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Chór mieszany Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Głubczycach obchodził jubileusz 25-lecia swojej działalności w ramach,
którego odbyły się koncerty, uroczysta akademia oraz projekcja filmu
prezentująca początki chóru i wspomnienia chórzystów.

Jubileusz Chóru
SAMORZĄD

Jednak to nie wszystko. Niejako pieczętując swój jubileusz podopieczni Tadeusza Eckerta w finale XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella
Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy zdobyli
prestiżowe nagrody do których należą:
Złoty Kamerton, Puchar Ministra EdukacjiOŚWIATA
Narodowej, Puchar Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda
Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Nominacja na
45. Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat”. Na koniec została wręczona
Nagroda Specjalna Ministra Edukacji Narodowej dla dyrygenta Tadeusza Eckerta.
Łącznie chór przywiózł z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy siedem nagród,
pomimo że 15 innych zespołów prezentowało
naprawdę wysoki poziom. Jak
KULTURA
mówi dyrektor Eckert w wywiadzie dla
Radia Opole – To jest najtrudniejszy w Polsce konkurs dla chórów młodzieżowych, bo
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tam po prostu przyjeżdżają najlepsi. Jesteśmy tam w elicie i udało nam się tę pozycję
utrzymać.
A początek istnienia chóru nie był
prosty. Poprzedni dyrektor liceum pan
Edward Wołoszyn zaproponował młodemu nauczycielowi Tadeuszowi Eckertowi
założenie chóru... i tak się zaczęło...
– Początkowo chór liczył 120 osób, a licealiści rekrutowani byli niezależnie od tego
czy przejawiali chęć czy nie – i to był bardzo
ciężki czas. Zrozumiałem, że do śpiewu nie
można przymusić, to forma przyjemności
– wspomina dyrygent. Absolwenci głubczyckiego LO mówią po latach, że przygoda z chórem to był wspaniały czas, możliwość rozwoju, poznania wartościowych
ludzi i nawiązania przyjaźni na długie lata.
Teraz po 25 latach obchodzono huczny
i bogaty w artystyczne wydarzenia jubileusz, który przebiegał w kilku odsłonach.
Pierwszą z nich był koncert inauguracyjny który odbył się w kościele parafialnym
w Głubczycach. Publiczność mogła tam
usłyszeć m.in. hymn Gaude Mater Polonia, czy kantatę Jana Sebastiana Bacha
Ich habe genung. Następnie w auli liceum
odbyła się uroczysta akademia, którą
uświetnili swoją obecnością przedstawiciele wojewódzkiego i lokalnego samorządu, kuratorium oświaty w Opolu oraz
obecni i byli uczniowie. To właśnie niedawno powstały zespół ChaLO, czyli chór
absolwentów liceum rozpoczął kolejny
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pietyzmem wykonane utwory Józefa
Świdra i Siergieja Rachmaninowa zostały nagrodzone sowitym aplauzem. W ramach obchodów 25 lecia odbył się także
bal, gdzie bawiły
się osoby, Z
dlaGMIN
których
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przygoda z chórem stanowiła cenny życiowy epizod oraz sympatycy i przyjaciele tej ważnej, wrosłej w głubczycki krajobraz, artystycznej i społecznej inicjatywy,
która oby trwała jak najdłużej.
Redakcja

Tadeusz Eckert
Urodził się 20 maja 1962 r. w Głubczycach.
Szkołę Muzyczną I st. ukończył w Raciborzu (1980
r.), a II st. w Cieszynie (1988 r.). W 1986 r. uzyskał
SPORT
dyplom na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W
1986 roku podjął pracę w PSM I st. w Głubczycach, a po dwóch latach w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Głubczycach. W 1988
r. założył Chór Mieszany w LO oraz Chór Dziecięcy
w PSM I St. W 1996 r. rozpoczął pracę z Zespołem Wokalnym PSM, a w roku 1999 założył Chór
Dziewczęcy Gimnazjum nr 1 w Głubczycach, co
stało się podstawą do utworzenia nieformalnej
„szkoły śpiewaczej”. W 2004 r. zorganizował Międzynarodowy Młodzieżowy Chór „Silesia Cantat”,
a w 2012 r. powołał do życia Chór Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach „ChALO”. Aktualnie pracuje nad projektem
Chóru Dyrektorów Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego.
Jako dyrygent i nauczyciel otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m. in. Nagrodę Ministra
Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Sztuki, Dyrektora Programu II Polskiego Radia. 15
września 2012 r., w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, otrzymał z rąk Premiera Rzeczypospolitej Polskiej honorowy tytuł Profesora Oświaty. Jesienią 2002 r. został
powołany na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach.

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

 Nagroda
l
za Myśli
profilaktykę
„Akademia
i Słowa”–

z serii wspaniałych koncertów. Podczas
jego trwania zaprezentowano nie tylko
utwory klasyczne z kanonu muzyki chóralnej, ale i ciekawe aranżacje przebojów
muzyki rozrywkowej. Podczas akademii
dyrektor Tadeusz Eckert wręczył podziękowania przedstawicielom instytucji i
organizacji, które wspierają bieżącą działalność chóru.
Ostatnim akordem jubileuszowych
uroczystości był koncert w kościele ojców Franciszkanów w Głubczycach. Z

Wicestarosta
Piotr Soczyński
Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krzaczkowski

To nie śmierć
rozdziela ludzi,
lecz brak miłości.
Jim Morrison
Rzecz Powiatowa 1

W niedzielę, 6 października br. przy Ratuszu Miejskim w Głubczycach miały miejsce uroczyste obchody historycznych zaślubin księcia polskiego Mieszka I z czeską księżniczką Dobravą. Imprezie tej towarzyszył doroczny
Jarmark Anielski. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Płaskowyż dobrej ziemi” z Kietrza oraz czeski region Opava we współpracy z Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej.

Zaślubiny Mieszka i Dobrawy
O godzinie 12:30 spod kościoła O.O.
Franciszkanów wyruszył barwny orszak
ślubny wespół z czeskimi i polskimi drużynami, składającymi hołd książęcej
parze. Wśród nich były grupy z Zespołu
Szkół w Bogdanowicach, Pietrowicach
oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej z
Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Aktywna Społeczność Dzierżysławia.
Następnie Ojciec gwardian-Aureliusz Kułakiewicz poświęcił na placu ratuszowym
zwierzęta zgodnie z tradycją jarmarku
anielskiego, po czym na scenie została
odegrana 2-godzinna czesko-polska inscenizacja zaślubin Mieszka i Dobravy
w reżyserii Marii Farasiewicz. Następnie
odbył się koncert średniowiecznej muzyki. Niewątpliwie atrakcją jarmarku były

pokazy walk wojów Bielskiej Drużyny Najemnej.
W godzinach wieczornych licznie
zgromadzona publiczność bawiła się na
biesiadzie weselnej pt. „Złoty krążek” w
wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego MARIEL i teatru TRADYCJA Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach.
Średniowiecznemu jarmarkowi towarzyszyły gry, zabawy oraz konkursy,
w tym na najbardziej oryginalną suknię
ślubną. Były nagrody i dyplomy
„Dobrava i Mieszko – 1000 lat wspólnej historii polsko-czeskiej” – to projekt
współpracy między dwoma krajami,
a podjęta średniowieczna tematyka
ukazuje przenikanie się obu kultur. Za-

interesowanie historią, tradycją oraz
dziedzictwem kulturowym pozwala na
współpracę dzieci, młodzieży i dorosłych
po obu stronach granicy. Wspólne orszaki historyczne, jarmarki, spektakle teatralne niewątpliwie zacieśniają więzi między
narodami, a zwłaszcza organizacjami zaangażowanymi w realizacją projektu.
Z wiadomości TV Głubczyce

Nowy agregat w
szpitalu
Do szpitala w Głubczycach został zakupiony nowy agregat prądotwórczy,
który ma zabezpieczyć dostawy prądu
w przypadku zaniku napięcia z powodu awarii sieci elektroenergetycznej czy
innych nieprzewidzianych okoliczności.
Agregat zostanie dostarczony i zamontowany przez producenta – firmę z Trzebini. Jest to urządzenie o mocy ciągłej
200 kW, zaopatrzone w wysokoprężny
silnik z bezpośrednim wtryskiem. Agregat posiada 950 litrowy zbiornik paliwa,
którego zużycie przy pełnym obciążeniu
wynosi 58,5 litra na godzinę. Urządzenie
jest wyposażone w obudowę chroniącą przed czynnikami atmosferycznymi.
Koszt zakupu nowego agregatu to 178
590 zł. Jego pozyskanie było niezbędne
do spełnienia wymagań rozporządzenia
Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 roku
w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, które to nakłada
na szpitale obowiązek posiadania agre-

Poród z uśmiechem w
głubczyckim szpitalu
gatu z funkcją samostartu. Dotychczasowy sprzęt w jaki zaopatrzony był szpital,
został wyprodukowany w 1973 r i stanowił przestarzałą konstrukcję, wymagającą
ręcznego uruchomienia w przypadku zaniku napięcia.
Inwestycja jest realizowana ze środków w formie pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wymiana agregatu na nowy, zużywający mniej paliwa,
pozwoliła na uzyskanie efektu ekologicznego w postaci mniejszej emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
n

Ocieplamy szkoły
Przeszedł kolejny projekt Starostwa
Powiatowego w Głubczycach. Tym razem 3 mln zł, będzie przeznaczone na
termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu
Szkół Mechanicznych. Dofinansowanie w
wysokości 2,5 mln zł, udało się pozyskać
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 20072013. Pozostała kwota będzie pochodzić
z budżetu starostwa. Termomodernizacja
obejmie również docieplenie elewacji
budynku internatu i sali gimnastyczną w
ZSM oraz nowej części budynku ZSO. Zostaną także zamontowane pompy ciepła
i kolektory słoneczne.
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– Czekamy na podpisanie umowy.
Zimą zostanie ogłoszony przetarg, a wiosną mają ruszyć prace. Zakończenie realizacji projektu planujemy na 2014 rok
– mówi Piotr Soczyński, wicestarosta
głubczycki.
Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących oraz internatu i hali
sportowej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007n
2013.

Oddział ginekologiczno – położniczy
szpitala w Głubczycach wyszedł naprzeciw oczekiwaniom kobiet w ciąży i wprowadził bezpieczną i skuteczną metodę
uśmierzenia bólu w trakcie porodu. Jest
nią znieczulenie wziewowe – mieszanina gazowa podtlenku azotu i tlenu, pn.
Entonox – potocznie zwana gazem rozweselającym. Pomimo, że gaz całkowicie
nie eliminuje bólu podczas skurczów, to
w znacznym stopniu go neutralizuje Lek
swoje działanie rozpoczyna po 20 – 30
sekundach, a pełny efekt odczuwalny jest
po upływie dwóch do trzech minut.
Najważniejsze pytanie dotyczy ewentualnego niekorzystnego wpływu na
dziecko? – Metoda ta jest całkowicie
bezpieczna – mówi Bernadeta Sawicka
pielęgniarka oddziałowa w SP ZOZ w
Głubczycach – Mimo że gaz przechodzi
przez łożysko, nie są znane negatywne
działania na dziecko, a tlen który dostanie
się do krwiobiegu jest korzystny dla noworodka, szczególnie podczas skurczów
porodowych, bo dziecko jest dotlenione
– dodaje. Tą opinię potwierdzają słowa

prof. Ryszarda Poręby – który był
prezesem Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego w czasie kiedy
polskie szpitale zaczęły stosować
Entonox. Zapewnia on, że nie
odnotowano ujemnego wpływu
gazu na dziecko.
– Gdyby źle działał, nie zostałby
dopuszczony. Poza tym mamy dostęp do badań robionych na świecie – mówi prof. Poręba.
Tego typu znieczulenie stosowane jest od lat w zachodnioeuropejskich szpitalach. W Polsce jako pierwszy,
gaz do oferty wprowadził jeden z gdańskich szpitali na początku 2011 r. Od tego
czasu coraz więcej placówek medycznych
sięga po to rozwiązanie. Entonox jest
alternatywą dla znieczulenia zewnątrzoponowego, a opinie pacjentek, które zeń
skorzystały są w z reguły pozytywne. Gaz
rozweselający wbrew sugestiom wynikającym z tej potocznie stosowanej nazwy, nie wywołuje u pacjentek napadów
śmiechu, a jedynie powoduje rozluźnienie mięśni. Kobiety decydujące się na
stosowanie tej metody mogą dozować
gaz samodzielnie za pomocą ustnika,
przy asekuracji personelu i po uprzednim
instruktażu. Entonox szybko ulatnia się z
organizmu.
Zachęcamy wszystkie przyszłe
mamy do rodzenia w głubczyckim
szpitalu. Do skorzystania z tej bezpiecznej i bezpłatnej metody uśmieżania bólu. Bo poród można wspominać
z uśmiechem.
Redakcja

„Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice
nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, czasami musi interweniować państwo. Wówczas
dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują
rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania. Przedstawiamy
państwu rozmowę z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, która
opowie o szczegółach dotyczących rodzin zastępczych.

Rodziny zastępcze poszukiwane
Rzecz Powiatowa – Czy od czasu ukazania się ogłoszenia
o poszukiwaniu kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą ktoś do Państwa się zgłosił?
Katarzyna Wieliczko – Tak, zgłosiło się do nas kilka
osób, z których jedna para na dniach rozpocznie szkolenie dla kandydatów do pełnia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej, przez podmiot posiadający stosowny
program szkoleniowy w Opolu.
Rz. – Czy tylko tam kierujecie Państwo swoich kandydatów?
K.W. – Do tej pory tak było, ale pojawiła się jeszcze firma
w Kędzierzynie-Koźlu, do której w razie potrzeby skierujemy kandydatów. Ośrodek w Opolu szkoli kandydatów
tylko w dni robocze, natomiast w Kędzierzynie-Koźlu
możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w systemie
weekendowym. Mamy tutaj wybór w zależności od
tego, jak dyspozycyjni są kandydaci.

zostaje wpisana do rejestru osób zakwalifikowanych do
pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej i tym
samym oczekuje na dziecko, które na podstawie orzeczenia sądu jest umieszczane w pieczy zastępczej.
Rz. – Ile dzieci może maksymalnie zostać umieszczonych w
niezawodowej rodzinie zastępczej?
K.W. – Zgodnie z ustawą nie może to być więcej niż troje
dzieci, ale niezawodowa rodzina zastępcza, która nie ma
doświadczenia nie przejmie od razu takiej liczby dzieci..
Rz. – Czy rodziny zastępcze po umieszczeniu w nich dziecka są w jakiś sposób nadzorowane przez PCPR?
K.W. – Tak, Centrum jest zobowiązane oceniać sytuację
dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
nie rzadziej niż co 6 miesięcy, a w przypadku dzieci do
lat 3 co 3 miesiące. Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka PCPR przekazuje ją do właściwego sądu. Dodatkowo
rodziny, które nie mają co najmniej 2-letniego doświadczenia, na ich wniosek są objęte opieką koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej.

