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Głubczyckie Dni Kultury mają swoje stałe, poczesne miejsce w kalendarzu imprez kulturalnych odbywających się w powiecie głubczyckim. Tegoroczna edycja była bardzo interesująca pod względem oferty jaka została
przygotowana przez Miejski Ośrodek Kultury. Spektakle teatralne, wystawy, spotkanie autorskie, koncerty, a także warsztaty teatralne, które
odbywały się w MOKu i poza nim.

Głubczyckie Dni
Kultury
SAMORZĄD

Jak co roku mogliśmy oglądać dorobek
artystyczny ludzi zaangażowanych w kulturę naszego powiatu. Wśród nich byli:
Maria
Farasiewicz, Józef Kaniowski oraz
OŚWIATA
Waldemar Lankauf. To dzięki nim publiczność mogła oglądać m.in. program papieski w wykonaniu zespołu Mariel i teatru
Tradycja, uczestniczyć w porankach i wieczorach teatralnych oraz spotkać się z poezją śpiewaną. Ważnymi akcentami Głubczyckich Dni Kultury były obchody 40-lecia
Państwowej Szkoły Muzycznej w Głubczycach oraz jubileuszowa, dziesiąta edycja
programu integracyjnego Bez Barier.
Można było również usłyszeć wspaniałych
muzyków, chciażby kubańsko-brazyKULTURA
lijski duet artystów Yvonne Sanchez&Pedro Tagliani. Yvone Sanchez, mieszkająca
na co dzień w Pradze, swoją twórczość
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opiera na smooth jazzie i bossa novie. W
1998 r została uznana w Czechach za wokalistkę roku. Innym ciekawym wydarzeniem był występ legendarnego zespołu
Lombard, którego największe przeboje
„Szklana pogoda” czy „Przeżyj to sam” zna
każdy z nas. Bez wątpienia muzycznym
rarytasem stał się koncert grupy New
Life M. Twórczość zespołu jest efektem
dojrzałych kreacji artystycznych, jakie
tworzą poszczególni muzycy. Joachim
Mencel i Piotr Jankowski to wysokiej
klasy instrumentaliści, dzięki którym w
kompozycjach zespołu słychać elementy

INWESTYCJE

ze świata jazzu. To właśnie kompozycje
pianisty Joachima Mencla, z tekstami
jego żony Beaty, takie jak: „Twoja miłość”,
„Z całej duszy”, czy „Zakochałam się na
100%” stały się przebojami, poprzez które
zespół jest rozpoznawalny.
Miłośnicy dobrej książki pojawili się na
spotkaniu autorskim z utalentowanym
pisarzem Krzysztofem Spadło, które było
dla czytelników jego świetnie napisanej
powieści „Skazaniec”, wyjątkowo cennym
czasem.
Sporej dawki humoru dostarczył, wyreżyserowany przez Cezarego Domagałę, spektakl teatralny „Klimakterium”, w
bardzo przystępny sposób dotykając tematu tabu, jakim jest okres menopauzy
u kobiet. Sposób podjęcia tak ważkiego
problemu i metod radzenia sobie z nim,
pokazał, że duża doza humoru nie prze-

Święto Niepodległości
Dnia 11 listopada bieżącego roku obchodziliśmy już 95 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Po 123 latach zniewolenia naszej Ojczyzny pod
zaborami, listopad 1918 roku stał się
momentem przełomowym. Wtedy to
naród Polski odrodził się na nowo i odzyskał wolność, którą możemy cieszyć
się do dzisiaj. W całym kraju dzień ten
jest uroczyście obchodzony jako Narodowe Święto Niepodległości. Również w
naszym powiecie miały miejsce celebracje 11 listopada, zorganizowane przez
Komendę Hufca Związku Harcerstwa

Polskiego w Głubczycach. Tego dnia, o
godzinie 12.00, przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego odbył się uroczysty apel,
upamiętniający odzyskanie przez Polskę
niepodległości. Obchody te były poprzedzone Mszą Św. w intencji Ojczyzny w
Kościele Parafialnym. Uroczystości odbywały się pod hasłem: „Radość – uśmiech
– niepodległość”. Był to wyraz pamięci i
hołd złożony tym, którzy ofiarowali swe
życie za wolność naszej Ojczyzny.
W obchodach udział wzięło wielu gości szczególnych, takich jak: burmistrz
Głubczyc – Jan Krówka, wicestarosta

Wszystkim mieszkańcom naszego Powiatu
życzymy w 2013 roku szczęścia i zdrowia,
spełnienia osobistych planów
i ambicji zawodowych oraz radości
i optymizmu na każdy dzień
Starosta Głubczycki
Józef Kozina
Wicestarosta
Piotr Soczyński
Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krzaczkowski

szkadza, a wręcz pomaga w pochyleniu
się nad trudnymi sprawami.
– Podobnie jak poprzednich latach, publiczność była nieprzewidywalna. Nie było
wiadomo na co przyjdą tłumy, a na co
garstka ludzi. Czasami trudno dopasować
propozycję do oczekiwań, jednak cały czas
poczuwamy się do kształtowania wrażliwości kulturalnej
lokalnej społeczności,
INFORMACJE
Z GMIN
wychodząc z propozycjami, które nie od
razu cieszą się popularnością. Jednak tym
którzy przyszli z pewnością otwierają się
oczy na nową rzeczywistość – mówi Monika Komarnicka z głubczyckiego MOKu.
Głubczyckie Dni Kultury z pewnością
zagoszczą za rok w placówkach kulturalnych powiatu głubczyckiego. Pozostaje
życzyć sobie, żeby ich program był równie interesujący jak tegoroczny.
Redakcja
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głubczycki Piotr Soczyński, radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniew Ziółko,
Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz
Naumczyk, burmistrz Kietrza Józef Matela, proboszcz, radni, przedstawiciele
Komendy Hufca Związku Partnerstwa
Polskiego w Głubczycach, przedstawiciele szkół, Policji, Zakładu Karnego, Straży
Pożarnej, Straży Granicznej, związków
kombatanckich, zakładów pracy i wielu innych. Uroczystość rozpoczęła się
wprowadzeniem warty honorowej, wciągnięciem flagi na maszt i odśpiewaniem
hymnu państwowego, a następnie miało
miejsce wystąpienie burmistrza Głubczyc
– pana Jana Krówki. Burmistrz nawiązał w
swym przemówieniu do historii narodu
Polskiego i okoliczności odzyskania niepodległości. Mówił o wartości wolności
jaką mamy dzisiaj i o trudzie w jakim została ona zdobyta. Święto Niepodległości
powinno być dniem radości Polaków,
wspomnieniem wybitnych mężów i ich
patriotycznych dążeń, w myśl słów Artura
Oppmana: „To co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci…”.
Burmistrz wzywał również ludzi współczesnych do pielęgnowania polskości
wśród młodych pokoleń, jako tych, w
których rękach leży przyszłość i dobrobyt
naszej Ojczyzny. Kolejnym etapem apelu
było oddanie hołdu i złożenie kwiatów
pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego, przez
przybyłych delegatów. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem roty i wyprowadzeniem warty honorowej.
Monika Surma
Rzecz Powiatowa
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Na korytarzach głubczyckiego SP ZOZ można spotkań nowoczesne pojemniki do segregacji odpadów, które zostały zakupione w ramach kampanii proekologicznej.

Segregując odpady
dbasz o środowisko
Kampania ta kierowana jest do wszystkich osób przebywających na terenie
szpitala – zarówno do pacjentów, pracowników jak i do osób odwiedzających.
Z prośbą by umieszczali odpowiednie
odpady w odpowiednich kubłach.
W ramach projektu zakupiono 10
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: papieru, szkła oraz plastiku. Wywieszono plakaty informujące o prowadzeniu kampanii . Pojemniki na śmieci i
plakaty znajdują się w ogólnodostępnych
miejscach na terenie szpitala. - Mamy
nadzieję, iż propagowanie selektywnej
zbiórki odpadów w szpitalu przyczyni się
do przeniesienia tego nawyku na gospodarstwa domowe zarówno pacjentów,
jak i pracowników – mówi Tomasz Jany,

zastępca dyrektora d/s administracyjno –
technicznych.
Kampania jest współfinansowana
ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
n

2 Rzecz Powiatowa

Wywiad z wójtem gminy
Branice Marią Krompiec
Rzecz Powiatowa – Mażoretki zespołu „Kaprys” zdobyły
wicemistrzostwo świata juniorek. Czy może pani skomentować ten sukces, jego znaczenie dla lokalnej społeczności?
Maria Krompiec – Bardzo się cieszę, że w tak niewielkiej gminie wyrosły takie talenty. Ten sukces potwierdza
tylko znany nam fakt; że talent i pasja połączone z ciężką pracą dają wymierne efekty i wcale do tego niepotrzebne są duże pieniądze. Duże pieniądze są dopiero
potrzebne kiedy występuje konieczność wyjazdu na
zawody, zwłaszcza poza granice kraju i chyba tak jest
w każdej dyscyplinie artystycznej czy też sportowej. W
przypadku zespołu KAPRYS – to nie jest jego pierwszy
sukces międzynarodowy. Około 10 lat temu zespół ten
zdobył w Londynie wicemistrzostwo Europy. Jeżeli chodzi o osiągnięcia zespołu KAPRYS to myślę, że sukcesy na
taka skalę to najlepsza promocja naszego regionu. Nam
mieszkańcom Gminy Branice serca rosną, bo to przecież
nasze dzieci lub dzieci naszych sąsiadów. Jesteśmy bardzo dumni z nich wszystkich, kibicujemy im i życzymy
im dalszych takich spektakularnych sukcesów. Nasza
gmina jest znana z osiągnięć artystycznych, bowiem
obok zespołu KAPRYS działa przy naszym ZGS-ie w Branicach i zdobywa laury nie tylko na szczeblu wojewódzkim ale i w kraju Zespół IMPULS. Możemy poszczycić się
również mistrzami kraju w śpiewaniu solo. Takim przykładem jest I miejsce w kategorii uczniów szkół ponad
gimnazjalnych i studentów na XXI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Piosenkobranie” 2013” naszej tegorocznej absolwentki ZGS.
Rz. – Gmina Branice, jak wiele innych, zmaga się z depopulacją. Umiera więcej osób niż się rodzi, młodzież wyjeżdża do dużych ośrodków, bądź zagranicę. Z drugiej strony
Urząd Marszałkowski chce zahamować ten trend tworząc
Specjalną Strefę Demograficzną. Jakie nadzieje wiąże pani
z jej utworzeniem?
M.K. – Pomysł bardzo dobry i oby okazał się skuteczny.
No cóż mam nadzieję, że pozwoli to na powstrzymanie
wyjazdu młodych ludzi z naszego regionu. Może to populizm, ale najprostszym sposobem realizacji tego byłoby tworzenie nowych miejsc pracy i choć to jest chyba
najtrudniejsze zadanie to nie możemy o tym zapominać.
Na pewno należy tworzyć warunki i pomagać w tworzeniu miejsc pracy poprzez np. „samozatrudnianie się”
osób kończących pewien etap edukacji. Myślę, że powinniśmy również skupić większą uwagę na promocji
swoich małych Ojczyzn, by pokazać, że warto na Opolszczyźnie i w naszych gminach zostać i rozwijać się. Równie ważnym pomysłem wydaje się konieczność edukowania młodzieży w kierunku wyrobienia w nich samych
większej świadomości co do wyboru przyszłych swoich
planów nauki, tak aby były one powiązane z realiami rynku pracy. Mówię również o konieczności zmian w samej
edukacji, tak aby szkoły wyższe nie „produkowały” bezrobotnych magistrów a także o tym aby umocnić etos
pracy, by młodzi ludzie wybierając konkretny zawód i
wykonując go byli z tego dumni. Wiem, że to trudne i że
wszystkich nas czeka ciężka praca ale bez tej pracy nie
będzie można osiągnąć efektów. Podsumowując myślę,
że każdy pomysł jest dobry jeżeli przyniesie jakiekolwiek
efekty.
Rz. – Zbliżamy się do końca roku. Czy może pani poczynić
pierwsze podsumowania działalności samorządu gminnego w Branicach w bieżącym roku i podzielić się planami na
nadchodzący rok?
M.K. – Uważam, że dla naszej gminy to był dobry rok.
Udało nam się zrealizować trzy duże projekty. Mówię
tu o remoncie i adaptacji budynku byłego żłobka na
Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach. Zadanie o wartości ponad 2,5 mln. złotych brutto
za roboty podstawowe oraz prawie 200 tys. złotych za
roboty dodatkowe wynikające z uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. Projekt realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
z którego otrzymamy 84,47% wartości kosztów kwalifikowanych czyli ponad 2,2 mln. złotych. Wykonaliśmy
również kapitalny remont budynku Szkoły Podstawowej
i Hali Sportowej we Włodzieninie za prawie 1mln 50 tys.
złotych brutto. Wykonaliśmy dodatkowo wcześniej nie
uwzględnione roboty o wartości ponad 100 tyś. złotych.
Remont realizowaliśmy w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu, która
w przyszłości w 20% będzie mogła być umorzona. Kończymy budowę sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Wysoka – Boboluszki – Branice. Oczyszczalnia ścieków wraz
z budową dwóch przepompowni w Wysokiej i Boboluszkach. Na to przedsięwzięcie o wartości 819 487,72
złote netto otrzymaliśmy bezzwrotną pomoc finansową
z Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu w wysokości
778 513,34 złotych. Wykonaliśmy szereg robót na drogach gminnych. Ponadto wykonaliśmy remonty świetlic
w Boboluszkach i WDK w Branicach oraz remont dachu
na świetlicy w Lewicach.
Niestety przyszły rok będzie dla naszej gminy bardzo
trudny ponieważ już na podstawie przesłanych nam informacji o wielkości przyszłych środków w ramach subwencji ogólnej i wyrównawczej wiemy, że będzie mniej
pieniędzy i to o 1 mln 200 tys. złotych. Dodając do tego
zmniejszone wpływy z tytułu podatku rolnego dochody budżetowe w przyszłym roku zmniejszą się o około
1mln 500 tys. złotych. Efektem zmniejszenia subwencji
będą duże ograniczenia wydatków bieżących – co dotknie wszystkie dziedziny gminy, począwszy od administracji po opiekę społeczną a co najgorsze grozi nam
poważne zahamowanie inwestycji.
Rz. – Samorządy gminne wykonują coraz większą ilość
zadań własnych, narzuconych przez władze centralne, za
którymi nie podążają środki finansowe. Jest to kolejne obciążenie, szczególnie dla małych gmin. Czy zakłada pani
możliwość, że w niedalekiej przyszłości gminy będą musiały pewne zadania wykonywać wspólnie, żeby nie dopuścić
do dalszego obciążania swoich budżetów.
M.K. – Jest to prawda. Przykładem są choćby zadania
zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na któ-

rych realizację powinniśmy otrzymać dotację w wysokości umożliwiającej ich wykonanie. Niestety tak nie jest.
Z własnego budżetu dokładamy do tych zadań ponad
40% jeżeli chodzi o wynagrodzenia i ponosimy 100%
wydatków rzeczowych związanych z ich realizacją (wg.
wyliczeń za III kwartały br.). Może należy ograniczyć ich
wykonywanie do wysokości otrzymywanej dotacji i postąpić tak jak Burmistrz Brzegu, który w 2012 r. zlikwidował część etatów i skrócił czas pracy USC – nie wiem. Na
pewno jednak poprzemy działania innych samorządów
w tej sprawie, zwłaszcza gdy sytuacja budżetowa samorządów staje się coraz trudniejsza.
Obciążenia samorządów od lat są niewspółmierne do
zlecanych zadań. Przybywa nam zadań a niestety nie idą
za nimi pieniądze (np. z zakresu oświaty czy też z zakresu
opieki społecznej, czy tzw. „ustawa śmieciowa”). Jednocześnie obciąża nas reguła wydatkowa, która ogranicza
możliwość zadłużania się. To wszystko sprawia, że gminy
muszą dwoić się i troić aby sfinansować kolejne zadania.
Jeżeli chodzi o wspólne wykonywanie zadań, to myślę,
że samorządy nie chcą jeszcze rezygnować ze swoich
kompetencji. Może postrzegane to jest jako utrata samodzielności, choć muszę przyznać, że w 2012 roku samorządy z naszego powiatu podjęły taką próbę wspólnego działania. Mówię tu o próbie wspólnej realizacji
przepisów tzw. „ustawy śmieciowej”. Niestety nie udało
się nam znaleźć rozwiązania, które satysfakcjonowałoby każdego z osobna, więc dalej wykonujemy te zadania
w każdej gminie odrębnie.
Rz. – Dziękuje za rozmowę

Oddział ginekologiczno-położniczy szpitala w Głubczycach został wyposażony w mobilny aparat
USG o wartości 170 tys. zł oraz kardiograf zakupiony za kwotę 9 tys. zł. Dodatkowo zostało zakupionych 9 łóżeczek dla dzieci za 36 tys. zł.

