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Pół wieku pszczelej pracy
Jesteście pracowici, jak wasze owady – komplementował bartników ksiądz Eugeniusz Marciniak
rodzinie państwa Majcherków
bartnicy przewijali się od pokoleń. Początki ich hodowli pamiętają czasy II wojny światowej. – Nie
było tu ani uli, ani pszczelarzy.
Trzeba było je sprowadzać z sąsiednich terenów – wspomina pan Kazimierz. Obecnie, ze względu
na sędziwy wiek, pomaga – jak sam
mówi – pszczelarzyć synowi. – Jestem dumny, że poszedł w moje ślady – dodaje ze śmiechem. Pasji
związanej z tymi pracowitymi owa-

dami nie kryje Mirosław Majcherek. – Od czasów liceum interesuję
się pszczelarstwem. Zaraziłem się
pasją od taty. Teraz mam około 30
uli, ale bywało, że miałem 120
– mówi.
– Tylko Bóg wie, ile trudu i wysiłku włożyliście w tworzenie zrzeszenia – mówił do bartników ks. Eugeniusz Marciniak. – Swoim postępowaniem realizujecie to, co dzieje się
w ulach. Jesteście pracowici, jak
wasze pszczółki – dodał kapelan.

Koncepcja
nie tylko w głowie
Wielkimi krokami zbliża się chwila, kiedy rozpocznie
się budowa kompleksu rekreacyjnego w Oleśnicy

J

eszcze rok temu budowa
ścieżek rowerowych, parków, lodowiska i odnowa odkrytego basenu była kwestią
planów. Teraz staje się coraz
bardziej realna. Władze miasta
właśnie rozpoczęły poszukiwania firmy, która zajmie się opracowaniem koncepcji tego
przedsięwzięcia. Wcześniejsze
próby stworzenia takiego dokumentu nie powiodły się. Być
może teraz uda się znaleźć firmę, która opracuje tak ważny
dla oleśniczan dokument.
Jeśli prace ruszą w przyszłym roku to do końca tej ka-

dencji przynajmniej część całego planu zostanie zrealizowana.
Co konkretnie zmieni się
w Oleśnicy?
Wmieście pojawi się kilka kilometrów ścieżek rowerowych
i ciągów spacerowych. Zostaną
utworzone miejsca aktywnego
wypoczynku z ławeczkami
i miejscami do grillowania. Nowy wygląd otrzyma kryty basen, który stanie się częścią dużego kompleksu utworzonego
lodowiska, centrum fitness,
kortów oraz Oleśnickiego Parku Wodnego Atol. (KK)

Nie mogło zabraknąć wspomnień.
Te snuł prezes Czesław Trzciański,
powołując się na zapiski nieżyjącego Stanisława Witliba, autora monografii, pszczelarza ziemi oleśnickiej, znanego prekursora pszczelarstwa w Oleśnicy. – Wszyscy jesteśmy jego spadkobiercami – mówił.
Tradycją stało się nagradzanie
tych, którzy dla pszczelarstwa zasłużyli się najbardziej. Oprócz odznak Polskiego Związku Pszczelarskiego obchody były okazją do wrę-

czenia medali „Zasłużony dla rolnictwa”, przekazanych przez ministra Wojciecha Mojzesowicza.
Otrzymali je: Bronisław Gawłowski,
Józef Ostapowicz, Stanisław Rolnik
oraz Antoni Wiącek.
Oprócz tego wręczono jedno
z najważniejszych odznaczeń w środowisku pszczelarskim – Medal im.
Ks. Jana Dzierżona. Otrzymali go:
Stefan Hrebeniuk, Zygmunt Lisowski, Czesław Płuciennik oraz Stanisław Śmitkowski. (ARKP)

ODZNACZENI BARTNICY
• Złota Odznaka Polskiego Związku
Pszczelarskiego: Mieczysław Banaszak,
Władysław Filipiak, Tadeusz Maciuszkiewicz,
Stanisław Mierzwa, Zdzisław Robak,
Antoni Teuerle, Julian Teuerle.
• Srebrna Odznaka Polskiego Związku
Pszczelarskiego: Stanisław Korol,
Marian Łakomiec, Zenon Mądrzycki,
Stanisław Michalak, Stanisław Miłto,
Bogusław Nikoli, Ryszard Pasek, Stefan Religa,
Janina Sierakowska, Jan Znamierowski.
• Brązowa Odznaka Polskiego Związku
Pszczelarskiego: Emilia Chuda,
Jerzy Fryczkowski, Henryk Izydorczyk,
Zbigniew Jakowski, Jan Kaspryszyn,
Tadeusz Krupiński, Krzysztof Kubacki,
Radosław Nikody, Zdzisław Pietrzak,
Halina Poręba, Henryk Steinach, Regina Witlib.