Rz. – Jak długo trwa takie szkolenie dla kandydatów na
niezawodową rodzinę zastępczą i kto
ponosi koszty z nim związane?
„Dzieci potrzebują domu, miejK.W. – Szkolenie trawa 60 godzin, ale sca do spania, jedzenia, ubra- Rz. – Na czyją pomoc mogą liczyć rodzido tego dochodzi jeszcze indywidunia, czasu na zabawę i naukę. ny zastępcze, w których występują proalna diagnoza psychologiczno-pedablemy?
gogiczna. Czas realizacji tego szko- Najważniejsze jednak, że po- K.W. – Jeśli rodzina zgłosi problem to
lenia jest różny i zależy głównie od trzebują miłości, poczucia bez- koordynator rodzinnej pieczy zastępdyspozycyjności grupy, która ma w pieczeństwa, stabilizacji oraz czej zweryfikuje wszystkie możliwe
nim uczestniczyć. Z dotychczasowe- zrozumienia swoich problemów rozwiązania z sytuacji i postara się pogo doświadczenia wiem, że może być i problemów swoich rodziców. móc w miarę możliwości. W Punkcie
zrealizowane w ciągu czterech, pięciu
Rodziny zastępcze zapewnia- Interwencji Kryzysowej działającym
dni roboczych lub przez cztery weekprzy tutejszym Centrum rodziny mogą
endy miesiąca. Koszt szkolenia pokry- ją dzieciom bezpieczne miejsce skorzystać z porad psychologa i prawwa Powiatowe Centrum Pomocy Ro- i opiekę.”
nika. Wszystko zależy od tego, jakie
dzinie, ale dojazd do ośrodka rodzina
jest podłoże problemu i w którą stronę
musi zapewnić sobie sama.
należy pójść, żeby go rozwiązać.
Rz. – Kandydaci kończą szkolenie i co dalej?
K.W. – Po zakończeniu szkolenia i otrzymaniu świadectwa jego ukończenia, na wniosek kandydatów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje zaświadczenie
kwalifikacyjne o spełnianiu wszystkich wymagań dla
kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Po otrzymaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego rodzina

Rz. – A w jaki sposób można zostać rodziną zastępczą
zawodową?
K.W. – Rodziną zastępczą zawodową może zostać niezawodowa rodzina zastępcza, która posiada pozytywną
opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz co
najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza. Po spełnieniu tych warunków na wniosek rodziny
zastępczej starosta zawiera umowę o pełnieniu funkcji
rodziny zastępczej zawodowej.

Nowy sprzęt w Mechaniku
Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach został
wyposażony w nowy sprzęt, który ma podnieść jakość
kształcenia w tej placówce i zapewnić absolwentom
szkoły lepsze perspektywy na rynku pracy.
– Chcemy kształcić młodych ludzi w kierunkach, które
umożliwią im znalezienie pracy na terenie naszego powiatu czy województwa – mówi dyrektor szkoły Jan Łata.
– W pracowni spawalniczej nowy sprzęt został zakupiony z
myślą, by uczniowie kończąc nasza szkole zdobyli uprawnienia do wykonywania zawodu spawacz w technice MAG
– dodaje dyrektor. Zdobycie takich kwalifikacji w toku
nauki szkolnej spowoduje, że po jej ukończeniu będzie
można podjąć pracę, bez ponoszenia kosztów związanych z takim specjalistycznym szkoleniem !
W pracowni samochodowej znajdziemy trzy wysokiej
klasy urządzenia do diagnostyki pojazdów. - Chcemy by
uczniowie mieli dostęp do nowoczesnego sprzętu, by
ich atrakcyjność na rynku pracy była jak największa, bo
w czasach w których większość społeczeństwa posiada

własny samochód potrzeba nam dobrych mechaników
i diagnostów – podkreśla dyrektor
Ostatnim najbardziej zaawansowanym technologicznie warsztatem jest pracownia elektryczna. To w niej

„Być rodziną zastępczą to wyzwanie... które może
przynieść wyjątkowa radość i satysfakcję.”
Rz. – Na jakie świadczenia ze strony PCPR mogą liczyć rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe?
K.W. – W przypadku rodzin zastępczych niezawodowych jest to świadczenie w wysokości 1000zł na każde
przyjęte dziecko oraz dodatkowo 200zł na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Z
kolei rodziny zastępcze zawodowe oprócz świadczenia
przyznawanego na każde przyjęte dziecko otrzymują
wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000zł miesięcznie.
Rz. – Przypomnijmy jeszcze raz, jakie warunki muszą spełniać kandydaci na niezawodową rodzinę zastępczą.
K.W. – Rodziną zastępczą mogą zostać małżeństwa lub
osoby samotne, które:
l dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
l nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz
władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
l wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku,
gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
l nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
l są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
l przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
l zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,
l posiadają stosowne przeszkolenie przeprowadzone
przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Należy jednak podkreślić, iż każda kandydatura rozpatrywana jest indywidualnie przez pryzmat możliwości
należytego sprawowania pieczy zastępczej i dopiero po
uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie wysyła rodzinę na szkolenie.
Rz. – Dziękuję za rozmowę
uczniowie szkoły zawodowej, technikum oraz Ośrodka
Dokształcania i Doskonalenia i Zawodowego będą pracować i zdobywać pierwsze szlify na najnowszej aparaturze, jaką dysponują dobrze prosperujące zakłady produkcyjne.
– Jest to sprzęt solidny, z górnej półki, co powoduje, że
możliwość zdobywania doświadczenia na takich urządzeniach jest kuszącą propozycją rozwoju. Dlatego już dziś
zachęcamy gimnazjalistów do podjęcia nauki w naszej
szkole, bo dobry, solidny zawód w dzisiejszych czasach jest
na wagę złota – kończy dyrektor Jan Łata.
Wyposażanie warsztatów to realizowany przez starostwo powiatowe i Zespół Szkół Mechanicznych projekt
pod nazwą: „Unowocześnienie warunków kształcenia poprzez doposażanie pracowni kształcenia praktycznego w
Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych w
Głubczycach”, współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 „Inwestujemy w Twoja przeszłość”.
Redakcja
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18 listopad - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Zdrowiej bez
antybiotyków!
Odporność drobnoustrojów na antybiotyki stała się jednym z głównych
problemów współczesnej medycyny.
Odpowiada za to przede wszystkim nadmierne, niekontrolowane, a tym samym
niewłaściwe stosowanie antybiotyków.
Od czasu wprowadzenia penicyliny w
1940 roku naukowcy opracowali do dziś
ponad 150 antybiotyków, które uratowały życie setek milionów ludzi i drastycznie ograniczyły liczbę zgonów na skutek
zapalenia płuc, zapalenia jelit, biegunki,
błonicy i wielu innych infekcji. Powszechna dostępność leków antybakteryjnych
wiąże się jednak z pewnymi problemami
– jednym z najpoważniejszych jest zbyt
częste stosowanie antybiotyków, przez
co niebezpieczne bakterie stają się coraz
bardziej odporne na ich działanie.
Najnowsze dane potwierdzają, że
w całej Unii Europejskiej wzrasta liczba pacjentów zakażonych bakteriami
opornymi, a antybiotykooporność jest
poważnym zagrożeniem dla zdrowia
publicznego. Racjonalne stosowanie antybiotyków może przyczynić się do zahamowania rozwoju bakterii opornych i
zachowania skuteczności stosowania antybiotyków dla przyszłych pokoleń.

Pamiętaj - bierz antybiotyki odpowiedzialnie!
l Antybiotyki leczą tylko infekcje bakteryjne. Nie działają na wirusy i choroby
przez niewywoływane. A więc nie leczą grypy, przeziębienia, opryszczki.
l Nigdy nie stosuj antybiotyku, którego
nie przepisał lekarz. Przy kolejnej infekcji nigdy nie przyjmuj antybiotyku,
który pozostał w domu po poprzedniej
kuracji. Nie lecz się samodzielnie.
l Zaufaj wiedzy lekarza – nigdy nie namawiaj, by przepisał Ci antybiotyk.
l Bezwzględnie stosuj się do zaleceń lekarza. Doprowadź kurację do końca,
nawet gdy już wcześniej poczujesz się
lepiej.
Aby zapobiegać:
l Bądź aktywny, odżywiaj się racjonalnie.
Zdrowa dieta i ruch wzmacniają odporność.
l Stosuj podstawowe zasady higieny – są
one pomocne w walce z antybiotykami.
Więcej informacji znajdą Państwo na
stronie www.antybiotyki.edu.pl
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Głubczycach
Alina Mazur-Ciapa

Zabezpiecz się przed
grypą!
Jesienne chłody spowodowały że sezon przeziębień już się rozpoczął, każdego dnia do przychodni na terenie powiatu zgłaszają się pacjenci z objawami
przypominającymi grypę. Zgodnie z
danymi statystycznymi uzyskanymi od
lekarzy odsetek chorych jest w obecnym
roku wyższy niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego.
Należy pamiętać, że wirus grypy rozprzestrzenia się drogą kropelkową, a do
zakażenia dochodzi podczas kontaktu z
osobą chorą, poprzez wdychanie kropelek aerozolu wydalanych podczas kaszlu,
kichania lub nawet rozmowy. Zarazić się
możemy również drogą pośrednią, dotykając ust, nosa czy przecierając oczy za
pomocą rąk, które zetknęły się z przedmiotami dotykanymi uprzednio przez
osobę chorą. Dlatego niezwykle ważne
jest przestrzeganie podstawowych zasad
higieny, czyli częste i dokładne mycie rąk,
zwłaszcza po kichaniu, kaszlu, wycieraniu
nosa, przed spożywaniem posiłków, a
także korzystanie z jednorazowych chusteczek higienicznych. Oprócz przestrzegania tych zasad możemy skorzystać ze
szczepień ochronnych przeciwko grypie.
Szczepionkę mogą przyjąć wszystkie
osoby powyżej 6 miesiąca życia, które
nie mają przeciwwskazań medycznych,
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o których decyduje lekarz. Osoby dorosłe zazwyczaj uzyskują ochronę już po 2
tygodniach od szczepienia. Według najnowszych wytycznych przeciwko grypie
można zaszczepić się w dowolnym momencie w ciągu całego sezonu.
Grypa jest szczególnie niebezpieczna
dla osób po 55 roku życia, chorujących
na przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzycę, choroby układu krążenia, nerek, wątroby. Ze wskazań epidemiologicznych oraz z uwagi na charakter
wykonywanej pracy, przeciwko grypie
powinny zaszczepić się również wszystkie te osoby, które pracują w dużych skupiskach ludzi jak np. sklepy, przedszkola,
szkoły oraz pracownicy ochrony zdrowia.
Z uwagi na fakt że szczyt zachorowań
przy grypie sezonowej przypada na okres
od października do kwietnia należy jak
najszybciej rozważyć decyzję o zaszczepieniu p/grypie. Ze względu na ciągłe
zmiany w budowie wirusa, zachodzące w
wyniku jego mutacji, każdego roku uaktualniany jest skład szczepionki, z tego
też względu konieczne jest coroczne
szczepienie przeciwko grypie.
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Głubczycach
Alina Mazur-Ciapa,
Joanna Poźniak-Oddział Epidemiologii.

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.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM „Jak Fundusze Europejskie zmieniają powiat głubczycki”
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych ( klasy IV-VI) z terenu powiatu głubczyckiego do udziału w konkursie plastycznym na temat „ JAK FUNDUSZE EUROPEJSKIE ZMIENIAJĄ POWIAT GŁUBCZYCKI „.
Zachęcamy do odkrywania na terenie powiatu głubczyckiego inwestycji i
przedsięwzięć zrealizowanych dzięki wsparciu Funduszy Europejskich i zaprezentowania swoich zdolności plastycznych.
Prace plastyczne własnoręcznie wykonane można składać do dnia 31 października 2013r do godziny 15.00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym o Funduszach
Europejskich w Starostwie Powiatowym w Głubczycach , ul. Kochanowskiego 15.
Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A 4 , dowolną techniką (ołówek, kredka, farby, pastele itp.)
Szczegóły Konkursu w Regulaminie, który znajduje się na stronie www.powiatglubcycki.pl – zakładka „Lokalny Punkt Informacyjny”- Aktualności
Serdecznie zapraszamy uczniów z klas IV-VI wszystkich szkół podstawowych z powiatu głubczyckiego do udziału w konkursie!!!
NOWA WERSJA GENERATORA WNIOSKÓW PŁATNICZYCH – GWP 7.5.0
Instytucja Zarządzająca PO KL w dn. 7 października br. udostępniła nową wersję
Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) oznaczoną numerem 7.5.0. Zakres zmian w
nowej wersji GWP obejmie m.in.:
aktualizację słownika wskaźników pomiaru celu w części Postęp rzeczowy, zgodnie ze zmianami jakie zaszły w Priorytecie V w ramach przeglądu śródokresowego,
wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej edycję danych Załącznika nr 2 w
pliku XLS lub CSV, a następnie import danych z tego pliku do GWP (rozwiązanie podobne jak zastosowane w przypadku importu danych Załącznika nr 1),
zniesienie automatycznego pobierania daty systemowej komputera do pól typu
‚data’ w GWP dla nowo utworzonych wniosków o płatność - data będzie wprowadzana przez użytkownika,
dodanie w module Wskaźniki PO KL, w części Instytucje Pośredniczące dokumentu „Procedura importu wskaźników z GWP do KSI”.
Instytucja Zarządzająca PO KL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu GWP. Tym
samym od dnia 7 do 25 października br. istnieje możliwość składania wniosków o
płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 6.4.2 jak i 7.5.0. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP
7.5.0.
Wnioski o płatność przygotowane w poprzednich wersjach GWP po wczytaniu do
wersji 7.5.0 ulegną przekształceniu do nowej wersji GWP. Aktualizacji ulegnie suma
kontrolna wniosku, a dalsza jego edycja będzie możliwa.
PROJEKT USTAWY O ZASADCH REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH POLITYKI SPÓJNOŚCI FINANSOWANYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWAEJ 2014-2020
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach informuje, iż na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego http://bip.mrr.gov.pl/ zamieszczono projekt ustawy wdrożeniowej dla okresu 2014-2020 oraz pismo z informacją
o możliwości zgłaszania uwag do ww. ustawy.

Wizyta głubczyckich
strzelców
30 września funkcjonariusze Śląsko –
Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu po raz kolejny gościli
członków Związku Strzeleckiego z Jednostki Strzeleckiej 3009 w Głubczycach.
W trakcie wizyty młodzież została zapoznana z historią formacji oraz z zasadami funkcjonowania Straży Granicznej.

Jednym z elementów spotkania był pokaz sprzętu i uzbrojenia Straży Granicznej z możliwością wypróbowania swoich
umiejętności na nowoczesnej strzelnicy
pod okiem instruktorów. W spotkaniu
znalazło się również zwiedzanie jednostki oraz sali tradycji.
Katarzyna Walczak

Starostwo Powiatowe
Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe jest inicjatorem warsztatów
pt. „Budowanie Głubczyckiego Partnerstwa Lokalne rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Powiecie Głubczyckim.

Myślimy o rozwoju
Cykl spotkań będzie realizowany na
przełomie 2013/2014 roku w celu zaktywizowania lokalnej społeczności do działań holistycznych. Do kompleksowych
przedsięwzięć, które wykorzystują potencjał wszystkich jednostek i organizacji
z terenu powiatu.
Podczas pierwszego spotkania, które
miało miejsce w Ratuszu w Sali Pod Aniołem zgromadzili się przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji pozarządowych i stowarzyszeń, dyrektorzy szkół i
placówek oświatowo – wychowawczych,
przedsiębiorcy, dyrektorzy, kierownicy

i pracownicy Urzędów Pracy, Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
– Jacek Suski oraz młodzież i zaproszeni
goście.
Pierwszy panel był poświęcony diagnozie społeczno-lokalnej, próbie analizy
mocnych i słabych stron powiatu i gmin,
by uświadomić sobie jakie są perspektywy, a jakie problemy.
– Musimy ożywić ten rynek lokalny w
województwie i w każdym powiecie właśnie przez partnerstwo lokalne – powiedział Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Opolu – Jacek Suski.