Prezent dla szpitala
Było to możliwe dzięki środkom przekazanym przez
Fundację Polsat, która jest jedną z największych fundacji
pozarządowych działających na terenie Polski, od 16 lat
wspierającą głównie chore dzieci i ich rodziców.
Mobilny aparat USG to niezbędne urządzenie do wykonywania badań przed każdym z porodów, co zalecają
eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Badanie to pozwala uniknąć wystąpienia powikłań około-

porodowych, do których często dochodzi w przypadku
płodów o dużej masie.
Kardiograf służy monitorowaniu płodu w ciąży zaawansowanej i podczas porodu. Przy jego pomocy można stwierdzić nie tylko, czy płód jest żywy, ale można
wykryć, a nawet przewidywać, zagrożenie wewnątrzmaciczne płodu wynikające z jego przewlekłego lub
ostrego niedotlenienia. W sytuacjach położniczych, w
których dochodzi do zaburzeń przepływu krwi przez
łożysko do płodu np. z powodu niewydolności łożyska
bądź z powodu ucisku sznura pępowinowego, kardiografia pozwala wykryć takie nieprawidłowości. Stwarza
możliwość szybkiej reakcji zmierzającej do intensywnego nadzoru płodu lub, w zależności od okoliczności, do
natychmiastowego porodu zagrożonego płodu.
Nowe łóżeczka zastąpią te stare i wysłużone. Charakteryzują się głównie większym bezpieczeństwem (wyższe barierki i blokady kół).
Dyrekcja szpitala raz jeszcze chce podziękować Fundacji Polsat za zakup sprzętu, który z pewnością przysłuży się do poprawy diagnostyki i szybszego reagowania
na ewentualne zagrożenie zdrowia i życia dzieci i ich
matek.
Redakcja
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Starostwo Powiatowe
TRUJĄCE GAZY Z KOMINÓW!!! UWAŻAJ NA TO CO WRZUCASZ DO PIECA!!!
W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do plastikowych opakowań, które są wszechobecne w naszym życiu. Są trwałe, lekkie i ładne, dlatego też
częściej wybieramy opakowania z plastiku, niż te tradycyjne ze szkła lub
tektury. Nie można się temu dziwić, ale czy zastanawiamy się w jaki sposób się ich pozbyć jak najbezpieczniej dla środowiska?

Rakotwórcze gazy
z kominów
W każdej miejscowości zwykle jest puszczalne w wodzie , trwałe , stabilne w
możliwość normalnego pozbywania się powietrzu , wchłaniane są przez rośliny i
odpadów opakowaniowych tzn. wywóz razem z nimi przyjmowane przez zwiena wysypisko odpadów przez firmę ko- rzęta , kumulują się w glebie , odkładają
munalną, lub wrzucenie do przeznaczo- się w tłuszczach , rozkładają się w UV i
nego w ramach segregacji na ten cel kon- bardzo niskich temperaturach . Podstatenera. Pomimo tego jednak wiele osób wowe źródła emisji: spalanie odpadów
nie korzysta z tych możliwości, wybie- komunalnych i przemysłowych.
rając świadomie lub nieświadomie inne
Dioksyny i furany są przyczyną zwięksposoby. Najgorszy z możliwych to spala- szania zachorowalności na nowotwonie odpadów tworzyw sztucznych w do- ry, są powodem wczesnych poronień,
mowych piecach lub na terenie posesji.
przedwczesnych porodów, a także proSzczególnie narażone na chorobo- blemów z bezpłodnością. Niektóre dioktwórcze działanie metali ciężkich, fura- syny zaburzają funkcjonowanie tarczycy,
nów i dioksyn są osoby mało odporne a zwiększają podatność na zakażenia wiruzwłaszcza dzieci. Niektóre
sowe, bakteryjne. Badania
choroby pojawiają się nawet
prowadzone w latach 70Uwalniające się
po wielu latach.
tych na populacji osób naraz dymem
Podczas procesu spalania
żonych na działanie dioksyn
substancje
np. plastikowych opakowań,
wykazały zmiany w układzie
są silnie
folii, czy też gumy uwalnia
immunologicznym, związki
toksyczne
się do powietrza atmosfete mogą wywoływać: chorycznego wiele szkodliwych
roby układu krążenia, nadcii trujących substancji, któśnienie; poronienia, śmierć
re wcześniej wykorzystano TEN DYM ZABIJA płodu, wady wrodzone,
CIEBIE
w procesie produkcji – są
obniżoną wagę oraz spoI TWOJĄ
to barwniki, stabilizatory,
wolnienie wzrostu u nowoRODZINĘ!!!
utwardzacze. Występują tam
rodków; zmniejszenie liczrównież metale śladowe jak
by potomstwa płci męskiej
ołów, rtęć, kadm, chrom.
na korzyść żeńskiej; raka,
Oprócz tego w procesie spalania powsta- a szczególnie nowotwory układu oddeją nowe groźne związki chemiczne – dio- chowego i tkanek miękkich.
ksyny i furany.
Kto lekkomyślnie spala plastiki w piecu
Dioksyny są niezwykle trwałymi związ- domowym, na działce, w lesie – zagraża
kami, w glebie rozkładają się przez 10 lat. życiu i zdrowiu swojemu i nas wszystkich!
Należą do najbardziej trujących substanW PRZYRODZIE NIC NIE GINIE
cji na świecie - są 10 000 razy bardziej truPamiętajmy, spalenie tworzyw sztuczjące od cyjanku potasu, o którego właści- nych nie powoduje ich zniknięcia, lecz
wościach wszyscy wiedzą. Cyjanek działa prowadzi tylko do zmiany ich postaci –
natychmiast, a dioksyny podstępnie, po- z wyrobu plastikowego lub gumowego
woli. W organizmie człowieka odkładają - na bardzo groźne związki chemiczne,
się w tkance tłuszczowej oraz w wątrobie; które krążą w powietrzu, przedostają się
powodują powstawanie chorób nowo- do gleby, z gleby do roślin i zwierząt i w
tworowych,uszkadzają system odporno- końcu trafiają na nasze talerze. I tak zaściowy, niszczą ważne składniki układu myka się koło.
hormonalnego.
Zbierajmy odpady plastikowe i wrzuFurany- Związki te, zaliczane do jed- cajmy je do oznaczonych pojemników
nych z groźniejszych trucizn środowiska lub przekażmy firmie, która odbiera od
naturalnego (o działaniu rakotwórczym). nas odpady komunalne.
Przeprowadzone badania wykazały, że
Dla naszego własnego dobra : Nie
furan ma działanie kancerogenne, to zna- spalajmy odpadów i ostrzeżmy sąsiadów
czy zwiększa zachorowalność na nowo- przed groźnymi skutkami takiego postętwory : wątroby, pęcherzyka żółciowego powania!!!!
i jelit. Ponadto uszkadza komórki.
Wydz. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Dioksyny i furany to związki nierozStarostwa Powiatowego w Głubczycach

Ogłoszenie Biura rzeczy znalezionych
Starostwo Powiatowe w Głubczycach informuje o możliwości odzyskania zagubionych bądź zaginionych rzeczy, które przekazywane są do naszego Urzędu, do
zasobu rzeczy znalezionych. Wystarczy zwrócić się z pismem zawierającym opis zaginionego przedmiotu i okoliczności jego utraty. Pomocne w ustaleniu właściciela
będą np. posiadane gwarancje, dokumenty potwierdzające ich nabycie, zdjęcia lub
inne znaki szczególne opisane we wniosku. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości odzyskania bardzo różnorakich przedmiotów, które są do nas przekazywane.

4 Rzecz Powiatowa

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013”, w ramach
którego działa Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie opolskim, realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków
budżetu państwa. Lokalny Punkt Informacyjny w Głubczycach jest częścią Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Głubczycach
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich zlokalizowany jest w Starostwie Powiatowym Głubczycach przy ulicy Kochanowskiego 15 tel: 77/ 485 02 79, 77/
405 36 85 fax: 77/ 485 02 79, e-mail: pcieg@powiatglubczycki.pl .Punkt udziela nieodpłatnych informacji w zakresie Funduszy Europejskich, w tym możliwości uzyskania
wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności. Usługi świadczone są bezpłatnie zgodnie ze
standardami MMR.
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W BRANICACH
WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „Jak Fundusze Europejskie zmieniają Powiat
Głubczycki”
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach zorganizował konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI ze wszystkich szkół podstawowych na
terenie powiatu głubczyckiego.
Dzieci zainteresowane udziałem w konkursie składały swoje prace plastyczne od 1
października do 31 października 2013r. Do LPI w Głubczycach wpłynęło 28 prac plastycznych nt „ Jak Fundusze Europejskie zmieniają powiat głubczycki”.
Komisja konkursowa oceniła prace wszystkich uczestników i przyznała:
I miejsce – Wiktorii Chłap uczennicy V klasy w Zespole Szkół w Pietrowicach
II miejsce – Emilii Gużda uczennicy V klasy w Zespole Szkół w Pietrowicach
III Miejsce - Amelii Mikler uczennicy IV klasy w Szkole Podstawowej nr 2 w Głubczycach
Ponadto komisja przyznała 2 wyróżnienia dla:
1.Wiktorii Kondrat uczennicy V klasy w Zespole Szkół w Bogdanowicach
2. Jakuba Brewusa ucznia VI klasy w Zespole Szkół w Pietrowicach
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się w Starostwie Powiatowym w Głubczycach dnia 15 listopada 2013r.
Nagrodzone prace można obejrzeć na stronie www.powiatglubczycki.pl – zakładka
„Lokalny Punkt Informacyjny” – „Aktualności”
WYNIKI KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach zorganizował w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach konkurs pn. „Test wiedzy o Unii
Europejskiej”.
Konkurs ten został zorganizowany w związku z realizowanym w ZSM w Głubczycach projektem pn. „Unowocześnienie warunków kształcenia poprzez doposażenie
pracowni kształcenia praktycznego w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach”, który dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013.
Test wiedzy przeprowadzono w ZSM w Głubczycach dnia 5 listopada 2013r. Do testu przystąpiło 30 uczniów z ZSM w Głubczycach.
Komisja konkursowa oceniła testy wszystkich uczestników i przyznała dyplomy i nagrody rzeczowe najlepszym, tj. Patrycji Łoś za zajęcie I miejsca, Nikoli Krzaczkowskiej za
zajęcie II miejsca oraz Szymonowi Junka , Joannie Rogalskiej oraz Katarzynie Rydzik ,
którzy uzyskując taką samą ilość punktów zajęli III miejsce. Ponadto przyznano wyróżnienie dla Rafała Kędzierskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne gadżety.
Laureatów konkursu uhonorowano podczas uroczystej akademii, która odbyła się
w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach dnia 8 listopada 2013r.
POSTAW NA PRACĘ – PROJEKT AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Fundacja Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania do
współpracy w ramach ogólnopolskiego projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.
Osoby niepełnosprawne z małych miast i terenów wiejskich mogą pracować! Umożliwią im to kompleksowe i dopasowane usługi rynku pracy.
DRUGIE KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014-2020 (WERSJA 2)
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach informuje,
że Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do drugich konsultacji projektu Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 ( wersja 2). Zgodnie z założeniami Program będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgłaszanie uwag do dokumentu możliwe jest od 31 października do 4 grudnia 2013r.
Wypełniony formularz mona przesłać elektronicznie na adres: rpowo2014@opolskie.pl , listownie na adres: Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 OPOLE.
W tytule korespondencji należy wpisać: „KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU RPO
WO 2014-2020 ( wersja 2).

