
boisk Orlik. Wykonano też rewita-

lizację kąpieliska Balaton, a wisienką na 
torcie stała się tam długo wyczekiwana 
zjeżdżalnia wodna. Dzieci i młodzież 
mogą korzystać też z innych gminnych 
boisk, siłowni na wolnym powietrzu 
oraz placów zabaw.

Wszystkie te miejsca są regularnie 
odkażane, a na przełomie lipca i sierp-
nia na ich terenie odbyło się odkoma-
rzanie. – Chcieliśmy urozmaicić dzieciom 
i młodzieży pobyt na miejscu. Jesteśmy 
świadomi tego, że przez koronawirus 
większość z nich nigdzie nie wyjedzie, 

a wakacje to przecież dobry moment na 
aktywny wypoczynek – mówi wójt Piotr 
Szlapa.

Szczególnie dużym zainteresowa-
niem cieszy się kąpielisko Balaton. Ra-
townicy pracują tam codziennie od godz. 
11 do 19 i wtedy też można korzystać ze 
zjeżdżalni. – Jeżeli jest ciepło, to ludzie 
przebywają na plaży od rana do wieczo-
ra. Najwięcej jest ich w weekendy i inne 
dni wolne od pracy – informuje Andrzej 
Duda, ratownik WOPR nad dobrzeńskim 
kąpieliskiem.

Osoby przyjeżdżające nad Balaton 
wypoczywają na powiększonej plaży 
i świeżo wymienionym piasku. Mogą 
też popływać w wodzie. Oczywiście 
największe oblężenie przeżywa nowa 
zjeżdżalnia, ale sporo chętnych korzy-
sta również z odnowionego boiska do 
siatkówki. Część osób gra tam nawet 
w badmintona.

Raz na jakiś czas zjeżdżalnia jest 
jednak wyłączana. – Jest czynna tak 
długo, jak długo bawią się na niej lu-
dzie. Jednak na górze porządku pilnuje 
osoba, która musi czasami odpocząć, 
napić się, pobyć w cieniu. Potrzebne 
są więc chwilowe przerwy – tłumaczy 
Andrzej Duda.

Dużo osób przychodzi też na boisko 
Orlik. W wakacje w dni robocze jest ono 
czynne nie tylko popołudniami, ale tak-
że rano – od godz. 9 do 12. Decyzja o wy-
dłużeniu czasu pracy kompleksu była 
bardzo trafna, ponieważ rano przychodzi 
na niego dużo młodzieży.

– Później  ponownie otwieramy 
o godz. 16 i wtedy też jest sporo chęt-
nych, nawet w deszczowe dni. Im póź-
niej, tym więcej, szczególnie w upały. 
Kulminacja przypada na godz. 19, gdy na 
obiekt wchodzą grupy zorganizowane – 
mówi Maciej Knapik, animator sportu na 
dobrzeńskim Orliku.

Najwięcej młodzieży korzysta z boisk 
w weekendy. – Szczególnie dużo osób 
przychodzi na boisko piłkarskie. Spo-
ro zapaleńców gra też w koszykówkę 
i inne dyscypliny na boisku tartanowym. 
W tenisa grają głównie dorośli, ale cza-
sami przychodzą na niego także rodzice 
z dziećmi – informuje Maciej Knapik.

Regularnie wykorzystywane są też 
inne obiekty sportowo-rekreacyjne. 
Warto tutaj wymienić kluby sportowe, 
które oferują profesjonalne treningi 
lekkoatletyki, tenisa stołowego, piłki 
nożnej i piłki ręcznej. Zagrać można też 
w siatkówkę, szachy i wiele innych dys-
cyplin.

TEKST INFORMACYJNY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

DOBRZEŃSKA MŁODZIEŻ NIE MUSI 
WYJEŻDŻAĆ NA WAKACJE 
– NA MIEJSCU TEŻ JEST DOBRZE!

W słoneczne dni wolne od pracy najwięcej osób wypoczywa nad Balatonem. Zdjęcia: Tomasz Chabior

Na Orliku niedawno załatano ubytki w nawierzchni boiska pokrytego sztuczną tra-
wą i wymieniono siatki na piłkołapach. 
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DOBRZEŃ WIELKI

Otwarcie nowej zjeżdżalni 
i impreza „Z kulturą 
w plenerze” odbyły się 
25 lipca nad kąpieliskiem 
Balaton w Dobrzeniu 
Wielkim. Było głośno 
i wesoło.

TOMASZ CHABIOR

– Wcześniej brakowało 
tutaj takiej zjeżdżalni, dlate-
go cieszę się, że w końcu ją 
postawiono. Jest w sam raz! 
– oceniła Zosia Wodarz z Do-
brzenia Wielkiego.

– Lubię wakacje, wodę 
i pływanie. Nowa plaża jest 
bardzo ładna i często tutaj 
przychodzę. Najbardziej jed-
nak podoba mi się zjeżdżalnia 
– mówił Kacper Korzeniewicz 
z Dobrzenia Wielkiego.

Dla osób, które przyje-
chały nad Balaton, pracow-
nicy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dobrzeniu Wiel-
kim przygotowali kolejne 
spotkanie z cyklu „Z kultu-
rą w plenerze”. Dzieci bawi-
ły się podczas gier, animacji, 

konkursów i zajęć plastycz-
nych.

Z kolei dla obecnych nad 
Balatonem zorganizowano też 
pokaz strażacki, pokaz ratow-
nictwa wodnego i koncert ze-
społu bębnowego Batala Polska. 
Wszystko prowadzili wodzireje, 
a zabawie towarzyszyła muzyka 
puszczana z głośników.

TRZY ETAPY 
REWITALIZACJI

W pierwszym etapie rewi-
talizacji Balatonu poszerzo-
no plażę, wymieniono piasek 
oraz wyremontowano ławki. 
Postawiono też betonowo-
-drewniane leżaki, parasole 
i nowe kosze na śmieci. Drugi 
etap objął nie tylko budowę 
zjeżdżalni, ale także odnowę 
boiska do siatkówki plażowej. 
Pozostała jeszcze trzecia część 
prac, która zakłada budowę 
dwóch wiat przy ognisku obok 
baraków dla ratowników.

Wszystko to odpowiedź na 
prośby mieszkańców i rady so-
łeckiej Dobrzenia Wielkiego. 
– Ludzi jest dziś bardzo dużo 
i to cieszy. Obiekt ma służyć 
naszym mieszkańcom i nie 

tylko im. Mam nadzieję, że 
inwestycja faktycznie jest tra-
fiona, a każdy będzie szanował 
wszystko, co tutaj powstało, od 
nowych ławek aż po zjeżdżal-
nię – podkreślał Piotr Szlapa, 
wójt gminy Dobrzeń Wielki.

Pierwszy etap prac na ką-
pielisku sfinansowano z bu-
dżetu gminy i Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020. Fundusze na 

drugą fazę rewitalizacji Ba-
latonu pozyskała OSP w Do-
brzeniu Wielkim. Jej człon-
kowie zgłosili swój projekt 
do Urzędu Marszałkowskiego 
Woj. Opolskiego za pośred-
nictwem stowarzyszenia LGD 
„Stobrawski Zielony Szlak”. 
Podobnie ma być z  trzecią 
fazą, ale tym razem dotację 
pozyskają strażacy ochotnicy 
z Dobrzenia Małego.

Kąpielisko Balaton 
doczekało się 
zjeżdżalni

W dzień otwarcia pod zjeżdżalnią ustawiała się długa kolejka osób chcących wypróbować nową atrakcję. Zdjęcia: Tomasz Chabior

Otwarcie zjeżdżalni połączono z imprezą „Z kulturą w plenerze”, zor-
ganizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
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Tym razem scenę opol-
skiego amfiteatru opa-

n ow a l i  n i e  mu z y c y,  a l e 
przedstawiciele środowi-
ska przemysłu i   biznesu. 
A mowa o 41. edycji Startup 

Mixera, który tym razem 
odbył się pod hasłem wyjąt-
kowo wakacyjnym – „Siesta”. 
W wydarzeniu, które skupia 
tradycyjnie praktyków, ale 
i wszystkich zainteresowa-
nych przedsiębiorczością, 
udział  wzięło tym razem 

trzech twórców opolskich 
startupów, czyli nowych po-
mysłów biznesowych. Swoje 
startupy zaprezentowali wła-
ściciele nowo utworzonych 
firm: Ogarniemy To, Pink 
Planter oraz eNorma. Orga-
nizatorzy – Park Naukowo-

-Technologiczny – zaprosi-
li także gości specjalnych: 
założyciela Biura Mówców 
Spice Michała Kasprzyka 
i  trenera biznesu, doradcę 
zawodowego oraz wykładow-
cę akademickiego Grzegorza 
Rippela. AK

O biznesie debatowali na… sjeście

O startupach rozmawiano w amfiteatrze. Grzegorz Rippel, jeden z gości specjalnych
 Zdjęcia: Marcel Niesłony, Grzegorz Janecki

Trwający remont i termomodernizacja w budynku Urzędu 
Gminy w Murowie może potrwać nawet do końca przyszłe-
go roku. Mieszkańcy załatwią swoje sprawy w tymczasowej 
siedzibie – przy podstawówce w Zagwiździu.

Po szybkim i sprawnym rozpoczęciu prac roboty muszą 
zostać wstrzymane. Okazało się, że w trakcie prac roz-
biórkowych ujawniono nadpalenia drewnianej konstruk-

cji dachu, w jego głównej, kalenicowej części.
– To prawdziwy cud, że dach wytrzymał i nie doszło do tra-

gedii – mówi Michał Golenia, wójt gminy. – Prawdopodobnie 
w przeszłości doszło tu do ukrytego pożaru. Tak przypusz-
czają specjaliści, a informację tę częściowo potwierdzają star-
si mieszkańcy, którzy pamiętają pożar budynku, ale z innej 
strony.

Urzędnicy zapowiadają, że prowadzenie dalszych prac wy-
maga sporządzenia nowego projektu budowlanego, uwzględ-
niającego wymianę konstrukcji dachu i uzyskanie wszystkich 
niezbędnych uzgodnień. – A to wiąże się z czasem i wyższymi 
kosztami. Początkowo termomodernizacja miała nas koszto-
wać 700 tys. zł. Teraz do tej kwoty trzeba założyć 1,5–2 mln 
zł więcej na nowy projekt i przebudowę budynku. Chcemy po-
starać się o wyższe dofinansowanie remontu z UE – tłumaczy 
wójt. – To dla nas ogromny wydatek. Inwestycja, a z nią cena 
rośnie drastycznie przez całkowitą przebudowę.

Przypomnijmy, że budynek UG pochodzi z połowy XIX 
wieku i od początku mieszkali w nim właściciele lokalnego 
tartaku. – Urząd ma swoje lata, stąd nie wszystkie elemen-
ty budynku spełniają wymagania BHP i przeciwpożarowe. 

Musimy zapewnić wentylację mechaniczną, doświetlenia po-
mieszczeń, zabezpieczyć drewniane stropy ognioodpornymi 
płytami, wybudować nową klatkę schodową – wylicza wójt.

W związku z tym Urząd Gminy w Murowie w dalszym ciągu 
pracować będzie w tymczasowej lokalizacji – przy Szkole Pod-
stawowej w Zagwiździu.

TEKST INFORMACYJNY GMINY MURÓW

REMONT URZĘDU POTRWA DŁUŻEJ, 
NIŻ PLANOWANO

Urząd Gminy w Murowie Fot. prywatne
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Te niepozorne ptaki szczególnie 
w okresie lęgowym odławiają 
kilkakrotnie więcej owadów, niż 
same są w stanie zjeść. To między 
innymi dlatego opolski ratusz 
planuje kupić kolejne budki dla 
jerzyków. Obecnie jest ich już 420.

ANNA PLEWA

Jerzyki są najlepszymi sojusznikami 
człowieka w walce z plagą komarów. 
Jeden jerzyk w ciągu dnia potrafi upo-

lować nawet 20 tys. komarów.

– Przy tak dużej liczbie komarów 
w mieście prawdopodobnie głównym 
składnikiem diety jerzyków są właśnie ko-
mary. Mają więc znaczny wpływ na ogra-
niczenie ich populacji – mówi Dariusz 
Król z biura prasowego opolskiego ratusza.

Choć jerzyki objęte są całkowitą 

ochroną gatunkową, często niszczy się 
ich stanowiska lęgowe. Ptaki te gniaz-
dują m.in. w otworach wentylacyjnych 
i szczelinach wysokich budynków. Bywa, 
że w czasie remontów i termomoderni-
zacji otwory są blokowane. Zdarzały się 
przypadki, że zamykano setki ptaków, 
doprowadzając do ich śmierci.

Jak wygląda sytuacja tych ptaków 
w Opolu?

– Populacja jerzyków nie wydaje się 
u nas zagrożona – uważa Dariusz Król. 
– Szczególnie centrum miasta, gdzie 
znajdują wiele szczelin w murach, pod 
dachówkami i w zakamarkach budynków, 
jest dogodnym dla jerzyków miejscem do 
życia.

Obecnie na terenie Opola rozmiesz-
czonych jest 420 budek lęgowych dla je-
rzyków. Podczas corocznego przeglądu 
okazało się, że zasiedlonych jest tylko 151 
z nich. Dariusz Król zapewnia jednak, że 
jest to dobry wynik w pierwszym roku 
po montażu. Jerzyki potrzebują dwóch, 

trzech lat, żeby przekonać się do zasie-
dlenia budki.

Na przyszły rok przewidziany jest 
szczegółowy monitoring wszystkich bu-
dek lęgowych dla ptaków znajdujących 
się na terenie miasta, w tym również tych 
dla jerzyków. Urząd miasta planuje też 
kupno kolejnych.

