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Majowe uroczystości

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej przypadajacy 2 maja 
rozpoczął obchody świąt i rocznic, które w Głubczycach zostały uczczone 
uroczystościami pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego. Zebrały się tam wła-
dze samorządowe, radni powiatowi i miejscy, kombatanci, poczty sztan-
darowe, harcerze, dzieci i młodzież, nauczyciele, służby mundurowe,  
a także przedstawiciele firm i instytucji działających w naszym powiecie. 

wiciele samorządu. Odprawiona została 
Msza Święta, po zakończeniu której prze-
maszerowano pod pomnik św. Floriana, 
gdzie złożono kwiaty, nastepnie wszyscy 
udali się do znajdującej się w ratuszu sali 
Pod Aniołami. Tam miały miejsce uroczy-
ste przemówienia i wręczenie odznaczeń. 
Strażakom pełniącym odpowiedzialną 
i niebezpieczną służbę,  życzono, żeby 
wracali tyle razy ilekroć wyjeżdżają do 
akcji.

68 Rocznicę zakończenia II wojny świa-
towej uczczono 8 maja podczas apelu 
zorganizowanego przez Komendę Huf-
ca ZHP. W gronie przybyłych na tę uro-
czystość gości, znaleźli się kombatanci, 
których szczególnie ciepło przywitał, 
prowadzący apel, Komendant Ryszard 
Kańtoch. W wygłoszonym przemówieniu 
Burmistrz Głubczyc Jan Krówka podkre-
ślił ogrom strat ludzkich i materialnych, 
będących efektem działań wojennych. W 
ich wyniku co szósty Polak stracił życie. 
Mówił o polskich żołnierzach walczących 
na wszystkich frontach II wojny świa-
towej. Burmistrz wspomniał zmarłych 
kombatantów; szczególnie tych którzy 
odeszli niedawno, jak płk Zygmunt Tu-
rzański, czy por. Józef Maćków. Podczas 
apelu Pani Amelia Mamczar została od-
znaczona Krzyżem Pamięci Ofiar Bande-
rowskiego Ludobójstwa za czynny udział 
i wsparcie w upamiętnieniu ofiar. „I tak 
się właśnie kończy świat…nie hukiem 
ale skomleniem”. Niech słowa poety Tho-
masa S. Eliota, zapisane po zakończeniu 
wojny, zapadną w pamięć szczególnie 
pokoleniom, którym szczęśliwie nie dane 
było zetknąć się z okrucieństwem wojen-
nej zawieruchy.

Redakcja.

W okolicznościowym przemówieniu 
Komendant Hufca ZHP Ryszard Kańtoch, 
przedstawił historię kształtowania się 
polskich barw państwowych. Zaznaczył, 
że barwy te będące powodem dumy, 
winny być otoczone szczególnym sza-
cunkiem. Zwrócił uwagę na fakt, że biało 
czerwona flaga, łopoce na masztach w 
wielu miejscach całego świata, począw-
szy od siedzib najważniejszych organiza-
cji, po wierzchołki najwyższych szczytów 
na wszystkich kontynentach. Dzień Flagi 
RP jest młodym świętem przebiegają-
cym dość niepostrzeżenie. Warto jed-
nak zaobserwować jak obchodzony jest 
ten dzień chociazby w Stanach Zjedno-
czonych. Być może oprócz podniosłych 

chwil, potrzebna jest nam pewna doza 
radości i spontaniczności, która mogłaby 
pomóc w spopularyzowaniu tego dnia. 

Nazajutrz Mszą Świętą rozpoczęto 
obchody upamiętniające 222 rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Później 
podczas uroczystego apelu głos zabrał 
Starosta Głubczycki Józef Kozina. Podkre-
ślił, że uchwalenie Konstytucji było wiel-
kim dziełem naprawy, chylącego się ku 
upadkowi państwa. Następnie na kanwie 
wydarzeń sprzed ponad dwóch stuleci, 
odniósł się do teraźniejszości.