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że:
1. W dniu 3 grudnia 2013 r. odbędą się:
a) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość gruntowej oznaczonej według ewidencji
gruntów, jako działka nr 173/2 o powierzchni 0,3400 ha, położonej w obrębie gruntów miejscowości Pielgrzymów.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 9 273,00 zł. Wadium wynosi 930,00 zł.
b) II przetarg ustny ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości oznaczonych według ewidencji gruntów
jako działki nr 272/120, nr 272/93 i nr 272/78 dotyczący sprzedaży nieruchomość oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 272/92 o powierzchni 0,0293 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Żeromskiego. Cena
wywoławcza do przetargu wynosi 10 050,00 zł + VAT. Wadium wynosi 1 100,00 zł.
2. W dniu 17 grudnia 2013 r. odbędą się:
a) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość lokalowej (boks garażowy nr 1), położonej
w Głubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 435/17. Cena wywoławcza
do przetargu wynosi 4 558,00 zł. Wadium wynosi 460,00 zł.
b) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość lokalowej (boks garażowy nr 2), położonej
w Głubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 435/17. Cena wywoławcza
do przetargu wynosi 5 825,00 zł. Wadium wynosi 590,00 zł.
c) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość gruntowej oznaczonej według ewidencji
gruntów, jako działka nr 287/5 o powierzchni 0,2600 ha, położonej w obrębie gruntów miejscowości Debrzyca.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 7 553,00 zł + VAT. Wadium wynosi 760,00 zł.
d) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytkowej 35,18 m2), położonej w Głubczycach przy ul.Niepodległości nr 31/7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu z działki nr 429/23. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 33 000,00 zł. Wadium wynosi
3 300,00 zł.
e) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości, oznaczonej według ewidencji gruntów
jako działki nr 661/43, 661/45, 661/47, 661/44 o łącznej powierzchni 0,1316 ha, położonej w Głubczycach przy ul.
Kołłątaja. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 69 374,00 zł + VAT. Wadium wynosi 7 000,00zł.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wadium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte są w ogłoszeniach o przetargach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr
20) - telefon (077) 485 30 21 wewnętrzny 222, 223 i 224 lub na stronie www.glubczyce.pl
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach w dniu:
1. 30.10.2013 r. wykazów obejmujących nieruchomości przeznaczone do zbycia:
a) udział wynoszący 3/4 części w nieruchomości lokalowej położonej w Głubczycach przy ul. Dworcowej nr 8/4;
b) nieruchomość lokalowa położona w Głubczycach przy ul. Warszawskiej nr 10/1;
c) nieruchomość lokalowa położona w Głubczycach przy ul. Warszawskiej nr 10/7;
d) nieruchomość niezabudowana położona we wsi Równe, oznaczona według ewidencji gruntów jako działka nr
366/1 o powierzchni 0,0391 ha.
Z dniem 11.12.2013 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie
nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem
zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo
jego spadkobiercą.
2. 31.10.2013 r. wykazu obejmującego nieruchomość lokalową położoną w Głubczycach przy ul.
Pszczelnej nr 4/5.
Z dniem 12.12.2013 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie
nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem
zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo
jego spadkobiercą.
3. 15.11.2013 r. wykazów obejmujących nieruchomości przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomość lokalowa położona w Głubczycach przy ul. Moniuszki nr 11a/5;
b) nieruchomość zabudowana położona w Głubczycach przy ul. Żeromskiego, oznaczona według ewidencji gruntów jako działka nr 272/134 o powierzchni 0,0381 ha wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 60/10000 części w gruncie działek nr 272/115, nr 272/110, nr 272/112 i nr 272/114.
Z dniem 27.12.2013 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie
nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem
zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo
jego spadkobiercą.
4. 15.11.2013 r. wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę położone w Głubczycach przy ulicach:
a) Przyrowie - część działki nr 481/30 o pow. 1,00 m2;
b) Aleja Śląska - część działki nr 302/12 o pow. 1,00 m2;
c) Żeromskiego - działka nr 205/44 o pow. 378,00 m2;
d) Żeromskiego - działka nr 205/45 o pow. 386,00 m2;
e) Żeromskiego - działka nr 205/46 o pow. 410,00 m2;
f) Akacjowa - część działki nr 1223 o pow. 285,00 m2;
g) Akacjowa - część działki nr 1223 o pow. 415,00 m2;
h) Plac Sportowy - część działki nr 339/7 o pow. 23,00 m2;
i) Sobieskiego - część działki nr 339/7 o pow. 36,70 m2;
j) Sobieskiego - część działki nr 316/18 o pow. 53,00 m2;
k) Kościuszki - część działki nr 313/57 o pow. 12,70 m2;
oraz we wsi Zawiszyce
a) część działki nr 272 o pow. 320,00 m2;
b) działka nr 282/2 o pow. 233,00 m2;
c) działka nr 281 o pow. 100,00 m2.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek lokalnej grupy działania (LGD):Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” działającej na terenie gmin: Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice informuje o możliwości składania
za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
– Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013:
I. po raz ostatni na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
·
limit dostępnych środków: 188 438,25 zł na poszczególne przedsięwzięcia:
I.2.1 Budowa, modernizacja i adaptacja obiektów rekreacyjnych i sportowych
·
minimalne wymagania tj. uzyskanie co najmniej 3 punktów w Karcie Oceny
Operacji wg Lokalnych Kryteriów LGD.
II. na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów
·
limit dostępnych środków: 364 814,44 zł na poszczególne przedsięwzięcia:
I.1.1 Promocja walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych obszaru –30 662,31 zł;
I.1.2 Rozwój tematycznych szlaków turystycznych – 46 788,24 zł;
I.2.2 Wspieranie działań wzbogacających atrakcyjność turystyczną regionu – 45
000,00zł;
II.1.1 Wydawanie materiałów promujących produkty lokalne – 15 174,91 zł;
II.1.2 Organizacja imprez promujących produkty lokalne – 25 000 zł;
II.3.1 Organizacja szkoleń z zakresu rozwoju przedsiębiorczości – 25 000 zł;
III.1.2 Organizacja warsztatów, konferencji, szkoleń i spotkań – 10 000 zł;
III.2.2 Organizacja imprez kulturalnych , promocyjnych, rekreacyjnych, edukacyjnych lub sportowych – 138 788,98 zł;
III.2.3 Opracowanie ekspertyz, analiz oraz badań obszaru związanych z potrzebami społeczności lokalnych – 28 400 zł.
·
minimalne wymagania tj. uzyskanie co najmniej 3 punktów w Karcie Oceny
Operacji wg lokalnych kryteriów LGD.
III. po raz ostatni na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
·
limit dostępnych środków: 126 118,00 zł
·
minimalne wymagania tj. uzyskanie co najmniej 3 punktów w Karcie Oceny
Operacji wg lokalnych kryteriów LGD.
IV. na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”
·
limit dostępnych środków: 600 000 zł na poszczególne przedsięwzięcia:
I.2.2 Wspieranie działań wzbogacających atrakcyjność turystyczną regionu – 100
000 zł;
II.2.1 Wspieranie inicjatyw związanych z wytwarzaniem lokalnego produktu turystycznego i tradycyjnego – 500 000 zł
·
minimalne wymagania tj. uzyskanie co najmniej 3 punktów w Karcie Oceny
Operacji wg lokalnych kryteriów LGD.
Termin składania wniosków: 18.11.2013 r. – 06.12.2013 r.
Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze LGD w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 21, 48-130
Kietrz, II piętro, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do
15.30.
Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty udostępniane są w biurze LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul.
Ozimska 19, VIIp., na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego
www.opolskie.pl w zakładce PROW, ARiMR www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” www.plaskowyzlgd.pl w zakładce NABÓR WNIOSKÓW. Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w
biurze LGD lub telefonicznie pod numerem 077 485 43 04.
Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Rajd Jesienny
„Granicznym Szlakiem”
Komenda Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego i Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa w Głubczycach było
organizatorem XXVIII Harcerskiego Rajdu Jesiennego
„Granicznym
Szlakiem”.
Rajd
dobywał się w
dniach od 11 do
12.10.2013r. Celem rajdu była
promocja walorów
turystycznych pasa pogranicza ziemi powiatu
głubczyckiego, integracja gromad zuchowych i harcerskich, zdobywanie sprawności i stopni
harcerskich, doskonalenie pozytywnych
wartości i postaw zawartych w Prawie
Harcerskim. Trasa rajdu przebiegała między innymi przez takie miejsca jak Bogdanowice, Pietrowice, Mokre, Mokre kolonia, Bursztet. W rajdzie brało udział 150
uczestników. Każdy patrol rajdowy otrzymał puchari dyplom za uczestnictwo w
rajdzie, zadania przedrajdowe i zebrane
punkty. Nagrody ufundowali: Śląsko-Małopolski Odział Straży Granicznej w Raciborzu, 10 Opolska Brygada Logistyczna w
Opolu, Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Urząd Miejski w Głubczycach, Ko-

menda Powiatowa Policji w Głubczycach,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Głubczycach i Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach i Komenda Hufca
ZHP w Głubczycach.
Podsumowanie
Rajdu odbyło się w
dniu 12.10.2013r
w Zespole Szkół w
Pietrowicach Głubczyckich podczas
apelu końcowego.
Gromady Zuchowe
i drużyny harcerskie biorące udział w
rajdzie: Pograniczniaki z
Pietrowic, Horyzont ze Ściborzyc Wielkich, Nambik z Kietrza,
Wesołe nutki z Kietrza, Paradox z Głubczyc, Iskierki, Płomyki, Turyści ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Głubczycach i Kompleks z Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach.
Rozśpiewane gromady zuchowe i drużyny harcerskie dzielnie maszerowały.
Wspaniała atmosfera to coś, co zuchy i
harcerze pamiętają. Tworzy ją przygoda,
obrzędowość i kontakt z przyrodą.
Wszystkim współorganizatorom, instruktorom, komendzie rajdu, sztabowi
i patrolom Komenda Hufca ZHP składa
serdeczne podziękowania za wspólną
n
przygodę i organizację rajdu.

Taekwondo
w Pietrowicach
W dniu 26.10.2013 r. odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwondo w hali sportowej przy Zespole Szkół
w Pietrowicach. W zawodach brały udział
kluby z województwa śląskiego, łódzkiego i opolskiego. Z Klubu Sportowego w
Głubczycach najlepiej wypadli zawodnicy wygrywając swoje kategorie wiekowe:
w kategorii juniora młodszego: Katańska
Natalia i Kamil Gużda, w kategorii mło-

dzika: Oliwia Fulneczek i Jakub Brewus i
w kategorii kadetów: Kinga Sztucka oraz
Dominik Mazurkiewicz. Dekoracji zwycięzców dokonał Dyrektor Zespołu Szkół
w Pietrowicach Bogdan Kulik. Współorganizatorem tych zawodów był Urząd
Marszałkowski, Opolska Federacja Sportu, Zespół Szkół w Pietrowicach oraz Klub
Sportowy Taekwondo w Głubczycach.
n

Polsko – Czeskie
warsztaty ceramiczne
Mistrzostwa Polski w przedszkolaków
Karate
W dniu 26.10.2013r w
Bielsku Białej odbyły się
Mistrzostwa Polski w Karate wg przepisów Światowej Federacji Karate. W
zawodach startowało 400
zawodników z 41 klubów.
Ludowy Zespół Sportowy
karate-do Głubczyce w
kategorii kata kadetów reprezentowała
Klaudia Bociek, która zdobyła brązowy
medal. Klaudia startowała również w
kumite ale w drugim pojedynku doznała

kontuzji nosa i w efekcie przegrała 3do
2. Brązowy medal takich mistrzostw jest
największym osiągnięciem Klaudii. Gran
tujemy

Oddajemy krew
w „Mechaniku”
W piątek 25 października w świetlicy
Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbył się piąty z kolei pobór
krwi zorganizowany dla młodzieży tej
placówki przez głubczycki zarząd Klubu
Honorowych Dawców Krwi z panią prezes Elżbietą Kubal na czele. Akcja ta przebiegła pod hasłem „Oddając krew, dodajesz nadziei”, a koordynowała nią szkolna
higienistka- Janina Węgrzyn. Chętnych
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do oddania bezcennego daru- krwi nie
brakowało, lecz nie wszyscy jednak mogli zostać dawcami. Ogółem zebrano ponad 6 litrów życiodajnego płynu, za co
klub HDK i ekipa Polskiego Czerwonego
Krzyża z Opola serdecznie dziękują tak
młodzieży, jak i nauczycielom oraz dyrekcji propagującym ideę krwiodawstwa w
murach „Mechanika”.
Maria Farasiewicz

W ramach współpracy Przedszkola Publicznego w Krnowie z Przedszkolem Zespołu Szkół w Pietrowicach, przystąpiono
w roku szkolnym 2013 /2014 do projektu
„Tworzenie i tradycje, wspólnie przekroczymy granice”. Projekt ukierunkowany
jest na odkrywanie kultury i tradycji obu
krajów, a także na wspieranie rozwoju
kreatywności dzieci. Pierwsze spotkanie
odbyło się 24.10.2013 r. w Krnowie. Dzieci z Przedszkola z Pietrowic, Zopowy i
Krnowa pod opieką nauczycielek uczestniczyły w warsztatach ceramicznych pod
nazwą „Boże Narodzenie”. Przedszkolaki
bardzo szybko nawiązały ze sobą kontakt
i z wielkim zaangażowaniem ozdabiały
świąteczne dzwonki i wyrabiały z gliny
świątecznego karpia. Po zajęciach plastycznych dzieci spędziły czas na wspólnej zabawie połączonej z poczęstunkiem.

Gwiazda
Afganistanu
Starszy szeregowy Grzegorz Maras
(drużynowy ZS, JS 3009 Głubczyce), który
pełni służbę w 1 Brzeskim Pułku Saperów,
został uhonorowany przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego za wzorową
służbę podczas XII Zmiany PKW Afganistan - Gwiazdą Afganistanu. Gratulujemy

Dyrektorzy placówek realizowanego projektu Pani Dyrektor Marcela Vondrakowa
oraz Pan Dyrektor Bogdan Kulik, następne spotkanie zaplanowali na 12.12.2013r.
w oddziale przedszkolnym Zespołu Szkół
w Pietrowicach, na które dzieci czekają z
radością.
Bogusława Gawłowska
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Komenda hufca zhp Głubczyce
I. Informacje O DZIAŁANIACH
l W dniach 06-12 sierpnia 2013r.Toruń
stał się stolicą harcerzy i skautów. Na
zlot przybyło ponad 2 tysięcy harcerek i
harcerzy osób z Polski i z zagranicy. Zlot
organizowany był w setną rocznicę urodzin patrona polskich harcerzy – bł. Ks.
phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, który pochodził z nieodległej od
Torunia Chełmży. W zlocie udział wzięła
35-osobowa grupa zuchów i harcerzy
reprezentująca drużyny harcerskie z Kietrza i Głubczyc. Był to czas, w którym nasi
harcerze poznali nowych przyjaciół, brali udział w wędrówkach, grach, rajdach.
Każda z drużyn wybierała „ścieżkę” czyli
plan zajęć, które wykonywała w czasie
pobytu. Gościem honorowym zlotu był
Prezydent RP Bronisław Komorowski. Na
zakończenie zlotu odbyła się uroczysta
Msza Św. której przewodniczył Ks. Biskup
polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.
Po mszy polowej odbyła się debata organizacji harcerskich oraz władz samorządowych na temat realizacji patriotyzmu
przez harcerzy.
l W dniu 15.08.2013r. Komenda Hufca
ZHP, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach była organizatorem
harcerskiego pikniku kolejowego „ŚCITOR” w Ściborzycach Małych. W imprezie
udział wzięło ponad 200 osób, atrakcją
była przejażdżka drezyną spalinową,
która została udostępniona przez przyjaciół Stowarzyszania Miłośników Kolei
w Białej. W imprezie uczestniczyli zaproszeni goście, V-ce Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głubczycach Pan Tadeusz
Ciechanowski, Piotr Krywult zastępca Zakładu Linii Kolejowej w Opolu, Bogusław
Powroźnik z Zakładu Linii Kolejowych w
Nysie, Prezes Stowarzyszenia Miłośników
Kolei Pan Henryk Remisz, Prezes Zarządu
Oddziału Miejsko - Gminnego OSP RP w
Głubczycach Pan Adam Buchaniec, sołtysi okolicznych wsi, kolejarze czynni zawodowo i emerytowani, dzieci i młodzież,
drużyny harcerskie i mieszkańcy pobliskich miejscowości.
l Na zaproszenie Dowódcy Garnizonu
Opole Pana płk Mirosława Karaska i Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu Pana płk Adama Słodczyk 15
sierpnia 2013 delegacja 30-osobowa harcerzy z Komendy Hufca ZHP w Głubczycach brała udział w obchodach Święta
Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęto o godz. 10.30 mszą świętą w Katedrze
Opolskiej. Po mszy ruszył przemarsz
wojsk, orkiestry dętej oraz pozostałych
uczestników na plac Wolności pod pomnik Bojowników o Polskość Śląska
Opolskiego. W uroczystości wziął udział
burmistrz Głubczyc Jan Krówka, przewodniczący Rady Miejskiej Pan Kazimierz
Naumczyk oraz Przewodniczący Rady
Przyjaciół Harcerstwa Pan Adam Krupa.
Delegacja zuchów, harcerzy i władz samorządowych złożyła kwiaty przed pomnikiem. Po uroczystości wszyscy udali
się na pokaz sprzętu wojskowego.
l W dniu 01.09.2013 roku w miejscowości Równe odbyły się dożynki gminne.
Obchody Święta Plonów to dzień, w którym rolnicy dziękują za pomyśle zebrane
plony. Grupa kwatermistrzowska z Ko-

mendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach w ramach współpracy przygotowała pole namiotowe
gdzie podawano kawę, herbatę i posiłki
regeneracyjne dla zaproszonych wystawców i gości.
l W dniu 02.09.2013r. przed Pomnikiem
Czynu Zbrojnego w Głubczycach odbył
się uroczysty apel upamiętniający 74
rocznicę wybuchu II Wojny Światowej
i Dnia Weterana. W uroczystości udział
wzięły władze samorządowe Powiatu i
Gminy, Związki Kombatanckie, drużyny
harcerskie, poczty sztandarowe, młodzież
szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponad gimnazjalnych. Montaż słowno muzyczny przygotowany przez Druha Józefa Kaniowskiego. Złożono kwiaty przed
pomnikiem wszystkim poległym żołnierzom na frontach II Wojny Światowej.
l Podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2013
odbyły się III turnusy kolonii harcerskiej
w Darłówku Wschodnim w Ośrodku
Wczasowo-Wypoczynkowym „Urszula” w
której wzięło udział 120 osób i III turnusy
półkolonii harcerskiej na bazie Stanicy w
Ściborzycach Małych i Ratuszu Miejskim
w Głubczycach w której udział wzięło 240
osób oraz odbył się Międzynarodowy
Zlot Harcerzy i Skautów „Wicek 2013” w
Toruniu, w którym udział wzięło 35 osób.
Łącznie w Akcji Letniej udział wzięło 400
osób, harcerzy oraz dzieci i młodzieży
niezrzeszonej w ZHP. W dniu 13.09.2013r.
w Stanicy w Ściborzycach Małych odbyło się podsumowanie Harcerskiej Akcji
Letniej. W uroczystości udział wziął Burmistrz Głubczyc Jan Krówka. Podczas
Harcerskiej Akcji Letniej 2013 odbyły się
III turnusy kolonii harcerskiej w Darłówku
Wschodnim w Ośrodku Wczasowo-Wypoczynkowym „Urszula” w której wzięło
udział 120 osób i III turnusy półkolonii
harcerskiej na bazie Stanicy w Ściborzycach Małych i Ratuszu Miejskim w Głubczycach w której udział wzięło 240 osób
oraz odbył się Międzynarodowy Zlot Harcerzy i Skautów „Wicek 2013” w Toruniu,
w którym udział wzięło 35 osób. Łącznie
w Akcji Letniej udział wzięło 400 osób,
harcerzy oraz dzieci i młodzieży niezrzeszonej w ZHP.
Poza Kalendarzem Przedsięwzięć Komendy Hufca w Głubczycach, Komenda czynnie włącza się w współudział i
organizacje imprez sportowych, kulturalnych, patriotycznych, państwowych
organizowanych przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski w Głubczycach,
Zarząd Oświaty Kultury i Sportu, Miejski
Ośrodek Kultury, Komendę Powiatową
Policji, Komendę Powiatową Straży Pożarnej, Zakłady i Instytucje Pracy, Śląski
Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
oraz jednostkę patronacką nad Hufcem
Głubczyce jakim jest 10 Opolska Brygada
Logistyczna.
l W dniu 15.9.2013r. w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bogdanowicach odbył się odpust parafialny,
był on bardzo uroczysty, ponieważ obchodzono jubileusz 60-lecia pobytu w
Parafii obrazu Matki Bożej Bolesnej z
Monasterzysk oraz IV Dzień Kultury Kresowej. Mszę koncelebrował Metropolita
Lwowski Ksiądz Arcybiskup Mieczysław