Czym zatem jest ten termin? „To związek organizacji, instytucji i podmiotów z
różnych środowisk działających wspólnie,
mających wspólną misję i wizję, nastawionych na osiągnięcie określonych celów.
Warsztaty prowadzone były przez Eksperta Partnerstwa Lokalnego Jadwigę Olszowską – Urban, a zebrani mieli szansę
zastanawiać się nad rozwojem społeczno
– gospodarczym. Jak podkreślała ekspert – Nie każde działanie lokalne kończy
się sukcesem, musimy się liczyć,że możemy
się potknąć.
Pani Jadwiga próbowała pokazać jak
ważne jest mówienie dobrych słów o
swoim mieście, o regionie. By doceniać to
co mamy, by mieć świadomość że nasze
działanie na wpływ na nasz region. Podkreślała, że działając razem, całościowo
możemy wiele zmienić w naszych gminach, czy w powiecie.
Redakcja

Dzień Edukacji
Narodowej
w Mechaniku
W piątek 11 października br. w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach
odbyła się uroczysta akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Wśród przybyłych gości byli radni powiatowi, kierownik
Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego – Tomasz Seń, przedstawiciele
powiatowej policji oraz przewodniczący
Rady Rodziców – Andrzej Domerecki.
W części oficjalnej uroczystości dyrektor szkoły – Jan Łata - wręczył wyróżniającym się nauczycielom, a także pracownikom administracji i obsługi tzw. Nagrody
Dyrektora.
Dziękując za trud i zaangażowanie, życzył im dalszej owocnej pracy i sukcesów
zawodowych, przytaczając jednocześnie

słynne słowa Pino Pellegriniego: „Prawdziwe bogactwo to nie to, ile twoja praca
pozwoli ci zarobić, lecz to, kim cię uczyni”.
Do tych laudacji dołączył się przewodniczący Rady Rodziców.
Podniosłym momentem akademii
było wystąpienie Kierownika Oświaty i
Zdrowia, który złożył Pani sekretarz szkoły – Martinie Chmiel, serdeczne gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu 40-lecia
pracy zawodowej w ZSM, a wyrazem
wdzięczności był symboliczny bukiet
kwiatów. Przytoczył przy tym treść listu
gratulacyjnego wystosowanego przez

Jarmark
Anielski
Refren:
Jarmark anielski tuż przy Ratuszu
Tradycją Głubczyc się staje,
A przywołuje nam stare dzieje
I niegdysiejsze zwyczaje.
Jak furmankami do miasta ciągnął
Lud z całej okolicy,
By uroczyście w święcie aniołów
Móc uczestniczyć.
Ref. Jarmark anielski …
Coś można kupić, coś można sprzedać,
A jakże, jest w czym wybierać;
Aniołów bez liku, te rękodzieła
Jawią się niczym arcydzieła.
Ref. Jarmark anielski …
Wokół stragany pełne łakoci,
W powietrzu zapach ducha dobroci;
Jadła, napojów nie da się zliczyć,
Można skosztować i … się nasycić.
Ref. Jarmark anielski …

Starostę – Józefa Kozinę. Były gromkie
brawa i aplauz szkolnej społeczności.
W drugiej części akademii licznie
zgromadzona społeczność „Mechanika”
obejrzała barwny program artystyczny
przygotowany przez klasy maturalne i ich
wychowawców, duet muzyczny, jak też
debiutujący tego dnia zespół wokalny
„Mundurek” z klasy I liceum ogólnokształcącego mundurowego. Szkolne realia,
pokazane w humorystyczno - satyrycznej
formie, rozbawiły reagującą żywiołowo
publiczność.
Maria Farasiewicz

Dziś zaślubiny Mieszka z Dobravą
Możemy hucznie świętować;
Wspólna historia, pradawne dzieje
Polski i czeski narodzie !
Ref. Jarmark anielski …
Oto biesiada się rozpoczyna –
Wesele w czasach współczesnych;
Bawmy się zatem, radujmy serca,
Będzie śpiew, taniec, kabaret!
Ref. Jarmark anielski …
słowa i muzyka:
Maria Farasiewicz

W dniu 05.10.2013r. Zakład Karny w Głubczycach miał zaszczyt gościć
Jego Eminencję księdza opolskiego biskupa pomocniczego Pawła Sobrawę. Nasza jednostka była ujęta w programie nawiedzenia głubczyckiej
parafii rzymskokatolickiej przez duchownego.

Ks. bp Paweł Stobrawa
w Zakładzie Karnym
Obok funkcjonariuszy Służby Więziennej uczestniczyło 35 skazanych mężczyzn
odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego.
Jego Ekscelencja zwracając się do
uczestniczących w spotkaniu skazanych,
powoływał się na Ewangelię wg Św. Mateusza:
”Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Ksiądz biskup w słowach wypowiedzianych do grupy skazanych poruszał
problem odizolowania, odpokutowania
i żałowania za swoje winy „Jesteście skazani ale nie potępieni”. Słowa te dały osadzonym nadzieję na odbudowanie swojego życia po opuszczeniu więziennych
murów, nadzieję na to, iż nie wszystko
stracone, że wyrządzone przez nich zło
i związany z tym pobyt w zakładzie karnym nie przekreślają ich w oczach drugiego człowieka.
Ksiądz biskup w swoich słowach docenił także trud wkładany w codzienną

pracę, zarówno przez funkcjonariuszy
Zakładu Karnego, jak i pełniących w nim
posługę religijną księży z Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Głubczycach.
Na zakończenie spotkania z osadzonymi ks. Biskup udzielił wszystkim zgromadzonym swego pasterskiego błogosławieństwa. Z kolei skazani dziękując za

przybycie, przekazali upominek - obraz
przedstawiający Papieża Jana Pawła II,
namalowany przez jednego z naszych
skazanych.
Wizyta zakończyła się wspólnie zaśpiewaną pieśnią kościelną oraz pamiątkowym wpisem Jego Ekscelencji w kronice Zakładu Karnego w Głubczycach.
mł. chor. Katarzyna Uhryn
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Gmina Głubczyce
Pierwsze w Głubczycach dożynki po czasie przełomu politycznego miały
miejsce na Stadionie Miejskim w 1992 roku (w 1991 nie było) z udziałem
ŚP ks. bp. Antoniego Adamiuka. Wcześniej było to Święto Plonów i śpiewaliśmy „Plon niesiemy, plon, w gospodarza dom”. Po zmianach przybrały charakter gminno - dekanalnych, a na transparentach powitalnych widniał napis „Boże z twoich rąk żyjemy” (Opawica)

Dożynki Równe 2013

Spotkanie z Biskupem
W dekanacie głubczyckim od 23 września do 11 października trwa kanoniczna
wizytacja wszystkich parafii. W ramach
wizytacji w parafii Braciszów ks. Bp. Paweł
Stobrawa odwiedził kościół filialny w Pietrowicach i Zespół Szkół im. Jana Pawła II.
Będąc w szkole, w obecności ks. Dziekana
Ryszarda Polasza i ks. proboszcza Krzysztofa Wójtowicza spotkał się ze wszystkimi
uczniami, gdzie wspólnie rozmawiali o
patronie szkoły oraz o katechezie w szkole.
Ks. Bp. Paweł Stobrawa zachęcał do
nauki religii i wszystkich przedmiotów,
gdyż w życiu będzie wszystko potrzebne.

W podziękowaniu za odwiedziny
uczniowie Publicznego Gimnazjum przygotowali program artystyczny, który bardzo podobał się ks. Biskupowi.
Na zakończenie tego spotkania ks.
Bp Paweł Stobrawa udzielił pasterskiego
błogosławieństwa i rozdał pamiątkowe
obrazki. Następnie spotkał się z Radą
Pedagogiczną, przy stole dzielono się
doświadczeniami z pracy z dziećmi oraz
zorganizowano poczęstunek. Wizyta ks.
Biskupa w pietrowickiej szkole umocniła
wszystkich na duchu i wpływa na dalsza
pracę szkoły.
Ks. Krzysztof

Dzień Papieski w
Równym

W niedzielę 13 października br. obchodzony był tzw. Dzień Papieski. Tego dnia
w kościele parafialnym we wsi Równe o
godz. 11:15 w ramach uroczystej Mszy
Świętej odbył się koncert poświęcony bł.
Janowi Pawłowi II pt. „Tobie, Janie Pawle,
śpiewam pieśń” w wykonaniu zespołu
wokalno-instrumentalnego MARIEL pod
kierownictwem Marii Farasiewicz z gościnnym występem solistów.
Grupa artystyczna przybyła tu na zaproszenie ks. proboszcza Krzysztofa Cie-
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ślaka. Poezją, pieśnią i narracją traktującą
o niezwykłym pontyfikacie papieża-Polaka występujący uczcili bł. Jana Pawła II.
Nie zabrakło utworów Jego autorstwa
oraz pieśni, które towarzyszyły Ojcu
Świętemu podczas pielgrzymek do ojczyzny, jak i fragmentów przejmujących
homilii.
Na zakończenie wspólnie odśpiewana
„Barka” zjednoczyła wszystkich symbolicznym uściskiem dłoni.
Z wiadomości TV Głubczyce

Następnie były już tylko gminne, a
ostatnio (1.09.2013) bardziej unijne –
transparenty zapraszały na „Obchody
Święta Plonów, Równe 2013”
Dochowując jednak tradycji napiszemy, że ostatnie dożynki gminne odbyły
się, po raz drugi, w Równem jako 21. w
epoce samorządowej.
Niezależnie od czasu w jakim się odbywały, zawsze wymagały wiele pracy,
starań i zabiegów organizacyjnych, mobilizacji służb porządkowych, by wypadło bezpiecznie, sprawnie, okazale i to się
organizatorom udało czyli wspólnocie
sołecko - parafialnej Równego z sołtysem
Janem Wysoczański i ks. proboszczem
Krzysztofem Cieślakiem oczywiście nie
bez pomocy mieszkańców, organizacji
i instytucji wiejskich, osp, szkoły, sponsorów, oraz służb gminnych, Urzędu
Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Kultury,
Usług Komunalnych, Hufca ZHP i instytucji zewnętrznych których zaangażowanie
i udział, a które trudno wyliczyć, zapewniło bezpieczny, radosny, rekreacyjny przebieg uroczystości. W streszczeniu można
opisać następująco. Na czele korowodu
dożynkowego „szły” korony żniwne, które po ocenie komisji konkursowej „na
najpiękniejszą” uplasowały się w innej
kolejności 1. Bogdanowice, 2. Zubrzyce,
3. Zawiszyce, 4. Kwiatoniów, 5. Równe,
6. Zopowy Osiedle, 7. Bernacice, 8.Krzy-

żowice. Za nimi gospodarze dożynkowi
z bochnem chleba, władze samorządowe powiatowe, gminne, sołeckie, radni,
przedstawiciele instytucji i firm pracujących na rzecz rolnictwa i goście również
z Czech.
Goście dożynkowi powitani przez proboszcza ks. K. Cieślaka i ks. B. Grabowskiego (rodem z Równego) wypełnili kościół
parafialny pw. św. Piotra i Pawła. Mszę św.
dziękczynną z udziałem orkiestry i chóru zakończyło „De Deum laudamus” Poobiednią część estradową dożynek prowadziła Monika Komarnicka wspólnie z
dyr. MOK Zbigniewem Ziółko rozpoczętą
przez orkiestrę dętą. Potem były występy
artystyczne i sportowe dzieci z Zespołu Szkół w Pietrowicach i MOK, występy
chóru Feniks” pod dyr. Józefa Kaniowskiego, występ zespołu folklorystycznego
„Strzechowianie” oraz wręczanie odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa” –otrzymali
je Danuta Bugańska, Zdzisław Derkacz,
Kosler- Dragan Witold z Równego i Bogusław Mazur z Zubrzyc, Rafał Źrałko z
Nowej Wsi Głubczyckiej. Była też prezentacja programu Lokalnej Grupy Działania
z Kietrza. Ogłoszono, że następne dożynki, w 2014 roku, odbędą się w Mokrem.
Wieczorną porę rozpoczął kabaret „Otto”,
a zakończyła o północy zabawa taneczna
przy zespole „Orfeusz”.
Jan Wac

Gmina Głubczyce
Burmistrz Głubczyc ogłasza :
I. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie zbycia nieruchomości dnia 29 października 2013 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul.
Niepodległości 14 (pokój Nr 20).:
1. Działka nr 435/17 udział 21/100, o pow 0,0094 ha opisana w KW OP1G/00021244/2
2. Położona w Głubczycach, ul. Wiejska
3. Opis nieruchomości: boks garażowy nr 1, położony w bloku 5 -boksowym o
powierzchni 16,20 m 2. Budynek garażu - murowany, parterowy nie podpiwniczony
z dachem jednospadowym, kryty papą.
4. Cena nieruchomości – 7 240,00 zł
5. Wadium - 730,00 zł
6. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w drodze przetargu
II. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie zbycia nieruchomości dnia 29 października 2013 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul.
Niepodległości 14 (pokój Nr 20)
1. Działka nr 435/17 udział 19 /100, o pow 0,0094 ha opisana w KW
OP1G/00021244/2
2. Położona w Głubczycach, ul. Wiejska
3. Opis nieruchomości: boks garażowy nr 2, położony w bloku 5 -boksowym o
powierzchni 15,46 m 2. Budynek garażu - murowany, parterowy nie podpiwniczony
z dachem jednospadowym, kryty papą.
4. Cena nieruchomości – 9 350,00 zł 5. Wadium - 940,00 zł
6. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w drodze przetargu
III. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie zbycia nieruchomości dnia 12 listopada 2013 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul.
Niepodległości 14 (pokój Nr 20)
1. Działka nr 435/17 udział 19 /100, o pow 0,0094 ha opisana w KW
OP1G/00021244/2
2. Położona w Głubczycach, ul. Wiejska
3. Opis nieruchomości: boks garażowy nr 3, położony w bloku 5 -boksowym o
powierzchni 15,46 m 2. Budynek garażu - murowany, parterowy nie podpiwniczony
z dachem jednospadowym, kryty papą.
4. Cena nieruchomości – 9 350,00 zł
5. Wadium - 940,00 zł
6. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w drodze przetargu
IV I przetarg ustny nieograniczony w sprawie zbycia nieruchomości dnia 12 listopada 2013 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14 (pokój Nr 20)
1. Działka nr 435/17 udział 20 /100, o pow 0,0094 ha opisana w KW
OP1G/00021244/2
2. Położona w Głubczycach, ul. Wiejska
3. Opis nieruchomości: boks garażowy nr 4, położony w bloku 5 -boksowym o
powierzchni 15,52 m 2. Budynek garażu - murowany, parterowy nie podpiwniczony
z dachem jednospadowym, kryty papą.
4. Cena nieruchomości – 9 350,00 zł
5. Wadium - 940,00 zł
6. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w drodze przetargu
V. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie zbycia nieruchomości dnia 12 listopada 2013 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14 (pokój Nr 20).:
1. Działka nr 435/17 udział 21/100, o pow 0,0094 ha opisana w KW OP1G/00021244/2
2. Położona w Głubczycach, ul. Wiejska
3. Opis nieruchomości: boks garażowy nr 5, położony w bloku 5 -boksowym o
powierzchni 16,09 m 2. Budynek garażu - murowany, parterowy nie podpiwniczony
z dachem jednospadowym, kryty papą.
4. Cena nieruchomości – 7 200,00 zł
5. Wadium - 720,00 zł
6. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w drodze przetargu
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Głubczyce zatwierdzonym Uchwał Nr XXXVI/443/2006 Rady
Miejskiej w Głubczycach z dnia 17.10.2006 r. oznaczona jest symbolem 4MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Zbycie przedmiotowej nieruchomości następuje na cel o innym przeznaczeniu
niż mieszkaniowym .
Dla każdoczesnych właścicieli działki nr 435/17 ustanawia się służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przejścia przez działkę nr 435/14 w kierunku
drogi publicznej – ul. Wiejskiej.
VI. I przetarg ustny nieograniczony w sprawie zbycia nieruchomości dnia 5 listopada 2013 r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14 (pokój Nr 20).:
1. Działka nr działka nr 418/5 udział 83/100, o pow 0,0202 ha opisana w KW /
OP1G/00025444/2
2. Położona w Głubczycach, ul. Grunwaldzka nr 11
3. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 13,15 m2.
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 2,34 m2.
4. Cena nieruchomości – 1 880,00 zł
5. Wadium - 1 200,00 zł
6. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w drodze przetargu
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Głubczyce zatwierdzonym Uchwał Nr XXXVI/443/2006 Rady
Miejskiej w Głubczycach z dnia 17.10.2006 r. oznaczona jest symbolem 93MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zbycie przedmiotowej nieruchomości następuje na cel mieszkaniowy.
Więcej informacji na stronie www.glubczyce.pl lub w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14 (pokój nr 20) -telefon 77 485 30 21

Z okazji 25 lecia Chóru LO przypominamy osiągnięcia, które na przestrzeni kilkunastu lat wpisały się w historię głubczyckich muzyków i stały się powodem do dumy zarówno mieszkańców Głubczyc jak i samych
artystów.