– Dzisiejsza  222 rocznica uchwalenia 
konstytucji, skłania nas do refleksji i zadu-
my. Każdy z nas, Polaków musi sobie od-
powiedzieć na pytania, czy zależy mu na 
ojczystym kraju, na tradycji, dokonaniach 
naszych przodków, kulturze i patriotyzmie? 
Czy w głębi serca każdego z nas tkwi miłość 
do ojczyzny, naszych małych ojczyzn bez 
względu na trudności i problemy? Czy wy-
kazujemy determinację w tym, aby przeka-
zać młodemu pokoleniu należytą wiedzę i 
prawdę o naszej ojczyźnie? O dokonaniach 
wszystkich ludzi bez względu na przynależ-
ność polityczną, którym zależało na Polsce, 
naszej ojczystej ziemi, bohaterach walk o 
jej niepodległość na przestrzeni dziejów od 
zarania Polski. Czy też wolimy brak odpo-
wiedzialności za słowa, za ich kłamliwość, 
ubrudzenie pomówieniami niczym Ci, 
którzy nie zgadzali się na wprowadzenie 
reform Sejmu Wielkiego, doprowadzając 
do rozbiorów naszej Rzeczpospolitej. Czy 
każdy z nas okazuje miłość do ojczyzny wg 
wskazań wielkiego Polaka Ojca św. Jana 
Pawła II, dzisiaj będącego już w gronie 
świętych „Wolności nie można tylko posia-
dać, nie można jej zużywać, trzeba ją stale 
zdobywać i tworzyć”. Mamy ją więc tworzyć 
i zdobywać dla dobra wspólnego ojczyzny 
i jej społeczności, a nie szafując pojęciami 
Bóg, Honor, Ojczyzna, Naród, Rodzina, tyl-
ko w celu doprowadzenia do podziału nas 
Polaków jak i osiągnięcia partykularnego, 
politycznego celu. Zauważono to już w 
czasie Sejmu Wielkiego, jak również w 1923 
roku kiedy Władysław Rabski pisał „Przed 
kilku dniami najwybitniejsi przedstawi-

ciele kościoła i nauki polskiej, akademie i 
uniwersytety ogłosiły odezwę, zaklinając 
naród, aby zgasił pochodnie wojny domo-
wej i wyplenił z duszy jad nienawiści. Nigdy 
jeszcze od czasów zmartwychwstania Pol-
ski rtęć w termometrze nienawiści partyj-
nej nie stała tak wysoko, jak dziś. To już nie 
podniecenie, lecz furia, nawet życie rodzin-
ne jest zatrute, nawet w kręgu lampy do-
mowej padają słowa jak kamienie. Gdzie-
kolwiek ludzie gromadzą się do wspólnej 
pracy, słychać syczenie gadów. W biurach, 
szkołach, warsztatach wszędzie zgrzyta zę-
bami szatan judziciel.” Czy te słowa dzisiaj 
w Polsce, będącej we Wspólnocie Europej-
skiej, się zdezaktualizowały ?

Jako naród mamy szansę trwać przez 
dalsze wieki , jeżeli wyrzucimy z siebie wa-
śnie, jeżeli wszystkim nam zależeć będzie 
na rozwoju Polski, na rozwoju każdego 
skrawka ziemi na którym żyjemy. Na prze-
strzeni wieków potrafiliśmy się jednoczyć 
w siłę, powstawać ze zgliszczy, zapominać 
o urazach i wzajemnych, wyrządzonych 
sobie krzywdach. Potrafimy być też tacy, 
jak pisze cytowany przeze mnie Włady-
sław Rabski. Biorąc udział w dzisiejszym 
święcie, składamy hołd naszej Ojczyźnie i 
przodkom, którzy walczyli o to, żebyśmy 
bez przeszkód mogli uczestniczyć w takich 
uroczystościach.

Po wystąpieniu starosty, poszczególne 
delegacje złożyły  kwiaty pod pomnikiem. 
Obchody uroczystości zorganizowanej 
przez Komendę Hufca ZHP zakończyły się 
przy dźwiękach orkiestry dętej.

4 maja obchodzono w Głubczycach 
Dzień Strażaka. Na tę uroczystość przyby-
li, strażacy ochotniczych jdnostek straży 
pożarnej z całego powiatu, funkcjona-
riusze PSP w Głubczycach oraz przedsta-

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, życzymy naszym najmłodszym mieszkańcom, 
dużo radości, zdrowia, rodzinnego ciepła, chęci do poznawania świata poprzez zabawę i naukę 

oraz bezpiecznych i udanych wakacji. 
       