Mokrzycki, emerytowany Ksiądz Arcybiskup Szczepan Wesoły z Watykanu i
Ordynariusz Diecezji Opolskiej Ksiądz
Biskup Andrzej Czaja i gospodarz Parafii Bogdanowice Ksiądz Proboszcz Adam
Szubka. W uroczystości udział wzięły
władze samorządowe, mieszkańcy, delegacja zuchów, harcerzy i instruktorów
z pocztem sztandarowym z Komendy
Hufca ZHP Głubczycach oraz kresowiacy
z całej Polski. W Biesiadzie Kresowej towarzyszyły występy zespołów artystycznych, prelekcje tematyczne w świetlicy
szkolnej i wiele innych atrakcji.
l W dniach 20-22 września 2013r. drużyna harcerska „Kompleks” z Komendy
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w
Głubczycach wzięła udział w III Zlocie
Chorągwi Opolskiej ZHP „Za Horyzont”
który odbył się w Opolu na wyspie Bolko. Podczas zlotu powstały 4 podobozy:
zuchowy, harcerski, starszo harcerski oraz
wędrowniczy. Każdy patrol wybierał jedną ze ścieżek tematycznych, która później
wiązała się z wykonywaniem zadań podczas gry terenowej. Zlot stworzył okazje do przeżycia wyjątkowej harcerskiej
przygody, otworzył nowe możliwości, dał
szansę spotkania się z harcerskimi przyjaciółmi z całej Chorągwi. Dodatkową
formą zlotową były warsztaty aktywności
programowej. W sobotni wieczór odbył
się koncert zespołu „Dom o zielonych
progach”. Zlot organizacyjnie i merytorycznie przygotowany był bardzo dobrze.
l W dniu 08.10.2013r. delegacja harcerzy
z Komendy Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Głubczycach wspólnie z Burmistrzem Głubczyc Panem Janem Krówką udała się do 10 Opolskiej Brygady Logistycznej
w Opolu jako jednostki
patronackiej nad Hufcem Głubczyce na
uroczystości związane z pożegnaniem
żołnierzy udających się do Afganistanu
oraz przywitali tych, którzy wrócili ostatnio z misji w Mali. Harcerze życzą szczęśliwego powrotu po zakończeniu misji.
l W dniu 11.10.2013 odbyła się piesza
pielgrzymka gromad zuchowych i drużyn harcerskich z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach
do Bogdanowic z okazji Jubileuszu 60-lecia obecności Cudownego Obrazu Matki
Boskiej Bolesnej z Monasterzysk. Podczas pielgrzymowania był czas na śpiewanie, jak również na wyciszenie się oraz
na modlitwę. Wszyscy zawierzyli Matce
Boskiej miniony Rok Harcerski i prosili o
łaski na następny. Obok wspólnej modlitwy spędzono czas na poznawaniu historii obrazu.
l Komenda Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego i Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa w Głubczycach było organizatorem XXVIII harcerskiego rajdu jesiennego „Granicznym Szlakiem”. Rajd dobywał się w dniach od 11 do 12.10.2013r.
( patrz str.6)
l W dniu 13.10.2013r. odbył się XIII Dzień
Papieski pod hasłem ”Jan Paweł II – Papież
Dialogu”. 20 osobowa grupa harcerzy z
Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego wspólnie z Parafią p.w. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach
włączyła się do kwesty na rzecz fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym

celem fundacji jest wspieranie rozwoju
kultury i nauki, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i
wsi oraz upowszechnianie nauczania
Papieża Jana Pawła II. Harcerze z Hufca
Głubczyce zebrali ponad 5160 zł. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Komenda Hufca ZHP składa serdeczne
podziękowania instruktorom, zuchom,
harcerzom i harcerzom starszym, którzy
kwestowali na rzecz pomocy młodzieży
uzdolnionej.
II. Zadania i propozycje
l Listopad jest miesiącem szczególnym. Jeszcze mamy złota polską jesień,
z drzew opadają złociste liście sukni
drzew, tworząc przepiękne szeleszczące
dywany. Jest pięknie, melancholijnie i
romantycznie. Pojawia się nostalgii i zaduma. Pojawia się też smutek z powodu
odchodzącego ciepła lata i zanikających
barw jesieni, a myślami wracamy do tych,
którzy odeszli. Każda śmierć jest zwielokrotnioną tragedią dla wielu ludzi. W
dniu 1 listopada obchodzimy smutne
Święto Zmarłych, natomiast 2 listopada
Dzień Zaduszny (Zaduszki). Komenda
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w
Głubczycach zobowiązuje drużynowych
na terenie działania hufca do zorganizowania w ramach drużyn harcerskich
spotkań dotyczących wspomnień zmarłych druhów i druhny z naszych kręgów
harcerskich. Aby te dni były okazją do posprzątania i zapalenia zniczy na grobach
zapomnianych, zaniedbanych, opuszczonych. Dajmy świadectwo pamięci tym,
którzy odeszli na wieczną wartę.
l Dnia 27.11.2013r. o godz. 9.00 Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
i Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa
w Głubczycach jest organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„Strofy o Ojczyźnie”. Konkurs odbędzie
się w auli Specjalnego Ośrodka Szkolono - Wychowawczego w Głubczycach ul.
Raciborska 17. Ważne: zgłoszenie należy
przesłać do 22.11.2013r. na adres Komenda Hufca ZHP Głubczyce ul. Kościuszki
24 lub poczta elektroniczną e-mail: sph@
sph-glubczyce.pl
l W dniach 29-30.11.2013r. odbędzie się
podsumowanie Roku Wiary.
l W dniach 7-8.12.2013 roku odbędą się
Hufcowe Mikołajki.
l 18 grudnia 2013 roku przypada 100.
rocznica urodzin opolskiego biskupa pomocniczego Antoniego Adamiuka. Głubczyce zawsze były miastem szczególnie
bliskim dla biskupa Antoniego Adamiuka. W lipcu 1945 r. ksiądz Antoni przybył
tutaj z Buska i rozpoczął pracę duszpasterską wśród swoich parafian z Kresów.
Tutaj także po powrocie z Sybiru osiedliła się matka i siostra z małym synkiem.
Uroczystości rocznicowe odbędą się
19.12.2013 roku o godz. 18.00 w Kościele
Parafialnym w Głubczycach. Uroczystość
ta połączona zostanie z wniesieniem Betlejemskiego Światełka Pokoju.
n
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Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum w Pietrowicach w dniu
22.X. obchodziła swoje święto dzień Patrona bł. Jana Pawła II.

Dzień Patrona
Dzień 22 październik został ogłoszony
przez papieża Benedykta XVI po beatyfikacji dniem wspomnienia liturgicznego,
czyli kościół katolicki czci bł. Jana Pawła
II i po raz trzeci w Pietrowicach w tym
dniu odbyły się obchody Dnia Patrona.
Szkoła Podstawowa nosi imię Jana Pawła II już 13 lat natomiast Publicznemu
Gimnazjum nadano imię Jana Pawła II
zaledwie pół roku temu. O godz. 9:00
odbyła się uroczysta Msza św. W intencji
uczniów nauczycieli i pracowników szkoły pod przewodnictwem proboszcza parafii Braciszów ks. Krzysztofa Wójtowicza
w obecności ks. dziekana Ryszarda Polasza. O godz. 10:30 w sali gimnastycznej
grupa wokalno – instrumentalna Mariel
wraz z zespołem teatralnym Tradycja pod
kierunkiem Marii Farasiewicz przedstawiła program papieski „Tobie Janie Pawle
śpiewam pieśń”. Na zakończenie dyrektor
Zespołu Szkół p. Bogdan Kulik podsumował III powiatowy konkurs plastyczny
„Jan Paweł II w oczach dziecka” oraz III
powiatowy konkurs wiedzy o Janie Pawle II dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych, który był organizowany
wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli pod honorowym

patronatem Starosty Powiatu Józefa Koziny.
Wyniki konkursów: Konkurs plastyczny „ Jan Paweł II w oczach dziecka”
I miejsce Milena Wójcik ZS. Pietrowice,
II miejsce Paula Węgrzyn PSP, Baborów III
miejsce Kacper Zając
ZS. Pietrowice,
wyróżnienie Piotr Urbańczyk ZS. Pietrowice, wyróżnienie Radosław Gużda ZS
Pietrowice, wyróżnienie Julia Śledzik PSP.
Baborów.
Konkurs wiedzy „O Janie Pawle II”:
Szkoły Podstawowe : I miejsce, Monika Olszowy SP nr 2 Głubczyce, Agnieszka Krawiec SP nr 2 Głubczyce, II miejsce
Aleksandra Kopczacka SP nr 2 Głubczyce,
Natalia Ganczarska SP nr 2 Głubczyce, III
miejsce Anita Kwaśnik
SP nr 2 Głubczyce, Agnieszka Sobków SP nr 2 Głubczyce
Szkoły Gimnazjalne: I miejsce Daniela
Fedorowicz ZS Pietrowice, Weronika Gużda ZS Pietrowice, II miejsce Karolina Kopczyńska GIM nr 1 Głubczyce, Aleksander
ŁaszewskiGIM nr 1 Głubczyce, III miejsce
Paweł Kopek PG Bogdanowice, Magdalena Mika PG Bogdanowice. Gratulujemy.
Joanna Wołoszyn

Gimnazjada
w Pietrowicach
Jesteśmy przyzwyczajeni do postrzegania młodych ludzi, jako tych którzy z
niechęcią uczestniczą w obchodach świąt
narodowych, odpowiedni strój i postawa
to często dla nich przykry obowiązek . Z
pewnością istnieje pewien procent młodzieży, który właśnie taki jest. Tym bardziej cenne i godne uznania było zaangażowanie pietrowickich gimnazjalistów
w imprezę zorganizowaną na pamiątkę
kolejnej rocznicy niepodległości. „Gimnazjada na dzień 11 listopada” odbyła
się 12.11.2013 w murach Zespołu Szkół
w Pietrowicach po raz pierwszy, imprezę
przygotowała p. Izabela Rostowska wraz
z p. Renatą Kopecką- odpowiedzialną za
konkurencje sportowe. Komisję oceniającą rywalizację gimnazjalistów tworzyły p.
Anna Andrzejak, p. Monika Boraczewska,
p. Marzanna Kosiorowska –Witek. Nad
sprawnym przebiegiem całości czuwali
również pan dyrektor Bogdan Kulik i pani
wicedyrektor Mariola Bedryj.
Nasi uczniowie prezentowali się wyjątkowo pięknie, białe koszule, krawaty,
eleganckie suknie, zastąpiły sportowe
bluzy i dżinsy. Oprócz niezwykłej prezencji uczniów ważne były także ich zaangażowanie i panująca atmosfera, pełna
emocji i entuzjazmu. Uczniowie klas I, II

Nagrody dla pietrowickich
nauczycieli
14 października 2013 r. w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu
odbyła się wojewódzka uroczystość z
okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Opolskiego Kuratora Oświaty Haliny
Bilik Wśród licznie zgromadzonych gości
obecni byli: prof. Piotr Wach – Senator RP,
Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski,
Barbara Kamińska – Członek Zarządu
Województwa Opolskiego. W tym dniu,
jak podkreśliła pani kurator, nagrodzeni
i uhonorowani zostali „najlepsi z najlepszych” Opolszczyzny. Wśród nich liczną
grupę stanowi reprezentacja Zespołu
Szkół w Pietrowicach.
Złoty Medal za Długoletnią Służbę
otrzymali: Bogusława Gawłowska, Danuta Staszak, Medal Srebrny za Długoletnią
Służbę otrzymała wicedyrektor Zespołu
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Szkół Mariola Bedryj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali Lucyna Szpak, Barbara Banaś,
Natomiast 14 października 2013 roku w Warszawie
w kancelarii Prezesa Rady Ministrów nagrodę Ministra

i III gimnazjum rywalizowali ze sobą w
różnych konkurencjach. Pierwszą było zatańczenie poloneza. Dla wielu stanowiło
to wielkie wyzwanie i poważną odmianę
po dyskotekowych pląsach. Gimnazjaliści
malowali godło państwowe, recytowali
wiersze, śpiewali piękne pieśni, pełne patriotycznych treści. Z powodzeniem zdali
też egzamin z wiedzy dotyczącej naszej
historii z lat 1918-1921. Dodatkowych
emocji przysparzały konkurencje sportowe, które wymagały od uczniów sprawności fizycznej, sprawdzały ich zwinność
i precyzję w wykonywanych zadaniach.
Postawa naszych gimnazjalistów jest
dowodem na to, że można dotrzeć do
młodych ludzi, trzeba tylko znaleźć odpowiednie metody. Młodzież już myśli o
przyszłorocznym święcie niepodległości,
planując co zatańczą, co zaśpiewają, słowa którego poety będą recytować. „Takie
będą Rzeczpospolite, jak młodzieży wychowanie”. Ważne jest aby było to wychowanie pełne patriotycznych, współcześnie postrzeganych jako niemodne,
postaw. Nasi uczniowie udowodnili, że
potrafią uszanować i odpowiednio przeżyć to najważniejsze dla Polaków święto.
Jesteśmy z nich dumni.
Izabela Rostowska