25-lecie Chóru LO
Chór mieszany I Liceum Ogólnokształcąceugo im. Adama Mickiewicza w Głubczycach powstał we wrześniu 1988. Jego
twórcą i dyrygentem jest Tadeusz Eckert.
Pierwsze sukcesy pojawiły się po trzech
latach działalności. Na arenie krajowej od
1992 r. chór uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a`Capella Dzieci
i Młodzieży Szkolnej w Bydgoszczy, zdobywając wielokrotnie szereg prestiżowych nagród, m.in.: Grand Prix (3-krotnie), Złoty Kamerton (10-krotnie), Puchar
Ministra Edukacji Narodowej i Puchar Ministra Kultury (również 10-krotnie).
W maju 1995 roku chór zadebiutował w
najbardziej prestiżowym konkursie polskim „Legnica Cantat 26” zdobywając
Grand Prix. Na Ogólnopolskim Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Będzinie (styczeń
2001) zdobył I-miejsce i nagrodę Prezesa
Rady Ministrów Jerzego Buzka. Sukces
ten chór powtórzył także w styczniu 2009
r.. II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie „Cantate Domino” w Krakowie (maj
2010). II miejsce na Miedzynarodowym
Konkursie Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Krakowie (grudzień
2010).

W dotychczasowej działalności chór
wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych festiwalach muzycznych. W
Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (2011) zdobył
Grand Prix festiwalu, Grand Prix nieformalnego jury, Złoty Dyplom Musica Sacra, Puchar Zarządu Głownego Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr; w Bydgoskich
Impresjach Muzycznych (`96, `99) zdobył
Złotą Strunę; w Szekesfehervar (Węgry w
2000 i 2010 r.) - nagroda „Alba Regia”; w
Opawie na Międzynarodowym Konkursie „Opava Cantat” (2000, 2003) - zdobył
pierwsze miejsce oraz nagrodę „Złote
Pasmo”. Międzynarodowy Konkurs Pieśni
Adwentowych i Bożonarodzeniowych – II
nagroda (Kraków – 2010). W I Wrocławskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Wratislavia Sacra” – III nagroda
(Wrocław 2011); Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Gaude Cantem” w Bielsku
-Białej (2012) – Złoty Dyplom i I Miejsce
w kategori chórów młodzieżowych.
Udział w prestiżowych festiwalach i koncertach. Koncerty i występy w Sali Koncertowej Filharmonii Opolskiej (od 1997
roku). Reprezentowanie Polski na Festiwalu Młodzieży „Europa 2000” w Moguncji. Występ na światowej wystawie „Expo

2000” w Hanowerze. Udział w V Europejskich Spotkaniach Chóralnych w Warszawie, gdzie wystąpił na scenie Teatru
Wielkiego Opery Narodowej (grudzień
2004). Występ w Ambasadzie Polskiej w
Paryżu (sierpień 2006). Koncerty w Polskim Ośrodku Społeczno - Kulturalnym w
Londynie (sierpień 2006, 2007). Koncert
w Auli „Florianka” Akademii Muzycznej
w Krakowie (kwiecień 2009). Udział w
europejskim projekcie pn. Głos Harmonii
Kultur w Enniskillen w Irlandii Północnej
(październik 2010).
Począwszy od 1993 r. zespół wyjeżdża na zagraniczne tourneé koncertowe
odwiedzając: Danię, Szwajcarię, Niemcy,
Francję, Jugosławię, Węgry, Ukrainę, Czechy, Włochy i Wielką Brytanię. Koncerty z
orkiestrami symfonicznymi. Od początku
działalności chór bierze czynny udział
w życiu kulturalnym środowiska. Dawał
koncerty z okazji świąt i uroczystości,
występował z orkiestrami i solistami. We
wrześniu 1993 r. wystąpił ze światowej
sławy tenorem Kałudi Kałudowem i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zabrzańskiej. Podobny koncert odbył się w październiku 2008 roku. Koncert w ramach
Międzynarodowego
Chóru Silesia Cantat
- w wielkiej hali Azoty
w Kędzierzynie-Koźlu
dla prawie 3-tysięcznej widowni - poprowadził Bogusław
Kaczyński. Od października 1993 r. chór
na stałe współpracuje
z Orkiestrą Symfoniczną Państwowej
Szkoły Muzycznej II
stopnia w Opolu pod dyrekcją Huberta
Prochoty. Współpraca ta zaowocowała
w wykonaniem wielu dzieł m.in.: G. Pucciniego „Messa di Gloria”, Mszy D-dur A.
Dworzaka (m.in. w Moguncji wspólnie z
niemieckimi muzykami) oraz Mszy „Koronacyjnej” W. A. Mozarta i Mszy A-dur C.
Francka (wspólnie z Chórem Capricolium
z Głuchołaz). W 1998 r. chór, wspólnie z
Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Opolskiej, wykonał wielkie dzieło Carla Orffa
„Carmina burana”. Festiwal Silesia Cantat. W kwietniu 2004, 2006 i 2008 roku,
z inicjatywy chóru odbyły się Głubczyckie Spotkania Chóralne „Silesia Cantat”.
W ramach festiwali zrealizowano: Konkursy o Nagrodę Głubczyckiego Anioła,
Festiwale Chórów Szkół Muzycznych i
Ogólnokształcących oraz warsztaty Międzynarodowego Chóru „Silesia Cantat”,
złożonego z kwartetów przygranicznych
zespołów Polski, Czech i Niemiec. Jesienią 2004 i 2006 roku chór „Silesia Cantat”
uczestniczył w niemieckich edycjach
festiwalu pn.: Internationales-Kultur Festival Weserbergland „Silesia Cantat”, a
jesienią 2005 roku w edycji czeskiej, która
odbyła się w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Opava Cantat”
w Opawie.
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BEZ BARIER
piosenka integracyjna
Jesteśmy częścią tego świata,
Zły los psikusa splatał nam,
Niepełnosprawność, choć przygniata,
My potrafimy śpiewać tak:
Ref.: Pragniemy znaleźć swoje miejsce,
Być częścią społeczności tej,
Bez barier więc i bez uprzedzeń
Z wszystkimi integrować się.
Wszak życie nasze to nie bajka,
Kłopoty, troski itd.;
Prosimy was o zrozumienie,
A ludzka pomoc – piękna rzecz.
Ref.: Pragniemy …
Zjednoczyć się u bram Europy,
Odnaleźć swoje miejsce w niej,
Wśród dzieci i młodzieży wszelkiej
Realizować plany swe.
Ref.: Pragniemy …
W marzeniach świat piękniejszy bywa,
Więc trzeba marzyć, trzeba śnić,
A wtedy łatwiej będzie wygrać
Z utratą zdrowia oraz sił.
Ref.: Pragniemy…
słowa: Maria Farasiewicz
muzyka: Józef Kaniowski

Rozmowa „Pszczółek”
z panem burmistrzem
Wyjątkowo piękne, słoneczne wrześniowe przedpołudnie, maszerujemy do
Urzędu Miasta na umówione spotkanie
z panem burmistrzem .Janem Krówką.
Wszystko dlatego, że oglądając i omawiając zabytki i instytucje głubczyckie tj.
sąd czy muzeum padło pytanie, kto tym
wszystkim rządzi. Pani odpowiedziała:
burmistrz, ale dzieci słowo burmistrz
kojarzyły tylko z zegarmistrzem i stąd
pomysł, by odwiedzić pana burmistrza i
osobiście zadać kilka pytań.
W zabytkowym budynku Urzędu Miasta przywitała nas bardzo miła pani sekretarka i zaprowadziła nas do gabinetu
pana burmistrza, który z uśmiechem zaraz po przywitaniu chciał nas słodyczami
częstować, my tymczasem zdążyliśmy zadać kilka pytań.
Dzieci – Czy pan burmistrz wie, gdzie znajduje się nasze przedszkole nr 3?
Pan Burmistrz – Na Wałowej.
Dzieci – Czym się zajmuje burmistrz?
Paweł – Rządzi miastem.
Pan Burmistrz – Paweł powiedział już
wszystko. Te potrzeby, które są wspólne,
gmina stara się zaspokoić, ale ktoś musi
tym wszystkim rządzić. Robi to właśnie
burmistrz, ale pomaga mu w tym 21 osób
w tym dwie panie, którzy nazywają się rad-

Przedszkolaki na
skrzyżowaniu
26 września, godzina 9.30, skrzyżowanie ulic Kochanowskiego i Jana Pawła w
Głubczycach, zatrzymany ruch drogowy,
wyłączona sygnalizacja świetlna, wozy
policyjne i … przedszkolaki z Przedszkola
nr 3 na Wałowej.
Co się stało??? – pyta tłum gapiów i
przede wszystkim mało zachwyceni sytuacją kierowcy aut i ciężarówek, których
trochę stanęło w korku. Otóż, jak co roku
we współpracy z Powiatową Komendą
Policji przedszkolaki mogą poznawać
przepisy ruchu drogowego, tym razem
w ten niecodzienny sposób. Dzięki pani
policjantce - mamie Adasia, dzieci w jego
grupie kilka lat temu słuchały książeczek
o policji, potem słuchały pogadanek o
bezpieczeństwie podczas jazdy rowerkiem po drodze czy jako pasażer w aucie,
oglądały na podwórku przedszkolnym
zachowanie psów policyjnych w momen-

cie pozorowanego złapania np. złodzieja.
Rok temu dzieci zwiedzały budynek policji, pozostawiły tam nawet swoje odciski
palców, miały okazję siedzieć na motorze
czy w aucie policyjnym i przede wszystkim poznać miłych panów i panie policjantki, którzy przecież są po to, żeby nas
chronić a nie po to, żeby nimi straszyć. W
tym roku zaistniał pomysł spotkania na
skrzyżowaniu, gdzie dzieci mogły obserwować na żywo ręczną regulację ruchu
drogowego przez policjanta oraz prawidłowy sposób przechodzenia przez pasy
na „światłach” przez dzieci w kolumnie.
Wszystko to po raz pierwszy i specjalnie
dla przedszkolaków z Przedszkola nr 3, za
co serdecznie dziękujemy pani mł. asp.
Agacie Aleksiejewicz, gdyż dzieci wróciły
z wycieczki zachwycone i to, co widziały
na pewno zapamiętają dłuuuugo.
Anna Komplikowicz – Serwetnicka

Sztuki Walki w Nysie
W dniu 6 października 2013 roku strzelec z jednostki strzeleckiej 3009 Głubczyce im. płk Stanisława Glińskiego ZS
STRZELEC OSW uczestniczyli w XIII Międzynarodowym Seminarium Sztuk Walki
i Technik Interwencyjnych w Nysie.
Głubczyccy strzelcy pod okiem instruktorów z Polski, Czech, Włoch i Rosji
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doskonali swoje umiejętności z samoobrony i technik interwencyjnych.
Głubczyccy strzelcy po raz kolejny
wzięli czynny udział w seminarium sztuk
walki i dzięki czemu głubczyccy strzelcy
ciągle podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają doświadczenie oraz poprawiają
swoją tężyznę fizyczną.

nymi z wyboru przez mieszkańców i oni
decydują o tym, które potrzeby są najważniejsze a burmistrz ich uchwały wykonuje.
Pani Ania – Mówiliście w przedszkolu o
tym, czym jeszcze rządzi burmistrz, przypomnijcie.
Dzieci – Pilnuje porządku.
Dzieci – Kieruje ruchem.
Dzieci – Nieeee, to robi policja, mama Adasia.
Pan Burmistrz – Tak, policja. Burmistrz decyduje o tym, które remonty wykonać np. w
waszym przedszkolu.
Martynka – U mnie w domu jest remont.
Pan Burmistrz – Tak, to wiesz jak to jest.
Burmistrz powołuje dyrektora przedszkola
i dzisiaj właśnie spotkam się z waszą panią
dyrektor, by omówić potrzeby w waszym
przedszkolu.
Dzieci – Kim pan burmistrz rządzi?
Pan Burmistrz – Ludźmi, tu w urzędzie jest
zatrudnionych 60 osób, burmistrz załatwia
też różne sprawy, z którymi przychodzą
tutaj wasi rodzice, dziadkowie. Burmistrz
przede wszystkim zarządza ludźmi. Tymi,
którzy tu pracują, ale nie tylko. Burmistrzowi podlegają szkoły podstawowe,
gimnazja i przedszkola, ale tam jest taka
hierarchia, że burmistrz zarządza dyrektorem, dyrektor rządzi waszymi paniami a
panie starają się zaspokoić wasze potrzeby,
żeby wam było w przedszkolu dobrze, a jest
wam dobrze w waszym przedszkolu?