Jerzyki pomogą w walce z komarami

Młody jerzyk Fot. Marta Węgrzyn

REKLAMAW Grabinie pszczoły 
miały swoje święto
NIEMODLIN

Wielki Dzień Pszczół obchodzono podczas festynu or-
ganizowanego 8 sierpnia w Grabinie. Podczas imprezy 

zwracano uwagę na ogromną rolę pszczół miodnych w przyro-
dzie, m.in.  przedstawiając produkty pszczele, wskazując spo-
soby ochrony tych pożytecznych owadów przed zagrożeniami. 
Uczestnicy wysłuchali prelekcji doświadczonego pszczelarza, 
podziwiali wystawę sprzętu pszczelarskiego i demonstracyjnego 
ula z żywymi owadami. Nie zabrakło zabaw dla dzieci, wystę-
pów artystycznych i loterii fantowej. 

Na wydarzeniu bawiło się ponad 100 osób, w tym duża grupa 
z Koła Pszczelarzy w Niemodlinie, które było partnerem sto-
warzyszenia Integracja w organizacji festynu. Festyn współfi-
nansowany był przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. JO

Fot. Piotr Gwóźdź / Zofia Wolak
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Teraz cmentarz jest 
chroniony prawem 
i podlega opiece 
konserwatorskiej. 
Nekropolia, także ze 
względu na swoje 
położenie przy głównej 
arterii komunikacyjnej, 
mogłaby być wizytówką 
miasta. – Potrzebny jest 
plan renowacji całego 
cmentarza – mówi Rafał 
Bartek, przewodniczący 
Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców na 
Śląsku Opolskim.

ANNA PLEWA

Tymczasem każdego roku 
z cmentarza znikają ko-
lejne nagrobki, w fatal-

nym stanie jest też cmentar-
na kaplica, która jest obecnie 
własnością prywatną. Według 
Rafała Bartka miasto ma in-

strumenty, za pomocą których 
może wpływać na właściciela 
kaplicy. Na przykład wykonu-
jąc remonty zastępcze, który-
mi następnie obciąża się wła-
ściciela.

– Trzeba zadać sobie pyta-
nie: czy patrzymy, jak kaplica 
niszczeje, czy ze względu na 
to, jaką to miejsce ma wartość 
dla naszego miasta, wykonu-

jemy remonty zabezpieczające 
– mówi Rafał Bartek. – Doce-
lowo chcemy cmentarz ura-
tować, bez względu na to, kto 
dzisiaj jest właścicielem.

Co na to ratusz? – Kapli-
ca nie jest własnością mia-
sta – mówi Katarzyna Obor-
ska-Marciniak, rzeczniczka 
opolskiego ratusza. – Nie ma 
możliwości, żeby za pienią-
dze publiczne remontować 

obiekty, które są własnością 
prywatną, zwłaszcza bez zgo-
dy właściciela. Prawo na to nie 
pozwala.

I jak dodaje, miasto przy-
gotowuje się do pozyskania 
funduszy zewnętrznych.

– Dzięki nim moglibyśmy 
kompleksowo prowadzić pra-
ce na terenie cmentarza – za-
pewnia rzeczniczka. – W tym 
celu Zakład Komunalny przy-
gotowuje koncepcję rewitali-
zacji. Mając gotową dokumen-
tację, będziemy mogli sięgnąć 
po środki, gdy tylko pojawi się 
taka możliwość.

Rafał Bartek przypomi-
na, że Opole swój obecny 
kształt zawdzięcza końcówce 
XIX i początkowi XX wie-
ku. – Wtedy miasto uzyskało 
kształt, który znamy do dnia 
dzisiejszego, np. układ głów-
nych ulic. Do tej historii przy-
czynili się ci, którzy zostali na 
tym cmentarzu pochowani – 
podkreśla.

Cmentarz przy Wrocławskiej 
już w rejestrze zabytków

Kaplica na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej Fot. prywatna

OPOLE

Budowa kładki pieszo-ro-
werowej nad Kanałem 

Ulgi dobiega końca. Obec-
nie tr wają prace wykoń-
czeniowe. Prezydent Opola 
Arkadiusz Wiśniewski za-
proponował, by most nosił 
imię legendarnego kolarza z 
podopolskich Niwek, Joachi-
ma Halupczoka.

Ten wybitny kolarz, zanim 
skończył 21 lat, był już wicemi-
strzem olimpijskim, mistrzem 
świata i mistrzem Polski. Karie-
rę Achima przerwała choroba. 
U sportowca zdiagnozowano 

arytmię serca, która przekreśliła 
jego kolarską przyszłość.

Całkowicie jednak ze spor-
tu zrezygnować nie potrafił. 
5 lutego 1994 roku miał być 
bramkarzem podczas ama-
torskiego meczu piłki nożnej 
halowej w Opolu. Zasłabł 
podczas rozgrzewki. Mimo 
reanimacji zmarł w drodze do 
szpitala z powodu niewydol-
ności krążeniowej. Miał 25 lat.

– Do dziś pamiętam emocje, 
jakie przeżywałem, kiedy kibi-
cowałem jego startom, szcze-
gólnie te z mistrzostw świata 
we Francji, gdzie zdeklasował 
konkurencję – pisze Arkadiusz 
Wiśniewski na Facebooku.

Prezydent zapowiedział, że 
na sierpniowej lub wrześnio-
wej sesji przedstawi radnym 
projekt uchwały w sprawie 
nadania mostowi imienia Jo-

achima Halupczoka. Oficjal-
ne otwarcie mostu zapowia-
dane jest na wrzesień. Ma się 
odbyć z udziałem rowerzy-
stów. AP

Wybitny kolarz może zostać  
patronem mostu nad Kanałem Ulgi

Kładka pieszo-rowerowa nad Kanałem Ulgi Fot. MZD w Opolu
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30 lat doświadczenia

Zakład Usług Transportowo - Sprzętowych RUDATOM 
ul. Zawadzka 10, 46-020 Kępa
tel. 77 / 456 86 77, 602 574 783
e-mail: biuro@rudatom.eu

W ofercie:
• roboty ziemne
• roboty rozbiórkowe
• usługi transportowe
• usługi sprzętowe
• sprzedaż materiałów sypkich

Skontaktuj się z nami

REKLAMA

REGION

Taka kwota przeznaczona 
jest na modernizację, 
przebudowę bądź 
doposażenie świetlic 
wiejskich czy domów 
kultury w gminach 
województwa opolskiego. 
Dofinansowanie na ten 
cel, przekazane przez 
marszałka województwa 
opolskiego, pochodzi 
z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

LESZEK MYCZKA

Już podpisano umowy z 24 
beneficjentami – 19 samo-
rządami gmin oraz 5 in-

stytucjami kultury. Dofinanso-
wanie tych projektów z PROW 
wyniesie 8,5 miliona złotych. 
A na uwolnienie pieniędzy cze-
ka jeszcze jeden projekt.

– Wiejskie instytucje kul-
tury w przyszłości powinny 
poszerzyć swoją działalność, 
m.in. o całodzienne wspar-
cie dla seniorów – uważa 
marszałek Andrzej Buła. – 
Podpisane umowy to bardzo 
konkretna radość dla wszyst-
kich. Bardzo ważne jest stwo-

rzenie miejsc, w których chcą 
spędzać czas ludzie zarówno 
młodzi, najmłodsi, jak i nieco 
starsi.

Zdobyte pieniądze cieszą 
szefów ośrodków kultury. – 
Będziemy, jak dotychczas, 
organizować spotkania – 
mówi zadowolony z  pod-

pis ane j  umow y Tadeusz 
Bezwerchny, dyrektor GOK-
-u w Świerczowie.  – Więk-
szoś ć  śro dków unijnych 
pokazała, że nasze miejsco-
wości i wioski są coraz ład-
niejsze. To jest nasza druga 
duża inwestycja. Wcześniej 
budynek przeszedł termo-
modernizację, a dodatkowo 
wyremontowaliśmy jedena-
ście świetlic i oddaliśmy je 
mieszkańcom – wylicza.

Burmistrz Niemodlina Do-
rota Koncewicz nie ukrywa, że 
skorzystała z kolejnego pro-
gramu unijnego. – Polska wieś 
bardzo się zmienia. Mieszkań-
cy Roszkowic bardzo oczekują 
tej inwestycji. Chcemy stwo-
rzyć w tym miejscu ofertę bi-
blioteczną, poszerzyć dostęp 
do wirtualnego świata – do-
daje burmistrz.

Więcej czytaj na 
www.opowiecie.info

18 milionów na ośrodki kultury

Przebudowę czeka m.in. budynek świetlicy wiejskiej w Chróścicach 
za blisko 282 tys. zł. Fot. GOK w Dobrzeniu Wielkim
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MAJĄTEK

Milionerzy są wśród nas 
i to wcale nie jest jakaś 
rzadkość. Dane z Izby 
Administracji Skarbowej 
wskazują, że tylko 
w samym Opolu jest 130 
milionerów (czyli jeden 
na tysiąc mieszkańców), 
a w powiecie opolskim 
92. Do tego liczba 
majętnych ludzi w naszym 
województwie ciągle 
rośnie.

JOLANTA  
JASIŃSKA-MRUKOT

Jak informuje Izba Ad-
ministracyjno-Skarbowa 
w  Opolu, w  2018 roku 

w naszym województwie licz-
ba osób z dochodem powyżej 
1 mln złotych wynosiła 530 
osób. Rok później liczba opol-

skich milionerów zwiększyła 
się o 56 – do 586.

Dane z Izby Administracji 
Skarbowej w Opolu wskazu-
ją, że milionerzy to głównie 
przedsiębiorcy, a nie zarabia-
jący na operacjach na rynku 
kapitałowym. Wśród nich na 
pierwszym miejscu są m.in. 
przedsiębiorcy branży bu-
dowlanej, za nimi plasuje się 
transport krajowy i między-
narodowy, a potem właścicie-
le salonów samochodowych 
i  firm z  branży stolarstwa 
okiennego.

Wśród tych 586 milione-
rów jest tylko dziewięciu, któ-
rzy swój majątek zbili na ryn-
ku kapitałowym, co przeczy 
nieco stereotypom, że obec-
nie szybko dorobić się  można 
tylko na giełdzie. Choć 2019 
w ogóle musiał być dobrym 
rokiem dla naszych graczy 

giełdowych, bo liczba milio-
nerów wśród nich wzrosła 
w porównaniu z 2018 aż o sze-
ściu. Czyli o dwieście procent! 
Wyróżniamy się tym bardzo, 
bo ogólnie w Polsce liczba 
osób, które w minionym roku 
dorobiły się majątku z sześcio-
ma zerami na rynku kapitało-
wym, spadła w porównaniu 
z 2018.

W całej Polsce jest 34,8 tys. 
milionerów, to znaczy tyle 
osób zarobiło w 2019 roku 
milion złotych bądź więcej. 
W porównaniu z 2018 rokiem 
ich liczba wzrosła o 10,2 proc. 
I  podobnie jak w  naszym 
województwie, prym wiodą 
przedsiębiorcy. Najwięcej, 
bo aż 8,7 tysiąca milionerów 
mieszka na Mazowszu. Na 
drugim miejscu jest woje-
wództwo łódzkie, gdzie w mi-
nionym roku liczba krezusów 
wzrosła o 16 proc. Na miejscu 

trzecim, ku pewnemu zasko-
czeniu, znalazła się Lubel-
szczyzna, gdzie ten wzrost 
wyniósł 14,8 proc. W ogóle 
wschodnia Polska odrabia za-
ległości w bogaceniu się, bo 
na Podkarpaciu liczba milio-
nerów wzrosła o 17 proc., a na 
Podlasiu – o 13,3 proc.

A jak zmienia się styl życia 
osób, których majątek rośnie 
i stają się milionerami? Z ob-
serwacji „Opowiecie.info” wy-
nika, że niewiele. Żyją tak, jak 
żyli rok, dwa i trzy lata wcze-
śniej. W przeciwieństwie do 
milionerów z totka, którzy po 
wygranej szastają pieniędzmi 
na prawo i lewo.

Ciekawe będą dane do-
tyczące liczby milionerów 
za 2020 rok, czy ich majątki 
skruszy epidemia koronawiru-
sa, czy też przejdą przez kry-
zys suchą stopą i jeszcze się na 
nim wzbogacą.

W WOJEWÓDZTWIE  
OPOLSKIM JEST 586  
MILIONERÓW

Fot. Pixabay
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W sierpniu gmina Turawa, słynąca 
z pięknych jezior, przeżywa oblężenie 
turystyczne. Urzędnicy, restauratorzy 
i właściciele ośrodków wypoczynko-
wych zachęcają do aktywnego wypo-
czynku, jednak zwracają uwagę na prze-
strzeganie norm sanitarnych w związku 
z koronawirusem.

Mimo trwającej pandemii tury-
ści chętnie odwiedzają słynne 
w regionie turawskie jeziora. Nic 

w tym dziwnego. Nad Jeziorem Średnim 
wypocząć mogą i urlopujący się miesz-
kańcy gminy, jak i przyjezdni, których nie 
brakuje.

– Jeszcze w lipcu było dość spokojnie, 
ale ruch zaczął się pod koniec miesiąca. 
A w sierpniu to już turyści odwiedzają 
nas na całego – mówi Bernadeta Staś, 
kierownik Punktu Informacji Turystycznej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turawie.

Jak podkreśla, turystów jest praktycz-
nie tyle co każdego sezonu, jak nie więcej.

– Przyjeżdżają do nas szczególnie 
goście z województwa śląskiego i dol-
nośląskiego, ale nie brakuje numerów 
rejestracyjnych z całej Polski. Pojawiają 
się też turyści z zagranicy – mówi pani 
kierownik. 

– Jeziora tradycyjnie są oblężone, 
a osoby przyjeżdżające spoza regionu 
przychodzą do nas po konkretne informa-
cje, m.in. pytają, gdzie wynająć kemping 
czy pole namiotowe. To od nich wiemy, 
że w wielu ośrodkach jest już pełno. My 
doradzimy też, gdzie zjeść, jakie w okolicy 
są zabytki i rozrywki dla najmłodszych.