Starosta Głubczycki Józef Kozina
Wicestarosta Piotr Soczyński

Wójt Gminy Branice Maria Krompiec
Burmistrz Głubczyc Jan Krówka
Burmistrz Kietrza Józef Matela
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– Ta jakość daje większe możliwości diagnostycznej - 
mówi zastępca dyrektora ds medycznych, doktor Szy-
mański – jeżeli jest większa rozdzielczość aparatu, to widać 
najdrobniejsze zmiany, które w poprzednich generacjach 
sprzętu były niewidoczne. 

System szpitalnego sprzętu endoskopowego posiada 
pełną dokumentację i archiwizację badań. Oznacza to że 
badania oprócz opisu mają dokumentację fotograficzną, 
a także nagranie filmowe. Tak bogate dane dają lepszy 
obraz chirurgowi, szczególnie gdy przed operacją już 
wiadomo czego można się spodziewać, jakie zmiany na-
stąpiły , jak one wyglądają. 

Aparatura do endoskopii znajdująca się w szpita-
lu jest udostępniana przez firmę, która wygrała kon-
kurs na świadczenie usług wraz z dostarczeniem 
sprzętu. Takie rozwiązanie wykorzystuje wiele szpitali  
i jest to tzw. outsourcing usług. Czas oczekiwania na ba-

Kalendarium imprez Miejskiego Ośrodka Domu Kul-
tury w Głubczycach
MAJ 
23.05 – Festiwal Powiatowy
24.05 – KINO Ralph Demolka
25.05 – Olimpiada Przedszkolaka
27.05 – Konkurs Teatralny Festiwal Powiatowy
28.05 – Zakończenie Festiwalu Powiatowego

CZERWIEC
4.06 – Kampania informacyjna nt segregacji śmieci
7.06 – KINO „Syberiada polska”
12.06 – Rozdanie nagród dzieciom w konkursie nt Se-
gregacji śmieci
21.06 – Zakończenie roku szkolnego przedszkolaków 
(1)
26.06 – Zakończenie roku szkolnego przedszkolaków 
(2)
28 06– KINO „Kochankowie z księżyca”
LIPIEC
12.06 – KINO „Nieobliczalni”

Dnia 30 kwietnia br. o godz. 17.00 w miejscowości 
Jezdkovice za Opavą w Republice Czeskiej wystąpiły 
głubczyckie zespoły: wokalno-instrumentalny MARIEL 
oraz teatr TRADYCJA Zespołu Szkół Mechanicznych w 
Głubczycach. Zaprezentowany dla czeskiej społeczności 
program kabaretowo-muzyczny w reżyserii Marii Farasie-
wicz przypadł do gustu naszym południowym sąsiadom, 
którzy żywiołowo reagowali, włączyli się do wspólnej za-
bawy i nagrodzili gromkimi brawami nasze zespoły. Była 
to swoista lekcja międzynarodowej integracji, a życzli-
wość i gościnność mieszkańców Jezdkovic ze starostką 
Vierą Burdovą na czele urzekły występujących. 

Impreza ta została zorganizowana w ramach czesko
-polskiego projektu Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż 
Dobrej Ziemi” i okręg Jezdkovice. Jej koordynatorem ze 
strony polskiej jest Elżbieta Pawula. Projekt ten dotyczy 
ponad 1000-letniej czesko-polskiej historii, a dokładnie 
historycznego wydarzenia, jakim były zaślubiny polskie-
go księcia Mieszka I  z czeską księżniczką Dobravką w II 
połowie X wieku. 

Program obchodów 
Dni kietRZa 2013
Piątek 7.06.
18.00 – Uroczysta sesja rady miejskiej w Kietrzu

Sobota 8.06.
10.00 – VII półmaraton Kietrz–Rohov
13.00 – Wręczenie nagród uczestnikom półmaratomu
14.00 – VI edycja biegu dla dzieci ,,Będziemy maratoń-

czykami”
16.00 – Prezentacje artystyczne dzieci, młodzieży i do-

rosłych z miejskiego domu kultury w Kietrzu
19.00 – Koncert zespołu  „Elvis Presley Revival Band“ – 

cover
20.30 – Koncert  zespołu  „Bethel” – reggae
22.00 – Koncert zespołu „JGL” – cover zespołu „Dżem”
23.30 – Koncert zespołu „Tina Turner Band” – cover 

imprezy towarzyszące 
12:00 – Wieki mecz przyjaciół piłki nożnej – stadion 

miejski w Kietrzu (akcja ogólnopolska)
15:00 – Oleffka Graffiti Jam – stadion miejski

niedziela 9.06.
11:00 – Uroczysta msza św. w kościele pod wezwa-

niem św. Tomasza w Kietrzu
15:00 – Przemarsz korowodu żywej lekcji historii z ryn-

ku do parku czterech żywiołów
15:15 – Polsko-czeski spektakl teatralny pt. „Zaślubiny 