Dzieci – Taaaaaak!
Pan Burmistrz – Martynko, lubisz chodzić
do przedszkola?
Martynka – Bardzo.
Pan Burmistrz – I to jest najważniejsze.
Dzieci – Czy pan lubi czytać bajki?
Pan Burmistrz – Bardzo, jak moje dzieci

były małe zawsze czytałem im wieczorami,
teraz mam nadzieję, że wnukom będę kiedyś czytał.
Pani Ania – Nasze przedszkole bierze udział
w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”,
codziennie dzieci słuchają bajek czytanych
przez panią a czasem przez gości: inne panie, panie dyrektor, mamy, babcie, może
dziś pan burmistrz nam przeczyta.
Pan Burmistrz – Bardzo chętnie.
Pani Ania – Mamy tu wierszyki Brzechwy…
Pan Burmistrz – Tak, Brzechwę czytało się
też za moich czasów, pamiętam taki wierszyk: do biedronki przyszedł żuk, w okieneczko puk ,puk, puk…
Okazało się, że pan burmistrz znał na
pamięć cały długi wierszyk, który był także „Pszczółek” ulubionym wierszem, tak
więc wspólnie wyrecytowaliśmy „Żuka”
w miłej atmosferze. Potem pan burmistrz
poczęstował dzieci słodkościami a one
zaprosiły go do naszego przedszkola.
Pan Burmistrz – Bardzo chętnie was
odwiedzę, zwłaszcza jak będziecie występować.
Dzieci zaśpiewały jeszcze hymn przedszkola nr 3, podziękowały za spotkanie i
się pożegnaliśmy. Trzymamy pana burmistrza za słowo i czekamy na odwiedziny i
czytanie bajki w przedszkolu…
Anna Komplikowicz-Serwetnicka

Święto Pieczonego
Ziemniaka
Już od ponad dziesięciu lat trwa w
Przedszkolu nr 3 tradycja obchodzenia
Święta Pieczonego Ziemniaka w październiku. Chociaż w tym roku pogoda
była kapryśna, znalazł się słoneczny dzień
na to, by wspólnie w gronie prawie setki
dzieci ze starszych grup spotkać się w Nowym Rożnowie i skosztować ziemniaczka
z ogniska. W menu były także kiełbaski i
ciepła herbatka po harcach na świeżym,
wiejskim powietrzu. Dzieci odkryły na
polu wielką dynię, znalazły długą dżdżownicę, usypały stertę z resztek siana,
na której miękko się lądowało – jak za
czasów ich rodziców. Niewiele mniejszą

atrakcją była sama jazda autobusem, dla
niektórych dzieci pierwszy raz w życiu,
o czym z entuzjazmem opowiadały. W
ubiegłym roku podobna impreza odbyła
się dla dzieci młodszych wraz z rodzicami
w Piotrowicach Głubczyckich.
Sezon kiełbaskowy pożegnany, choć
mamy nadzieję na jeszcze trochę słońca…
Spotkanie zostało zorganizowane
przez personel przedszkola, rodziców
dzieci a przede wszystkim panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Nowym Rożnowie, za co serdecznie dziękujemy.
Anna Komplikowicz-Serwetnicka

Gmina Branice
28 września 2013 roku o godz. 10 na boisku osiedla mieszkaniowego w
Branicach, przed basenem kąpielowym „Fala” odbyły się: II Międzynarodowe wspólne ćwiczenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
Polski i republiki Czeskiej w ramach projektu „WZMOCNIENIE DZIAŁANIA
JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH PRZY POWODZIACH”

Polsko – Czeskie
ćwiczenia strażaków
Ćwiczenia odbywały się według konkretnych zasad współpracy jednostek
straży pożarnej województwa opolskiego
i Okręgu Morawsko-Śląskiego, współpracujących w ramach pomocy na podstawie umowy z 2010 r. „Umowa pomiędzy
Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską
o współpracy i wzajemnej pomocy w
przypadku katastrof, klęsk żywiołowych
i innych nadzwyczajnych wydarzeń”, i na
podstawie umowy podpisanej w Warszawie dnia 8.06.2010 r. pomiędzy wojewodą Opolskim, dowódcą straży pożarnej
województwa opolskiego, hetmanem
Okręgu Morawsko – Śląskiego i kierownikiem HZS Okręgu Morawsko-Śląskiego
dotyczącej współpracy i wzajemnej pomocy ratunkowej w przypadku katastrof,
klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń.
O godzinie dziesiątej, przed szpalerem zgromadzonych na zbiórce drużyn,
meldunek o gotowości do ćwiczeń od
komendanta gminnego OSP dh. Józefa
Orłowskiego, odebrała Wójt Gminy Branice Maria Krompiec, która następnie powitała uczestników ćwiczeń i zaproszonych
gości.
Uczestnikami ćwiczeń były jednostki z
OSP Branice, OSP Bliszczyce i OSP Lewice
oraz jednostki z Republiki Czeskiej –Bru-

mowice, Holasovice, Małe Hostice, Palhanec iVavrovice.
Podczas ćwiczeń jednostki OSP Branice, Bliszczyce i Lewice zademonstrowały

działanie i wydajność trzech motopomp
(szlamowej elektrycznej, spalinowej i pływającej) przeznaczonych do usuwania
skutków powodzi.
Dowódca jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Głubczycach Krzysztof Wiciak
przedstawił uczestnikom ćwiczeń pokaz
multimedialny na temat zagrożenia powodziowego na terenie przygranicznym

Jednym z punktów porządku obrad ostatniej sesji Rady Gminy Branice,
która odbyła się 23 września było wręczenie medali „Zasłużony dla Gminy
Branice”. Wyróżnienia te przyznano na majowej sesji br. dwóm osobom,
wybranym spośród czterech zgłoszonych do otrzymania wyróżnienia.

Gminy Branice, statystykę wyjazdów OSP
Branice, OSP Bliszczyce i OSP Lewice za
okres od 21.09.2012r. do 31.08.2013r.
Następnie wspólnie z Dowódcą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP Waldemarem Hołownią dokonano pokazu specjalnego namiotu dekontaminacyjnego
zakupionego przez starostwo powiatowe,
który ma służyć w razie kataklizmu. Ma
on ponad 30 metrów kwadratowych powierzchni, a w środku znajdują się między
innymi łóżka, stoły i krzesła, Namiot posiada ogrzewanie ciepłym powietrzem, do-

starczanym z nagrzewnicy znajdującej się
na zewnątrz pomieszczenia. Podsumowaniem ćwiczeń było wspólne pompowanie
wody za pomocą konnej sikawki należącej
do jednostki OSP Bliszczyce.
Ćwiczeniom przyglądali się goście z
Polski, m.in: Komendant PSP w Głubczycach Wiesław Kopecki, z-ca Komendanta
PSP –Wojciech Semeniuk goście z Republiki Czeskiej Magistra Opava: Martin Dostal, Roman Otipka i Martina Ventusowa.
Danuta Walecka
foto: Janusz Kaczmarek

dzące podziw kostiumy wzorowane na
galowych mundurach wojskowych. Rytmiczna muzyka i niemalże akrobatyczne układy taneczne wykonywane przez
zespół, zgromadziły na trasie ich przemarszu liczne grono mieszkańców naszej miejscowości. Przewodniczący Rady
Gminy wraz z panią Wójt wręczyli członkom zespołu oraz ich opiekunkom listy
gratulacyjne, pamiątkowe statuetki oraz
nagrody rzeczowe. Wójt Gminy w swoim
wystąpieniu, życzyła zespołowi dalsze-

go niespożytego zapału, wytrwałości w
dążeniu do osiągnięcia zamierzonych
celów, pomyślności oraz spełnienia osobistych marzeń, oraz aby ich dalsza praca
przynosiła obfite owoce, a także stanowiła źródło dumy i satysfakcji dla Zespołu i
całej Gminy Branice. Również Radni gminy podziękowali za tak wspaniały sukces,
który znakomicie promuje Gminę Branice
nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
Katarzyna Herbut
foto Janusz Kaczmarek

Wyróżnienia i
nagrody w Gminie
Branice
Tytuł „Zasłużony dla Gminy Branice” w
kategorii indywidualnej: „kultura i sztuka”
oraz „popularyzacja Gminy w kraju i za
granicą”, jako dowód uznania za wybitne osiągnięcia, otrzymała nauczycielka
naszej Gminy pani Lidia Szpak. Drugie
wyróżnienie otrzymał pan Jan Zakowicz,
wieloletni radny Rady Gminy Branice, w
kategorii indywidualnej: „działalność na
rzecz społeczności lokalnej” oraz: „wieloletnia praca w samorządzie gminnym”,
jako dowód uznania za efektywną działalność na rzecz rozwoju społeczności
lokalnej. Pamiątkowe medale oraz dyplomy wręczyli Przewodniczący Rady Gminy
Branice Marek Szyhyński oraz pani Wójt
Gminy Branice Maria Krompiec.

Kolejnym punktem uroczystej sesji
Rady Gminy było wręczenie listów gratulacyjnych dla Zespołu ,,KAPRYS”, w
związku z uzyskaniem tytułu Wicemistrza
Świata Mażoretek. Nasze Mistrzynie wraz
z opiekunką, panią Lidią Szpak oraz panią Teresą Jajdelską, dyrektorem Zespołu
Gimnazjalno – Szkolnego w Branicach,
przybyły na sesję maszerując ulicami Branic krokiem defiladowym, ubrane w bu-
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Gmina Branice
W dniach 14 – 15 września we Włodzieninie, u podnóża historycznych ruin
kościoła pw. św Mikołaja odbył się kolejny już Piknik Historyczny. W programie tej ciekawej i odnoszącej się do wydarzeń historycznych imprezy,
prezentowane były dioramy historyczne związane z wydarzeniami, które
miały miejsce w dawnych wiekach na naszych ziemiach.

Piknik historyczny we
Włodzieninie
W dniach 14 – 15 września we Włodzieninie, u podnóża historycznych ruin
kościoła pw. św Mikołaja odbył się kolejny już Piknik Historyczny. W programie tej
ciekawej i odnoszącej się do wydarzeń historycznych imprezy, prezentowane były
dioramy historyczne związane z wydarzeniami, które miały miejsce w dawnych
wiekach na naszych ziemiach. W scenerii
średniowiecznej osady, prezentowane
były zabawy plebejskie, tańce wykonywane w strojach z epoki, dawne biesiady
oraz różne formy życia i rozrywek ludzi z
tamtego okresu.
Z bardziej bliższych nam czasów, zaprezentowana została rekonstrukcja walk
z II wojny światowej, jakie odbyły się w
okolicach Włodzienina pomiędzy wojskami niemieckimi i radzieckimi.
Głównymi organizatorami tej ciekawej
imprezy były organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznych „Silesia”, Stowarzyszenie
Krótkofalowców Pogórza Opawskiego
oraz społeczność lokalna miejscowości
Włodzienin. Przed rozpoczęciem „bitwy”
po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego i wciągnięciu na maszt flagi państwowej głos zabrali organizatorzy imprezy
p. Arkadiusz Korus przewodniczący Stowarzyszenia Krótkofalowców Podgórza
Opawskiego, p. Tomasz Gregorczyk przewodniczący Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Silesia, przewodniczący
RG w Branicach p. Marek Szyhyński oraz
płk dypl. rez. Stefan Szelka, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych z Opola, który w
swoim wystąpieniu przedstawił działania
wojsk wyzwalających południowe tereny
kraju, ze szczególnym uwzględnieniem
terenu Opolszczyzny. W obrazowy sposób dokonał rysu historycznego przebiegu walk wyzwoleńczych na tym terenie,
a także odnosząc się do idei wolności,
przypomniał o przypadającej w czasie
trwania włodzienińskiej imprezy, rocznicy obrony Warszawy.

Po uroczystym otwarciu, przemówieniach organizatorów i zaproszonych gości oraz powitaniu uczestników imprezy
rozpoczęły się pokazy zaplanowanych
inscenizacji wydarzeń historycznych.
Do walki na śmierć i życie stanęli zakuci w stalowe zbroje średniowieczni rycerze, obok toczyło się sielskie, codzienne
życie dawnych mieszkańców, a nieopodal na rozległym, otoczonym zagajnikami terenie rozegrała się krwawa bitwa
końca II wojny światowej.
W inscenizacji zdobycia Głubczyc
przez Rosjan udział wzięło ok 40 rekonstruktorów, którzy w trakcie jej trwania
używali broni hukowej z czasów II wojny światowej . Ponadto na wyposażeniu
strony niemieckiej były dwa karabiny
maszynowe MG-42, działo przeciwpancerne jak również dwa motocykle typu
BMW R71. Strona Rosyjska dysponowała
min. ciężarówką GAZ 51 oraz moździerzem 82mm. Inscenizacja ta miała na celu
przedstawienie publiczności jak wyglądały losy naszego miasta w marcu 1945
roku.
Ciemne chmury, które w tym dniu
zakryły niebo nad Włodzieninem, mocno padający deszcz i powoli zapadający
zmrok, nadały tej inscenizacji dodatkowego dramatyzmu.
Wszystkie pokazy i imprezy towarzyszące, zorganizowane w ramach pikniku

cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz licznie przybyłych gości.
W drugiej edycji ,,Z Historii Płaskowyżu Głubczyckiego” wzięło udział około
100 rekonstruktorów. Imprezę zaszczyciły
zaprzyjaźnione z organizatorami grupy:
Karkowskie Bractwo Grodzkie, Bractwo z
Nowej Soli, GRH OKA, GMH Berliner Mauer, GRH Ostheer, GRH 78 Sturm Division,
GRH Schlesien, zmotoryzowana grupa z
Lubotynia oraz wspomniane SRH Silesia i
Stowarzyszenie krótkofalowców Pogórza

Opawskiego. Ciekawostką imprezy był
fakt, że krótkofalowcy w trakcie imprezy
nawiązywali łączność z „całym światem”
informując o imprezie ok. 120 krótkofalowców w czasie połączeń z 53 państwami na świecie. Na tegorocznej edycji
imprezy oprócz ,,wojskowego sprzętu
osobistego” można było także zobaczyć
pojazdy militarne jak motocykle R-71,
M-72, samochody Gaz 51, samochód
opancerzony BRDM-2, działo p.panc 37
mm i moździerze 82 mm.
Nowością tegorocznej imprezy była
rekonstrukcja ziemianki wraz z okopem,
oraz 4 niemieckie schrony bojowe tzw.
kochbunkry.
Inna z zaprezentowanych w czasie
trwania imprezy inscenizacja nawiązywała do okresu średniowiecza. Ukazywała rycerzy rozbójników, którzy najprawdopodobniej stacjonowali w górującym
nad terenem toczącej się inscenizacji
kościele zamkowym, i mieli wg Jana Długosza rabować okoliczne miejscowości i
być rozsadnikiem zbójectwa na średniowieczną Europę. We wrześniowy weekend napadli i złupili zorganizowaną przez
bractwa rycerskie karawanę.
W inscenizacji z tego okresu brało 13
grup rekonstrukcyjnych m.in. GR „Ziemi
Głubczyckiej, GR SORONTAL z Głogówka,
współorganizator imprezy Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Silesia”
z Baborowa, GR „Silesia” z Wrocławia,
Krakowskie Bractwo Grodzkie zrzeszone
w bractwie Arturiańskim, GR z Kietrza,
Gwardia Wareska z Raciborza i inne, w
tym dwie grupy z Hradca nad Morawicą z
Czeskiej Republiki. Grupy zaprezentowały stroje, epizody z życia grup plebejskich,

sposoby zabaw i tańców z tych epok. Odbyły się: konkursy rzutu włóczniami, pokazy broni, walk i strojów. Ku uciesze publiczności wystrzelono także kilkanaście
razy z replik średniowiecznych hakownic
i z działa z okresu Księstwa Warszawskiego. Mimo nie najlepszej pogody imprezę
należy uznać za bardzo udaną. Organizatorzy mają nadzieję ze II Edycja ,,Z Historii Płaskowyżu Głubczyckiego” spełniła
oczekiwania publiczności, która nie zważając na chłód i deszcz tłumnie przybyła
pod wieżę widokową we Włodzieninie.

Podziękowania należą się wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji
tego przedsięwzięcia, a w szczególności
wspomnianym wcześniej stowarzyszeniom, Kołu Gospodyń Wiejskich z Włodzienina, OSP Włodzienin i Lewice, firmie zabezpieczenia medycznego, firmie
ochroniarskiej, osobom prywatnym p.
Zdzisławowi Wiśniewskiemu, p. Edwardowi Papudze, p. Emilowi Szyhyńskiemu, p.
Wacławowi Kleszczyńskiemu z Wojnowic,
p. Krzysztofowi Kinal, Ryszardowi Moćko
z Głubczyc, Bartoszowi Lichtarowicz z
Baborowa oraz przedstawicielom Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego z Opola w osobach: p.
Andrzeja Jeziorowskiego, ppłk dypl. rez.
Romualda Idzikowskiego a także p. Andrzejowi Kurcoń z Głubczyc, mł. chor. rez.
Krystianowi Isańskiemu z Dzbaniec Osiedla i p. Arkadiuszowi Korus, za uczestnictwo w poczcie flagowym i wciągnięciu na
maszt flagi państwowej.
Impreza odbyła się pod patronatem
Ministerstwa Obrony Narodowej.
Romuald Idzikowski, Radosław
Kopytyński, Janusz Kaczmarek.
Foto: Janusz Kaczmarek, Andrzej Jeziorowski

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
29 października br. na terenie gminy Branice odbędzie się bezpłatna zbiórka elektrośmieci (sprzed posesji) - zużyte telewizory, pralki, lodówki, komputery, telefony
oraz inną niepotrzebną elektronikę.
Elekrośmieci są odpadami niebezpiecznymi. Zawierają toksyczne substancje. Wyrzucane do śmieci mogą zatruwać środowisko naturalne. Nie wyrzucaj elekroodpadów do kosza na śmieci!!!
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Gmina Branice
15 września 2013 roku w Parafii pw. św. Alojzego w Turkowie odbyły się
Dożynki Parafialne. W tym roku uroczystość dożynkowa przygotowana
została przez mieszkańców wsi Uciechowice.