Edukacji Narodowej otrzymał dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach Pan Bogdan Kulik z rąk Ministra Edukacji Narodowej Pani
Krystyny Szymilas.
Natomiast w dniu 18.10.2013 r. odbyły się obchody - Regionalne Święto Edukacji 2013, gdzie nauczyciel Zespołu Szkół w
Pietrowicach Pani Joanna Horodyńska otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w
dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji.
n
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10 lat BEZ BARIER cz.1
Jak ten czas szybko leci! Oto już dziesięć lat mija, gdy program integracyjny
BEZ BARIER wkomponowuje się w Głubczyckie Dni Kultury, stając się swoistą
lekcją tolerancji, akceptacji, zrozumienia,
przyjaźni i… miłości. Jedności z tymi, dla
których los nie był łaskawy, bo obarczył
brzemieniem niepełnosprawności czy nieuleczalnej choroby.
Zatem razem na scenie, we wspólnocie: dzieci i młodzież z dysfunkcjami oraz
ich zdrowi rówieśnicy. Tu, gdzie niepełnosprawność nie jest ułomnością, a może
stać się wartością, choć brzmi to paradoksalnie. Inny sposób poruszania się,
wydawania dźwięku czy mimika stają się
niejako tworzywem artystycznym, a widz,
zafascynowany propozycja artystyczną,
nie dostrzega inności występujących na
scenie. Tu wszyscy są tacy sami.
4 i 5 listopada 2013r., godzina 1700.
Sala widowiskowa MOK wypełniona po
brzegi. Na widowni przedstawiciele lokalnych władz: burmistrz Głubczyc – Jan
Krówka (zawsze obecny), jego zastępca
– Kazimierz Bedryj, wójt gminy Branice
– Maria Krompiec, radni gmin i powiatu,
dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele
i wychowawcy, opiekunowie, terapeuci,
rehabilitanci, rodzice, dzieci, młodzież, słowem – sympatycy idei integracji na Ziemi
Głubczyckiej.
Za kulisami ruch i wielkie emocje. Wiele
grup artystycznych i wykonawców chce
się zaprezentować w jubileuszowym programie. A będzie na co popatrzeć! Różnorodność treści i formy. Inscenizacje, tańce,
wiersze, piosenki…. W garderobie udzielam wywiadu Lilianie Trelowskiej z Radia
Opole. Szczytna idea pójdzie w świat!
Mieniąca się barwami jesieni scenografia i hasło tegorocznej edycji programu:
„Człowiek jest tyle wart, ile uczyni dobrego”. Jakże trafne, arabskie przysłowie.
Rozpoczynam, jak zwykle, piosenką.
Tym razem jest to „Introit” Edwarda Stachury z muzyką i akompaniamentem Józefa
Kaniowskiego. Idealny na tę okoliczność.
BEZ BARIER traktuję w sposób szczególny w swej pracy społecznikowskiej.
Za jego pośrednictwem chce przybliżyć i
upowszechnić ideę integracji na różnych
jej płaszczyznach: edukacyjnej, społecznej,
mentalnej itd. A `propos. Integracja – dziesięć liter, w których zawarta jest przyszłość
dzieci pokrzywdzonych przez los, szansa
na bycie pełnosprawnym członkiem grupy przedszkolnej, klasy, szkoły, a wreszcie
społeczeństwa. Edukacja integracyjna
powinna przygotować dziecko specjalnej
troski do normalnego życia w społeczeństwie. Poprzez kontakty ze sprawnymi
rówieśnikami, przez wspólną zabawę,
wspólne zajęcia ma stymulować rozwój
i podnosić jakość życia osób niepełnosprawnych. Dużym plusem integracji jest
to, iż dzieci z różnego typu dysfunkcjami
mogą nauczyć się samodzielności i mają
szansę udowodnić, że mogą być razem
z innymi w jednym budynku, klasie… .
Dzieci pełnosprawne natomiast mogą się
przekonać, że wśród nich może być ktoś,
kto różni się sprawnością fizyczną czy intelektualną, a mimo to nie jest kimś gorszym. Uczą się przy tym ofiarności, zro-

zumienia potrzeb drugiego człowieka i
niesienia pomocy.
Nie będę się rozwodzić o zaletach integracji, gdyż niejednokrotnie wypowiadałam się na ten temat, lecz w tym miejscu
zacytuję Bertolda Brechta:
„O losie człowieka decyduje człowiek”.
Mała retrospekcja. Jak dziś pamiętam
pierwsza edycję BEZ BARIER, a w niej placówki oświatowe z oddziałami integracyjnymi (Publiczne Przedszkole nr 6 – dziś nr
2, Szkoła Podstawowa nr 1, Publiczne Gimnazjum nr 2 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy). Ponadto występ Integracyjnego teatru Prawdziwnego z Zabrza,
z którego instruktorką – Marią Popławską
– do dziś się przyjaźnię. Ich „Pinokio” na długo pozostał w pamięci widzów.
Każdego roku przybywa uczestników
BEZ BARIER, co potwierdza jego potrzebę
i popularność w środowisku. W tzw. międzyczasie dołączył Baborów, potem doszły Branice, a ostatnio także Pietrowice.
Idąc więc za propozycją Zbyszka Ziółko
– dyrektora MOK – w roku 2009 podzieliłam program na dwie części, dziecięcą i
młodzieżową, gdyż nie można się było pomieścić. Nie ulega wątpliwości, że istnieje
wśród nas potrzeba integracji, program
BEZ BARIER jej sprzyja, a MOK umożliwia,
za co z całego serca dziękuję Zbyszkowi i
jego pracownikom.
Skupmy się na jubileuszowej edycji.
Poniedziałek, dzień pierwszy. „Kubusie
Puchatki ” i „Przyjaciele Krzysia ”z Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
rozpoczynają tradycyjnym polonezem.
Oryginalne kostiumy i profesjonalne wykonanie. Oklaski! Następnie krótka prelekcja Iwony Kusznier (dyrektor Powiatowej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej)
przybliżająca ideę integracji. Jubileuszowe życzenia, a potem tematyczna prezentacja multimedialna autorstwa ucznia klasy pierwszej technikum informatycznego
ZSM – Rolanda Alkera. Chwila zadumy i
już anonsuję grupę „Króliczki i maleństwa”
z w/w przedszkola w inscenizacji „Żuk”.
Panie dyrektorki – Joanna Radecka i jej zastępca – Małgorzata Wilk – nie kryją radości. Są dumne z dzieciaków.
Skoro mowa o Małgosi, to pozwolę sobie na krótkie wspomnienia. To właśnie z
nią jako dyrektor Przedszkola nr 6 (teraz 2)
w roku 1999 zwróciłam się do ówczesnej
Rady Miejskiej z propozycją utworzenia w
w/w placówce oddziału integracyjnego.
Rada Miejska wespół z burmistrzem Józefem Pichem przychyliła się do naszej prośby i już w 2000r. powstał pierwszy w tym
przedszkolu i w naszym regionie oddział
integracyjny, do którego m. in uczęszczał.
mój syn Kamil. W kolejnych latach w Szkole Podstawowej nr 1, a potem w Gimnazjum nr 2 powstały także takie oddziały,
co umożliwiło ciągłość procesu nauczania
integracyjnego począwszy od przedszkola po gimnazjum. Tak więc edukacja integracyjna ma w naszym mieście już trzynastoletnią historię, a ja czuję się poniekąd
jej „matką chrzestną”.
Kontynuuję. Oto zapraszam na scenę
Ksenię Wacławik, prezesa ZNP – oddział
Głubczyce, nauczycielkę, terapeutkę, prekursora nauczania integracyjnego i pierw-

szego wychowawcę w
przedszkolnym oddziale
integracyjnym. Dzieli się
ze zgromadzonymi swoimi refleksjami i wieloletnim doświadczeniem w
pracy z dziećmi specjalnej troski. Przywołuje postać Gracjany Zając, dziś
już uczennicy wrocławskiego liceum, młodej
dziewczyny, która ostatnio brała udział w
pokazie mody niepełnosprawnych modelek. Jeszcze nie tak dawno była tu z nami.
Śpiewała, recytowała swoje wiersze….
Pora na Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy. Od początku w programie
BEZ BARIER, który włącza wychowanków
ośrodka we wspólne działania sceniczne,
zapobiegając tym samym ich segregacji i
izolacji społecznej. Podkreślam przy tym
wartość tej instytucji w myśl słów, które powiedział niejaki Lowe: „Nauczanie integracyjne zawsze, kiedy to możliwe, a specjalne
wtedy, kiedy to konieczne”. Nie ulega wątpliwości, że w wielu przypadkach szkoła
specjalna jest jedynym skutecznym rozwiązaniem edukacyjnym i wychowawczym.
Tymczasem dzieci przenoszą nas w krainę baśni. Rewelacyjny collage motywów
baśniowych sprawia, że zapominamy o
otaczającej rzeczywistości. Niezwykłe kostiumy i olśniewająca dekoracja! Gromkie
brawa! Zamykając prezentację, pani dyrektor Barbara Rosicka informuje o szerokiej działalności Ośrodka i jego licznych
osiągnięciach dydaktyczno – wychowawczych. Gratulujemy!
Idziemy dalej. Na scenie pojawia się
debiutujący zespół wokalny „Iskra – Iskierki” ze Szkoły Podstawowej w Branicach.
Wśród śpiewających Kamila Bańkowska z
syndromem Downa w piosence „Jesteśmy
stąd”. Dla niej to wielkie przeżycie! Świetny
utwór, wspaniałe wykonanie. Od razu widać zacięcie muzyczne u opiekuna grupy
– Kingi Chuchli – Pal, notabene mojej byłej
uczennicy.
Do mównicy podchodzą dwie panie:
wójt Branic – Maria Krompiec i dyrektor
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Branicach – Teresa Jajdelska. Nie szczędzą ciepłych słów pod adresem programu i jego
idei. Miło mi….
Lecz pora na Franciszkański Ośrodek
Pomocy Dzieciom. Po raz drugi w programie. Podopieczni Ośrodka wespół z Ojcem
Dyrektorem – Mieczysławem Lenardem
ofiarują widowni rytmiczną piosenkę w
języku łacińskim, po czym wręczają mi
własnoręcznie wykonane kwiaty z bibułki,
każde po jednym. Tego się nie spodziewałam. Jestem wzruszona…. A Ojciec Mieczysław zwraca się do widowni ze Słowem
Bożym, by wskazać biblijne źródło integracji, która w Piśmie Świętym zwana jest
miłością.
Z widowni „wywołuję” Beatę Krzaczkowską towarzyszącą programowi od
początku istnienia. Jako psycholog podkreśla wartość i potrzeby integracji. Swą
wypowiedź ilustruje piękną piosenką z
repertuaru Anny Greman „Człowieczy los”.
Akompaniuje jej na organach Kazimierz
Łankowski. Publiczność kołysze się i wtóruje do słów: „(…)uśmiechnij się(…)”
W programie BEZ BARIER nie może
zabraknąć Stowarzyszenia TACY SAMI.
Mini spektakl „Nasz skarb” w reżyserii
Waldka Lankaufa pokazuje ogromny po-

tencjał twórczy dzieci „sprawnych inaczej”.
Skoro TACY SAMI, to i prezes Stowarzyszenia – Ela Małko. Przedstawiam ją jako
moją następczynię. Jej to przed niespełna
dwoma laty przekazałam ster działalności
organizacji, której prezesowałam prawie
dekadę. Młoda, pełna energii, zapału i
pomysłów, w krótkim czasie „rozkręciła”
TAKICH SAMYCH, z czego bardzo się cieszę. „Pomóż nam pomagać” – brzmi hasło
Stowarzyszenia. A jego cele są szczytne!
Integracja z lokalnym środowiskiem, edukacja, rehabilitacja, pomoc, wsparcie, etc.,
co zresztą podkreśliła Ela w swoim wystąpieniu. Korzystając z okazji apeluję do
rodziców dzieci niepełnosprawnych, by
włączyli się w działalność Stowarzyszenia
dla dobra swoich pociech.
Pomiędzy kolejnymi odsłonami pozwalam sobie na małe dygresje, czy też cytuję
tzw. złote myśli. Miedzy innymi przywołuję myśl Alberta Einsteina, który rzekł:
„Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć, niż zmuszać do posłuchu”.
Czas na prezentacje Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi od
początku zaangażowanej w program BEZ
BARIER i z nim związanej. Oglądamy „Bajkę
o jesiennym szalu” w wykonaniu uczniów
klasy IIc – integracyjnej, po czym klasa Vc
integracyjna w zaskakującym montażu
słowno – muzycznym wyjaśnia klarownie
pojęcie „tolerancja”. Nauka i zabawa jednocześnie. Strzał w dziesiątkę!
Kolejni mówcy. Jola Wojtuś i Karina Kowalska. Dyrektor i wychowawca klasy V c
SP nr 1. Jola zna program „od podszewki”.
Zabiera głos jako matka, surdologopeda,
nauczyciel i dyrektor, doceniając osiągnięcia swych wychowanków, nauczycieli i rodziców. Tych, którzy codziennie zmagają
się z pełnym trudu i poświęcenia rodzicielstwem. Ale przecież pięknym!
Wreszcie występ cierpliwie czekającej
na swą kolej grupy tanecznej „Hawajki”.
Utytułowane tancerki ze Szkoły Podstawowej nr 2 od kilku lat towarzyszą swym
nie w pełni sprawnym koleżankom i kolegom, by pokazać, że są z nimi w łączności
i solidaryzują się. Choreografia „Veo, veo”
budzi zachwyt.
Na zegarku 19.45. Nie spodziewałam
się, że impreza tak się wydłuży. Pora na
podziękowania i… finał. Na scenę zapraszam Beatę Krzaczkowską, by w duecie zaśpiewać „Integrację”, sztandarowy utwór
BEZ BARIER, którego słowa i muzykę napisałam przed ośmiu laty. Od tamtej pory
„żyje” w programie. Przy instrumencie
niezastąpiony Kazimierz Łankowski. I wybrzmiewa refren:
„Wszak jesteśmy tacy sami,
Słońce, radość dla każdego,
Trochę serca i uśmiechu,
A codzienność się odmieni.”
Oklaskom nie ma końca…. Jeszcze tylko krótka sesja zdjęciowa i … chwila oddechu.
Maria Farasiewicz
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Gmina Kietrz
Do ciekawostek zaliczyć można to że motor z łopatami obraca się maksymalnie 12
razy na minutę.
Należy szczególnie podkreślić, że nie
było by tej inwestycji bez przychylności
mieszkańców i władz Kietrza. Przychylność ta nie ograniczała się wyłącznie do
akceptacji formalnych dokumentów.
Wysoko oceniamy wizytę władz gminy
na budowie turbiny. Ujmująca była także
obecność mieszkańców obserwujących z
zainteresowaniem proces stawiania wieży i montowania turbiny.
Na uznanie i podziękowanie zasługuje
również współpraca z Kombinatem Rolnym w Kietrzu, która na etapie budowy
i montażu turbiny układała się harmonijnie.
Na koniec warto obalić mit mówiący,
że turbiny wiatrowe nie dają nowych
miejsc pracy. To prawda, że to urządzenia na wskroś nowoczesne i naszpikowane automatyką. Ale automatyka to nie
wszystko. Do nadzoru nad pracą rozdzielni elektrycznej zatrudniono firmę z Kietrza, a miejscowi gospodarze zajmą się
utrzymaniem dróg dojazdowych i obejścia wokół turbin zarówno w lecie jak i w
zimie. Budowa drugiej turbiny planowana jest na jesień 2014 roku, a do tego czasu wizytówką okolicy Kietrza pozostanie
nasze wspólne dzieło.
Piotr Kubat

Na teranie Kietrza działa już jedna z dwóch turbin wiatrowych o
wysokości 100 metrów. Wiatrak oprócz produkcji energii na stałe
wpisze się w krajobraz miasta. Oto krótka historia tego przedsięwzięcia.

Farma Wiatrowa
KIETRZ
Pierwsze prace koncepcyjne nad zespołem turbin wiatrowych w Kietrzu
rozpoczęto w 2007 roku. Po kilkuletnich
obserwacjach i monitoringach przyrodniczych zapadła decyzja o budowie turbin wiatrowych w wytypowanych lokalizacjach.
W 2009 roku postawiono maszt do
pomiaru wiatru i na wniosek inwestora
miasto przystąpiło do zmiany w planie
zagospodarowania przestrzennego. W
tym samym okresie uzyskano warunki
przyłączenia do sieci energetycznej. Jednak z uwagi na słaby stan sieci w rejonie
południowym woj. opolskiego moc elektrowni została ograniczona do 4,5 MW.
Z tego powodu ilość turbin, których w
pierwotnym projekcie miało być więcej,
została zmniejszona do dwóch z możliwością rozwoju w przyszłości o kolejne,
jeśli sieć zostanie zmodernizowana.
W 2011 roku po wykonaniu projektów
budowlanych i energetycznych i uzyskaniu decyzji środowiskowej, złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o
pozwoleniu na budowę przystąpiono
do wykonania pierwszego odcinka linii
energetycznej.
W 2012 roku wykonano utwardzenie
dróg dojazdowych i placów montażowych oraz wybrano dostawcę turbin – fir-

mę VENSYS Energy AG. Firma
zaoferowała turbinę o mocy
2,5 MW i max. rozpiętości wirnika 100 m, która będzie pracować na wieży o wysokości
100 m.
W lipcu 2013roku wykonano fundament pod turbinę
wraz ze wzmocnieniem gruntu
pod fundamentem palami. W
II połowie października trwał
widowiskowy montaż turbiny.
Pierwszy prąd z zamontowanej turbiny popłynie pod
koniec tego roku po przeprowadzeniu niezbędnych prób
i testów i odbiorach technicznych. Ilość energii jaką wyprodukuje turbina pracując z
mocą maksymalną tj. 2,5 MW
pokryje połowę zapotrzebowania Kietrza i okolic zasilanych z GPZ Kietrz.
A teraz kilka informacji na temat samej
turbiny. Należy ona do grona jednych z
najnowocześniejszych. Jest turbiną bezprzekładniową z generatorem na magnesy stałe oraz tzw. suchym transformatorem. Wobec tego nie posiada przekładni
i układu olejowego. Posiada ogrzewanie
wieży i łopat eliminując krytyczne oblodzenie w bardzo niskich temperaturach.