A tych nie brakuje. Kąpielisko przy Je-
ziorze Średnim o linii brzegowej 80 me-
trów będzie otwarte do 31 sierpnia. Kusi 
nie tylko piaszczystą plażą, ale i parkiem 
linowym i placem zabaw. Można tu wy-
nająć sprzęt wodny, zjeść w klimatycz-
nych knajpkach, a nad bezpieczeństwem 
plażowiczów czuwa ratownik.

Spacerowiczów zachęci również li-
czący 500 metrów teren promenady na 
północnym brzegu jeziora, który przejęła 
gmina. Na razie uporządkowano już część 
krzewów i traw, a jeszcze w tym roku ma 
zostać zagospodarowany. Jezioro Duże 
to nie lada gratka dla wędkarzy, a także 
właścicieli jachtów. Wiele osób bardzo 
chętnie wybiera na wypoczynek bardziej 
kameralne Jezioro Srebrne w Osowcu, 
otoczone drzewami. 

Urzędnicy w trosce o bezpieczeństwo 
wypoczywających planują m.in. dezyn-
fekować rowerki i ściśle współpracować 
w kwestii norm sanitarnych z lokalnymi 
restauratorami. – U nas również obowią-
zuje oczywiście dystans społeczny, płyn 
i maseczki – podkreśla pani Bernadeta. 

Każdy, kto odwiedzi Punkt Informacji 
Turystycznej przy ul. Opolskiej 33 w Tura-
wie, może dostać mapkę, z którą zwiedzi 
najciekawsze atrakcje w gminie. – Map-
ki mniejsze są bezpłatne, a te większe 
kosztują 8 złotych. Fani urokliwych tras 
rowerowych znajdą w naszych przewod-
nikach ciekawe szlaki – zapewnia pani 
Bernadeta. – Mamy też magnesy i inne 
pamiątki.

Punkt na pełnych obrotach działa od 
15 maja. W jego siedzibie mieści się rów-
nież biblioteka, która – jak się dowiedzie-
liśmy – również przeżywa… turystyczne 
oblężenie. – To już standard u nas, że 
turyści bardzo chętnie zakładają konta. 
Ci, którzy do Turawy powracają od lat, są 
na czas urlopu stałymi czytelnikami. Bar-
dzo się cieszymy, a czytelnicy na pewno 
doceniają nasz bogaty księgozbiór. Jeste-
śmy na bieżąco z wszystkimi nowościa-
mi, mamy rozbudowane działy powieści 
sensacyjnych, thrillerów i literatury dla 
pań – opowiada Bernadeta Staś.

O  rozwagę w  okresie wypoczynku 
w czasach COVID-19 apeluje wójt gminy, 
Dominik Pikos: – Sezon trwa w najlepsze, 
ale nie zapominajmy o bezpieczeństwie, 
ponieważ zachorowań wciąż przybywa. 
Duże zainteresowanie turystów naszą 
gminą zawsze bardzo nas cieszy. Jed-
nocześnie zachęcamy odwiedzających 
o przestrzeganie zasad porządku, o nie-
zostawianie śmieci na przykład na plaży. 
Jeśli każdy z nas o to zadba, to koszt ob-
sługi jezior znacznie się zmniejszy, a to 
przełoży się na więcej pieniędzy na atrak-
cje dla mieszkańców i odwiedzających.

TEKST INFORMACYJNY GMINY TURAWA

Jezioro Turawskie jest znakomitym miejscem dla żeglarzy. Fot. Tomasz Chabior

Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają patrole policyjne. Policjanci z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Opolu odwiedzili ostatnio m.in. dzieci z półkolonii „Pira-
nia”, która bawiła się nad Jeziorem Turawskim.  Fot. KMP Opole

SEZON TURYSTYCZNY  
TRWA NA CAŁEGO
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SPOŁECZEŃSTWO

Założyciele Fundacji Dom 
Rodzinnej Rehabilitacji 
Dzieci z Porażeniem 
Mózgowym po 30 latach 
pracy na rzecz opolskich 
niepełnosprawnych 
odchodzą na zapowiadany 
już od dłuższego czasu 
zasłużony odpoczynek.

JOLANTA  
JASIŃSKA-MRUKOT

Teresa i Kazimierz Jed-
norogowie byli tymi, od 
których wszystko się za-

częło, bo zaczynali w czasach, 
kiedy według władzy ludowej 
niepełnosprawne dziecko to 
był problem typowo rodzin-
ny, a według wielu Polaków – 
kara za grzechy.

Przez te 30 lat ich Funda-
cja Dom stworzyła system 
rehabilitacji i kształcenia nie-
pełnosprawnych. Na warsz-
tatach terapii zajęciowej mają 

zarejestrowanych 1350 osób, 
które korzystają z ich pomocy. 
A zaczynali od 16 podopiecz-
nych. To wszystko przerosło 
ich wyobrażenia, bo przed 30 
laty myśleli, że to będzie coś 
weekendowego, tymczasem 
ich ośrodek przed pandemią 
pracował niemal codziennie 
do godziny 19.

– Do zarządu wejdą lu-
dzie z 20-letnim stażem pracy 
w fundacji – podkreśla Kazi-
mierz Jednoróg. – Oni będą 
kierować fundacją, która ma 
160 pracowników.

Kiedy zakomunikowali, że 
odchodzą, nie obyło się bez 
komentarzy na mieście. – 
Nawet ktoś mnie zapytał, kto 
nas wykopał z fundacji, a ja 
mówię, że dobrowolnie ustę-
pujemy – śmieje się pan Ka-
zimierz, którego mimo ostat-
nich kłopotów ze zdrowiem 
nie opuszcza dobry humor. – 
Wystarczy, bo przecież zdro-
wie już nie takie – wzdycha 
Kazimierz Jednoróg. Kiedy 
startowali i zakładali funda-

cję, pan Kazimierz, przed laty 
inspektor oświaty, właśnie 
przechodził na emeryturę. – 
Ale tak całkowicie nie odcho-
dzimy, bo zostajemy, ale jako 
założyciele fundacji – dodaje 
po chwili.

Co przez te 30 lat było dla 
Jednorogów najtrudniejsze 
i najbardziej ich denerwowa-
ło? – Kiedy ktoś nam zarzucał, 
że chcemy zbić kapitał, ten fi-
nansowy, albo zyskać popular-
ność na niepełnosprawnych 
– denerwują się tym nadal 
Jednorogowie.

Na odchodnym prosi l i 
swoich następców, żeby w fun-

dacji we wszystkich budyn-
kach zachować znaki krzyża. 
– Tak, bardzo chcemy, żeby te 
krzyże nigdy nikogo tutaj nie 
bodły w oczy – podkreśla pan 
Kazimierz.

KTOŚ KIEDYŚ  
WYSTAWI IM POMNIK

Jednorogowie w pierwszej 
połowie lat osiemdziesiątych 
obserwowali w sąsiedztwie, ile 
barier musi pokonać rodzina 
z niepełnosprawnym dziec-
kiem. – I to nie tylko barier 
architektonicznych – podkre-
śla Kazimierz Jednoróg. – To 
były czasy, kiedy niepełno-

ZMIANA WARTY 
W DOMU JEDNOROGÓW 

Nowy Zarząd Fundacji DOM to prezes i trzech wicepre-
zesów: prezes Małgorzata Jagieluk; wiceprezes Izabela 
Gajdamowicz, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej; wi-
ceprezes Jolanta Sztorc, kierownik Środowiskowego Domu 
Samopomocy; wiceprezes Katarzyna Krzempek, kierownik 
Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Skład zarządu 
uzupełniony zostanie jeszcze o nowego kierownika Zakła-
du Aktywności Zawodowej, który od 1.01.2021 r. zajmie 
miejsce obecnego kierownika – pani Teresy Jednoróg.

Teresa i Kazimierz Jednorogowie i nowy zarząd Fundacji Dom. Fot. Mieczysław Szmańda



SIERPIEŃ

opowiecie.info

2 0 2 0

17zawsze pewnie / zawsze konkretnie

MAGAZYN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

sprawnego trzymało się tylko 
w domu, czasem ze wstydu, 
a czasem z bezradności wobec 
różnych przeszkód.

W okresie PRL zachowy-
wano się tak, jakby nie było 
niepełnosprawnych. Po tro-
chu z założeń ideologicznych, 
że innych, biednych lub gor-
szych, niezdrowych obywateli 
w Polsce Ludowej nie ma i nie 
może być. Wtedy Teresa Jed-
noróg miała wiele pomysłów, 
jak im pomóc, ale jak się oka-
zało – całkiem nie na te cza-
sy. – Z jednej strony mówio-
no nam, że nasza propozycja 
pomocy niepełnosprawnym 
jest konieczna, ale zgody na 
prowadzenie takiego ośrodka 
nie dostawaliśmy – wspomi-
nają Jednorogowie. Urzędnicy 
przekonywali ich, że przecież 
nie mają zawodów medycz-
nych, ani nawet im pokrew-
nych, więc jak oni, związani 
z oświatą, mogliby zajmować 
się niepełnosprawnymi. Ich 
upór i determinacja jednak 
zwyciężyły, pozwolono im za-
łożyć fundację.

Niepełnosprawnych, któ-
rym chcieli pomóc, szukali 
na… ulicy. – Bo nie wiedzie-
liśmy, ilu jest niepełnospraw-
nych w Opolu – tłumaczą. – 
Ale na ulicach też w ogóle nie 
było ich widać, bo trzymano 
ich w domach. W końcu jakoś 
ich znaleźli. Wtedy przyszło 
im pokonywać te najtrudniej-
sze bariery – mentalne.

– Rodziców trzeba było 
przekonać, że ich dzieci mu-
szą wychodzić z domu. I na 
rehabilitację – wspomina pani 
Teresa. – Zdarzało się, że sły-
szeliśmy od rodziców: „Dajcie 
spokój, ono nawet jedną ręką 
nie ruszy, a wy chcecie coś ro-
bić”.

Szybko jednak się przeko-
nywali, że rehabilitacja jest 
skuteczna, bo po kilku mie-
siącach pracy ich dziecko po 
raz pierwszy coś rysowało, 
wykonywało prace manualne. 
Rodzice ze wzruszenia płaka-
li, kiedy brali do ręki pierwsze 
rysunki swoich dzieci.

LEPIEJ,  
CORAZ LEPIEJ

Kiedy pojechali w latach 
osiemdziesiątych na zapro-
szenie do Niemiec, zobaczyli 

na ulicy wielu niepełnospraw-
nych. – Byłam zdziwiona, 
kiedy zobaczyłam niepeł-
nosprawnego nastolatka na 
wózku bez opiekuna, który 
wjeżdżał na obniżony podest 
autobusu – wspomina Teresa 
Jednoróg. – Zobaczyłam panią 
na wózku z psem na spacerze. 
Tak bardzo wtedy chciałam, 
żeby wreszcie u nas też tak 
było…

Niedługo potem i u nas 
pojawiły się pierwsze jaskół-
ki zmian, a  Jednorogowie 
stali się „sygnalistami”, tymi, 
od których wszystko się za-
częło. 

W latach siedemdziesią-
tych, jak tylko w PRL-u stało 
się to możliwe, do Niemiec 
w yjechał  muzy k  z   Op o-
la. – Miał niepełnosprawne 
dziecko, a wyjechał, kiedy 
dowiedział się, co może tam 
dla dziecka zrobić – tłuma-
czą Jednorogowie. Trafił do 
nich niedługo po tym, jak 
zaczęli rozwijać Fundację 
Dom. I zaoferował im swoją 
pomoc. – Jeździliśmy do Mo-
nachium, do ośrodka dla nie-
pełnosprawnych – opowiada-
ją. – Myśmy niewyobrażalnie 
dużo sprzętu do rehabilitacji 
wtedy ściągnęli. Po prostu 
oni u siebie po trzech latach 
użytkowania wycofywali go, 
choć nie był jakoś szczegól-
nie zniszczony. A ile lekkich 
wózków, które zastąpiły nasze 
ciężkie, ściągnęliśmy! A ile 
tzw. krzeseł na toalety nam 
przywieziono!

O wielu sprawach nie mieli 
pojęcia, dowiadywali się o tym 
od rodziców. Że np. załatwia-
nie potrzeb fizjologicznych to 
jeden z tych ogromnych pro-
blemów. Z ośrodka przy ul. 
Szymanowskiego jechały więc 
„maluchy” z przytroczonym 
wózkiem i krzesłem toaleto-
wym.

Do Opola  przyjeżdżał 
wtedy prof. Siegfried Stotz 
z  ośrodka w  Monachium, 
jako wolontariusz, by konsul-
tować niepełnosprawne dzieci. 
To był też czas, kiedy swoich 
podopiecznych i ich rodziny 
wysyłali na trzytygodniowe 
turnusy. – Wielu z tych ro-
dziców po raz pierwszy było 
nad morzem – wspomina 
Kazimierz Jednoróg. – A kie-

dy ich dziećmi zajmowali się 
opiekunowie, oni przy piwie 
rozmawiali o swoich proble-
mach. Nikt wówczas tego tak 
nie nazywał, ale tworzyli zalą-
żek pierwszych grup wsparcia 
rodzin z niepełnosprawnymi 
dziećmi.

Po latach powstał ośrodek 
przy ul. Mielęckiego w Opo-
lu, m.in. dzięki Caritasowi, 
diecezji w Monachium i fun-
dacji Janiny Ochojskiej. Jed-
norogowie odczuwają teraz, 
jak bardzo sytuacja niepełno-
sprawnych się zmieniła. Ale 
teraz znów stała się niezwykle 
trudna. Odchodzą w czasie 
pandemii, kiedy pozyskanie 
darczyńców graniczy z cudem. 
– Ci, którzy nas przez wiele lat 
wspomagali, podczas pande-
mii zubożeli – martwi się pan 
Kazimierz.