Dożynki w
Uciechowicach
Diamentowe Gody
Diamentowe Gody to nieczęsty jubileusz. Takiego jubileuszu doczekali
Państwo Maria i Franciszek Koziurowie z
Branic. Wójt Gminy Pani Maria Krompiec
Jubilatom w dniu ich święta złożyła życzenia, gratulacje oraz wyrazy szacunku
za wierność wartościom, które są podstawą życia rodzinnego.
Państwo Koziurowie ślub zawarli 10
października 1953 roku w Branicach,
gdzie spędzili całe swoje wspólne życie,
przeżywając dni radości i smutku, dni

pełne pracy i troski o byt rodzinny. Dziś
po latach ze wzruszeniem i radością
wspominają te wspólnie przeżyte lata.
Państwo Koziurowie wychowali czworo
dzieci. Ponadto posiadają dziesięcioro
wnucząt oraz pięcioro prawnucząt.
Dostojnym Jubilatom składamy serdeczne gratulacje oraz najserdeczniejsze
życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i
szczęściu rodzinnym.
Jolanta Misiurka.

Młodzieżowe Dożynki
Po raz pierwszy w historii wsi Jakubowice zorganizowano młodzieżowe
dożynki. Wydarzenie to odbyło się w
drugą niedzielę września bieżącego roku.
Miejscowa młodzież przy wsparciu swoich rodziców, zorganizowała wspaniałą
zabawę taneczną połączoną z pokazami
tanecznymi. W tym miejscu należy wymienić osoby których pasja udzieliła się
wszystkim obecnym. Swoimi zainteresowaniami i tajnikami dotyczącymi tańca
breakdance dzielili się podopieczni pana
Piotra Badowera, a Patrycja Strzelecka
uświetniła imprezę wykonując na keyboardzie popularne utwory taneczne.

Wszystkim obecnym dziękujemy za
przybycie i liczymy na jeszcze większą
frekwencję w przyszłym roku.
Karolina Skoczylas

Statystyka demograficzna w Gminie Branice – wrzesień 2013
URODZENIA:
1.
Zagraba Błażej – Włodzienin-Kolonia
MAŁŻENSTWA:
1.
Uznańska Natalia (Dzbańce-Osiedle) – Iwaszkiewicz Dawid (Lipno)
2.
Krawczyk Monika (Boboluszki) – Skwarek Łukasz (Boboluszki)
3.
Walo Grzegorz (Branice) – Cinkel Monika (Połchówko)
4.
Chuchla Kinga (Branice) – Pal Arkadiusz (Klisino)
5.
Nawrocki Łukasz (Wiechowice) – Estera Czolij (Pilszcz)
6.
Surma Mateusz (Dzbańce-Osiedle) – Wysopal Monika (Otmuchów)
7.
Czabaj Małgorzata (Branice) – Labuda Mateusz (Gdynia)
8.
Podwalna Ewelina (Dzierżkowice) – Zieliński Szymon (Racibórz)
9.
Lupzik Radosław (Wiechowice) – Trepiszczonek Magdalena (Racibórz)
10. Poremba Mariola (Michałkowice) – Zuziak Dariusz (Langowo)
11. Kaczmarczyk Sławomir (Branice) – Świerczek Agnieszka (Branice)
12. Lenartowicz Artur (Boboluszki) – Jankowska Lidia (Czerwonków)
13. Zakowicz Krzysztof (Gródczany) – Zając Kornelia (Krzyżowice)
14. Herbut Krzysztof (Branice) – Kubiczek Monika (Sosnowiec)
ZGONY:
1.
Stefaniuk Janina – lat 68, DPS Bliszczyce
2.
Pytel Józef – lat 81, Branice
3.
Zapotoczny Marian – lat 62, Jędrychowice
4.
Dudek Zofia – lat 58, Branice
5.
Kiszczyk Edward – lat 82, Wysoka
Liczba ludności – 6837, w tym kobiet – 3510, wrzesień 2012 – 6965

Panie ręcznie wykonały przepiękną
koronę dożynkową, przygotowały kosze z darami (owocami i kołaczem) oraz
chleb, które następnie w procesji zostały
wniesione do kościoła. Korona dożynkowa została wwieziona na nowym, wykonanym specjalnie na tę okazję, drewnianym wózku. W procesji uczestniczyli
również uczniowie ze szkoły podstawowej w Uciechowicach, którzy swoim występem uświetnili uroczystą mszę świętą.
Po Mszy Świętej, każdy jej uczestnik
mógł poczęstować się upieczoną specjal-

nie na tę okazję drożdżową bułeczką.
Serdeczne podziękowania należą się
wszystkim tym, którzy pomogli przygotować tę uroczystość, a w szczególności
paniom, które wykonały piękną koronę
dożynkową. Warto w tym miejscu wspomnieć, że prezentowana podczas uroczystości korona dożynkowa reprezentowała już parafię na Dożynkach Gminnych w
Dzbańcach Osiedlu oraz Gminę Branice
na Dożynkach Wojewódzkich w Racławicach Śląskich.
Beata Nowak

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 30 września 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 6/7 o pow. 0.0190 ha opisana w KW OP1O/00064984/2 położona
w miejscowości Opole, przy ul. Szkolnej 2a/1.
2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny Nr 8 położony w budynku kilkurodzinnym Nr 8 a na III piętrze o pow. użytkowej: 29,21 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 6/7 wynoszącym 596/10000 oraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym
w/w działki. Działka znaczona jest jako: UM- strefa usługowo-mieszkaniowa.
1. Wartość lokalu – 107.021,06 zł.
2. Cena ułamkowej części działki – 5.846,76 zł.
3. Koszty przystosowania – 430,50 zł
4. Cena nieruchomości łącznie – 113.298,32 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargowej.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice
Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 02 października 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu
nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 411 o pow. 0.2822 ha opisana w KW OP1G/00036047/9 położona w
miejscowości Lewice 75/3.
2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny Nr 3 położony w budynku wielorodzinnym Nr 75 na pierwszym piętrze o pow. użytkowej: 64,10 m2 wraz z udziałem w
działce siedliskowej Nr 411 wynoszącym 1755/10000. Działka stanowi teren zainwestowany (zabudowany).
1. Wartość lokalu – 62.327,79 zł.
2. Cena ułamkowej części działki – 3.120,21 zł.
3. Koszty przystosowania – 796,00 zł
4. Cena nieruchomości łącznie – 66.244,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice
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Gmina Kietrz
Uczennice z Kietrza zdobyły I miejsce w ogólnopolskiej kampanii pt.,
Mam haka na rak”, której celem jest profilaktyka chorób nowotworowych.
W nagrodę za najlepszą kampanie społeczną w tej tematyce wyjechały na
kurs językowy do słonecznej Malty. A oto ich historia.

Nagroda za profilaktykę
Zespół Szkół w Kietrzu, bierze udział
w programie ,,Mam haka na raka” od samego początku tej kampanii. Każdego
roku grupy uczniów walczyły z różnymi
rodzajami nowotworów. Nasza przygoda z programem zaczęła się we wrześniu
2012 roku, wtedy zarejestrowałyśmy nasz
zespół na stronie internetowej. Program
obejmował dwa etapy. W pierwszym musiałyśmy przeprowadzić działania lokalne
w naszej miejscowości. Zorganizowałyśmy lekcje dla uczniów naszej szkoły, na
których przekazałyśmy im informacje o
czerniaku. Aby zapoznać społeczność
lokalną z problemem zachorowalności
i profilaktyki związanej z tym rodzajem
nowotworu, zebrałyśmy grupę uczniów
i zorganizowałyśmy przemarsz ulicami
Kietrza, na którym rozdawałyśmy ulotki.
Przy każdym z tych wydarzeń towarzyszyły nam media takie jak radio, telewizja i prasa. Pod koniec pierwszego etapu musiałyśmy napisać sprawozdanie
z wszystkich naszych działań i wysłać je
do biura organizacyjnego ,,Mam haka
na raka”. Gdy dostałyśmy wiadomość, że
zakwalifikowałyśmy się do następnego

etapu byłyśmy bardzo szczęśliwe... ale
też zaniepokojone ogromem pracy, jaki
był jeszcze przed nami. Kolejnym naszym
zadaniem było wymyślenie kampanii
społecznej, w której skład miała wejść
reklama telewizyjna, radiowa i plakat.
Każda z nas miała mnóstwo pomysłów i
nie wiedziałyśmy co wybrać. W wyborze
pomogły nam wykłady internetowe, z
których dowiedziałyśmy się niezbędnych
rzeczy dotyczących tworzenia kampanii
społecznych. Po wysłaniu naszego pomysły na kampanię pozostało nam już oczekiwanie na uroczystą galę kończącą ten
projekt. Gala odbyła się 13 czerwca 2013
roku, przybyły na nią wszystkie zespoły,
które wysłały swoje pomysły na kampanię. Było ich około stu. Rozdawane były
nagrody w różnych kategoriach, między
innymi nagroda studentów medycyny,
do której byłyśmy nominowane, ale niestety… wygrali inni. Wszyscy niecierpliwie czekaliśmy na nominację do nagrody
głównej. Wielkim zaskoczeniem dla nas
było, że nasz zespół ponownie ukazał się
w nominacjach. Wstrzymałyśmy oddechy. I nagle usłyszałyśmy, że nasz projekt

zespołu z Kietrza był NAJLEPSZY W POLSCE!!! Nie mogłyśmy uwierzyć! Ale to naprawdę dla nas zagrały fanfary i posypało
się confetti.
Nagrodą dla nas był udział w kursie językowy za granicą, szkoła otrzymała nowoczesny mikroskop do klasy biologicznej, a dla naszej opiekunki organizatorzy
mieli przygotowanego nowoczesnego
tableta.
Na początku wakacji dostałyśmy ofertę kursów w różnych krajach. Wybrałyśmy
ciepłą i słoneczną Maltę. Nasz lot trwał
trzy godziny, zakwaterowane byłyśmy
w kampusie. Kurs odbywał się w szkole,

lekcje trwały trzy godziny każdego dnia.
Poznałyśmy dużo ludzi różnej narodowości. Uczęszczałyśmy na różne wycieczki i
atrakcje organizowane przez szkołę, między innymi impreza na jachcie, nurkowanie czy zwiedzanie wysp Gozo i Comino.
Pobyt na Malcie wspominamy bardzo
dobrze. Chciałybyśmy zachęcić wszystkich do udziału w konkursach, ponieważ
warto. A to, że pochodzicie z małych
miast nie oznacza że jesteście na straconej pozycji. Życzę powodzenia przyszłym
hakowiczkom.
Magdalena Frelich

Mistrzostwa badmintona
szkół specjalnych

Odwiedziny dawnych
mieszkańców Kietrza
W dniu 13 września Gminę Kietrz odwiedziła grupa 34 osób z Niemiec. W składzie odwiedzających byli dawni mieszkańcy Kietrza i okolic. Dla nich wizyta w
naszym mieście była szczególnie wzruszająca czemu wielokrotnie dawali wyraz
podczas zwiedzania, które rozpoczęło się
od wizyty w naszym ratuszu i spotkania
z władzami samorządowymi Kietrza. Po
powitaniu i krótkim wprowadzeniu do
historii i wydarzeń współczesnych dokonanym przez Burmistrza Kietrza Józefa
Matelę goście z Niemiec odwiedzili kolejno: Zespół Szkół w Kietrzu, krytą pływalnię, park „Czterech żywiołów” oraz
kościół parafialny. Goście we wszystkich
tych obiektach mieli możliwość spotkania się z osobami zarządzającymi, bądź
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pracownikami a udzielone wyjaśnienia
przyjmowali z dużym zaciekawieniem
i zainteresowaniem. Naszym gościom
szczególnie podobały się opowieści Dyrektora Zespołu Szkół Pani Anny Ludwikowskiej-Wierzchowiec, która płynnie w
języku niemieckim opowiadała historię
szkoły i cierpliwie odpowiadała na zadawane pytania. Nie mniejszym zainteresowaniem gości cieszyły się wizyty w innych
miejscach, które zwiedzali co podkreślali
wyrazami aprobaty i uznania. Wyjeżdżając nasi goście przekazali serdeczne podziękowania za umożliwienie im wizyty
w naszym mieście, stworzenie ciepłej i
sympatycznej atmosfery pomimo złej i
deszczowej pogody w dniu wizyty.
Józef Matela

09 października 2013r. w hali gimnastycznej ZOKiS w Głubczycach odbył się
VIII Wojewódzki Turniej Badmintona. W
zawodach wzięło udział 70 osób, z 7 zespołów szkół specjalnych województwa
opolskiego (Dobrodzień, Grodków, Głogówek, Leśnica, K. Koźle , Kluczbork oraz
Głubczyce).
Uroczystość otwarcia Mistrzostw w
dniu 09 października 2013 zaszczycili
swoją obecnością; Burmistrz Jan Krówka,
Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław
Krzaczkowski, Dyrektor SOSW Barbara
Rosicka. Sędziowie prowadzący turniej to
Tomasz Kiszczyk oraz Dariusz Szałagan.
W turnieju wystartowali najlepsi
uczniowie z poszczególnych ośrodków
województwa opolskiego, poziom zawodów był bardzo wysoki, a rywalizacja
trwała do ostatniego
punktu.
Zawodnicy
startowali w sześciu kategoriach, za pierwsze
trzy miejsca otrzymali
dyplomy oraz nagrody
rzeczowe. Najlepszymi
którzy reprezentowali
Powiat Głubczycki okazali się: Denis Marcinek
zdobywca II miejsca
w kategorii chłopców
młodszych, Karolina
Mirga
zdobywczyni
I miejsca w kategorii

dziewcząt młodszych, Patrycja Urbańska zdobywczyni II miejsca w kategorii
dziewcząt młodszych, Katarzyna Mirga
zdobywczyni I miejsca w kategorii dziewcząt starszych, Natalia Brańka zdobyła III
miejsce w kategorii dziewcząt starszych.
Wyłoniono też trzy najlepsze drużyny
(II miejsce SOSW w Głubczycach), które
uhonorowane zostały pięknymi dyplomami. Wszystkie nagrody ufundowało
Starostwo Powiatowe w Głubczycach
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Głubczycach.
Nad sprawnym przebiegiem zawodów
czuwali sędziowie głowni oraz wolontariat ze szkoły podstawowej nr 1 z Głubczyc za co serdecznie dziękujemy.
Tomasz Kiszczyk

Gmina Kietrz
Młodzieżowa Rada Miasta w Kietrzu rozpoczęła swoją działalność 25
września jej członkowie spotkali się w sali konferencyjnej tutejszego
Urzędu Miejskiego. Było to spotkanie robocze, pierwszej sesji możemy
się bowiem spodziewać w drugiej połowie października.