Mieszka i Dobrawy”
16:30 – Pokaz bractwa rycerskiego „Drengowie znad 

górnej Odry”, pokaz walk średniowiecznych, 
tańców, życia obozowego  

17:30 – Biesiada Lwowska – koncert zespołu „TA JOJ” 

UWaGa!
Oto najnowsza oferta edukacyjna ZSM w Głubczycach 
(innowacja pedagogiczna) :
l Liceum ogólnokształcące artystyczne (teatr, taniec, 

muzyka, plastyka ),
l Liceum ogólnokształcące sportowe (piłka nożna, siat-

kówka, koszykówka),
l Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne, 

nowy sprzęt endoskopowy

dania gastroskopem to ok. 2–3 tygodnie i ok. 2–3 mie-
sięcy trzeba poczekać na kolanoskopię. 

Redakcja

Czesko-polska 
współpraca

Od 8maja Szpital w Głubczycach dysponuje sprzętem endoskopowym, dzięki któremu można wy-
konywać badania gastroskopii i kolanoskopii. endoskop obrazowany jest wiązką światła w najwyż-
szej rozdzielczości HD

Finałowe uroczystości projektu odbyły się 8 maja w 
Hradcu nad Moravicą k. Opavy w malowniczej, histo-
rycznej scenerii średniowiecznego zamku. Tam też w 
ponad 3-godzinnej inscenizacji w rolę Mieszka wcielił się 
aktor teatru TRADYCJA ZSM – Mietek Zając, a jego świtę 
dworską, obok licznej grupy Czechów, stanowili młodsi 
koledzy z teatru: Michał Bezpalko i Michał Salawa. Z kolei 
dzieci ze szkoły podstawowej w Bogdanowicach, Dzier-
żysławiu i Uciechowicach znalazły się wśród grup skła-
dających hołd i podarki młodej parze. Wszyscy występu-
jący zaprezentowali się w historycznych kostiumach. 

Uroczystości weselnej towarzyszył średniowieczny 
jarmark, prezentacja starodawnego rzemiosła, degu-
stacja pokarmów z tej odległej epoki i ciekawe wystę-
py artystyczne nawiązujące do jakże odległych czasów, 
trwające niemal do wieczora.

To wielka impreza czesko-polskiego projektu, na któ-
rą przybyli zainteresowani z odległych zakątków Czech 
i Polski. Zorganizowana została przez Okręg Opavski 
i Lokalną Grupę Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” z 
Kietrza, a przyświecał jej cel nie tylko integracyjny, ale 
przede wszystkim edukacyjny, zwłaszcza dla dzieci i 
młodzieży poznającej wspólną historię i kulturę obu na-
rodów, połączonych niegdyś dzięki małżeństwu Mieszka 
i Dobravki, które dało początek chrześcijaństwu w Pol-
sce, jak i dynastii królewskiej z Bolesławem Chrobrym – I 
królem Polski. 

Uroczystości w Hradcu to ciekawe przeżycie i do-
świadczenie dla wszystkich przybyłych tego dnia na 
wzgórze zamkowe, a występy przedstawicieli Powiatu 
Głubczyckiego w Czechach to swoista promocja nasze-
go regionu. 

Z wiadomości TV Głubczyceá
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Rzecz Powiatowa – Mamy już co prawda miesiąc maj, ale 
czy mógłby pan opowiedzieć o najważniejszych przedsię-
wzięciach realizowanych przez Gminę Głubczyce w bieżą-
cym roku?