Jednorogowie podkreślają, 
że nie uciekają przed proble-
mami, które teraz dotyka-
ją takie organizacje jak ich 
fundacja, tylko zwyczajnie, 
kiedyś trzeba przekazać ste-
ry młodszym. – Ważne, żeby 
dalej wszystko działało z tą 
samą misją – mówi pan Ka-
zimierz.

A misja ta była modyfi-
kowana. Początkowo chcie-
li tylko pomagać rodzicom 
w rehabilitacji dzieci. Potem 
się okazało, że robią o wiele 
więcej, bo kształcą niepełno-
sprawnych, dają pracę i zajęcia 
rehabilitacyjne. – Pokazaliśmy 
też, że niepełnosprawny może 
założyć rodzinę, przekonali-
śmy do tego ich samych, a tak-
że ich rodziców – dodaje pan 
Kazimierz.

O d c h o d z ą c ,  m a r z ą 
o mieszkaniach chronionych 
dla niepełnosprawnych, by 
mogli samodzielnie w nich za-
mieszkać. – Żeby byli w nich 
chronieni, mieli pełne zabez-
pieczenie, także w wyżywienie 
– tłumaczy niezrealizowany 
plan pan Kazimierz. I jeszcze 
tak zwane mieszkania trenin-
gowe, gdzie niepełnosprawni 
spróbują, jak żyć na własną 
rękę. – Ich realizacja zależy 
od tego, jakie warunki będą 
stwarzane dla organizacji, bo 
ci, którzy zostali powołani 
do zarządu fundacji, są zdol-
ni i potrafią pracować. Tylko 
żeby jak najmniej kłód rzu-
cano im pod nogi – puentuje 
pan Kazimierz Jednoróg. 

Teresa i Kazimierz Jednorogowie podczas przekazania nowego 
busa dla Fundacji Dom w grudniu 2019 roku. Fot. Anna Konopka
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INICJATYWA

Opolska Sieć Strażników 
Przyrody od niedawna 
działa w sieci i liczy 
już ponad 200 osób. 
Część z nich pomaga 
interweniować 
w sprawach dotyczących 
ochrony środowiska 
i ekologii w regionie.

ANNA KONOPKA

Grupa pełną parą już 
działa na Facebooku 
i jest otwarta. Oznacza 

to, że każdy zainteresowany 
może do niej dołączyć.

– Zapraszamy do naszego 
grona wszystkie osoby, któ-
rym los opolskiej przyrody 
leży na sercu. Mogą to być 
ludzie, którzy mają doświad-
czenie i  wiedzę związaną 
z ochroną środowiska, ale też 
hobbyści i każdy, kto chce być 
zaangażowanym obywatelem 
– mówi Łukasz Berlik, pre-
zes Opolskiego Towarzystwa 
Przyrodniczego, które koor-
dynuje działania grupy.

Idea działania Opolskiej 
Sieci Strażników Przyrody 
jest prosta. – Chcemy połą-
czyć siły w  reagowaniu na 
niepokojące działania, które 
obserwujemy każdego dnia 
w różnych częściach woje-
wództwa opolskiego. Najczę-
ściej mowa o niepotrzebnych 
wycinkach drzew, niszczeniu 
gniazd i siedlisk czy zabijaniu 
i okaleczaniu dzikich zwierząt 
– wylicza Berlik. – Każdy, kto 
należy do grupy, może na fo-
rum zgłosić takie zdarzenie, 
zamieścić zdjęcia. Wtedy inni 
mogą doradzić, jak interwe-
niować w danym przypadku, 
do kogo się zgłosić.

Na stronie są już widoczne 
ważne namiary do osób i in-
stytucji. To Regionalna Dy-
rekcja Ochrony Środowiska 
w Opolu (tel. 77 452 62 30), 

a  także członkowie Opol-
skiego Towarzystwa Przy-
rodniczego: Marta Węgrzyn 
w przypadku pomocy rannym 
i chorym dzikim zwierzętom 
(tel. 733 335 401) i Grzegorz 
Oloś, który poradzi, co zrobić, 
by chronić ptaki w budynkach 
(tel. 504 181 424). 

Aktywiści chcą pomagać 
przysłowiowemu Kowalskie-
mu w pisaniu pism urzędo-
wych, doradzać lub kierować 
do odpowiednich specjali-
stów, organizacji czy instytu-
cji. Grupa wyznaczyła już na-
wet część osób, które działają 
najintensywniej w konkret-
nym regionie.

– Ta lista jest cały czas 
aktualizowana. Jeszcze nie 
mamy swojego przedstawi-
ciela jedynie w powiecie na-
mysłowskim – mówi prezes. 
– Łącznie mamy już takich 
„strażników” około dwu-
dziestu. Nic nie stoi również 

na przeszkodzie, by do roli 
strażnika zgłaszały się insty-
tucje, fundacje czy stowarzy-
szenia. Każdy, kto do „strażni-

ków” chciałby dołączyć, a nie 
ma Facebooka, może również 
napisać wiadomość na adres: 
biura@otp.opole.pl.

Z takimi strażnikami przyrodę 
łatwiej mieć na oku

Na zdjęciu jeden ze strażników przyrody, biolog, przyrodnik i fotograf Grzegorz Oloś. Od jakiegoś 
czasu jest szczególnie zaangażowany w działania mające na celu ochronę jerzyków. Fot. prywatne

Na górnym zdjęciu otwory wentylacyjne tuż po zasłonięciu w nie-
odpowiednim terminie. Przesiadywała w nich para pustułek. Na 
dolnym – otwory odsłonięte po interwencji RDOŚ w Opolu. Samiec 
pustułki znów na swoim stanowisku. Fot. Marcel Sawicki
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POLSKA NOWA WIEŚ

Około 600 samochodów 
ciężarowych można 
było podziwiać podczas 
zlotu Master Truck 2020 
w Polskiej Nowej Wsi. 
Impreza odbyła się przy 
zachowaniu reżimów 
sanitarnych w połowie 
lipca. Trwała trzy dni.

TOMASZ CHABIOR

Jestem tutaj już szesnasty 
raz, a po raz dwunasty 
z moim amerykańskim 

ciągnikiem siodłowym Ken-
worth W900 – mówił Piotr 
Łączyński z Gniezna. – Każ-
dego roku coś w nim zmie-
niam, przekładam, dokładam. 
To taka pasja, w którą należy 
wkładać dużo siły i energii. 

Na lotnisku w Polskiej No-
wej Wsi odwiedzający mogli 
oglądać przekrój pojazdów nie 
tylko z Polski, ale także z resz-
ty Europy. Większość stano-
wiły tuningowane ciągniki 
siodłowe i ciężarówki. Były też 
zabytkowe pojazdy wojskowe, 
policyjne i strażackie.

Jednak zwiedzanie ogrom-
nej wystawy to tylko jedna 
z wielu atrakcji. Uczestnicy 
imprezy mogli też oglądać 
pokazy driftu, kaskaderów, 
ratownictwa drogowego i wy-
ścigi podniszczonych samo-
chodów o wartości niższej niż 
tysiąc złotych.

Nieustannie odbywały się 
też konkursy tematyczne oraz 
koncerty. Poza tym w sobotę 
wieczorem kierowcy włączyli 
widowiskowe światła swoich 
pojazdów podczas pokazu 
„Master Truck of Light”. Na-
stępnie – w trakcie „Klaksonu 
do nieba” – wszyscy zatrąbili 
w hołdzie zmarłym kolegom. 
Podobnie przebiegała nie-
dzielna część Master Truck 
2020, a  zakończyła ją gala 

wręczenia nagród dla najbar-
dziej wyróżniających się cię-
żarówek i ciągników siodło-
wych.

MASTER TRUCK 
W CZASIE PANDEMII
Organizatorzy imprezy za-

pewniali, że każdy jej uczest-
nik może czuć się bezpiecznie. 
Lotnisko w Polskiej Nowej 
Wsi jest na tyle duże, że prze-
pisy dopuszczały jednoczesne 
przebywanie na nim około 
100 tys. osób.

Każdy, kto wchodził na 
teren zlotu, musiał najpierw 
zdezynfekować ręce. Należało 
przestrzegać też zasad bez-
piecznej odległości, a gdy nie 
było to możliwe – trzeba było 
założyć maseczkę ochronną.

Polska Nowa Wieś w euro-
pejskiej elicie

Największa tego typu im-
preza w  Europie odbywa 
się w holenderskim Assen. 
Tamtejszy Truckstar Festi-
val każdego roku gości około  
2 tys. ciężarówek. Trzy nieco 

mniejsze, ale wciąż mieszczą-
ce się w czołówce zloty to cykl 
Truckfest w Wielkiej Bryta-
nii, niemiecki ADAC Truck 
Grand Prix Nürburgring 
oraz… Master Truck w Pol-
skiej Nowej Wsi.

– Razem z kolegami chcie-
liśmy w tym roku pojechać do 
Assen, żeby pokazać tam, że 
Polacy też mają świetne cię-
żarówki. Z powodu pandemii 
imprezę odwołano, a Polska 

Nowa Wieś to chyba jedyne 
miejsce w Europie, w którym 
w tym roku zorganizowano 
taki zlot – mówił Arkadiusz. – 
W Polsce to bardzo potrzebne, 
bo mamy tutaj wielu pasjona-
tów. Atmosfera jest dobra, ale 
można zrobić tak, żeby była 
jeszcze lepsza. Warto zorgani-
zować więcej konkurencji dla 
kierowców, żeby nie opierać 
się głównie na staniu pojazda-
mi w miejscu.

Setki ciężarowych piękności 
podczas kultowej imprezy

Uczestnicy imprezy korzystali z licznych atrakcji, m.in. przejażdżek 
zabytkowymi pojazdami.

Piotr Łączyński na zlot przyjechał szesnasty raz, a ze swoim ciągnikiem siodłowym Kenworth W900 był 
na nim po raz dwunasty. Zdjęcia: Tomasz Chabior
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ZAGROŻENIE

Jest niebezpieczna dla 
rolników, spacerowiczów, 
dla każdego, kto przez 
nieuwagę lub z niewiedzy 
jej dotknie. A w upalne dni 
jest groźna dla każdego, 
kto do niej podejdzie 
zbyt blisko, bo nawet 
jej opary są trujące, 
a kontakt kończy się 
bolesnymi oparzeniami 
i opuchlizną, a w skrajnych 
przypadkach nawet 
śmiercią.

JOLANTA  
JASIŃSKA-MRUKOT

Mowa o barszczu So-
snowskiego, roślinie 
nazywanej też u nas 

„zemstą Stalina”. Pozornie 
wygląda niegroźnie, jak wy-
rośnięty koper (może osiągać 
nawet 4 metry wysokości!), 
lecz prawie zawsze zbyt bliski 
kontakt z tą rośliną wymaga 
pomocy medycznej. Bardzo 
szybko rośnie i się rozsiewa, 
występuje głównie na nie-
użytkach, poboczach dróg 
oraz brzegach rzek i strumie-
ni, choć można go spotkać też 
na polach i w przydomowych 
ogrodach.

Skąd się u nas wziął barszcz 
Sosnowskiego i dlaczego „ze-
msta Stalina”?

– Tę roślinę nie przypad-
kiem nazwano „zemstą Stali-
na”, bo została specjalnie przy-
wieziona do Polski w latach 
pięćdziesiątych – mówi Ro-
bert Giblak, naczelnik wydzia-
łu rozwoju wsi i ochrony śro-
dowiska w urzędzie miejskim 
w Nysie. Otóż w latach stali-
nowskich ktoś uznał w ZSRR, 
że szybko rosnący barszcz So-
snowskiego, występujący na-
turalnie na Kaukazie, idealnie 
nadaje się do uprawy na paszę 
dla zwierząt. A ponieważ były 

to czasy, kiedy w Polsce ślepo 
naśladowano tych towarzyszy, 
więc sprowadzono roślinę do 
nas. Pomysł szybko okazał się 
niewypałem, bo uzyskanie 
paszy było niemożliwe, a do 
tego samo zielsko było niebez-
pieczne dla ludzi.

Zrezygnowano więc z upra-
wy, ale barszcz Sosnowskiego 
zdążył się rozsiać i już u nas 
pozostał. Dziś nie wolno go 
uprawiać, ale nie występuje 
też w wykazie roślin zwalcza-
nych z urzędu. – Jednak rozu-
miejąc niekorzystne oddziały-
wanie na ludzi tej rośliny, my 
ją ustawicznie zwalczamy na 
terenach gminnych od pięciu 
lat – podkreśla Robert Giblak. 
– Urząd ma stałą umowę z fir-
mą ogrodniczą, która wyspe-
cjalizowała się w zwalczaniu 
barszczu Sosnowskiego.

Podobnie jest w  Opolu. 
– Latem mamy kilkanaście 

zgłoszeń, że ta niebezpiecz-
na roślina gdzieś występuje 
– mówi Dariusz Król z biura 
prasowego Urzędu Miasta 
w Opolu. – Każdy, kto zoba-
czy taką roślinę, powinien ją 
sfotografować i przesłać zdję-
cie do straży miejskiej lub wy-
działu ochrony środowiska.

Problem ze zwalczaniem 
barszczu Sosnowskiego jest 
tylko taki, że zgodnie z pra-
wem gmina może to robić 
tylko na terenach publicz-
nych. Na prywatnych już 
nie. – Nie możemy wejść na 
działkę budowlaną, którą kie-
dyś ktoś wykupił, a potem na 
przykład wyjechał do Amery-
ki – wyjaśnia Robert Giblak. 
– Przyjęliśmy zasadę, że kiedy 
widzimy barszcz Sosnowskie-
go na terenach prywatnych, 
to piszemy pisma do właści-
cieli, uprzedzając ich, że coś 
takiego im rośnie. Prosimy 

o skuteczne zwalczanie barsz-
czu, bo ma on skłonności do 
szybkiego rozsiewania się. 
I przestrzegamy, jak nieko-
rzystnie działa na organizm 
ludzki.