Młodzieżowa Rada
Miasta Kietrz
Cofnijmy się jednak do czerwca. Wtedy to, na sesji kietrzańskiej Rady Miasta,
młodzi radni podjęli pewne zobowiązania wobec swoich wyborców. Oddajmy
im zatem głos:
Paweł Kozibroda:
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Państwo Radni oraz wszyscy zgromadzeni! Przypadł nam w udziale zaszczyt
reprezentowania Młodzieżowej Rady
Miasta na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej
w Kietrzu. Pozwoliliśmy sobie nasze krótkie wystąpienie uporządkować według
zasady chronologicznej: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
Przeszłość czyli skąd się wzięła MRM
w Kietrzu.
Mamy 11 listopada 2010 roku, czas
tuż przed wyborami samorządowymi.
Uczennice LO w Kietrzu pracujące pod
opieką pani Doroty Przysiężnej – Bator
przeprowadzają wywiad z kandydatami na Burmistrza Kietrza. Jedno z pytań,
autorstwa Dominiki Labisz- wówczas
uczennicy LO, dziś absolwentki brzmi:
Czy widzi Pan potrzebę ukonstytuowania się Młodzieżowej Rady Miasta, która
służyłaby głosem doradczym, głównie w
sprawach związanych z młodymi człon-

kami naszej społeczności? Kandydaci
odpowiadają twierdząco, a jeden z nich
mówi: „Byłbym bardzo rad gdyby powstała u nas Młodzieżowa Rada Miasta,
bardzo ułatwiłoby mi to dialog z młodzieżą. Jest wiele spraw wymagających
konsultacji ludzi młodych.” To ważna deklaracja, jej autorem jest bowiem Pan Józef Matela, dziesięć dni później wybrany
Burmistrzem naszego miasta. Czekamy
na sprzyjające okoliczności. Pojawiają się
one z nastaniem roku szkolnego 2012/13.
Nasze działania wspierają Pani Dyrektor
Anna Ludwikowska-Wierzchowiec oraz
Pan Sekretarz Urzędu Leszek Wilk. Otrzymujemy statut oraz ordynację wyborczą.
Paulina Hnatyszyn:
Teraźniejszość, czyli co u nas słychać.
W maju bieżącego roku rozpoczynamy akcję informacyjną w szkole. Przygotowują ją i przeprowadzają pani Dorota
Przysiężna-Bator oraz pan Radosław
Tarnawski przy wydatnej pomocy klasy
II b LO. Zgłaszają się kandydaci na młodzieżowych radnych, na jeden mandat
przypada ich dwoje. 5 czerwca 2013 roku
przeprowadzamy wybory, frekwencja
wynosi 70% - życzymy dorosłym takiej

Szansa na powstanie
Skateparku w Kietrzu
Gmina Kietrz złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Skating
wspólna sprawa” z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Decyzja o
ewentualnym dofinansowaniu zapadnie
w połowie grudnia b.r. Lokalny samorząd
od lat współpracuje z czeskim partnerem
projektu Gminą Rohov w zakresie realizacji inicjatyw służących mieszkańcom
pogranicza. Do jednej z najbardziej udanych zaliczamy kilkuletnią organizację
imprezy biegowej pn. „Półmaraton Kietrz
-Rohov”, który przyciąga coraz więcej aktywnych uczestników biorących w nim
udział oraz turystów, widzów i entuzjastów sportu.
Wspólne projekty „Skating wspólna
sprawa” planowany przez Gminę Kietrz
oraz „Spolecna vec - In-line bruslarska
draha Rohov” (polegający na budowie
toru rolkarskiego) planowany przez Obec
Rohov są inicjatywą sąsiadujących ze
sobą samorządów, które długotrwale i
czynnie angażują się w organizowanie
i wspieranie przedsięwzięć sportowych
i rekreacyjnych oraz zmierzają do rozbudowy infrastruktury turystycznej i
integrowania społeczności w obszarze
pogranicza poprzez wspólne spotkania

i uprawianie sportu. Istotną cechą naszego wspólnego projektu jest fakt, że
w regionie nie ma infrastruktury sportowo-turystycznej tego typu. Zarówno projekt polski jak i czeski dzieli się na część
inwestycyjną i nie inwestycyjną obejmującą działania „miękkie”, które integrują
społeczność obszaru pogranicza. W projekcie planowanym przez Gminę Kietrz
w ramach części inwestycyjnej zostanie
wybudowany w Kietrzu ogólnodostępny skatepark (zlokalizowany w pobliżu
kompleksu sportowego ORLIK 2012)
z płytą jezdną o powierzchni 416 m² z
elementami skatingowymi: bank ramp,
quarter pipe, funboxy i poręcze. Dodatkowo w ramach inwestycji konieczne jest
wykonanie oświetlenia skateparku, schodów prowadzących do wejścia oraz montaż wyposażenia dodatkowego. W części
nie inwestycyjnej projektu zaplanowano
trwający 6 tygodni kurs nauki jazdy na
rolkach dla 24 osób (w tym 8 CZ). Oszacowane koszty projektu wynoszą około
187 tysięcy złotych. W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja projektu rozpocznie się na początku przyszłego
roku.
Sylwia Maciaszczyk

aktywności wyborczej w ich „dorosłych”
wyborach. Poznajemy młodzieżowych
radnych. My w szkole, Państwo tutaj: Aleksandra Hnatyszyn, Paulina Hnatyszyn,
Kamil Wierzbicki, Mateusz Rosa, Mateusz
Krupa, Tomasz Olejnik, Michał Witos, Karolina Macyszyn, Krzysztof Polman, Natalia Król, Paweł Kozibroda, Aleksandra
Przybylska, Marcin Jędrusik, Justyna Swoboda, Dominika Wąchała. Naszymi opiekunami są pani Dorota Przysiężna-Bator i
pan Radosław Tarnawski
Michał Witos:
Przyszłość czyli nasze sny, marzenia, plany.
Zakładamy grupę na Facebooku mającą status „tajna”. Ale nie działamy w
tajemnicy, zbieramy poglądy, pomysły
i oczekiwania młodzieży naszego miasteczka. Jesteśmy im to winni, ich obiecywaliśmy reprezentować. Oto, czego
oczekują nasi wyborcy od nas i naszych
władz. Najpierw postulaty o charakterze
ogólnym:
l reprezentowanie interesów młodzieży
wobec instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych
l współpraca z Samorządami Uczniowskimi
l działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia
l promocja
kultury, w szczególności
tworzonej przez ludzi młodych
l kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych
l zapewnianie możliwości uczestnictwa

młodzieży w procesie podejmowania
decyzji bezpośrednio wpływających na
sposób i jakość ich życia
l działanie na rzecz eliminowania negatywnych zjawisk społecznych oraz patologii w środowiskach młodzieżowych
A teraz konkrety (pisownia oryginalna, wypowiedzi pochodzą z wpisów internetowych): można by było odnowić i
otworzyć na nowo kino, odnowić plac zabaw, bo jest w stanie tragicznym, zrobić
coś z basenem odkrytym, by mógł funkcjonować, gdy nieczynna jest pływalnia,
miejsce dla jeżdżących na rolkach, urozmaicenie rozrywki w MDK np. konkursy
z nagrodami, zorganizowanie autobusu
w czasie letnim na dojazdy na dyskoteki
czy basen w Branicach, utworzenie ścieżek rowerowych, skate park połączony
z parkiem do street working, można by
było zorganizować przetarg na comiesięczne koszenie trawy w jamie i dodatkowo zrobić jeszcze jedno miejsce na
ognisko, wylać lodowisko zimą, zakupić
książki popularnonaukowe do biblioteki
szkolnej (coś z Dawkinsa, z fizyki książki
Hawkigna, z neurobiologii Jerzy Vetulani
- ach, jak byłoby pięknie, pisze internauta…)
Jesteśmy realistami, wiemy, że nie
wszystko da się zrobić. Ale jesteśmy też
młodzi - wolno nam marzyć. Jesteśmy
również chętni – do współpracy z naszym
samorządem terytorialnym, do pracy i do
działania. Dziękujemy za uwagę.
Młodzieżowa Rada Miasta

Wieści z Sesji Rady
Miejskiej
W dniu 26 września 2013r. odbyła się
XXXVI Sesja Rady Miejskiej. Tematem
przewodnim obrad była realizacja budżetu w I półroczu 2013 roku oraz administrowanie gminą. Po uchwaleniu
porządku obrad Burmistrz Kietrza oraz
przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej poinformowali o swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
Rada wysłuchała informacji o wykonaniu budżetu w I półroczu 2013 roku, a
także zapoznała się ze schematem organizacyjnym i zadaniami Urzędu Miejskiego.
W dalszej części obrad Rada Miejska w
Kietrzu podjęła 6 uchwał w sprawie:
l zmiany budżetu gminy na 2013 rok;
l zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
l zmiany
uchwały Nr XXVI/199/2012

Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
l uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz;
l przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz;
l ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Gminę Kietrz.
Kolejna Sesja Rady miejskiej odbędzie
się 31.10.2013, a tematem przewodnim
obrad będzie ustalenie stawek podatkowych na rok 2014.
Aneta Kopeczek
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Gmina Kietrz
„Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych” zostały zrealizowane w ramach operacji współfinansowanej ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Powiatowe Zawody OSP
W dniu 7 września 2013 r. w miejscowości Kietrz rozegrano Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn z terenu
powiatu głubczyckiego /które odbywają się co 2 lata/, w których udział wzięło
ogółem 16 drużyn - w tym:
l grupa „A” - męskie drużyny pożarnicze
– 9 drużyn
l grupa „C” - kobiece drużyny pożarnicze
– 7 drużyn
Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach tj.: sztafeta pożarnicza 7x50m z
przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.
Rolę gospodarza zawodów pełnił Pan
Józef Kozina – Starosta Głubczycki i zarazem Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP Powiatu Głubczyckiego oraz
przedstawiciele samorządów gminnych:
Pan Jan Krówka - Burmistrz Głubczyc,
Pani Elżbieta Kielska - Burmistrz Baborowa oraz Pani Maria Krompiec - Wójt Gminy Branice.

Komisję sędziowską na Powiatowe
Zawody w Kietrzu powołał Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Głubczycach st. bryg. Wiesław Kopecki,
który wspólnie z gospodarzem zawodów
wręczał nagrody dla zwycięskich drużyn.
Przewodniczącym Komisji sędziowskiej
był: mł. bryg. Wojciech Semeniuk, a Kierownikami dwóch konkurencji byli: kpt.
Krzysztof Wiciak - sztafeta pożarnicza
oraz kpt. Waldemar Hołownia - ćwiczenia
bojowe. Funkcję Komendanta Zawodów
pełnił - druh Tomasz Głuszek - Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP
w Kietrzu. Obsługę medialną zawodów
prowadził druh Józef Orłowski - Komendant Miejsko-Gminny Zw. OSP RP Gminy
Branice oraz Gminy Głubczyce.
Wszystkie drużyny OSP uczestniczące w zawodach otrzymały pamiątkowe
dyplomy. Zdobywcy pierwszych trzech
miejsc zostali uhonorowani pucharami,
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Szansa na lepszą
jakość edukacji
Z dniem 1 września 2013r. utworzono
Zespół Szkolno - Przedszkolny, w skład
którego weszły Publiczne Przedszkole
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II. Połączenie tych placówek
stwarza nowe możliwości na ich wszechstronny rozwój, dzięki ścisłej współpracy
oraz skoordynowaniu działań w ramach
jednego Zespołu. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia, podejmowane i realizowane będą nowe, ważne zadania nakierowane na zapewnienie
wysokiej jakości edukacji we wszystkich
aspektach oraz możliwości wszechstronnego rozwoju każdego ucznia i wychowanka.
Wizją naszego Zespołu jest placówka,
która :
l dba o całościowy rozwój dziecka: intelektualny, fizyczny, emocjonalny, etyczny i społeczny;
l rozwija umiejętności i umożliwia zdobywanie wiedzy zapewniając warunki
sprzyjające uczeniu się;
l pracuje w oparciu o założenia, że każdy uczeń i wychowanek posiada jakieś
zdolności, które trzeba „obudzić” i rozwinąć;
l zapewnia przyjazną atmosferę i jest
bezpiecznym miejscem dla wszystkich
dzieci;
l wychowuje
ku wartościom uniwersalnym w oparciu o tradycje oraz
uwzględniając różnorodność kulturową Europy i świata;
l wyposaża w umiejętności niezbędne
dla funkcjonowania we współczesnym
świecie;
l jest otwarta dla rodziców, środowisko
lokalne i ponadlokalne.

Dobre działanie Zespołu jest uwarunkowane integracją Szkoły i Przedszkola
oraz planową i konsekwentną realizacją
koncepcji pracy. Fakt, że Zespół, jako
jedna placówka dysponuje większymi
możliwościami pod względem kadry pedagogicznej i bazy lokalowej, sprawia,
że oferta zajęć dla dzieci będzie znacząco poszerzana, aby lepiej odpowiadać
potrzebom uczniów i wychowanków.
Wzbogacony zostanie również harmonogram imprez i uroczystości organizowanych w Zespole oraz przez Zespół, m.in.
dla rodziców i innych członków społeczności lokalnej.
Pragniemy promować naszych wychowanków i uczniów w środowisku, w
tym ich talenty i uzdolnienia. Rok szkolny
2013/2014 nazwaliśmy Rokiem Przedszkolaka. W organizowanych przez nas
imprezach lokalnych zaprezentują się
najmłodsi mieszkańcy Kietrza, którzy liczą na Państwa zainteresowanie i wsparcie. Chcemy, żeby nasza praca i podejmowane działania wpłynęły pozytywnie
na wizerunek nowopowstałego Zespołu
oraz pomogły nam pozyskać nowych sojuszników nie tylko wśród rodziców, ale
również w naszym mieście i w gminie.
Mamy nadzieję, że utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu będzie postrzegane w środowisku jako pozytywna zmiana, która wpłynie na jakość
lokalnej oświaty oraz jej rozwój.
Zapraszamy do odwiedzania naszych
stron internetowych :www.psp.kietrz.net
i www.przedszkolekietrz.pl
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu
Jadwiga Tarnowska

dodatkowo otrzymali nagrody rzeczowe
w postaci strażackich mundurów koszarowych (miejsce I-II) oraz strażackich rękawic specjalnych (miejsce III).
Kolejność miejsc i punktacja po dwóch
konkurencjach i ich zsumowaniu przedstawiała się następująco:

8. OSP Gadzowice …….
9. OSP Pilszcz …………

GRUPA „A” - męskie drużyny pożarnicze
1. OSP Bliszczyce II …… 110,97 pkt.
2. OSP Dzierżysław …… 111,05 pkt.
3. OSP Baborów ……… 112,05 pkt.
4. OSP Bliszczyce I …… 112,63 pkt.
5. OSP Babice ………… 113,22 pkt.
6. OSP Bogdanowice…... 116,30 pkt.
7. OSP Raków ………… 118,68 pkt.

120,55 pkt.
136,21 pkt.

GRUPA „C” - kobiece drużyny pożarnicze
1. OSP Baborów………. 126,86 pkt.
2. OSP Dzierżysław …… 130,43 pkt.
3. OSP Raków………… 138,96 pkt.
4. OSP Bogdanowice …. 141,39 pkt.
5. OSP Pilszcz………… 145,78 pkt.
6. OSP Lisięcice………. dyskwalifik.
7. OSP Nowa Cerekwia.. dyskwalifik.
Wyniki Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych – KIETRZ 07.09.2013
r. podano w tabelach.
Zbigniew Litwinowicz

Gmina Kietrz
W dniu 1 września 2013 roku w miejscowości Nowa Cerekwia odbyły się
Miejsko Gminne Dożynki, zrealizowane w ramach operacji „Świeto Plonów w Gminie Kietrz”.