Nagroda Burmistrza
Kietrza dla nauczycieli

Październikowa Sesja
Rady Miejskiej
Podczas trzydziestej siódmej sesji
Rady Miejskiej w Kietrzu, która odbyła się
tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca,
radni przyjęli uchwały w następujących
sprawach:
l zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
l określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych;
l określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości;
l uchwalenia
Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2013-2015;
l zmiany uchwały w sprawie ustalenia
sieci publicznych szkół podstawowych i
gimnazjum prowadzonych przez gminę i
inne organy oraz granice ich obwodów;
l zmiany uchwały nr XXIX/231/2013
Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego
2013 w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego” współfinansowanego
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ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
l wyrażenia zgody na przeznaczenie do
sprzedaży działki nr 174/3 położonej w
Lubotyniu, stanowiącej własność Gminy
Kietrz;
l wyrażenia zgody na oddanie w najem
na czas nieoznaczony powierzchnię 2,00
m2 w pomieszczeniu mieszczącym się na
poddaszu budynku Urzędu Miejskiego
w Kietrzu ul. 3 Maja 1 i powierzchnię na
dachu budynku Urzędu Miejskiego w
Kietrzu, oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu;
l wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony pomieszczenie użytkowe o pow. 45m2 usytuowane
w piwnicy budynku Miejsko- Gminnego
Ośrodka Kultury w Kietrzu ul. Wojska Polskiego 14, oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Nagranie z sesji oraz treść podjętych
uchwał zostały udostępnione na stronie
www.bip.kietrz.pl.
Aneta Kopeczek

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Burmistrz Kietrza przyznał nagrody pracownikom oświaty. Uroczyste wręczenie
nagród odbyło się 14 października br. w
siedzibie Urzędu Miejskiego. W tym roku
wyróżnienie to zostało przyznane kadrze
kierowniczej Zespołu Szkół w Kietrzu:
Annie Ludwikowskiej – Wierzchowiec
Dyrektorowi Zespołu Szkół, Elżbiecie
Szewczak z-cy Dyrektora oraz Edwardowi
Szwastowi z-cy Dyrektora.
Wyróżnieni, nagrody otrzymali za
wzorowe przeprowadzenie zmian organizacyjnych w nadzorowanej placówce,
promowanie wizerunku gminnej oświaty
na arenie powiatowej oraz wojewódzkiej,
a także sukcesywne osiąganie wyższych

wyników uzyskiwanych na egzaminach
zewnętrznych.
Nagrody z okazji DEN wręczył również
Opolski Kurator Oświaty. W gronie uhonorowanych pedagogów z woj. Opolskiego znalazły się dwie nauczycielki z
naszej gminy: Jolanta Wojnarska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz
Anita Kozina – nauczyciel Zespołu Szkół
w Kietrzu. Obie panie odebrały nagrody
za dotychczasową pracę pedagogiczną,
osiąganie wysokich wyników w procesie
kształcenia oraz osobiste zaangażowanie
w życie szkoły, a także za działalność na
rzecz lokalnej społeczności.
Jacek Karpina

Gmina Kietrz
Dnia 11 października 2013r o godz. 6:30 I Sztafetę Papieską rozpoczęła
Msza św. w kościele Św. Tomasza Apostoła w Kietrzu. Po Mszy Świętej ks.
proboszcz Leszek Rygucki udzielił błogosławieństwa biegaczom. Następnie biegacze przebiegli wspólnie ulicami Wojska Polskiego i Matejki na
miejsce startu – targowisko miejskie.

I Sztafeta Papieska
za nami…
Przed startem do biegu
szczególne podziękowania
Organizatorzy złożyli na ręce
Prezesa Kombinatu Rolnego
Kietrz, Pana Mariusza Sikory,
który objął Patronat Honorowy nad sztafetą. Mieliśmy
do pokonania trasę 166 km
z Kietrza do Wadowic, a następnie do Krakowa. Pierwszą
zmianę w sztafecie rozpoczął
Włodarz Gminy Burmistrz Józef Matela, który miał do pokonania odcinek 5 km. W tym
czasie pozostali zawodnicy,
samochodami, udali się do
swoich stref zmian. Sztafeta to bieg non
stop, gdzie każda zmiana (4-ro osobowa)
przebiega 5 km, a zmian było cztery. Biegliśmy po asfalcie w pięknej słonecznej
pogodzie, uśmiechnięci i zmęczeni bez
narzekania stawialiśmy się na kolejne
zmiany. Na trasie biegu przez Jastrzębie
Zdrój dołączyli się i towarzyszyli nam jastrzębscy biegacze. Około godz. 11:00
przed budynkiem urzędu gminy w Pawłowicach Pani sekretarz gminy Joanna
Śmieja wraz z pracownikami serdecznie
przywitała kietrzańskich biegaczy. Tam
też uczestnicy sztafety przekazali dla wójta Damiana Galuska pamiątkowy medal i
pałeczkę sztafetową. Na pawłowickim
rynku Dariusz Cieśielski przekazał pałeczkę Marcinowi Chomiczewskiemu i sztafeta pobiegła dalej, w kierunku Pszczyny.
Super atmosfera. Niektóre odcinki trasy
zabezpieczała straż miejska i policja. Mijały kolejne godziny. Każdy walczył dając
z siebie tyle, ile mógł w danym momencie wykrzesać. Dzięki wytrwałości nasza
biegowa rodzina szczęśliwie dobiegła do
Wadowic pod pomnik Jana Pawła II. Tam
biegacze pomodlili się i podziękowali za
wszystko co dla nas zrobił. Byliśmy bardzo dumni z tego, że Polska wydała tak
wielkiego Człowieka. Następnie odwiedziliśmy Bazylikę Ofiarowania NMP i uda-

W dniach od 6 do 12 sierpnia 2013 r. nasza drużyna ,, NAMBIK’’ przebywała w Toruniu na Międzynarodowym Zlocie Harcerzy i Skautów, który został zorganizowany z okazji stulecia urodzin naszego Patrona Bł. Stefana
Wincentego Frelichowskiego.

WICEK 2013
liśmy się na obiadokolację i nocleg do
ośrodka Podhalanin.
Około godz. 18:00 kietrzańscy biegacze, w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową, złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego Jana
Pawła II. W skupieniu i ciszy modliliśmy się
w polecanych Bogu intencjach. Na zakończenie pierwszego dnia sztafety w pobliskiej kawiarni zjedliśmy słynne papieskie
kremówki. W drugim dniu po wczesnym
śniadaniu rozpoczęliśmy II etap biegu w
kierunku Krakowa. Krakowscy policjanci z drogówki udzielili nam pomocy w
zabezpieczeniu trasy na ostatnich kilometrach sztafety i bezpiecznie prowadzili nas ulicami Krakowa do kościoła Św.
Stanisława Kostki na Dębnikach. Około
godz. 9:00 biegacze złożyli wiązankę
kwiatów przed ołtarzem w kościele Św.
Stanisława Kostki i udali się w pieszą
Pielgrzymkę Śladami Karola Wojtyły Robotnika z Dębnik przez Zakrzówek, Skały
Twardowskiego, Łagiewniki do Centrum
Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Przed Eucharystią Świętą, o godz. 14:00, delegacja biegaczy KS „GRYF” złożyła wiązankę
kwiatów w Kaplicy Kapłańskiej dolnego
kościoła Centrum „Nie lękajcie się!” na
płycie nagrobnej Jana Pawła II. Podczas
mszy świętej przedstawiciele KS „GRYF”

Zlot zgromadził ponad 2000 harcerzy
organizacji harcerskich z Polski, Litwy,
Białorusi, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Czech, a nawet Argentyny.
Tak wielka liczba młodzieży znalazła zakwaterowanie w ośmiu gniazdach na
toruńskim poligonie. W Kaplicy Zlotowej
codziennie były odprawiane msze, gromadzące spore grono harcerzy i instruktorów. Dzięki różnorodnym zajęciom
poszerzaliśmy swoją wiedzę i nabywaliśmy nowe umiejętności. Przez 3 dni zlotu
trwały różnorodne „ścieżki programowe”
m.in.: wodna, turystyczna, technologicz-

na, sportowa, medialna i rekonstrukcyjna. Poznaliśmy Biskupin, Bydgoszcz,
Chełmno, Wenecję i Żnin; braliśmy udział
w rekonstrukcjach średniowiecznych na
zamku w Radzyniu Chełmińskim, sarmackich w Ostromecku. Dzięki emocjonującym grom miejskim i rekonstrukcyjno
historycznym poznaliśmy historię Torunia, a także bohatera zlotu – Stefana Wincentego Frelichowskiego. Jego postać
może być wzorem we współczesnym,
codziennym życiu harcerzy. Zlot odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski. WICEK 2013 był
pierwszym zlotem harcerskim organizowanym wspólnie przez dwie największe
polskie organizacje harcerskie: Związek
Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wspólny Patron, bł.
ks. phm. Stefan Wincenty
Frelichowski czuwał nad
przebiegiem całego zlotu. Dla nas była to niezapomniana przygoda, która pozostanie na długo w
naszej pamięci. W imieniu
uczestników zlotu dziękujemy wszystkim, dzięki,
którym możliwy był nasz
udział w zlocie.
Justyna i Ola

złożyli szczególne podziękowania papieżowi Polakowi za wspaniały pontyfikat,
za beatyfikację, oraz powstające Centrum
Jana Pawła II. Przekazali również pamiątkowy medal oraz pałeczkę sztafetową,
dla Prezesa Centrum Księdza Prałata, na
ręce Czcigodnego księdza przedstawiciela Centrum JP II. Słowa podziękowania
skierowaliśmy też do księdza proboszcza
Jana Dubasa za pomoc i wsparcie naszej I
Sztafety Papieskiej.
Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe „GRYF” składa serdeczne
wyrazy podziękowania dla niżej wymienionych Firm za okazaną życzliwość,
wsparcie finansowe i rzeczowe w organizacji I Sztafety Papieskiej Kietrz – Wadowice – Kraków w dniu 11 – 12. 10. 2013r.

Kombinat Rolny KIETRZ, Firma „NAPRZÓD”, Telewizja Głubczyce – Marian Pospiszel, Radio Vanessa, ENERGO INWEST
– Łukasz Golik, BIOCHEM – Dariusz Czyż,
Firma „COLLECTION JA, DWIGA” – Jadwiga Staroń, Stacja Paliw Kietrz- Mirosław
Łaciok , Burmistrz KIETRZA – Józef Matela
Ponadto składamy serdeczne podziękowania Panom Burmistrzom za pomoc
w organizacji sztafety, Staroście Józefowi
Kozinie, Franciszkowi Sobczukowi, Mariuszowi Przybylskiemu i Józefowi Mateli za
wykorzystanie prywatnych samochodów
dla potrzeb sztafety oraz Franciszkowi
Rasiukowi za opiekę medyczną i Marcinowi Wybrańcowi za masaż sportowy.
Andrzej Wójtowicz
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Żołnierze w Kietrzu
29 października 2013 roku miał być
zwyczajnym dniem szkolnym pełnym
wyczekiwanych klasówek, niespodzianek w postaci kartkówek, sesji pytań i
problemów do rozwiązania – słowem…
mieliśmy znowu robić to, co tygrysy lubią
najbardziej.
Tymczasem po lekcji trzeciej pojawili
się Oni: 10 Opolska Brygada Logistyczna.
Jak miło było zobaczyć na korytarzach
umundurowanych uczniów naszej szkoły i gości z Głubczyc. Jakże zawadiacko
wyglądali przystojni panowie oficerowie
i żołnierze szeregowi prowadzący zajęcia
i wykłady – por. Zbigniew Napierała, plut.
Przemysław Majcher oraz star. chor. Stanisław Gaweł.
W hali sportowej zobaczyliśmy, jak
postępować w przypadkach zagrożenia
życia, a nasi uczniowie ofiarnie zagrali role poszkodowanych i ratowników.
Odwiedziły nas też dzieci ze Szkoły Podstawowej i to one były najbardziej skore
do przeprowadzenia sztucznego oddychania. Posłusznie wykonywały wszystkie rozkazy prowadzącego
szkolenie, dlatego na hasło:
„Zatykamy nos!!” dokładnie
to zrobiły. Zatkały swoje
nosy, zaś ofiary wypadku
tymczasem spokojnie czekały na ratunek.
Kolejnym punktem dnia
z Brygadą było spotkanie
w auli szkolnej. Wysłuchaliśmy interesujących relacji
żołnierza, który wiele razy
wyjeżdżał na misje do różnych mniej lub bardziej
bezpiecznych krajów świa-

ta. Szczególnie zaciekawiły nas opowieści
o Afganistanie. Dowiedzieliśmy się, jak
wygląda codzienność żołnierzy oraz jak
przygotować ciepły posiłek w trudnych,
polowych warunkach. Ponadto mieliśmy możliwość obejrzenia przeróżnych
pamiątek, o których prelegent mówił
niezwykle zajmująco. To była prawdziwa
lekcja współczesnej historii.
Dzień z Opolską Brygadą zakończyliśmy pokazem przewożenia ciężkiego
sprzętu wojskowego na specjalnej platformie, co żołnierze wykonali z właściwymi sobie wigorem i energią. Dzień
był więc pełen wrażeń i przekonaliśmy
się, jak duże wrażenie robi na nas widok
polskiego wojska, polskiego munduru
i wysłuchanie specyficznego, mocnego
głosu wykładowców wprawionych w niejednym boju.
I jak dawniej chciało się zawołać: „Za
mundurem panny sznurem…”. Organizatorzy spotkania: Sandra Adamek- Gloth
wraz z klasą mundurową
n

Zainaugurowano
szkolny rok sportowy
09.10.2013r. na kietrzańskim Orliku
zaingurowano szkolny rok sportowy
2013/14 Otwarcia dokonał Burmistrz
Kietrza – Józef Matela.W pierwszych
rozgrywkach spotkały się reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych powiatu
Głubczyckiego w piłce nożnej dziewcząt.
Wyniki końcowe turnieju:
1. ZS Kietrz – trener – Piaskowy
2. ZSM Głubczyce – trener – Macewicz
3. ZSO Głubczyce – trener – Tokarz
Pierwsze dwa zespoły awansowały do
dalszych rozgrywek.
Rozegrano również rundę jesienną mi-

strzostw gminy w piłce nożnej dziewcząt
i chłopców szkół podstawowych.
Wyniki:
Chłopcy:
1. ZSP Kietrz
2. ZSP Pilszcz
3. ZSP Dzierżysław
4. ZSP Nowa Cerekwia
5. ZSP Ściborzyce Wielkie
Dziewczęta:
1. ZSP Kietrz
2. ZSP Dzierżysław
3. ZSP Nowa Cerekwia
Marian Węgrzynowicz