W Nysie też sugerują, że 
lepiej samemu nie brać się za 
likwidację barszczu, bo można 
wyrządzić sobie krzywdę, le-
piej zgłosić to firmie ogrodni-
czej, która potrafi likwidować 
rośliny niebezpieczne. Walka 
z barszczem Sosnowskiego 
jest mozolna i trudna, bo ple-
ni się szybko i wszędzie, jak 
uciążliwy chwast. Z jednej ro-
śliny może być aż kilkanaście 
tysięcy nasion. – Natura ewo-
lucyjnie go tak wyposażyła, 
bo rósł w różnych warunkach 
– opowiada Robert Giblak. 
– Jest bardzo odporny, część 
nasion może kiełkować w jed-
nym roku, a następna część – 
w kolejnym.

„ZEMSTA STALINA”  
ZNÓW NAS DOPADŁA

Barszcz Sosnowskiego Fot. Pixabay
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Cztery spotkania na kąpielisku Bolko odbyły się w ramach ar-
tystycznej letniej akcji „Wodowanie” Galerii Sztuki Współ-

czesnej. Udział wzięło w nich około 50 opolan.

– Zaproponowaliśmy spojrzenie na wodę i bycie w wodzie 
jako praktykę medytatywną, skupiającą uwagę na płynności 
ruchów, odczuciu zmiany grawitacji – tłumaczy Anna Łęgowik 
z GSW w Opolu. W ramach projektu „Wodowanie” na kąpieli-
sku Bolko uczestnicy akcji czytali fragmenty autobiograficznej 
książki „Królowa zimnych wód”, której autorką jest słynna pły-
waczka Lynne Cox. – Lynne Cox przepłynęła Cieśninę Beringa 
w 1987 roku. Wykazała się niezwykłą odwagą i hartem ducha – 
uzasadnia wybór lektury Anna Łęgowik. Po wspólnym czytaniu 
i dyskusji na temat fascynującego żywiołu za każdym razem był 
czas na wspólne „wodowanie”.

A jeszcze do 23 sierpnia opolska GSW zaprasza na wystawę 
malarstwa legend lokalnego środowiska artystycznego: Antonie-
go Marcolli (1912–1996) i Aloizy Zacharskiej-Marcolli (1926–
2020).  AK

OPOLE

Pomnik Władysława 
Opolczyka, czyli 
Władysława II Opolskiego, 
budowniczego Zamku 
Górnego w Opolu 
i fundatora klasztoru 
na Jasnej Górze, 
powstaje w pracowni 
Macieja Jagodzińskiego-
Jagenmeera w Toruniu. 
Prace potrwają jeszcze 
kilka miesięcy.

ANNA KONOPKA

Komisja konkursowa, 
ogłaszając w  lutym 
zwycięzcę konkursu na 

wykonanie rzeźby, argumen-
towała swój wybór słowami: 
za „historyzującą, o wysokich 
walorach artystycznych figurę 
realizującą potrzebę upamięt-
nienia”.

Władysław II  Opolski 
w formie pomnika z brązu, 

wysokiego na 2,5 metra, ma 
się pojawić przy Zamku Gór-
nym w Opolu. Jego wykonaw-
ca, toruński artysta Maciej 
Jagodziński-Jagenmeer, jest 
w trakcie prac nad monumen-
talną rzeźbą.

– Postać jest gotowa – to 
w tej chwili wysoki na oko-
ło 2,5 m model. Docelowo 
Władysław II Opolski odla-
ny zostanie z brązu i stanie 
w Opolu przy swojej siedzibie 
– Zamku Górnym, którego 
był budowniczym i w którym 
mieszkał do śmierci w 1401 
roku. Warto też pamiętać, 
że Władysław II Opolski zo-
stał pochowany w opolskim 
kościele Franciszkanów, nie-
stety nie zachował się jego 
nagrobek – przypomina Ka-
tarzyna Oborska-Marciniak, 
rzeczniczka ratusza w Opolu, 
który zorganizował otwarty 
konkurs dla twórców z całej 
Polski.

Prace  nad pomnikiem 
potrwają jeszcze przynaj-

mniej kilka miesięcy. Ca-
łość ma kosztować ok. 350 
tys. zł.

– Jest szansa, że „książę 
wróci” do Opola już wiosną 
przyszłego roku – informuje 
pani rzecznik. – Dzięki temu 
w stolicy województwa upa-
miętnionych zostanie trzech 
najwybitniejszych Piastów 
opolskich. Kazimierza I Opol-
skiego podziwiać możemy na 
Rynku, Władysław II Opolski 
stanie przy swojej dawnej sie-
dzibie, zaś Jan II Dobry znaj-
duje się przed gmachem Uni-
wersytetu Opolskiego przy ul. 
Oleskiej.

Dodajmy, że Władysław 
Opolczyk w historii zapi-
sał się także jako fundator 
klasztoru Zakonu Świętego 
Pawła Pierwszego Pustel-
nika w  Częstochowie.  To 
także Opolczyk w  1384 r. 
sprowadził na Jasną Górę 
z ruskiego Bełza cudowny 
obraz Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem.

Opolczyk stanie przy zamku  
na wiosnę

Na zdjęciu autor pomnika, Ma-
ciej Jagodziński-Jagenmeer, przy 
pracy w toruńskiej pracowni.

Fot. UM Opola

Woda inspiracją do dyskusji i lektury

Uczestnicy sierpniowego „Wodowania” w akcji  Fot. GSW Opole
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Mateusz Matuszczak, autor zdjęć 
z Nepalu, wygrał konkurs „Pokaż 
się” i w nagrodę pokaże swoje prace 
na 10. Opolskim Festiwalu Fotografii 
w Opolu. Gwiazdą jubileuszowej 
imprezy będzie Tomasz Gudzowaty.

ANNA KONOPKA

Pokaż się” to konkurs dla debiutujących 
fotografów, który od siedmiu lat orga-
nizuje Fundacja 2.8, organizator  Opol-

skiego Festiwalu Fotografii, największej tego 
typu imprezy w regionie i czołowej w kraju.

– W tym roku wybraliśmy autora ze 
względu na bardzo szeroki obraz wydarze-
nia, rzetelne podejście do tematu, jakim 
jest festiwal na drugim końcu świata – uza-
sadnia Sławomir Mielnik, fotograf, juror 
i współorganizator OFF-a. Wyłonić laureata 
nie było łatwo. – A to ze względu na róż-
norodne zgłoszenia, które do nas dotarły. 
W sumie było ich aż 56 – dodaje juror.

Prace oceniali także prof. Marek Szyryk 
z Katedry Fotografii PWSFTviT w Łodzi 
oraz Joanna Kinowska ze Służewskiego 
Domu Kultury.

Doceniony projekt to „Gadhimai – not 
just blood”. Gadhimai to hinduistyczny fe-
stiwal organizowany co pięć lat w Bariyar-
pur – w południowym Nepalu. Odwiedzają 
go miliony wiernych, a punktem kulmina-
cyjnym jest rytualny ubój bawołów, których 
głowy zostaną złożone w ofierze Gadhimai 
– bogini mocy.

10. OFF potrwa od 2 października do 8 
listopada. Organizatorzy ogłosili już arty-

stów, którzy pokażą swoje prace w Opolu. 
Wśród nich jest Tomasz Gudzowaty, jeden 
z najlepszych polskich fotografów, kilka-
krotny laureat międzynarodowych nagród 
World Press Photo.

– Zaczynając, nie mieliśmy pojęcia, że 
OFF stanie się największą imprezą fotogra-
ficzną w regionie i jednym z ważniejszych 
wydarzeń fotograficznych w kraju – mówi 
Sławomir Mielnik. 

Zdjęcia z Nepalu przepustką  
na 10. Opolski Festiwal Fotografii

Zdjęcie z projektu „Gadhimai – not just blood”  Fot. Mateusz Matuszczak

PASJA

Al e k s an d r a  Żu b e re k -
-Śmierzyńska, która na 

co dzień pracuje w  dziale 
promocji opolskiego ratusza, 
powróciła po latach do pisa-
nia. Pokłosiem jest powieść 
„Rzeczniczka”. Na jej wydanie 
internauci zebrali osiem tysię-
cy złotych!

Aleksandra Żuberek-Śmie-
rzyńska z pisaniem związana 
była już od szkoły średniej, 
studiowała również poloni-
stykę.

– Pomysł na książkę kształ-
tował się przez lata, pisałam 
ją hobbystycznie z przerwami 
jeszcze za rządów poprzednie-

go prezydenta. Skończyłam 
w 2017 roku i gotową książ-
kę… schowałam do szuflady 
–  mówi autorka.

W czasie pandemii frag-
menty zaczęła publikować na 
swoim blogu.

– Nie sądziłam, że tak szyb-
ko się to wszystko potoczy. 
Ludzie z niecierpliwością py-
tali o kolejne części. Teraz jed-
nak „Rzeczniczka” online nie 
jest już dostępna – zdradza.

OPOLE NA ŁAMACH 
POWIEŚCI

Zachęcona, postanowi-
ła książkę opublikować. Już 
wkrótce jej dzieło zostanie 
wydrukowane.

– Ratusz to tylko tło ak-
cji. Chodziło mi o pokazanie 
burzliwej historii Opola. Gdy 
przyjechałam tu na studia 
z Gliwic, sądziłam, że to bar-

dzo dziwne miasto. Nie rozu-
miałam, o co właściwie chodzi 
między innymi z mniejszo-
ścią niemiecką – wspomina. 
–  W innych częściach Polski 
do dziś tak jest Opole postrze-
gane. Ludzie nie rozumieją 
zawiłości historycznych tego 
regionu, np. tego, skąd się 
u nas wzięły choćby niemiec-
kie tablice.

Część akcji dzieje się po-
nad sto lat temu, w niemiec-
kim Oppeln. Powieść dotyka 
gatunku political fiction, jej 
redakcja już trwa i książka 
powinna ukazać się we wrze-
śniu nakładem opolskiego wy-
dawnictwa Igi Media. Autorka 
zdradza, że kolejną książkę już 
ma w głowie.  AK

„Rzeczniczka” tłumaczy burzliwą historię Opola

Aleksandra Żuberek-Śmierzyńska
 Fot. Anna Konopka
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Przebojowość 
i melancholia. 
Palmy opolską 
szansą na 
festiwalowe 
„Debiuty”
57.KFPP

Palmy to rockowo-popowa formacja, 
która wygrała opolskie eliminacje do 

„Debiutów”. Przepustkę na 57. Krajowy 
Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu za-
pewnił jej utwór „Stare wieżowce”. Wro-
cławską grupę tworzą bracia Lizińscy: Ma-
teusz (wokal i gitara) i Łukasz (gitara) oraz 
basista Michał Zbąski i perkusista Łukasz 
Kowalczyk.

Finałowych dziesięciu laureatów opol-
skich eliminacji do konkursu „Debiuty” 

oceniała dziennikarka Agnieszka Szydłow-
ska, muzyk Błażej Król, manager Marek 
Całka oraz wicedyrektor Narodowego Cen-
trum Polskiej Piosenki Agnieszka Jurowicz.

Każdy juror wybrał trzy najlepsze pio-
senki. Najwięcej punktów zdobył zespół 
Palmy z Wrocławia, założony w obecnej 
formie w 2018 roku. – Łączą przebojowość 
z melancholią. Zespół jest dobrze zgrany, 

swobodnie i z dużym wdziękiem kompo-
nuje i wykonuje swoją muzykę – oceniała 
Agnieszka Szydłowska.

Palmy nie kryły euforii po otrzymaniu 
informacji o przepustce na 57.KFPP.

– Opolska scena to idealna przestrzeń 
dla młodych muzyków, którzy mają do za-
grania i powiedzenia coś świeżego, tak po 
swojemu – cieszy się Łukasz Kowalczyk, 
perkusista grupy, który na festiwalu w Opo-
lu debiutował trzy lata temu jako członek 
orkiestry festiwalowej. – „Debiuty” to dla 
takich grup jak nasza, czyli nieznanych 
w tzw. mainstreamie, niepowtarzalna szan-
sa, by dać się poznać. Organizatorzy kon-
certów i festiwali na ogół wolą nie ryzyko-
wać i nie zapraszają obcych kapel.

Oficjalnie zespół wydał dwa utwory: 
„Stare wieżowce” i „Nie ma za co”. Trzecie-
go singla planuje wydać lada dzień. – Po-
mysły na pierwsze piosenki mieliśmy już 
dziesięć lat temu, dlatego materiału mamy 
na dwie płyty – śmieje się bębniarz Palm. 
– Obecnie przygotowujemy się do debiutu 
płytowego, ale nie spieszymy się. Zależy 
nam na jakości.

Palmy, choć pierwszy pełnowymiaro-
wy i profesjonalny godzinny koncert dały 
zaledwie dwa tygodnie temu w Radomiu, 
mają już kilka osiągnięć. – W listopadzie 
wygraliśmy festiwal piosenki „Korowód” 
w Krakowie. Wykonaliśmy „Stare wieżow-
ce” i „Nie ma za co”, a w nagrodę mogliśmy 
zagrać te piosenki w Muzycznym Studiu 
Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej – 
wspomina perkusista.

Wszyscy muzycy mieszkają obecnie we 
Wrocławiu.  

Anna Konopka

Premiery.  
Kto zaśpiewa  
w amfiteatrze?
57.KFPP

Koncert Premier jest jednym z najstarszych na Krajowym 
Festiwalu Polskiej Piosenki. Nagroda im. Karola Musioła, 

o którą walczą muzycy, to Karolinka, a uczestników koncertu 
wybiera rada artystyczna. 

W roku ubiegłym nagrodę publiczności, czyli opolską Ka-
rolinkę, zdobył Marcin Sójka za utwór „Dalej”. Podwójnie 
nagrodzono również Annę Karwan – za utwór „Słucham Cię 
w radiu co tydzień”. Piosenkarka zdobyła nagrodę jury oraz od 
stowarzyszenia ZAiKS – za tekst i kompozycję.  