Święto Plonów
w Gminie Kietrz
Uroczystość rozpoczął przemarsz korowodu dożynkowego z placu przy świetlicy wiejskiej do kościoła parafialnego
pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła. Procesję dożynkową poprowadził proboszcz
parafii ks. Marcin Sychterz. W tegorocznym Święcie Plonów zaprezentowano
korony dożynkowe wykonane przez
mieszkańców: Nowej Cerekwi, Dzierżysławia, Kozłówek, Pilszcza, Rogożan, Ściborzyc Wielkich i Wojnowic. Po uroczystej
sumie dziękczynnej korowód dożynkowy
przemieścił się na boisko sportowe, gdzie
rozpoczęła się Gala Dożynkowa. Starostowie dożynek Jolanta Karwacka i Krzysztof
Głogiewicz wręczyli chleb Józefowi Mateli Burmistrzowi Kietrza, który następnie
przekazał go przedstawicielom grup zawodowych oraz mieszkańcom wsi Nowa
Cerekwia. Grupę przyjmującą chleb reprezentowali Sylwia Karbowy i Tomasz
Watras. Po okolicznościowych przemówieniach, wręczono nagrody książkowe
dla rolników z naszej gminy. Za osiągnię-

cie wysokich wyników w produkcji rolnej
nagrody otrzymali następujący rolnicy:
Elżbieta i Ryszard Ludwikowscy z Nowej
Cerekwi, Urszula i Tadeusz Głogiewicz z
Nowej Cerekwi, Elżbieta i Edward Leńczak z Nowej Cerekwi, Jolanta i Zbigniew
Karwaccy z Nowej Cerekwi, Marian Dykacz z Ludmierzyc, Bogusława Jamielucha z Rogożan, Anna i Józef Rak ze Ściborzyc Wielkich, Edyta i Edward Leszczyńscy
z Wojnowic, Krystyna i Mieczysław Sęga
z Nasiedla, Irena i Dariusz Zajada z Lubotynia, Mariola i Józef Szczombrowscy
z Dzierżysławia, Ewa i Krzysztof Lewocz
z Rozumic, Ewa i Marcin Żychoń z Kozłówki, Weronika i Władysław Żłobiccy z
Gniewkowic, Antoni Buczyński z Pilszcza.
Nagrody książkowe zostały wręczone
również pracownikom jednostek rolniczych z terenu Gminy Kietrz, wśród których znaleźli się: Stanisław Czemeryński z
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Nowej Cerekwii, Jarosław Kowalski z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Chróście-

Gala Sportu Szkolnego
Dnia 07.10.2013r. w Miejskim Ośrodku
Kultury w Kietrzu odbyło się sportowe
podsumowanie za rok szkolny 2012/2013
sportowego współzawodnictwa szkół
i gmin powiatu głubczyckiego. Rzadko
zdarza się aby szkolna impreza zgromadziła tylu znamienitych gości. Obecni
byli: Poseł na Sejm RP Prezes Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego –
Andrzej Buła, Starosta Głubczycki – Józef
Kozina, Burmistrz Baborowa – Elżbieta
Kielska, Burmistrz Głubczyc – Jan Krówka, Burmistrz Kietrza – Józef Matela, Z-ca
Burmistrza Kietrza – Jacek Karpina, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, koordynatorzy sportu szkolnego.
Wyniki współzawodnictwa za rok
szkolny 2012/13
Szkoły podstawowe:
1. SP nr 1 Głubczyce
2. SP nr 2 Głubczyce
3. Zespół Szkół Baborów
Gimnazja:
1. Gimnazjum Kietrz
2. Gimnazjum Baborów
3. Gimnazjum nr 1 Głubczyce
Szkoły ponadgimnazjalne:

1. Zespół Szkół Mechanicznych Głubczyce
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Głubczyce
3. Zespół Szkół w Kietrzu
Najlepsi uczniowie sportowcy
Szkoły podstawowe:
1. Dominika Nowak – SP nr 2 Głubczyce
2. Justyna Bęś – ZSP Nowa Cerekwia
3. Maciej Mateusz – SP nr 2 Głubczyce,
Kordian Kobulnik – SP nr 2 Głubczyce
Gimnazja:
1. Karolina Kądzioła – ZS Kietrz
2. Natalia Urbańska – Gimnazjum Lisięcice
3. Rafał Pohl – Gimnazjum Baborów
Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Jolanta Szymonek – ZS Mechanicznych
Głubczyce
2. Izabela Adamus – ZS Mechanicznych
Głubczyce
3. Paulina Hnatyszyn – ZS Kietrz
Wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Nagrodzeni
upominkami zostali również zwycięzcy
kategorii indywidualnej. W swoim wystąpieniu Poseł Andrzej Buła podziękował
wszystkim za ogromne zaangażowanie w
realizacji zadań sportu szkolnego.
Marian Węgrzynowicz

lowie, Agnieszka Komorowska z Banku
Spółdzielczego w Kietrzu, Bogdan Łaba
z Kombinatu Rolnego w Kietrzu, Sławomir Kwiatkowski z Kombinatu Rolnego w
Kietrzu, Eugieniusz Wąchała z Kombinatu
Rolnego w Kietrzu.
Za szczególne zaangażowanie i wkład
pracy w realizację projektów w ramach
konkursu Aktywna Wieś w 2012 roku nagrody książkowe otrzymali: Danuta Rudnicka Lider Odnowy Wsi Pilszcz, Stanisław
Głowacki Lider Odnowy Wsi Wojnowice,
Jacek Kopaniecki Sołtys wsi Nasiedle. Ponadto nagrodę otrzymał Pan Krzysztof
Czarnuszka Sołtys wsi Ściborzyce Wielkie
za wkład pracy i trud włożony w organizację ubiegłorocznych Miejsko Gminnych Dożynek.
Cześć artystyczną niedzielnej imprezy rozpoczął występ dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej oraz ze Szkoły
Podstawowej z Kietrza, które zaprezentowały program nawiązujący do Święta
Plonów. Grupa taneczna oraz mażoretki
działające przy Miejskim Domu Kultury
w Kietrzu przedstawiły ciekawy układ
choreograficzny. W tym dniu w ramach
promocji Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” i MAS Opavsko Projektu Współpracy pod nazwą „Dobrawa i
Mieszko 1000 lat wspólnej historii polsko
czeskiej” wystąpił teatr „Tradycja” działający przy Zespole Szkół Mechanicznych
w Głubczycach. Niedzielne popołudnie
umilił koncert chóru „Cerekwianki”, który
na co dzień działa przy miejscowym Wiejskim Domu Kultury. Jak co roku z okazji

tego święta przeprowadzony został konkurs koron dożynkowych. Konkurs miał
charakter otwarty i brało w nim udział
siedem zgłoszonych koron z terenu Gminy Kietrz. Komisja w składzie: Jadwiga
Tomala – przewodnicząca komisji, Marianna Jabłońska i Iwona Lachowicz –
Dąbkowska dokonała oceny koron i przyznała następujące nagrody rzeczowe:
I nagrodę rzeczową (sprzęt AGD o wartości 600 zł) otrzymała korona wykonana
przez sołectwo Kozłówki,
II nagrodę rzeczową (sprzęt AGD o
wartości 500 zł) otrzymała korona wykonana przez sołectwo Nowa Cerekwia,
III nagrodę rzeczową (sprzęt AGD o
wartości 400 zł) otrzymała korona wykonana przez sołectwo Wojnowice
Pozostałe korony zostały wyróżnione
nagrodami rzeczowymi o wartości 300 zł.
W programie lwowskiej biesiady wystąpił zespół „Ta joj” oraz kapela podwórkowa „Lewiniacy” z Lewina Brzeskiego.
Do późnych godzin nocnych publiczność bawił zespół „Reedox”. Oprócz sceny
głównej uczestnicy tegorocznych dożynek mogli obejrzeć kilka wystaw: wystawę sprzętu rolniczego przygotowaną
przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną
w Nowej Cerekwi, Kombinat Rolny z Kietrza oraz firmę Agro-Eko z Kietrza. Wystawę płodów rolnych przygotowaną przez
Ogródki Działkowe z Kietrza „Welur” i
„Zgoda” oraz naszych sąsiadów z Czeskich Stepankovic.
Dorota Kaczmar
„Świeto Plonów w Gminie Kietrz” zostało zrealizowane w ramach operacji
współfinansowanej ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
która odpowiada warunkom przyznania
pomocy w zakresie małych projektów w
ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.

Dzień Seniora
21 września o godz.17:00 w Miejskim
Domu Kultury odbyło się spotkanie z
okazji Dnia Seniora. Na zaproszenie klubu seniora „Wrzos” oraz Miejskiego Domu
Kultury w Kietrzu przybyli seniorzy z Pilszcza, z Dzierżysławia, z klubu seniora
„Magnolia” z Kietrza oraz Baborowa. W tej
jakże ważnej dla seniorów uroczystości
uczestniczył również Burmistrz Kietrza
Pan Józef Matela oraz panie z kietrzańskiego Caritasu. Były życzenia, kwiaty i
toasty. Seniorzy świętowali swój dzień do

późnych godzin wieczornych przy dźwiękach muzyki, śpiewie i wesołej zabawie.
Zuzanna Zapotoczna
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SPORT
Stadion GLKS-U w Kietrzu gościł największą imprezę piłkarską w swojej krótkiej historii. 30.09 2013 odbył się tutaj Finał
Wojewódzki Piłkarskiego Turnieju o Puchar Donalda Tuska.

Turnieju o Puchar
Donalda Tuska
Startowały w nim 24 zespoły wyłonione z eliminacji wojewódzkich. Rozgrywki
zostały poprzedzone uroczystym otwarciem zawodów, w którym uczestniczyli
zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Prezes Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego ,,Opolskie” - Andrzej Buła,
Sekretarz Generalny Zarządu Głównego SZS w Warszawie Dariusz Abramuk,

Puchar Gór
Świetokrzyskich 2013
Kolejny sukces uczniów ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Głubczycach.
W dniach 26-29.09.2013r. odbył się w
Suchedniowie pierwszy w tym sezonie
badmintonowym 2013/2014 turniej z
serii GRAND PRI X o nazwie „Puchar Gór
Świętokrzyskich”, w którym udział wzięło
około 400 zawodników z 8 państw (Polska, Bułgaria, Litwa , Łotwa, Białoruś, Rosja,
Czechy, Ukraina). Nasi uczniowie z SMS-u

wypadli bardzo dobrze podczas tegorocznego „Pucharu” a w szczególności Przemysław Szydlowski i Katarzyna Kutacha w kategorii juniora wygrywając turniej w grach
deblowych, Przemek dodatkowo w grze
mieszanej zajął drugie miejsce.
Warto podkreślić, że uczniowie klasy
drugiej rozpoczynają dopiero od tego
sezonu grać w kategorii U 19 (do lat 19).
Ponadto nasi pierwszoklasiści też zajęli

przedstawiciel ministerstwa sportu Maciej Pliszka, Przewodniczący Komisji
Sportu Sejmiku Wojewódzkiego Janusz
Trzepizur, Starosta Głubczycki Józef Kozina, Burmistrz Kietrza Józef Matela oraz
Z-ca Burmistrza Jacek Karpina
Wyniki zawodów:
Dziewczęta – grupa młodsza
1. Zespół Szkół Nr 1 Z O.S – Brzeg
2. UKS Biała Nyska/Sidzina
miejsca na podium, a w szczególności Dawid Mazur w trzech kategoriach (singiel,
debel i mixt) zajął 3 miejsce. Rokowania
naszych badmintonistów z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Głubczycach są
bardzo obiecujące na najbliższy sezon.
Widać, że zawodnicy pracowicie spędzili
tegoroczne wakacje, solidnie pracując, o
czym świadczy wysoki poziom, jaki zaprezentowali na tym turnieju.
Medaliści SMS Głubczyce :
l Gra Pojedyncza Juniorów Młodszych
– 3 miejsceDawid Mazur
l Gra Podwójna Juniorów Młodszych
– 3 miejsce Dawid Mazur / Mirga
Robert
l Gra Podwójna Juniorek Młodszych

Wojewódzki Zlot
Rowerowy
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w
Pietrowicach w dniach 20-222.09.2013
r. odbył się po raz dziewiąty Wojewódzki Rowerowy Zlot Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych. W pietrowickim szkolnym schronisku młodzieżowym spotkało się 50 uczestników. Celem zlotu było
upowszechnienie krajoznawstwa i turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku dzieci i młodzieży, podsumowanie tygodnia turystyki szkolnej oraz
promocja tras rowerowych i ziemi głubczyckiej i Republiki Czeskiej.
W programie Zlotu przewidziano:konkurs krajoznawczy o Opolszczyźnie,
tor sprawnościowy, sztafeta rowerowa,
żółwia jazda rowerem, konkurs piosenki
turystycznej przy ognisku oraz zaliczenie
wybranych tras rowerowych, które były
zróżnicowane pod względem trudności.
Swoją obecnością zlot rowerowy
uświetnili: Burmistrz Głubczyc Jan Krówka, zastępca Burmistrza Głubczyc KaBezpłatny miesięcznik „Rzecz Powiatowa” – Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Głubczyckiego.
Wydawca : Starostwo Powiatowe w Głubczycach. Redaguje zespół: Janusz Kaczmarek – Branice,
Jan Wac – Głubczyce, Aneta Kopeczek - 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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3. PSP 9 K-K Cerekwianki
Chłopcy- grupa młodsza:
1. UKS SAP- Brzeg
2. PSP Nr 9 K-Kożle
3. SP Nr 4 Praszka
Grupa starsza:
1. Cerekwianki Polska Cerekiew
2. UKS Biała Nyska/Sidzina
3. ZS Nr 1 ZOS – Brzeg
Grupa Starsza:
1. Dziesiątka Nysa
2. Siódemka Opole
3. Dwójka Namysłów
Reprezentujący nasz powiat drużyna
Orlikowców Kietrz zajęła IV miejsce.
Zaproszeni goście w podsumowujących wystąpieniach podkreślali ogromne
zaangażowanie środowiska kietrzańskiego w organizację i przeprowadzeniu zawodów.
Marian Węgrzynowicz

l

l

l

l

– 3 miejsce Marta Broszko/Monika Mazur
Gra Mieszana Juniorów Młodszych
– 3 miejsce Dawid Mazur/Słomba Katarzyna
Gra Podwójna Juniorów
– 1 miejsce Przemysław Szydłowski/
Mateusz Biernacki
Gra Podwójna Juniorek
– 1 miejsce Katarzyna Kutacha / Joanna Stanisz
– 3 miejsce Aleksandra Białek / Katarzyna Gruszka
Gra Mieszana Juniorów
– 2 miejsce Przemysław Szydłowski/
Joanna Stanisz
trener
Zbigniew Serwetnicki

zimierz Bedryj, sekretarz Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
Zofii Kłos, starszy wizytatora Kuratorium
Oświaty w Opolu Piotra Dańkowskiego,
dyrektor BGŻ Głubczyce Maciej Kuźnik.
Koordynatorem Zlotu był dyrektor Zespołu Szkól w Pietrowicach Bogdan Kulik
Puchar Opolskiego Kuratora Oświaty:
otrzymali za I miejsce Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1 w Głuchołazach, za II
miejsce Publiczne Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Pietrowicach a za III miejsce Zakladni Skola z Krnova. Nagroda specjalna
dla najlepszego wychowawcy trafiła do
rąk Tomasza Małegojurka nauczyciela
Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach.
Organizatorami byli: Oddział Polskiego
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,
Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski w Opolu, Bank BGŻ oddział Głubczyce oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe
przy ZS w Pietrowicach.
W programie Zlotu przewidziano:konkurs krajoznawczy o Opolszczyźnie,
tor sprawnościowy, sztafeta rowerowa,
żółwia jazda rowerem, konkurs piosenki
turystycznej przy ognisku oraz zaliczenie
wybranych tras rowerowych, które były
zróżnicowane pod względem trudności.
red. Krystyna Zapotoczna

