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Gmina walce
Godziny pracy Urzędu Gminy Walce:

Pn.: 8.00 - 16.00
Wt. - Pt.: 7.15 - 15.15

tel.77 466 01 08

W ni e dzi e-
lę 15 
c z e r w c a  
w Małej 

Morawce (Czechy) odbył 
się Koncert Muzyki Daw-
nej, którego przesłaniem 

było, aby  pokazać miesz-
kańcom gminy part-
nerskiej Walec wspólne 
dziedzictwo kulturowe. 
Jednocześnie miał on też  
zachęcić do odwiedzenia 
naszych stron oraz do 
pogłębienia współpracy 

pomiędzy mieszkańcami 
pogranicza. 

Wykonawcami baro-
kowych utworów kom-
pozytorów polskich i 
czeskich byli wybitni wy-

konawcy muzyki dawnej: 
ks. dr Zbigniew Stępniak 
– solista (bas) oraz Paweł 
Pawłowicz – organista. 
Pełne harmonii i piękna 
utwory oraz perfekcyjne 
ich wykonanie wywarły 
ogromne wrażenie na 
słuchaczach.  

W ramach tego sa-
mego projektu w maju 
odbył się Koncert Muzyki 
Współczesnej w Brożcu, a 
w miesiącach letnich od-
będzie się wymiana wa-
kacyjna dzieci z obu part-

nerskich gmin. Zajęcia 
rekreacyjne i wypoczynek 
dzieci połączą z nauką 
języka czeskiego oraz 
poznawaniem wspólnych 
dziejów i kultury pogra-
nicza.

(UG Walce)

Ponad 30 kobiet z Roz-
kochowa spotkało się 

w sali domu wiejskiego, 
aby wspólnie uczcić Dzień 
Matki.

Spotkanie było okazją 
do oderwania się od co-
dziennych obowiązków, 
których wszystkim paniom 
z pewnością nie brakuje. 

Organizator, którym była 
Mniejszość Niemiecka, za-
dbał o poczęstunek dla świę-
tujących matek. Wszystkie 
panie, młodsze i starsze, do-

brze się bawiły. Uroczystość 
trwała do późnych godzin 
popołudniowych.

(madzia)

Wiele atrakcji czekało 
na uczestników Fe-

stynu Rodzinnego, który 
odbył się na placu rekrea-
cyjnym w Brożcu. W tym 
roku impreza odbyła się w 
sportowej formule.

Dzieci szkolne i przed-
szkolne mogły zmierzyć się 
w czterech konkurencjach. 
Głównym punktem progra-
mu był bieg na orientację 
przygotowany przez szkołę 
i klub Azymek ze Zdzieszo-
wic. W biegu wzięło udział 

48 uczestników podzielo-
nych na cztery kategorie. 
Wyniki przedstawiają się 
następująco:

klasy 1-3 
1. Pascal Lipka
2. Wanessa Klimek
3. Natalia Jóźkowiak

klasy 4-5
1. Stefan Musioł
2. Maksymilian Miczka
3. Daniel Streisel

klasy 6 i starsi
1. Michał Boese
2. Wiktor Musioł

3. Fabian Kurpiela
kategoria open

1. Kinga Richter
2. Wiktoria Mrugała
3. Kamila Hajtałowicz

kategoria rodzinna (naj-
młodsze dzieci z rodzicami)
1. Kacper Kubata.

Następnie odbył się 
rowerowy  rajd przez tor 
przeszkód, rzut piłką lekar-
ską i zawody lekkoatletycz-
ne. Dla laureatów zostały 
przygotowane dyplomy i 
nagrody rzeczowe, pozo-

stali uczestnicy także otrzy-
mali upominki (wśród nich 
- breloczek z logo tegorocz-
nego festynu). Dużo emocji 
wśród dzieci wzbudziło 
losowanie nagród w loterii 
fantowej. Zwieńczeniem 
wieczoru było ognisko i 
wspólne śpiewanie piose-
nek. Organizatorem festynu 
była Rada Rodziców Pub-
licznej Szkoły Podstawowej 
w Brożcu.

(madzia)

Na sportowo w Brożcu

Uczestnicy biegu na orientację.

Muzyka 
łączy narody 

Częste kontakty integrują coraz bardziej mieszkańców Walec i Małej  Morawki.

Spotkanie w 
kobiecym gronie

Panie z Rozkochowa pozowały do wspólnego zdjęcia.

/INFORMACJE

Goście z bliska i z dale-
ka szczelnie wypełnili 

w miniony czwartek (19 
czerwca) salę restauracji 
„Omega” w Smolarni. Oka-
zja była niecodzienna, gdyż 
odbyło się tam spotkanie 
promocyjne pierwszej w 
historii monogra� i Smo-
larni.

Wydanie książki to 
ukoronowanie siedmio-
letnich działań jej autora 
Roberta Hellfeiera. Ten 
pasjonat lokalnych dzie-
jów z wykształcenia jest 
informatykiem. Do pisania 
podszedł więc ze świeżym 
spojrzeniem. Szczegóły 
procesu twórczego zdradził 
podczas rozmowy mode-
rowanej przez Daniela Po-
dobińskiego z Partnerstwa 
Borów Niemodlińskich. 

Okazuje się, że doku-
menty i zasoby archiwów 
były podstawą dużej części 
pracy autora, zasadnicza 
część książki jest jednak 
pokłosiem jego rozmów z 
mieszkańcami wsi. Takich 
rozmów Hellfeier nagrał i 
zarchiwizował około trzy-
dziestu. Razem to około 
czterdziestu godzin nagrań, 
które trzeba było opracować 
i wyłuskać z nich przydat-
ne informacje. Dodatkowo 
nie wystarczało, żeby z 
wybranymi mieszkańcami 
porozmawiać raz. Często 
podczas  wykonywania 

notatek okazywało się, że o 
niektóre rzeczy należy do-
pytać i powtórzyć wizytę. 
Na tym przykładzie widać, 
że praca nad monografią 
nie była łatwa.

Książki można było 
otrzymać za darmo. Jed-
nocześnie odbyła się pub-
liczna zbiórka pieniędzy 
na leczenie i zakup leków 
dla autora, który zmaga 
się z mukowiscydozą – ge-

netyczną chorobą powo-
dująca zmiany w układzie 
oddechowym i pokarmo-
wym.

Gratulacje autorowi 
złożył także wójt Bronisław 
Kurpiela:

- My  nie musimy szukać 
cudzych talentów, kiedy na 
miejscu mamy swoje – mó-
wił. –Jestem pełen uznania 
i gratuluję. Robercie, za-
pewniam, że będziemy Cię 

dalej wspierać. Życzę Ci 
dalszych publikacji.

Spotkanie było rów-
nież okazją spotkania dla 
środowisk, którym bliskie 
są nasze lokalne dzieje. 
Profesor Ralph Wrobel 
omówił działalność Komi-
sji Historycznej Powiatu 
Prudnickiego. Jest to nie-
mieckie stowarzyszenie, 
które zajmuje się historią 
lokalną przedwojennego 

powiatu prudnickiego, któ-
ry w swoich granicach miał 
dzisiejsze gminy Strze-
leczki i Walce oraz dużą 
część gminy Krapkowice.  
Ponadto Joachim Himanek 
wygłosił wykład „Od drze-
wa genealogicznego do 
historii lokalnej”, w którym 
przedstawił swoją drogę od 
badania historii rodziny do 
badań nad historią miej-
scowości.

(zet)

Z pasji do historii

W rozmowie z Danielem Podobińskim Robert 
Hellfeier zdradził kulisy stworzenia książki.