Anna Konopka

Premiery na 57.KFPP – 
niedziela 6 września

1. „Gentleman” Rafał 
Brzozowski

2. „Samotny dryf” PIN
3. „Przetrwamy” Kombii
4. „Koniec świata” Sławek 

Uniatowski
5. „Niech mnie złość” 

Stanisława Celińska
6. „Jestem taka sama” 

Anna Jurksztowicz
7. „Plan awaryjny” 

Lanberry
8. „S.O.S.” Mateusz Ziółko
9. „Facet został sam” 

Janusz Radek
10. „No sory” Sanah

Kombii Fot. Tomasz Chabior

Debiuty na 57.KFPP –
sobota 5 września
1. Adam Stachowiak „Dotrę na 

szczyt”
2. Paweł Mosiołek „Nie dla czasu”
3. LIKA „Błysk”
4. Nika Grann „Dzieci kwiaty”
5. Siostry Szlachta „Na niby”
6. Karolina Lizer „Aksamitnie”
7. Kamil Czeszel „Burze” – laureat 

Festiwalu Zaczarowanej Piosenki
8. Izabela Zalewska „Cień nadziei” 

– zwycięzca „Szansy na Sukces. 
Opole 2020”

9. Tomek Jarosz z zespołem Lachersi 
„Twoja szansa” – zwycięzca 
„Szansy na Sukces. Opole 2020”

10. Palmy – laureat opolskich 
eliminacji

Zespół Palmy 
Fot. Piotr Tokarz
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Dziewiąty Opole 
Songwriters Festival 
już 28 i 29 sierpnia na 
błoniach Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej 
w Opolu. Gwiazdą będzie 
Anna Jurksztowicz, która 
35 lat po swoim debiucie 
na 22. KFPP wykona 
repertuar z kultowej płyty 
„Dziękuję, nie tańczę”. 
W programie są i goście.

ANNA KONOPKA

Płyta „Dziękuję, nie tańczę” 
jest wyjątkowa, jeśli cho-
dzi o historię jej powsta-

nia – przyznaje Roman Szcze-
panek, pomysłodawca Opole 
Songwriters Festival i dyrektor 
artystyczny imprezy. – Za mu-
zykę odpowiada Krzesimir 
Dębski, a za słowa Jacek Cygan. 
Wiemy też, że ten album jest 
odkrywany przez młode po-
kolenie na nowo. I to właśnie 
koncert Anny Jurksztowicz bę-
dzie jednym z tych, które będą 
transmitowane online.

Tradycją festiwalu jest 
promowanie obiecujących 
polskich debiutantów. To tu 
debiutował osiem lat temu 
Kortez. –  W tym roku zapro-
siliśmy Enchanted Hunters, 
warszawski duet songwrite-

rek. To dziś  jeden z najlepiej 
rokujących duetów młodego 
pokolenia – ocenia.

Z rodzimej sceny zaśpie-
wają jeszcze duet Daniela 
Blooma i Tomka Makowiec-
kiego, alternatywne Komety 
z Warszawy oraz Kurkiewicz, 
songwriter ze Słupska, który 
porusza się w brzmieniach 
synth punka, new romantic 
i new wave.

Opolanie zaprosili też mu-
zyków z zagranicy. – Posta-
wiliśmy na berlińską scenę 
także dlatego, że artyści mają 
do nas niedaleko – podkreśla 
Roman Szczepanek. – Zespół 
Jungstötter, grający w klimacie 
Nicka Cave’a, może być od-
kryciem festiwalu. Zaśpiewa 
u nas też Sean Nicholas Sava-
ge z Kanady, który mieszka od 
lat w Berlinie i jest tam już po-
stacią rozpoznawalną, wręcz 
ikoniczną. Gościmy też dam-
sko-męski duet Bad Hammer 
z Berlina, który określa swoją 
twórczość jako pasjonujące 
electro-country.

Z Czech do Opola przyje-
dzie natomiast Aiko, songwri-
terka urodzona w Moskwie, 
a mieszkająca w Czechach.

Przez pandemię festiwal 
odbędzie się na mniejszą ska-

lę, z zachowaniem reżimów 
sanitarnych. Na sprzedaż 
przeznaczono tylko 120 kar-
netów, a  koncerty odbędą 
się na świeżym powietrzu na 
błoniach opolskiej WBP. Dla 
porównania: w roku ubiegłym 
organizatorzy, Stowarzyszenie 
Kulturalne Opole i Narodowe 
Centrum Polskiej Piosenki, 
mieli bilety dla 500 osób.

Ostatnie wejściówki w sprze-
daży na stronie www.ncpp.
opole.pl oraz w kasie NCPP  
w Opolu.

MUZYKA

Aktorka Agnieszka Żulew-
ska, która urodziła się 

w Ozimku, wychowała w Tu-
rawie, a kształciła w szkole 
plastycznej w Opolu, wystą-
piła w teledysku „Annuszka” 
obok Krzysztofa Zalewskie-
go. Artysta znów zaskakuje, 
prezentując świeże wcielenie 
i brzmienia utrzymane w kli-
matach elektronicznych. Za 
najnowszym klipem Zalew-
skiego stoi wyjątkowy duet 

reżyserski: Monika Brodka 
i Przemek Dzienis, a za sce-
nariusz odpowiada również 
Brodka.

Role główne w klipie za-
grali twórca słów i muzyki 
do „Annuszki” Krzysztof 
Zalewski oraz wywodząca 
się z Opolszczyzny aktorka 
Agnieszka Żulewska.

– Maggie (w tej roli Żulew-
ska, red.) i Johnny zamiesz-
kali w tym stworzonym przez 
nich, pięknym filmowym, lyn-

chowskim świecie – tłumaczy 
Krzysztof Zalewski.

Opolanka popularność 
zdobyła, grając m.in. pierw-
szoplanowe role w  filmie 
„Chemia” Bartosza Proko-
powicza i „Demonie” Mar-
cina Wrony. Występowała 
w „Rojst”, „1983” i „Ślepnąc 
od świateł”.  Urodziła się 
w 1987 roku, jest absolwentką 
wydziału aktorskiego łódzkiej 
„filmówki”. W 2014 roku była 
gościem 14. Festiwalu Filmo-
wego Opolskie Lamy. AK

Opolska aktorka u boku Zalewskiego w „Annuszce”

Agnieszka Żulewska w „pla-
styczniaku” w Opolu 

Fot. Daniel Szopiński

SONGWRITERSI ZAŚPIEWAJĄ  
W PLENERZE

Anna Jurksztowicz wykona 
piosenki z płyty „Dziękuję, nie 
tańczę”.

Jungstötter z Berlina Zdjęcia: mat. prasowe
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KRYSTIAN CZECH KOMENTUJE

Przeżywamy czas żniw. Kojarzy nam się on z okresem 
zbierania zbóż, choć w rzeczywistości trwa do późnej jesieni, 
do czasu, kiedy z pól zniknie wszystko, co na nich posiano 
i zasadzono. Opowiadanie, jakie zamieszczamy w niniejszym 
wydaniu, zawiera opis żniw z drugiej połowy XX wieku. 
Ten świat niestety już nie istnieje. Z bólem w sercu trzeba 
sobie to powiedzieć. W niedalekiej jeszcze przeszłości to, 
co działo się w lipcu i sierpniu, było dla mieszkańców wsi 
czymś wyjątkowym. Jestem szczęśliwym przedstawicielem 
pokolenia, które doświadczyło na własnej skórze tego, co 
w swojej pracy opisała Dominika Klyssek. Pamiętam bardzo 
dobrze towarzyszące temu okresowi emocje. Wszystkie 
obrazy zapisałem w mojej pamięci. Podobne, choć nieco 
może inne obrazy wsi znamy z „Chłopów” Stanisława 
Reymonta czy bardziej współcześnie z powieści „Kamień na 
kamieniu” Wiesława Myśliwskiego. W swoim opisie Dominika 
przenosi nas w czasie o pół wieku wstecz.

Współczesne żniwowanie to zupełnie inny świat. W moim 
odczuciu – mało romantyczny. W dawne żniwowanie 
i pracę przy sianokosach zaangażowanych było wiele 
osób. Prace były realizowane według utrwalonego 
przez wieki porządku. Kiedyś na wsi prawie każda 
rodzina miała kawałek swojego pola (przynajmniej mniej 
więcej od połowy XIX wieku). Rolnicy byli podzieleni na 
dwie kategorie. Pierwszą stanowili tzw. gospodołrze, 
którzy posiadali przede wszystkim kilka hektarów 
ziemi oraz potrzebny do jej obrabiania sprzęt (konie, 
traktor, różnego rodzaju maszyny). Do drugiej grupy 
należały osoby, które na co dzień gdzieś pracowały, np. 
w mieście, bądź prowadziły jakąś działalność rzemieślniczą 
w przydomowym warsztacie, a dopiero potem w polu, 
aby tam wyprodukować to, co było potrzebne do 
wyżywienia posiadanego inwentarza, a w dalszej 
kolejności wyprodukowania najbardziej potrzebnych 
do życia produktów (chleba, masła, mleka). Co jednak 
bardzo istotne, i jedni, i drudzy przedstawiciele rolniczej 
społeczności byli sobie bardzo potrzebni. Ten fakt 
zależności był bardzo ważkim atutem, dzięki któremu 
mieszkańcy wsi mieli okazję do częstych spotkań i rozmów.

Właśnie podczas pracy na polu zdarzały się momenty, 
i to nierzadko, że w jednej chwili można było tam 
spotkać więcej ludzi niż na zakupach w „Karolince”. 

Koniec XX wieku zapoczątkował w rolnictwie wiele zmian. 
Wielowiekowy żniwny porządek uległ diametralnej 
przemianie. Nowoczesność z każdym mijającym dniem, 
miesiącem, rokiem ułatwiała rolnikom życie. Jednak tzw. 
mali rolnicy, choćby tacy, jakich opisała w swojej pracy 
Dominika Klyssek, przestali istnieć. Swoje pola, w zamian 
za możliwość otrzymania emerytury lub szansę wyjazdu 
do „Rajchu”, pooddawali za darmo państwu. Niektórzy 
swój kawałek ziemi przekształcili w działki budowlane, 
przekazali wnukom. Obecnie działalnością rolniczą 
zajmują się wyspecjalizowani rolnicy – dzisiaj to już 
bardziej przedsiębiorcy. Są to bardzo często potomkowie 
gospodarzy, którzy w tej tradycji wyrośli, a swoje 
gospodarstwa przejęli po rodzicach. Kiedy przychodzi czas 
żniw, „odpalają” swoje bogato wyposażone, klimatyzowane 
kombajny i na wszystko patrzą z góry. Kto dobrze wczyta 
się w pracę Dominiki, niejedną łezkę uroni.

Na koniec polecam też, aby czytając tekst, starannie 
wsłuchać się w melodię gwary, jaką posługują się 
żędowiczanie, albo – jak sami mówią – żandowiczanie. 
Autorka bardzo dobrze przeniosła ten fonetyczny zapis na 
papier. W tym numerze zamieszczamy też słowa i melodię, 
moim skromnym zdaniem, jednej z piękniejszych śląskich 
pieśni ludowych. Wybrałem właśnie tę nie bez powodu. 
Jeśli przyjrzymy się zdjęciom zamieszczonym w pracy, na 
jednym z nich możemy dostrzec przystojnego myśliwego. 
Raczej nie wygląda na takiego, co byłby zainteresowany 
suszeniem trawy. Ale w końcu paniom żniwiarkom po 
ciężkiej pracy jakieś miłe towarzystwo się należy, co 
wyraźnie widać „na zamieszczonym obrazku”.

Miłej lektury. Do następnego razu! Miyjcie się dobrze!

Krystian Czech, łod Franca Jóskowego 

Łubniański Ośrodek Kultury

TAKICH ŻNIW JUŻ  
NIE ZOBACZYMY 
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We antreju przi kafeju

Wyróżniona praca 

Dominiki Klyssek 
z ZSG w Żędowicach, napisana pod 
kierunkiem Anity Stachowskiej.
Regionalny Konkurs Literacki 
„Ze Śląskiem na ty”, Łubniany 2014.

Jak to downiyj 
w Żandowicach 
żniwowali
Chciałabych wóm opowiedzieć, jak 
to downiyj ludzie w Żandowicach 
robiyli przi żniwach. 