Czas podziękowań
W dniu 21 lipca 2013 roku na boisku
przy WDK w Dzierżysławiu odbył się turniej plażowej piłki siatkowej sołectw biorących udział w programie Odnowy Wsi.
Turniej zorganizowało Stowarzyszenie
Aktywna Społeczność Dzierżysławia wraz
z Odnową Wsi w ramach Dni Sportu w
wymiarze regionalnym. Rozgrywki były
prowadzone pod hasłem ,, Sportowy
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szał dla duszy i ciał ”. Zrealizowanie tego
przedsięwzięcia było możliwe dzięki dofinansowaniu w kwocie 5000 zł przez
Fundację ,,Aktywni w Regionie”. Organizatorzy turnieju bardzo dziękują Fundacji za wsparcie finansowe, bez którego
osiągnięcie zamierzonego celu byłoby
niemożliwe.
Róża Kaczmar, Stanisława Taratuta

Przekazanie sprzętu
hydraulicznego
W dniu 27 września 2013 r. na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Opolu przy ul. Budowlanych 1, odbyło się uroczyste przekazanie 14 zestawów sprzętu hydraulicznego
dla jednostek włączonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego województwa opolskiego. Wśród odbierających wspomniane zestawy hydrauliczne
były 3 jednostki z powiatu głubczyckiego
- OSP Baborów, OSP Kietrz i OSP Zopowy.
Uroczystego przekazania zestawów
sprzętu hydraulicznego dokonali: Zastępcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jerzy Paluch i
st. bryg. Marek Matczak, Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj.
opolskiego druh Wiktor Urbański, oraz
Pani Celina Goździewicz – specjalista w
WFOŚiGW w Opolu / gdyż na podstawie
umowy pomiędzy Zarządem Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu, a Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu, wkładu własnego jednostek KSRG i wkładu Gmin z których te
jednostki pochodzą, zakupiono 14 kompletów hydraulicznych urządzeń ratownictwa technicznego dla jednostek OSP
województwa opolskiego/.
Każda jednostka otrzymała stosowne
dokumenty z okazji otrzymania nowego
sprzętu. Przedstawiciele OSP odbierających sprzęt / przedstawiciel Komendy
PSP w Głubczycach, Dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej kpt. Waldemar Hołownia a OSP Kietrz reprezentowali: Prezes druh Grzegorz Czechowicz, Naczelnik
druh Mariusz Kontny oraz Komendant
Zarządu MG Zw. OSP RP w Kietrzu druh
Tomasz Głuszek/ - serdecznie podziękowali za otrzymany sprzęt, który będzie
niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie działań ratownictwa drogowego. Na zakończenie przekazania,
przedstawiciel firmy dostarczającej zestawy przeprowadził instruktaż dotyczący
bezpiecznej obsługi wszystkich podzespołów ukompletowanych zestawów.
Oficjalne przekazanie zestawów hydraulicznych dla OSP Baborów, Kietrz i
Zopowy
W dniu 7 października 2013 r. w Ko-

mendzie Powiatowej PSP w Głubczycach
odbyło się oficjalne przekazanie dla jednostek OSP Baborów, Kietrz i Zopowy,
trzech średnich zestawów hydraulicznych przeznaczonych do ratownictwa
technicznego. W skład takiego zestawu
wchodzi: pompa V50T z 2 zwijadłami (po
15 metrów każde), agregat zasilający,
rozpieracz ramieniowy SP43 XL, nożyce
RSX160-50. Dodatkowo jednostki OSP z
KSRG z powiatu głubczyckiego zostały
doposażone w sprzęt do ratownictwa
medycznego (m.in. kamizelki KED dla
dzieci i dorosłych, zestawy uzupełniające do zestawów medycznych PSP R1),
zabezpieczenia na kierownicę przed niekontrolowanym wystrzałem AirBag oraz
zestawy do przecinania i wybijania szyb
samochodowych. Zakup sprzętu został
dofinansowany przez Komendę Główną
Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Opolu, wkładu własnego
jednostek KSRG oraz wkładu Gmin z których te jednostki pochodzą.
W dniu 2 listopada 2013 r. przy
remizie strażackiej OSP Kietrz w obecności Burmistrza Kietrza a zarazem Prezesa
Zarz. MG Zw. OSP RP w Kietrzu mgr inż.
Józefa Mateli, Komendanta Zarz. MG Zw.
OSP RP w Kietrzu druha Tomasza Głuszek oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP w Głubczycach Dowódcę
JRG kpt. mgr inż. Waldemara Hołowni
na ręce druhów Prezesów, Naczelników
i strażaków z jednostek KSRG OSP Kietrz,
Dzierżysław i Ściborzyce Wielkie – zostało przekazane dodatkowe doposażenie
w sprzęt do zestawów PSP R1 a także
jednostka OSP Kietrz - po otrzymaniu zestawu hydraulicznego ,,WEBERA” - oficjalnie przekazała jednostce OSP Ściborzyce
Wielkie swój dotychczasowy zestaw hydrauliczny ,,HOLMATRO”.
Autorzy:
1.Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW
ZOSP RP woj. opolskiego mgr Wiktor
Urbański
2. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP
w Głubczycach, mł. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk.
3. Zdjęcie z Archiwum OSP Dzierżysław
Zbigniew Litwinowicz

Informacja dla wędkarzy
Prezes Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kietrzu, informuje, że w dniu
07.12.2013r o godz. 16.00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu odbędzie
się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zapraszamy.
Roman Zdanowicz

Gmina Kietrz
Dnia 18.10.2013 roku w Zespole Szkół w Kietrzu odbyły się otrzęsiny, czyli pasowanie na gimnazjalistę. Organizatorem imprezy był Szkolny Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Jackiem Macewiczem.

Pasowanie na
Gimnazjalistę
W otrzęsinach brały udział cztery klasy
pierwsze, a ceremonia przebiegała według określonego planu. Pierwszoklasiści
zostali poddani różnym zadaniom.
Pierwszym z nich było zaprezentowanie scenki znanej z programu telewizyjnego, w którym mieliśmy okazję zobaczyć: Top Model, Got to dance, Szpital,
Ukryta prawda. Konkurencja stała na
bardzo wysokim poziomie, a aktorzy byli
oceniani przez szkolne jury.
W drugiej części miały miejsce występy karaoke. Uczniowie z poszczególnych
klas pierwszych losowali muzyczne przeboje. Młodzi artyści wykazali się dużym
talentem muzycznym. Podczas wykony-

wania utworów nie zabrakło także akcentów tanecznych, gdyż wszyscy obecni,
również wychowawcy klas żywo włączali
się w wykonanie utworów. Pierwszoklasiści wywiązali się ze swych zadań
należycie – czego uwieńczeniem było
wręczenie każdemu z uczniów certyfikatu poświadczającego przyjęcie do braci
uczniowskiej, co uroczyście potwierdziła pani dyrektor Anna Ludwikowska –
Wierzchowiec.
Pasowanie na Gimnazjalistę to święto
całej społeczności szkolnej, dlatego cieszymy się, że do grona braci uczniowskiej
dołączyli nowi członkowie.
J. Macewicz

Aktywność fizyczna jest nieodłącznym atrybutem życia człowieka, kluczem do zachowania zdrowia. Każdy człowiek ponadto posiada potrzebę
doświadczania piękna otaczającej przyrody i aktywnego wypoczynku.

Rowerem po okolicy
21 września 2013 r., w sobotę
uczniowie klasy VI „c” pod opieką
pani wicedyrektor Danuty Wróbel i Genowefy Góreckiej wybrali
się na wycieczkę rowerową po
najbliższej okolicy. Trasa wyprawy przebiegała: Kietrz – Rezerwat „Góra Gipsowa” – Wysypisko
Śmieci – Krotoszyn –Kietrz.
Zanim ruszyliśmy w drogę, nauczycielki przypomniały
uczniom, w jaki sposób posługiwać się mapą i kompasem w
terenie. W trakcie wycieczki pogłębiono
wiedzę na temat rezerwatu przyrody
„Góra Gipsowa”, o jej historii, położeniu i
roślinności tam występującej. Uczniowie
ponadto stali się świadomi zagrożeń, na
jakie narażone są cenne gatunki roślin i
ich siedliska.
Kolejnym punktem było wysypisko
śmieci. Spotkaliśmy się z panem Maciejem Koziną, który w bardzo ciekawy sposób przekazał nam informacje dotyczące
funkcjonowania, sposobu organizacji
oraz wpływu wysypiska śmieci na środowisko. Wycieczka dostarczyła głębokich i
niezapomnianych przeżyć, wpłynęła na
dobre samopoczucie, rozwijała lokalny
patriotyzm, poprzez poznawanie walo-

rów najbliższej okolicy oraz wyrabiała
poczucie piękna, rozwijała zdolność obserwacji i wyciągania wniosków. Zachęcamy wszystkich do aktywnych form
wypoczynku. Wpływają one na zdrowie
fizyczne i psychiczne odprężenie.
Pamiętajmy, jazda na rowerze dotlenia
nasz organizm, poprawia wydolność, pozytywnie wpływa na serce i inne organy,
zwalcza stres, pozwala rozładować napięcie i poprawia samopoczucie, zwiększając poziom endorfin (hormonów
szczęścia). Rowerowe przejażdżki, to także dobry sposób na zrzucenia zbędnych
kilogramów i wypracowanie ładnej sylwetki oraz poprawienie urody.
Genowefa Górecka

W dniach 24 października 2013 r. na sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrzu zawarli związek małżeński Pani Irena Hołowczak i Pan Józef
Mielnik. ,,Młoda Para” jest najstarszą parą młodą, która zawarła związek
małżeński w USC w Kietrzu.

Młoda Para
Życie zna niewiele równie dostojnych,
poważnie otoczonych taką różnorodnością form obrzędowych, a zarazem tak
bliskich sercu jak małżeństwo. Ludzi łączy wiele czynników: narodowość, język,
przyjaźń, ale o wiele głębiej łączy małżeństwo. Państwo Mielnikowie są przykładem, że celem życia małżonków jest jedność: razem w zdrowiu i chorobie, razem
w dobrej i złej doli, razem na wozie i pod
wozem. Są przykładem, że warto mieć
kogoś bliskiego, z kim można iść przez
życie, kogoś, komu można zaufać, na kim
można polegać. Małżeństwo jest świadomym i dobrowolnym wyborem dwojga
ludzi, którzy muszą szukać kompromisu
i porozumienia, by polubić swoje wady i
słabości, a przy tym wzajemnie się szanować i bardziej wymagać od siebie, niż od
współmałżonka. Takie to proste, kiedy się

o siebie dba, kiedy się to rozumie i wprowadza w życie. Takie trudne, gdy popada
się w rutynę i lenistwo.
Jesteście Państwo w szczęśliwej sytuacji, bo znaleźliście siebie. Odtąd razem
pójdziecie przez życie. Wyrażam Państwu
swój podziw i uznanie i życzę dużo zdrowia, pogody ducha oraz życzliwości na
wiele następnych lat.
Ewa Jureczko

Wieczór rockowy
26 października o godz.19.00 w Miejskim Domu Kultury odbył się koncert dwóch
zespołów „INKLUZ” z Kietrza oraz zespołu „WASTELAND” z Głubczyc. Mocne brzmienia muzyki rockowej dały się słyszeć do późnych godzin wieczornych. Przybyła na
koncert publiczność dobrze się bawiła.
Zuzanna Zapotoczna
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Gmina Branice
W Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach,
odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości.

Święto Niepodległości
w Uciechowicach
W apelu uczestniczyli honorowi goście: kombatanci Pan Józef Szeweła i Pan
Jan Rzeszuciński, Pani Wójt Maria Krompiec, przewodniczący Rady Gminy Pan
Marek Szyhyński oraz radni, Józef Kawulok i Tadeusz Russ, a także dyrektorzy
szkół i sołtysi Gminy Branice. Uczniowie
klasy VI w montażu słowno – muzycznym
uczcili pamięć i wyrazili wdzięczność za
krew oddaną za wolność i niepodległość
naszej Ojczyzny, która nigdy w naszej
świadomości nie umarła. Kombatantom,
dyrektorka naszej szkoły Pani Roża Kaczmar złożyła z okazji tego święta wyrazy
szczególnego uznania, oraz podziękowania za walkę o wolność i niepodległość
Polski. Uroczystość zakończyła Pani Wójt
Maria Krompiec tymi słowami:
„Ja chciałabym zwrócić uwagę Państwa i uczniów tej szkoły na najważniejszy aspekt powiązany z tym świętem –
mówię tu o patriotyzmie. Każda rocznica
odzyskania niepodległości stanowi niewątpliwą okazję do tego, by zastanowić
się nad znaczeniem patriotyzmu w naszym życiu. Pamiętajmy, że patriotą nie
jest się tylko podczas wielkich zagrożeń,
ale jest się nim także na co dzień, wtedy
gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy dba się o język polski, kiedy pamięta
się o ważnych wydarzeniach, rocznicach
- jak chociażby o tej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Czy potrafimy o tym pamiętać? Zastanówmy się, czy

wyraz ojczyzna jest dla nas tylko pustym,
choć pięknie brzmiącym słowem - czy też
oznacza wartości, które są istotne dla naszego - wspólnego - społecznego życia.
I nie wystarczy dużo i pięknie mówić o
dobru Polski - trzeba jeszcze dać świadectwo przywiązania do wartości jakie
dla wszystkich Polaków są cenne. Zaufanie do państwa systematycznie i powoli
spada, coraz więcej ludzi uważa że Polska tożsamość pęka, a my potrzebujemy
nowego Cudu nad Wisłą. Czy faktycznie
wybawią nas takie wielkie rzeczy? Czy
nie lepiej usiąść, rozejrzeć się dookoła i
pomyśleć, co dobrego możemy zrobić
dla siebie i innych? Tak krok po kroku. Nie
budujmy od razu wielkich pomników nie
wiadomo komu sprzątnijmy swój kawałek podwórka i wywieśmy flagę z okazji
rocznicy Odzyskania Niepodległości”
Judyta Szwiec

Statystyka demograficzna w Gminie Branice - Październik 2013
URODZENIA:
1.
Górski Marcel – Dzbańce–Osiedle
2.
Landzwojczak Julia – Bliszczyce
3.
Piotrowicz Kacper – Jędrychowice
MAŁZENSTWA:
1.
Kluk Agnieszka (Włodzienin–Kolonia) – Piotr Labisz (Jasiona)
2.
Cytera Ilona ( Dzbańce) – Gługiewicz Paweł (Rogożany)
3.
Polska Magda (Branice) – Waga Patryk (Głubczyce)
4.
Książek Aleksandra (Branice) Góratowski Szymon (Głubczyce)
5.
Łapuńko Józef (Wysoka) – Franosz Mariola (Wysoka)
6.
Didek Jan (Lewice) – Wochnik Ewelina (Nowe Sady)
ZGONY:
1.
Wojtuś Olga – lat 82, Branice
2.
Szkawritko Zofia – lat 76, Wysoka
3.
Pierzchała Nadziej – lat 53, Włodzienin–Kolonia
4.
Szpak Mieczysław – lat 51, Niekazanice
5.
Błoński Andrzej – lat 66, DPS Dzbańce
6.
Kubiński Józef – lat 79, DPS Bliszczyce
7.
Antoszczyszyn Jan – lat 80, Włodzienin
8.
Żakowski Eugeniusz – lat 57, Posucice
9.
Mazurkiewicz Lucyna – lat 52, Branice
10. Nawrocki Michał – lat 86, Wysoka
Liczba ludności – 6830, w tym kobiet – 3505, październik 2012 – 6953
Anna Kawulok
Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 12 listopada 2013 roku zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym
nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:
1. Działka nr 6/7 o pow. 0.0190 ha opisana w KW OP1O/00064984/2 położona
w miejscowości Opole, ul. Robotnicza 9-11.
2. Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny Nr 8 położony w budynku kilkurodzinnym Nr 9-11, na trzecim piętrze o pow. użytkowej 29,21 m2 wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej - działce siedliskowej Nr 6/7 o pow. 0.0190 ha wraz z udziałem w
użytkowaniu wieczystym w/w działki oraz częściach wspólnych budynku mieszkalnego Nr 9-11.
3. Udział w działce:			
596/10 000
4. Cena ułamkowej części działki :
5.846,76 zł.
5. Wartość lokalu: 			
107.021,06 zł.
6. Koszty przystosowania: 		
430,50 zł.
7. Cena nieruchomości łącznie:
113.298,32 zł.
8. Wadium: 			
11.330,00 zł.
9. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 roku
o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala
konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w
dniu 6 grudnia 2013 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina
Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy
Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu
Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane
dotyczące położenia nieruchomości.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej, BIP
-e Gminy Branice.