Jan krówka – Budżet gminy w 2013 r. nie przewiduje 
tak wielu inwestycji jak w latach poprzednich. Wiąże się 
to m.in. z mniejszymi środkami, jakie gmina otrzymuje 
z budżetu państwa. Dlatego w bieżącym roku przede 
wszystkim chcemy dokończyć prace związane z rewi-
talizacją centrum, które zostały przerwane w związku 
z odkryciami archeologicznymi. Z tego co wiem to na-
ukowcy zakończyli już badania i prace remontowe będą 
mogły zostać sfinalizowane – mam tu na myśli Plac Józe-
fa, ulicę klasztorną i zarys Bramy Grobnickiej. Planujemy 
też remont ulicy Morawskiej. W tym przypadku czeka-
my na uwolnienie środków z rezerw poprzetargowych. 
Dokończymy modernizację kanalizacji w Bernacicach, 
na co otrzymaliśmy dofinansowanie z Agencji Nierucho-
mości Rolnych Skarbu Państwa. Finalizujemy również 
inwestycję wodociągową w Lwowianach, gdzie do nie-
dawna funkcjonowało stare ujęcie wody i był problem z 
utrzymaniem jej odpowiedniej jakości. Przygotowujemy 
też dokumentację pod dużą inwestycję wodociągową w 
Głubczycach. Idzie o instalację nowoczesnej hydroforni 
i zbiornika wyrównawczego, który będzie zabezpieczał 
stany wody dla ośmiu miejscowości.  Ważnym krokiem 
będzie uchwalenie studium uwarunkowań dla gminy 
oraz miejscowych planów zagospodarowania. Są to 
ważne kwestie, ponieważ mają nas dobrze przygoto-
wać na nabór środków unijnych w latach 2014 – 2020.  
Dofinansowania ze środków  UE  sięgają 85 % kosztów 
realizacji projektów, dlatego tak ważne jest odpowied-
nie przygotowanie do ich absorpcji. Przypomnę, że 
Gmina Głubczyce była kilkukrotnie wyróżniona przez 
władze wojewódzkie, za dobre wykorzystanie środków 
zewnętrznych.

R.P. – Zapowiadano również budowę obwodnicy Głub-
czyc, a zimą ważyła się sprawa budowy lodowiska. Jaki jest 
los tych przedsięwzięć?

J.k. – Na budowę obwodnicy został ogłoszony przetarg 
przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Opolu, ale z racji tego, 
że jest to jedna z największych obecnie inwestycji drogo-
wych na opolszczyźnie, to firmy, które stanęły do prze-
targu,  ostro walczą o kontrakt na jej realizację. Okazało 
się przy tym, że istnieją pewne nieścisłości w złożonych 
ofertach, stąd rozstrzygnięcie przetargu przesunięto na 
lipiec tego roku. Następnie zostanie podpisana umowa 
z wykonawcą i myślę, że jeszcze w lipcu, najpóźniej w 
sierpniu ruszą prace budowlane. My z niecierpliwością 
czekamy na budowę tej drogi, bo w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie są usytuowane tereny inwestycyjne. Będzie 
to bardzo dobra lokalizacja, bo jest to teren płaski w po-
bliżu głównego punktu zasilania energetycznego oraz 
wysokociśnieniowej nitki gazu, co daje możliwość szyb-
kiego przyłączenia tych mediów. Zdajemy sobie sprawę, 
że samo przygotowanie tak rozległego terenu inwesty-
cyjnego nie gwarantuje od razu napływu przedsiębior-
ców, ale Głubczyce dotychczas nie mogły zaoferować 
tak dogodnych obszarów pod inwestycje.
Sprawa lodowiska przedstawia się następująco. Otóż 
w minionym roku, na wniosek Komisji Sportu, zapisali-
śmy kwotę 350 tyś zł na budowę lodowiska w ramach 
programu „biały orlik”, ogłoszonego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Niestety okazało się, że firmy dostar-
czające i montujące agregaty oraz instalacje, znacząco 
podniosły ceny, dlatego koszty budowy takiego obiektu 
w ciągu roku wzrosły o około 200 tys. My nie mogliśmy 
sobie pozwolić na dodatkowy wydatek w takiej kwocie 
i musieliśmy się wycofać z projektu. Natomiast w tego-
rocznych programach ministerialnych nie przeznaczono 
już pieniędzy na dofinansowanie takich projektów.

Wywiad z Burmistrzem 
Głubczyc Janem krówką

R.P. – Budynek dworca PKP idzie na sprzedaż, a ośrodek w 
Pietrowicach czeka na dzierżawcę. Czy pojawili się już ofe-
renci i czy gmina ma koncepcję, co zrobić w przypadku ich 
braku?