Żniwa downiyj przeważnie zaczyna-
ło sie kole 22 lipca. A downiyj 22 lipca 
bóło świyntym państwowym i ludzie 
mieli wolne z roboty. Tóż fto umioł po 
kryjómu iść na pole, to zaczynoł już 
żniwować. Downiyj sioło sie u nos dużo 
żyta i owsa, bo w Żandowicach sóm ziy-
mie liche – przeważnie pioszczyste – to 
żyto i owies sie nojlepiej udorzały. Yno 
pola za stacjóm kolejowóm, w stróna 
lasa, bóły trocha lepsze, tóż niewtorzi 
wiynksi gospodorze sioli tam pszynica. 
Potym już wymyślyli insze zboża, takie 
jak pszynżyto, to tyż je niewtorzi sioli. 
Downiyj ludzie żniwowali przeważnie 
rynkóma, bo kómbajnów jeszcze niy 
bóło i jyno ci wiynksi gospodorze mieli 
maszyny do sieczynia. Mali gospodo-
rze siykli przeważnie kosóm, a kobiyty 
szły za nimi, ubiyrały i wiónzały snop-
ki. Jak całe pole bóło zesieczóne, to 
snopki trza bóło postawić w kupki. 
Żyto ukłodało sie po sześć snopków, 
a owies po osiym. Potym trza bóło zro-
bić wiynksze powrósło i te kupki po-
wiónzać, żeby kóski lepiyj wyschły, no 
i coby wiater ich niy przewróciół. Tak 
to musiało pora dni stoć, żeby kóski 
i słóma bóły blank suche. Potym trza 
bóło te snopki z pola zwozić. Ładowało 
się jy na fóra. Ale to trza bóło umieć! 
Łod kraja fóry wystowała słóma, a kó-
ski musiały być kładzióne do środka. 
To musiało być tak dobrze poukłodane, 
żeby sie po dródze nic niy rozleciało ani 
niy stracióło. Na góra fóry dowało sie 
powónc. To bół taki dugi dróng, kery 
musioł być dłuższy od fóry – trza bóło 
go przywiónzać powrozym z przodku 
i ze zadku fóry. Potym z tym zesieczó-
nym i wyschniyntym zbożym jechało 
sie do maszyny, do mócynia. Downiyj 
maszyny do mócynia mieli jyno wiynksi 
gospodorze. Oni swoje zboże zwoziyli 
do dóm i ukłodali je w stodole, a jak już 

maszyna bóła wolno, to potym sie mó-
cióło. Jak mieli dużo zboża, to móciyli 
nawet połra razy – niekej aż do póź-
nyj jesiyni. W czasie żniw z maszynów 
korzystali ci mali gospodorze, co nie 
mieli swoich maszyn. A jeszcze nie tak 
cołkiym downo to nie bóło ani maszyn 
do mócynia, jyno zboże mócióło sie ce-
pami. Z  fóróm ze zbożym stowało sie 
przi maszynie i  z  tyj fóry trza bóło cie-
pać rozwiónzane snopki na maszyna. 
Na nij stoł przeważnie chop, co ciepoł 
te snopki do maszyny kóskami w dół. 
Przi maszynie ze zadku bóły takie mo-
cowania na miechy (worki) i dó nich le-
ciały ziorka. Do piyrszych leciało lepsze 
zboże (godało sie na niy tuste ziorka), 
potym chude ziorka, a  do ostatniego 
leciało już te najgorsze – na to godali 
poślołd. Z boku maszyny leciały plewy, 
a z przodku wylatywała słóma. I zaś 
kobiyty miały robota, bo musiały ta 
słóma odbiyrać i wiónzać w snopki. Po-
tym wymyślyli presy do słómy – to bóła 
tako maszyna, co już ta wymócóno 
słóma wiónzała sznurkym. Tóż kobiyty 
potym już miały lepiyj, bo musiały jyno 
odbiyrać i odnosić te paki. Niekedy, jak 
tyż sznurek sie przerwoł, to trza bóło 
paka zwiónzać powrósłym. 

Jak już nastały ździebko lepsze cza-
sy, to już nie trza bóło prosić sie i stoć 
u gospodorzy do maszyny, ale maszyna 
stawiali we wsi w jednym abo dwóch 
miejscach i tam sie według kolyjki trza 
bóło ustawić. U nos przeważnie takoł 
maszyna do mócynia stoła na Korei 
(skrziżowanie ulic Powstańców Ślón-
skich i  Dworcowyj). Ludzie, jak zwoziyli 
z  pola, to zarozki jechali do maszyny 
i już wymócóne wiyźli do dóm. Najgor-
sze to bóły te kolyjki. Niekej trza bóło 
niedaleko maszyny drzymać i w nocy 
pilnować swojyj kolyjki, bo jak kogo niy 
bóło, to kolyjka przeleciała i nastympni 
móciyli. Jakiś czas potym niy trza bóło 
już stoć w kolyjkach, bo maszyna do 

mócynia jeździóła po wsi i fto chcioł, 
to móg u siebie na placu  mócić. Ale 
wszystko moł swoje dobre i złe stró-
ny. Jak sie mócióło we wsi, to trza bóło 
stoć w kolyjkach, a do dóm prziwózióło 
sie już słóma i ziorka – niy bóło tela 
marasu. A jak sie mócióło w dóma, to 
niy trza bóło stoć w kolyjce, ale za to 
cały plac bół zaciaraszóny łod słómy 
i plewów!

No, ale technika idzie do przodku 
i tero już takich kómedyi ze żniwóma 
niy ma. Dzisiej sóm kómbajny i jedyn 
czowiek zesiecze i wymóci całe pole, 
ziorka na przyczepa wysuje, słóma po-
presuje i jedzie do nastympnego. Ale 
z drugij stróny gospodorzy je tera co-
roz mnij, a pola leżóm odłogym… A do-
wni wela to sie ludzie narobiyli…

To tela Wóm chciałach łopowiedzieć 
o  żniwach w  Żandowicach. A  wiycie, 
skónd jo to wszystko wia? Pedziała mi 
ło tym moja babcia Trudka, wtoro tyż 
niejedyn roz na Korei musiała kolyjki do 
mócynia pilnować, a potym ta słóma 
odbiyrać. Dziynkuja jyj za to serdecz-
nie, bo keby niy łóna, to jo bych tyż niy 
wiedziała, jak to downij w Żandowicach 
i myśla, że i w inszych wsiach tyż żni-
wowali.
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cołkiym downo, to nie bóło ani maszyn do mócynia, jyno zboże mócióło sie 
cepami. Z  fóróm ze zbożym stowało sie przi maszynie i  z  tyj fóry trza bóło 
ciepać rozwiónzane snopki na maszyna. Na nij stoł przeważnie chop, co ciepoł 
te snopki do maszyny kóskami w dół. Przi maszynie ze zadku bóły takie mo-
cowania na miechy (worki) i dó nich leciały ziorka. Do piyrszych leciało lepsze 
zboże (godało sie na niy tuste ziorka), potym chude ziorka, a  do ostatniego 
leciało już te najgorsze – na to godali poślołd. Z boku maszyny leciały plewy, 
a z przodku wylatywała słóma. I zaś kobiyty miały robota, bo musiały ta słóma 
odbiyrać i wiónzać w snopki. 

Potym wymyślyli presy do słómy – to bóła tako maszyna, co już ta wymócó-
no słóma wiónzała sznurkym. Tóż kobiyty potym już miały lepiyj, bo musiały 
jyno odbiyrać i odnosić te paki. Niekedy, jak tyż sznurek sie przerwoł, to trza 
bóło paka zwiónzać powrósłym. Jak już nastały ździebko lepsze czasy, to już nie 
trza bóło prosić sie i stoć u gospodorzy do maszyny, ale maszyna stawiali we 
wsi w jednym abo dwóch miejscach i tam sie według kolyjki trza bóło ustawić. 
U nos przeważnie takoł maszyna do mócynia stoła na Koreji (skrziżowanie ulic 
Powstańców Ślónskich i  Dworcowyj). Ludzie, jak zwoziyli z  pola, to zarozki 
jechali do maszyny i już wymócóne wiyźli do dóm. 

Najgorsze to bóły te kolyjki. Niekej trza bóło niedaleko maszyny drzymać 

i w nocy pilnować swojyj kolyjki, bo jak kogo niy bóło, to kolyjka przeleciała 
i nastympni móciyli. Jakiś czas potym niy trza bóło już stoć w kolyjkach, bo 
maszyna do mócynia jeździóła po wsi i fto chcioł, to móg u  siebie na placu 

Odpoczynek przi sianokosach

Odpoczynek przi sianokosach
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mócić. Ale wszystko moł swoje dobre i złe stróny. Jak sie mócióło we wsi, to trza 
bóło stoć w kolyjkach, a do dóm prziwózióło sie już słóma i ziorka – niy bóło 
tela marasu. A jak sie mócióło w dóma, to niy trza bóło stoć w kolyjce, ale za to 
cały plac bół zaciaraszóny łod słómy i plewów! 

No ale technika idzie do przodku i tero już takich kómedyji ze żniwóma niy 
ma. Dzisiej sóm kómbajny i jedyn czowiek zesiecze i wymóci całe pole, ziorka 
na przyczepa wysuje, słóma popresuje i  jedzie do nastympnego. Ale z drugij 
stróny gospodorzy je tera coroz mnij, a pola leżóm odłogym… A downi wela 
to sie ludzie narobiyli… 

To tela Wóm chciałach łopowiedzieć o  żniwach w  Żandowicach. A  wiycie 
skónd jo to wszystko wia? Pedziała mi ło tym moja babcia Trudka, wtoro tyż 
niejedyn roz na Koreji musiała kolyjki do mócynia pilnować, a potym ta słóma 
odbiyrać. Dziynkuja jyj za to serdecznie, bo keby niy łóna, to jo bych tyż niy wie-
działa, jak to downij w Żandowicach i myśla, że i w inszych wsiach tyż żniwowali.

Zwożynie siana z łónk przi lesieZwożynie siana z łónk przi lesie
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Sponsorzy kategorii:

Composer

Jakós	joł	mó	wstać,	wody	ci	podać?
jezech	bosa,	zimnoł	rosa,	bandzie	uziómbać.

Łobuj	póńcóski,	na	biołe	noski,
jak	mi	scejściy	dopómoze,	kupia	trzewicki

Nie	kupuj	mi	ty,	kup	sie	sóm	sobie
móm	joł	jescy	matka,	łojca,	kupią	łóni	mi

Nie	moze	to	być,	ty	mołs	moją	być
jezech	młody,	jak	jagody,	nauca	robić

Jest	na	dambie	wić,	naucy	robić
a	na	brzozie	chłabinecka,	wcas	rano	robić

źródło:	Roger,	nr	62;	Ligęza,	Stoiński,	t.2,	nr	184	F,	184	K.	Pieśń	z	repertuaru		Zespołu	"Silesia"	z	Dąbrówki	
Łubniańskiej.		

Title
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„Stoi u wody” mel. ludowa
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MAGAZYN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

IMPREZA

TOR Dobrzeń Wielki przez dwa dni 
(8–9 sierpnia) obchodził 94. roczni-

cę swojego istnienia. Z tej okazji wypra-
wił piknik, podczas którego główną rolę 
odgrywały sport i rekreacja. Oczywiście 
wszystko przy zachowaniu reżimów sa-
nitarnych.

Imprezę otworzyło sobotnie zwycię-
stwo pierwszej drużyny TOR-u w domo-
wym meczu 3. kolejki klasy okręgowej. 
Dobrzeniacy pokonali Rodło Opole aż 4-0.

O wiele bogatszy w atrakcje był drugi 
dzień urodzin klubu. Rozpoczęły go Tur-
niej Drużyn Amatorskich im. Helmuta 
Warzechy oraz turniej piłkarski dla dzie-
ci. Po nich wystąpili artyści z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim, 
a następnie klubowi trenerzy poprowa-
dzili kilkunastominutowe zajęcia rucho-
we dla chętnych uczestników pikniku. 

W ten sposób podsumowano projekt 
„Sportowa rodzina – aktywni w czasie 
izolacji”.

Najważniejsze było jednak otwarcie 
nowej wiaty, którą w czynie społecznym 
wybudowali klubowi działacze i lokalna 
społeczność. Potrzebne materiały sfinan-
sowano z budżetu Marszałkowskiej Ini-
cjatywy Sołeckiej.

– Robienie czegoś razem dla lokal-
nej społeczności daje wielką satysfakcję. 
Wiata będzie dostępna dla zawodników, 
działaczy i kibiców. Każdy będzie mógł tu 
usiąść i odetchnąć w cieniu – mówił Jo-
achim Długosz, jeden z pomysłodawców 
i wykonawców wiaty.

Impreza odbyła się zamiast Dobrzeń-
skiego Festynu Pokoleniowego, którego 
zorganizowanie uniemożliwiła trwająca 
pandemia. Liczba uczestników została 
ograniczona, a każdy musiał przestrzegać 
obowiązujących zaleceń sanitarnych.

TCH

OPOLE 

Opolanie w Niecieczy 
przegrali ostatni mecz 
w sezonie, ale utrzymali 
lokatę niezagrożoną 
spadkiem i pozostali 
w Fortuna 1 Lidze.

TOMASZ CHABIOR

Przez cały sezon kibice 
Odry Opole oglądali 
walkę swojej  druży-

ny o utrzymanie na drugim 
szczeblu rozgr ywkowym 
w Polsce. Niebiesko-czerwo-
ni raz znajdowali się w strefie 
spadkowej, a  innym razem 
nieco ponad nią. W tej wy-
równanej edycji rozgrywek 
losy zespołów z dolnej połowy 
tabeli ważyły się do ostatniej 
kolejki.

W przedostatnim meczu 
opolanie zdobyli komplet 
punktów, który pozwolił wy-

pracować przewagę nad strefą 
oznaczoną czerwonym kolo-
rem. Jednak dwupunktowa 
zaliczka nie gwarantowała 
pozostania w Fortuna 1 Lidze. 
Przed spadkiem bronili się 
jeszcze w ostatniej kolejce.

W meczu przeciwko Bruk-
-Bet Termalice Nieciecza ki-

bice zobaczyli kilka sytuacji 
w wykonaniu obu drużyn, 
a  więcej z  nich stworzyli 
miejscowi. Strzegącego opol-
skiej bramki Mateusza Kuchtę 
pokonać mogli Roman Ger-
gel, Artem Putiwcew i Piotr 
Wlazło. Jednak bramka padła 
dopiero w 73. minucie z rzu-
tu karnego podyktowanego 
po faulu Tomasa Mikinica. 
Wykorzystał go Wlazło, któ-
ry jednocześnie otworzył i za-
mknął wynik spotkania.

Wyjazdem do Niecieczy 
Odra Opole zakończyła trud-
ny sezon. Rozpoczęła go dłu-
gą serią bez zwycięstwa, która 
poskutkowała zwolnieniem 

trenera Mariusza Rumaka po 
remisie z Radomiakiem Ra-
dom. Następnie ekipę tym-
czasowo przejął Piotr Plew-
nia, a na przełomie grudnia 
i stycznia za sterami stanął 
Dietmar Brehmer.

Zadaniem byłego zawod-
nika Odry było wywalczenie 
z drużyną utrzymania, co się 
udało, choć dopiero w ostat-
niej kolejce. Kolejny sezon 
na zapleczu ekstraklasy nie-
biesko-czerwoni rozpoczną 
29 lub 30 sierpnia. Jego za-
kończenie zaplanowano na 
12 i 13 czerwca, a baraże na 
16 i 20 czerwca przyszłego 
roku.