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 30 października 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu
nieruchomości do dzierżawy oznaczonej według:
1. Działka nr 59/1 o pow. 0.8866 ha opisana w KW OP1G/00023927/8, położona
w Dzbańcach.
2. Opis nieruchomości:
działka stanowi częściowo działkę rolną i pastwisko, usytuowana przy typowej zabudowie zagrodowej.
1. Stawka czynszu dzierżawnego: 175,97 zł rocznie
2. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 3 lat.
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Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 28 października 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu
nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 10/2 o pow. 0.0103 ha opisana w KW 33059 położona w miejscowości Jędrychowice.
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana i zgodnie ze Studium stanowi teren zainwestowany /zabudowany/ i sąsiaduje z działkami zabudowanymi domkami jednorodzinnymi. Działka ma kształt wydłużonego wieloboku. Uzbrojenie techniczne - nie
występuje. Dojazd jest możliwy z drogi o nawierzchni utwardzonej.
1. Wartość nieruchomości - 3.212,00 zł.
2. Wadium: - 321,00 zł.
3. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Pełna treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice

Gmina Branice
W miejscowości Dzbańce-Osiedle, 10 listopada, z inicjatywy ks. Michała
Pieńkowskiego z miejscowości Wódka oraz mł. chor rez. Krystiana Isańskiego z Dzbaniec, odbyła się uroczysta Msza Święta połączona z Apelem
Poległych za Ojczyznę.

Lekcja Patriotyzmu
w Dzbańcach
We mszy św. koncelebrowanej przez
ks. dziekana Karola Hoinkę z Niekazaniec i ks. Michała Pieńkowskiego, wraz z
licznym gronem mieszkańców Dzbaniec
i sąsiednich miejscowości, wzięli udział
zaproszeni goście w osobach: ppłk rez.
Romualda Idzikowskiego, p. Andrzeja
Jeziorowskiego - przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego, przewodniczącego
RG Branice Marka Syhyńskiego, Grzegorza Tobiasińskiego - dowódcy Jednostki
Strzelców 3009 z Głubczyc oraz sołtysa
wsi Jana Burakiewicza.
Podczas koncelebrowanej mszy świętej z udziałem pocztu sztandarowego
(stanowili go strzelcy: Mateusz Korus, Dawid Morawiec, Rafał Syguda) który wystawił ZW ZŻWP wraz z członkami jednostki
strzeleckiej 3009 z Głubczyc oraz miejscowej ludności, kościół pod wezwaniem
Matki Boskiej Częstochowskiej „pękał w
szwach”. Msza połączona była z występami artystycznymi o treści patriotycznej. Duże wrażenie na zgromadzonych,
wywołało przejmujące wykonanie przez

Dominikę Sozańską piosenki „Ja to mam
szczęście”, oraz pieśni „Niepodległość” w
interpretacji zespołu dziewcząt ze Szkoły
Podstawowej we Włodzieninie. W wygłoszonej homilii, ks. Michał szczególnie zaakcentował kwestie patriotyzmu i odpowiedzialności za państwo w kontekście
obchodzonego Święta Niepodległości.
Przypomniał najważniejsze wydarzenia z
historii Polski, mające decydujący wpływ
na kształtowanie się naszej państwowo-

ści. Nawiązał do ofiarności, i bohaterstwa
pokoleń Polaków walczących o swoją
ojczyznę pod narodowymi sztandarami.
Na koniec zadał zmuszające do refleksji

pytanie. Czy Ci, którzy przez wieki pracowali, cierpieli i ginęli za Polskę, widzieli
w swoich marzeniach swój kraj takim, w
jakim my dzisiaj żyjemy?
Mszę zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Boże Coś Polskę …”.
Po mszy uczestnicy spotkali się pod
krzyżem przed kościołem, gdzie w obecności sztandaru i członków jednostki
strzelców oraz uczestników spotkania
odbył się uroczysty „Apel Poległych” zakończony odśpiewaniem hymnu państwowego. Godne podkreślenia jest to,
że śpiewali go wszyscy, a najgłośniej
dzieci i młodzież stanowiąca przeszło połowę uczestników spotkania.
Po apelu pod kościół, na białym koniu
przybył Św. Marcin (jego rolę odegrał

Krystian Isański) patron święta Niepodległości.
Zaprosił on wszystkich uczestników
na trzeci człon imprezy, którym było spotkanie rekreacyjne połączone min. z pieczeniem kiełbasek przy ognisku, jazdą na
koniu i grami zręcznościowymi.
Wszyscy uczestnicy mieli też możliwość skorzystania z gościnności Rady
Sołeckiej, która wraz z rodzicami uczestniczących w uroczystości dzieci, przygotowała w sali miejscowego Domu Kultury
poczęstunek składający się z gorących
napojów i doskonałego domowego ciasta.
Impreza ta, po raz pierwszy zorganizowana w tej formie w Dzbańcach
była piękną lekcją patriotyzmu, która na
pewno zapadnie na długo w pamięci jej
uczestników, a zwłaszcza dla tak licznie
uczestniczącej w niej młodzieży.
Należy mieć nadzieję, że ta inicjatywa
społeczna wsparta przez miejscowy kościół, władze lokalne, organizacje wojskowe i strzeleckie, związana z obchodami
Święta Niepodległości, stanie się tradycją
w życiu lokalnej społeczności i na trwale
wejdzie do kalendarza imprez promujących patriotyzm i poczucie narodowej
godności.
Uczestnicy i organizatorzy, po zakończeniu imprezy żegnając się, zapraszali
się na ponowne spotkanie za rok.
Do zobaczenia.
Romuald Idzikowski
Janusz Kaczmarek
Foto: Andrzej Jeziorowski
Janusz Kaczmarek

Dnia 8 listopada 2013r. w Szkole Podstawowej we Włodzieninie, odbyła
się akademia z okazji 95 rocznicy najważniejszego polskiego święta narodowego – Święta Odzyskania Niepodległości przez państwo polskie po
123 latach niewoli.

Święto Niepodległości
we Włodzieninie
Podczas uroczystości przygotowanej
przez nauczycieli: B. Kowalczyk, R. Kowalczyk i M. Florczak w słowach wierszy i pieśni patriotycznych, występujący uczniowie z klasy IV i VI ukazali dzieje państwa
polskiego od 1772 roku, aż do czasów
odzyskania niepodległości. Akademię
uświetniły występy solistów: Dominiki
Sozańskiej, którą przygotowała pani K.

Walaszczyk oraz Dominiki Sinickiej, Julii Wrony i Magdy Mrozowicz – które to
uczennice przygotowała pani B. Dyląg.
Uroczystość była doskonałą lekcją historii i patriotyzmu dla całej społeczności
szkolnej zgromadzonej się tego dnia w
świetlicy.
Małgorzata Florczak
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SPORT
Uroczyste obchody 40-lecia powstania Ludowego Klubu Sportowego
TECHNIK Głubczyce 1973-2013

Najważniejsze osiągnięcia
w skrócie

40 lat minęło...
Sala widowiskowa Miejskiego Domu
Kultury w Głubczycach była główną areną obchodów 40-lecia powstania Ludowego Klubu Sportowego Technik Głubczyce. Podczas uroczystości obecni byli
przedstawiciele władz państwowych
i samorządowych m.in.: poseł Tomasz
Garbowski, senator Aleksander Świeykowski, wicewojewoda opolski Antoni
Jastrzembski, radny Sejmiku Województwa Opolskiego Zbigniew Ziółko, starosta powiatu głubczyckiego Józef Kozina,
burmistrz Głubczyc Jan Krówka. Obecni
byli także przedstawiciele organizacji i
związków sportowych: sekretarz Polskiego Związku Badmintona Tomasz Szczęsny, prezes Opolskiej Federacji Sportu-Andrzej Walczak, członek Prezydium
Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
Opole-Bohdan Chomętowski, prezes
Opolskiego Okręgowego Związku Badmintona-Bożena Bąk. Nie mogło zabraknąć także osób szczególnie zasłużonych
dla głubczyckiego i polskiego badmintona: Jadwigi Ślawskiej-Szalewicz i Andrzeja Szalewicza oraz Ryszarda i Józefy
Borek. Na uroczystość przybyli licznie byli
zawodnicy, trenerzy i działacze LKS Technik Głubczyce wśród których znaleźli się
m.in.: Stanisław Rosko, Bożena Haracz,
Ewa Wilman, Jerzy Dołhan, Kazimierz Ciurys, Zofia Drogomirecka, Marzena Dacyk,
Adrian Bąk, Marzena Łazuta, Małgorzata
Kozak, Beata Syta, Andrzej Klucznik, Lesław Wojtkowski, Anna Serafin, Agnieszka Wojtkowska, Marian Masiuk, Jerzy Kozłowski, Zbigniew Polek, Krzysztof Płotek,
Rafał Kusznier.
Uroczystość zainaugurowało przemówienie prezesa LKS Technik Głubczyce
Andrzeja Majewskiego. Głównym motywem uroczystej gali było wręczanie odznaczeń, przemówienia i odczytywanie
listów gratulacyjnych okraszone występami artystycznymi młodzieży działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w
Głubczycach. Podkreślano dorobek sportowy (24-krotny Drużynowy Mistrz Polski,
setki medali zdobytych indywidualnie na
zawodach krajowych i zagranicznych,
wychowawca olimpijczyków) i wkład LKS
Technik Głubczyce w rozwój polskiego
badmintona.
Odznaki „Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” przyznane przez Polski Komitet Olimpijski, a wręczane przez
Andrzeja Szalewicza otrzymali: Ryszard
Borek, Katarzyna Krasowska, Bożena Haracz, Bożena Bąk, Przemysław Wacha.
Honorowe odznaki „Za Zasługi dla
Województwa Opolskiego” w imieniu
Marszałka wręczane przez radnego Sejmiku Zbigniewa Ziółko i prezesa LKS Andrzeja Majewskiego otrzymali: Bożena

Drużynowe Mistrzostwa Polski w latach 1972 – 2011
24-krotn Mistrz Polski
Uczestnik
Igrzysk Olimpijskich:
Barcelona 1992 r.
Bożena Bąk , Bożena Haracz
Katarzyna Krasowska
Atlanta 1996 r.
Katarzyna Krasowska
Trener Ryszard Borek
Sydney 2000 r.
Katarzyna Krasowska
Michał Łogosz
Trener Ryszard Borek

Bąk, Edward Kurek, Teresa Idziak, Bohdan
Chomętowski, Karol Hawel, Przemysław
Krawiec.
Starosta Powiatu Głubczyckiego Józef
Kozina i przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krzaczkowski wręczyli wyróżnienia następującym osobom: Zbigniew
Polek, Jerzy Kozłowski, Krzysztof Płotek,
Zdzisława Szałagan, Marzena Dacyk, Adrian Bąk, Andrzej Szalewicz.
Burmistrz Głubczyc Jan Krówka, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz
Naumczyk oraz Przewodnicząca Kapituły

Barbara Piechaczek wręczyli „Herby Głubczyc”, które otrzymali: Stanisław Rosko,
Jadwiga Ślawska- Szalewicz, Bożena Haracz.
Odznaki i listy gratulacyjne Polskiego
Związku Badmintona wręczyli Sekretarz
PZBad Tomasz Szczęsny i prezes LKS
Technik Andrzej Majewski następującym osobom: Andrzej Majewski, Adam
Krupa, Jan Krówka, Józef Kozina, Marzena Dacyk, Anna Serafin, Jarosław Bąk,
Adrian Bąk, Angelika Bożetka, Arkadiusz
Kołodyński, Marzena Łazuta, Zbigniew
Serwetnicki, Wojciech Szkudlarczyk, Mateusz Walaszek, Aleksandra Walaszek,
Agnieszka Wojtkowska, Aneta Wojtkowska, Roman Ślepecki, Józefa Borek, Jan
Drożdziel, Karol Hawel, Kazimierz Ciurys,
Bożena Haracz, Ewa Wilman, Zofia Drogomirecka, Jerzy Dołhan, Jan Wac ,Marek
Łysakowski, Zdzisława Szałagan, Maria
van Rooy (Bahryj).
Uroczystość przebiegała w atmosferze
wspomnień, wzajemnych gratulacji, zadowolenia i satysfakcji z osiągnięć sportowych i wychowawczych. Na zakończenie
uroczystości w Miejskim Domu Kultury
prezes LKS Andrzej Majewski podziękował sponsorom, w szczególności Urzędowi Miasta i Gminy Głubczyce za długoletni patronat nad klubem i wszechstronną
pomoc. Następnie zaprosił wszystkich na
uroczysty obiad oraz dalszą część uroczystości. Między innymi na hali sportowej
ZOKiS goście obejrzeli mecz badmintona
w wykonaniu najlepszych zawodniczek
w historii LKS Technik (olimpijek-Bożeny
Bąk i Bożeny Haracz, obecnej Mistrzyni
Polski Agnieszki Wojtkowskiej oraz Marzeny Łazuty). Ponadto wystąpił Zespół
Taneczny „Kaprys” z Branic (mażoretkiMistrzynie Europy i Wicemistrzynie Świata). Rozmowy przy kawie i herbacie wypełniły czas do wieczora, który zakończył
się zabawą taneczną.
Z okazji 40- lecia powstania LKS Technik wybity został pamiątkowy medal oraz
wydany został okolicznościowy biuletyn

Bezpłatny miesięcznik „Rzecz Powiatowa” – Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Głubczyckiego.
Wydawca : Starostwo Powiatowe w Głubczycach. Redaguje zespół: Janusz Kaczmarek – Branice,
Jan Wac – Głubczyce, Bożena Rostek – Kietrz, pod kierunkiem Kingi Czop.
Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Głubczycach 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15,
Kontakt telefoniczny: 727 533 796 lub 536 315 806; e-mail: rzeczpowiatowa@powiatglubczycki.pl
Informacje prasowe z terenu powiatu głubczyckiego prosimy kierować na adres: rzeczpowiatowa@onet.pl.
Redakcja zastrzega sobie możliwość adjustacji i skracania tekstów.
Druk : POLSKAPRESS Sp z.o.o Oddział Prasa Wrocławska, 53 – 611 Wrocław ul. Strzegomska 42a
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Ateny 2004 r. \
Przemysław Wacha
Trener Ryszard Borek
Pekin 2008 r.
Przemysław Wacha,
Londyn 2012
Przemysław Wacha
Indywidualne
Mistrzostwach Polski
w grach pojedynczych,
podwójnych,
mieszanych,
kadetów, juniorów i
seniorów 1974 –2012
medali-801
V - krotny uczestnik
Klubowego Pucharu Europy :
MOSKWA, BUDAPESZT,
ANTVERPIA, SOFIA,
MOSTY (Czechy)
z filmem i archiwalnymi zdjęciami, które
to zostały wręczone wszystkim zaproszonym gościom.
Zarząd LKS Technik wraz z prezesem
Andrzejem Majewskim wyraża podziękowania firmom i instytucjom, które udzieliły wsparcia przy organizacji uroczystości 40- lecia LKS Technik Głubczyce, w
szczególności:
Urząd Miasta i Gminy Głubczyce, Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Top
Farms Głubczyce Sp. z.o.o, Bank Spółdzielczy w Głubczycach, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk,
Usługi Komunalne Sp. z.o.o. Głubczyce,
Galmet Sp. z.o.o, F.P.H.U „Złoty Kłos” Józef
Jurkiewicz ,Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” S.A.,Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o.,Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z.o.o,
Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET. Wojciech Jurkiewicz, Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach,
Galon Paliwa.
n