Uczestnicy spotkania w Dobroszycach byli pod wrażeniem
osobowości znanego publicysty

Schole pod batutą

Nowy wicedyrektor

J

ak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy zostanie
Grzegorz Zagórny, który
na tym stanowisku zastąpi,

zmarłego Edwarda Puka. Nowy wicedyrektor obejmie swą
funkcję z początkiem grudnia.
Ma 33 lata, a w ZDP jest kierownikiem oleśnickiego obwodu drogowego. (DAS)

Nie ferują wyroków
Komisja zbada sprawę nauczycielki Bożeny Szczepaniak

R

ada miejska Sycowa rozpatrywać będzie skargi Bożeny Szczepaniak, nauczycielki
ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Sycowie, na działania dyrektorki tej placówki.
Pisma nauczycielki trafiły
na biurko burmistrza Sławomira Kapicy. Szczepaniak zarzuca
w nich dyrektor Elżbiecie Kempie utrudnianie pracy, upokarzanie i odebranie wbrew jej
woli godzin plastyki. Podczas
ostatniej sesji radni ustalili, że
przeprowadzeniem kontroli
w placówce zajmie się komisja
rewizyjna, czyli Kazimierz Ci-

Uczestnicy
warsztatów byli
pod wrażeniem
osobowości
Pospieszalskiego
i Pałki. Efektów ich
pracy można było
wysłuchać podczas
niedzielnej
mszy świętej.

choń, Jarosław Walczak
i Krzysztof Cegła. Kontrole
przebiegać będą wg ustalonego harmonogramu, zakresu
i metod.
–Informacje zawarte wskargach weryfikowane będą być
może poprzez rozmowy z pracownikami lub ankietę – przypuszcza wiceburmistrz Jacek
Przybył. Na przeprowadzenie
kontroli radni mają 21 dni. Ich
wyniki zawarte będą w protokole, na podstawie którego rada podejmie uchwałę w sprawie uznania bądź nie skarg Bożeny Szczepaniak. (BS)

Wielką frajdę
mieli ci, którzy
przyjechali
do Dobroszyc na
warsztaty.
Prowadził je
Jan Pospieszalski
Katarzyna Kijakowska

S

łuchacze byli zafascynowani. – Człowiek latami robi
to samo, nie wiedząc, że
popełnia błąd – dziwili się.
Warsztaty były uzupełnieniem
Przeglądu Piosenki Religijnej
Cecyliada, który od dziewięciu
lat odbywa się w Dobroszy-

cach. W tym roku w przeglądzie zaśpiewało kilkanaście
grup z całego powiatu. Chętni
mogli przyjechać do Dobroszyc
także w niedzielę, bo właśnie
wtedy odbyły się muzyczne
warsztaty. Wzięli w nich udział
instruktorzy prowadzący schole kościelne i ich członkowie.
Czego dowiedzieli się od Pospieszalskiego? – Razem nasze
głosy tworzą piękny chór, którego pojedynczo nie bylibyśmy
w stanie wydobyć – mówił muzyk i publicysta. I przekonywał.
– Ludzi, którzy nie potrafią śpiewać jest tylu samo co daltonistów Każdy może to robić, byle
tylko wcześnie zaczął.
Wyjątkowe było też spotkanie z Piotrem Pałką, kompozy-

torem, który między innymi
opracowywał stronę muzyczną
mszy świętej podczas wizyty
Benedykta XVI w Polsce. Przez
kilka godzin kompozytor śpiewów liturgicznych opracował
z uczestnikami warsztatów
oprawę muzyczną nabożeństwa, które odbyło się w kościele św. Jadwigi w Dobroszycach.
– To były wyjątkowe zajęcia
– komplementowała zaproszonych gości Matylda Członkowska z Bierutowa. – Sama od dziewięciu lat prowadzę scholę, ale
dopiero teraz wiem, które rzeczy
są w mojej pracy najistotniejsze.
Ks. Tomasz Mucha, który zaprosił Jana Pospieszalskiego
i Piotra Pałkę do swojej parafii,
już zapowiada kolejne warsztaty

ZWYCIĘZCY CECYLIADY
• Grand Prix: grupa Deesis
z Bierutowa, I miejsce – Filoe
z Dobroszyc, II miejsce – Vox
Cordis z Dobroszyc,
III miejsce – chór młodzieżowy
Agnus z Sycowa.
• Wyróżniono: zespół Fasolki
z Oleśnicy oraz Strzeleckie
Słowiki.

z udziałem znakomitych gości.
Odbędą się 9 i 10 marca, a ich tematem będzie oprawa liturgiczna Wielkiego Tygodnia.
– Takie spotkania to najlepsza
okazja, by odnowić liturgię
– przekonuje duchowny. – By
wrócić do tego, co było na początku, czyli do śpiewu w czasie
mszy świętej. •
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