Odra Opole zostaje na zapleczu 
ekstraklasy!

Czwarty z rzędu sezon w pierw-
szej lidze Odra Opole rozpocz-
nie 29 lub 30 sierpnia.
Fot. Tomasz Chabior

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole 1-0 (0-0)
Bramka: 73. Wlazło (1-0, karny)
Skład: Kuchta – Tabiś, Kostrzycki, Żemło, Winiarczyk, Mi-
kinic (74. Czernysz), Niziołek, Czyżycki, Bonecki, Janus (49. 
Błanik), Skrzypczak (80. Sluga). Trener: Dietmar Brehmer.
Żółte kartki: Bonecki, Czyżycki, Żemło

Podczas pikniku oficjalnie otwarto nową 
wiatę, którą w czynie społecznym wykonali 
klubowi działacze i lokalna społeczność. 

Fot. Tomasz Chabior

Urodziny świętowali rodzinnie i na sportowo
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KADRY

52 delegatów z   ca łego 
województwa przyje-

chało na początku sierpnia 
do dobrzeńskiej hali sporto-
wej. Wybrali prezesa i zarząd 
Wojewódzkiego Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe na 
kolejną kadencję oraz swoich 
reprezentantów na zjazd kra-
jowy. Przyjęli też nowy statut 
zrzeszenia.

Zarząd na lata 2020–2023 
będzie liczył 20 osób, a trzecią 
kadencję z rzędu przewodzić 
mu będzie Gerard Halama. – 
Mamy ścisłe kierownictwo, 
bardzo dobrych pracowników 
i aktywny zarząd. W naszym 
zespole jest moc i dzięki temu 
przyjemnie się pracuje – przy-
znał prezes.

Spośród delegatów woje-
wódzkich wybrano też pięcio-
ro reprezentantów na Krajowy 
Zjazd Zrzeszenia LZS. Powo-
łano również Wojewódzką 
Komisję Rewizyjną WZ LZS. 
We wszystkich głosowaniach, 

które przeprowadzono pod-
czas zjazdu, delegaci byli jed-
nomyślni. W taki sam sposób 
udzielono absolutorium ustę-
pującemu zarządowi i prze-
głosowano zmiany w statucie 
zrzeszenia. Podjęto też nowe 

uchwały i rozpatrzono wnio-
ski dotyczące funkcjonowania 
organizacji.

W województwie opolskim 
Ludowe Zespoły Sportowe 
i  Ludowe Kluby Sportowe 
stanowią prawie jedną trze-
cią wszystkich klubów. Jest 
ich 295 i zrzeszają około 10,7 
tys. członków. Większość, bo 
aż 9,6 tys. z nich to osoby nie-
pełnoletnie.

– Krzewimy kulturę fi-
zyczną we wsiach i w małych 
miastach. Funkcjonujemy 
też w Opolu, Kędzierzynie-
-Koźlu i Nysie. Jesteśmy w 70 
z 71 opolskich gmin. Nie ma 
nas jedynie w gminie Pokój. 
Chcemy, aby coraz więcej lu-
dzi w różnym wieku uprawia-
ło sport – podkreślał Gerard 
Halama. 

TCH

Opolscy delegaci spotkali się w Dobrzeniu Wielkim

Zjazd w Dobrzeniu Wielkim odbył się przy zachowaniu bezpiecz-
nych odległości i innych zasad sanitarnych. Fot. Tomasz Chabior

TURAWA 

Prawie 60 załóg 
rywalizowało w  Regatach 
o Puchar Wójta Gminy 
Turawa na Jeziorze 
Turawskim. Dwudniowa 
impreza odbyła się 
w ostatni weekend lipca.

TOMASZ CHABIOR

Zawody zaliczały się do 
Mistrzostw Polski Południo-
wej Katamaranów, Pucharu 
Śląska w Klasie Omega i Pu-
charu Polski Południowej 
w  klasie 460. Przyjechały 
na nie załogi z całej Polski, 
m.in. Opola, Rzeszowa, Kra-

kowa, Warszawy i Zielonej 
Góry. Pojawili się też Holen-
drzy, Węgrzy i Austriacy.

– Wszyscy, którzy tutaj 
przyjechali, są spragnieni 
rywalizacji na wodzie. To 
pierwsze w tym roku tak duże 
zawody w naszej części Polski 
– mówił Mariusz Łapot, pre-
zes Jacht Klubu Opolskiego.

Mistrzostwa odbyły się przy 
zachowaniu wszelkich restryk-
cji epidemiologicznych i regu-
lacji sanepidu. Z tego powodu 
organizatorzy ograniczyli licz-
bę załóg, które mogły wystar-
tować w biegach, oraz wpro-
wadzili wiele innych zasad 
mających zapobiec rozprze-
strzenianiu się koronawirusa.

WIATR ZAMIAST 
SILNIKÓW

Wyścigi katamaranów to 
dyscyplina, w  której naj-
ważniejsze są umiejętności 
perfekcyjnego wykorzysta-
nia warunków wietrznych. 
Regaty wygr ywa ten,  kto 
napędzany podmuchami po-
wietrza najszybciej pokona 
wyznaczoną trasę. Katama-
rany to inaczej dwukadłu-
bowce, czyli statki składają-
ce się z dwóch połączonych 
ze sobą równoległych kadłu-
bów.

Wbrew pozorom regaty 
potrafią dostarczyć sporej 
dawki emocji. Załoga po-
winna być jak najlżejsza, aby 

jak najszybciej pokonać tra-
sę. Oczywiście, gdy wiatr za-
wiewa z niekorzystnej strony, 
zawodnicy muszą pływać po 
trójkątach, trapezach i  in-
nych figurach, aby podmu-
chy cały czas prowadziły ich 
statki w dobrym kierunku. 
Przez to czasami dochodzi 
do wywrotek.

Regaty o  Puchar Wójta 
Gminy Turawa to już kolejne 
tego typu zawody na Jeziorze 
Turawskim. Poprzednie od-
bywały się m.in. w 2019 i 2018 
roku. Organizatorem wszyst-
kich był Jacht Klub Opolski, 
który wspierały Gmina Tu-
rawa i Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego.

Spragnieni  
wiatru 
i rywalizacji 
na wodzieŻeby wygrać, często trzeba balansować na krawędzi w poszukiwaniu 

wiatru, a to nierzadko prowadzi do wywrotki. Fot. Tomasz Chabior
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OPOLE 

Pierwsze w historii 
mistrzostwa 
województwa opolskiego 
w piłce ręcznej odbyły 
się w ostatnią sobotę 
lipca na nowym boisku 
piaskowym przy ul. 
Kowalskiej.

TOMASZ CHABIOR

Na piasku zagrali chłop-
cy i dziewczęta. Rywa-
lizacja odbywała się 

w trzech kategoriach: mło-
dziczka, juniorka młodsza 
i junior młodszy. Zawody były 
jednocześnie eliminacjami 
do mistrzostw Polski w piłce 
ręcznej plażowej.

– Piasek, słoneczko i pił-
ka ręczna dają zawodom kli-
mat, który każdemu powi-
nien się spodobać – oceniła 
Natalia Cebulska, piłkarka 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Pawonków. – Tutaj 
można poszaleć bardziej niż 
w hali. Jest też więcej emo-
cji.  Dużo osób wykonuje 
efektowne rzuty z obrotu, 
które są premiowane dwo-
ma punktami.

Mistrzostwa Opolszczyzny 
zorganizował klub sportowy 

Orzeł Opole we współpracy 
z Opolskim Związkiem Piłki 
Ręcznej. Zawody połączono 
z oficjalnym otwarciem nowego 
boiska do gry w plażową wersję 
szczypiorniaka.

– Atmosfera turnieju jest 
bardzo fajna. Słońce mocno 
świeci i jest cieplutko, ale w nie-
których momentach ten upał 
przeszkadza i robi się duszno 

– przyznał Tobiasz Tuński, za-
wodnik Orła Opole. – Lepiej 
gra się w hali, na którą jesteśmy 
bardziej przygotowani. Na pia-
sku też jest fajnie, można po-
prawić kondycję i urozmaicić 
swoją aktywność.

Obiekt powstał dzięki ini-
cjatywie i zaangażowaniu Bo-
gumiła Barana i Orła Opole. 
We współpracy z prywatnym 

inwestorem w Opolu powstało 
pierwsze w regionie pełnowy-
miarowe boisko do piłki ręcznej 
plażowej.

– Razem z młodzieżą gramy 
w nią od lat. W tym roku wpa-
dliśmy na pomysł, żeby zrobić 
tutaj boisko do tej dyscypliny 
– mówił Bogumił Baran. – Było 
dużo pracy. Jednak wydaje mi 
się, że nasz wysiłek nie pójdzie 
na marne i coraz więcej osób 
będzie chciało uprawiać ten 
dosyć widowiskowy rodzaj pił-
ki ręcznej.

Twor z ą c  n owe  b oi s ko, 
wsparto prężnie rozwijającą 
się w ostatnich latach dyscypli-
nę, którą w tym roku wpisano 
w System Sportu Młodzieżo-
wego opracowany przez Mi-
nisterstwo Sportu.

Młodzież rywalizowała w turnieju 
piłki ręcznej plażowej

WYNIKI
Młodziczki
1. UKS Pawonków
2. UKS Handball 2019 
Kolonowskie
Juniorki młodsze
1. UKS Pawonków
2. UKS Handball 2019 
Kolonowskie
Juniorzy młodsi
1. Orzeł Opole
2. UKS Pawonków
3. Orzeł II Opole

Na piasku łatwiej niż w hali było o powietrzne akrobacje podczas 
rzutów.  Fot. Tomasz Chabior

CHRZĄSTOWICE

Rzuty karne rozstrzygnęły finał Pucha-
ru Polski na szczeblu wojewódzkim, 

który odbył się na stadionie w Chrząsto-
wicach 5 sierpnia. W ten sposób Polonia 
Nysa pokonała Stal Brzeg i sięgnęła po 
trofeum.

W regulaminowym czasie gry nie pa-
dła żadna bramka. – Mieliśmy swoje sy-
tuacje, ale ich nie wykorzystaliśmy. Moim 

zdaniem graliśmy lepiej i powinniśmy to 
rozstrzygnąć w ciągu 90 minut. Dlatego 
jest czego żałować – przyznał Dawid Ka-
miński, zawodnik Stali.

Gole zobaczyliśmy dopiero w dogryw-
ce. Kilka minut po rozpoczęciu jej pierw-
szej części brzeżanie mieli rzut rożny. Do 
dośrodkowania wyskoczył Marcin Boryc-
ka, który posłał piłkę do bramki głową. 
Nysanie zareagowali błyskawicznie i już 
po chwili gola z rzutu karnego zdobył 
Adam Setla.

Dogrywka również nie wyłoniła 
zwycięzcy, za to zrobił to konkurs „je-
denastek”. Brzeżanie pomylili się w nim 
dwukrotnie, a nysanie tylko raz i to oni 
sięgnęli po puchar.

– Cieszymy się, że potrafiliśmy sobie 
poradzić z takim rywalem jak Stal. To je-
den z lepszych przeciwników, z którymi 
ostatnio graliśmy. Brzeżanie to nie jest 
jakaś anonimowa drużyna, tylko solidny 
trzecioligowiec – mówił Adam Setla, pił-
karz Polonii. TCH

Polonia Nysa wygrała opolskie puchary
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WYDARZENIE

Tour de Pologne wróciło do naszego 
regionu po ośmiu latach. 6 sierpnia 
z Opola wystartował drugi etap 
słynnego wyścigu kolarskiego. 
Światowa czołówka przejechała 
też przez Moszną, Krapkowice, 
Gogolin, Strzeleczki, Górę św. Anny, 
Strzelce Opolskie i Ujazd. Następnie 
ruszyła w kierunku Zabrza, gdzie 
znajdowała się meta.

Tomasz Chabior

Start drugiego etapu umieszczono pod opolskim ratuszem. Zawodnicy wyruszyli w trasę przed godz. 15 i przejechali kolejno przez plac 
Wolności i ulice Minorytów, Mozarta, Żwirki i Wigury, Powolnego, Krakowską, Korfantego, Piastowską, most Piastowski, plac Piłsudskiego 
oraz ulice Spychalskiego i Prószkowską.

WIELKIE KOLARSKIE ŚWIĘTO 
NA OPOLSZCZYŹNIE!

Wyścig pierwotnie 
miał potrwać od 5 
do 11 lipca i liczyć 
siedem etapów. 
Z powodu pandemii 
kalendarz wyścigów 
zmienił się i Tour de 
Pologne zorganizowa-
no w terminie od 5 do 
9 sierpnia. Podczas 
imprezy wszyscy 
zawodnicy musieli 
stosować reżimy 
sanitarne.

W Tour de Po-
logne wystarto-
wało około 150 
zawodników 
z całego świata. 
Wśród nich 
byli zawodnicy 
z Polski, Niemiec, 
Francji, Wielkiej 
Brytanii, Holan-
dii, Belgii, Włoch, 
Australii, Nowej 
Zelandii, Repu-
bliki Południowej 
Afryki, Stanów 
Zjednoczonych, 
Kanady, Kolum-
bii i wielu innych 
państw.

Kibice tłumnie 
przyszli na start 
na Rynek w Opo-
lu. Publiczność 
towarzyszyła 
kolarzom również 
w innych opol-
skich miejsco-
wościach, które 
znalazły się na 
trasie etapu.
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REKLAMA

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

Tel. 77 400 79 32

REKLAMA

Korzystaj 
z naszej oferty!

• zbuduj profesjonalny 
wizerunek

• zatrudnij najlepszych 
pracowników

• zadbaj o Employer Branding

• pokaż swój CSR - społeczną 
odpowiedzialność

• zbuduj więź z partnerami 
i klientami.

tel. 77 400 79 32
marketing@opowiecie.info
reklama@opowiecie.info
www.opowiecie.info

Zarezerwuj powierzchnię już dziś