J. k. – Zdecydowaliśmy się przejąć budynek dworca od 
PKP, ponieważ te przez dwa lata bezskutecznie stara-
ły się go sprzedać. W tym czasie budynek niszczał i nie 

nazjum nr 1. Jego efektem 
jest powstanie przyszkolnej 
orkiestry. Te mniejsze projekty 
oprócz aspektów kulturowych 
i edukacyjnych, mają również 
pewne wymierne korzyści w 
postaci zakupu sprzętu wyko-
rzystywanego w trakcie trwa-
nia projektu, który później 
zostaje na wyposażeniu na-
szych placówek kulturalnych 
i oświatowych. Najbliższym 
projektem, będzie Festyn Gór-
nośląski, który odbędzie się  
w Głubczycach.

R.P. – Malejąca liczba mieszkańców województwa opol-
skiego dotyka również Gminę Głubczyce. Czy są już jakieś 
konkretne działania, na szczeblach centralnym i lokalnym, 
które maja zahamować tą tendencję?

J.k. – Jeżeli uda się wpisać utworzenie Specjalnej Stre-
fy Demograficznej do Regionalnego Programu Rozwo-
ju Operacyjnego województwa opolskiego, a wszystko 
wskazuje, że tak będzie, to na ten cel zostaną przezna-
czone specjalne środki finansowe. Rozwiązanie proble-
mów demograficznych mogą wesprzeć dwa czynniki. 
Jednym z nich jest budownictwo komunalne, a na to 
niewiele gmin będzie stać. Drugim jest wsparcie zatrud-
nienia. Podkreślam, że samorząd nie tworzy miejsc pra-
cy, ale wspiera przedsiębiorców poprzez zapewnienie 
im dogodnych warunków do rozwoju lub rozpoczęcia 
działalności gospodarczej. Działania związane ze wspie-
raniem przedsiębiorczości, wpisują się w założenia bu-
dżetu UE na lata 2014 – 2020, dlatego przystąpiliśmy 
do Partnerstwa Nyskiego, żeby móc lepiej pozyskiwać 
środki na rozwój naszego regionu. Partnerstwo powsta-
ło po to żeby móc realizować wspólne cele, bo oprócz 
tego, że każda z gmin czy powiatów biorących w nim 
udział, ma swoje własne specyficzne cele i potrzeby, to 
istnieje szereg podobnych problemów, które dotykają, 
wszystkich uczestników partnerstwa. Weźmy chociażby 
fakt, że zarówno w Nysie, Prudniku jak i w Głubczycach 
upadły duże zakłady w miejsce których nie powstały 
żadne większe przedsiębiorstwa. Zrodziło to szereg nie-
korzystnych konsekwencji i z pewnością przyczyniło się 
do spadku liczby ludności w tych rejonach. Dlatego na 
gruncie lokalnym, chcemy jako samorząd wykorzystać 
wszystkie możliwe instrumenty, żeby wspierać działania 
gwarantujące rozwój ekonomiczny naszego rejonu, bo 
to w głównej mierze może się przyczynić do zahamowa-
nia depopulacji w naszej gminie.

R.P. – Jak współpracuje się panu z nowym zastępcą? 

J.k. – Bardzo dobrze. Cieszę się że mogę współpracować 
z osobą kompetentną mającą duże doświadczenie, któ-
rej wiedza i fachowość jest bardzo pomocna. 

n

prowadzono w nim żadnych prac remontowych. Na sesji 
Rady Miejskiej ustaliliśmy, że skoro obiekt ma popadać 
w ruinę, to lepiej go przejąć i poszukać nabywcy. Myślę, 
że za rozsądną cenę znajdzie się ktoś, kto będzie miał 
pomysł, żeby budynek dworca zagospodarować. Taka 
jest nasza koncepcja względem tego miejsca. Chcemy je 
w niezbędnym stopniu zabezpieczyć – mam tu na myśli 
prace dekarskie, które obecnie, są w fazie kosztorysowa-
nia – a następnie zbyć na cele komercyjne.
Nawet za symboliczną kwotę nie udało się wydzierżawić 
Ośrodka w Pietrowicach. Nie wiem czy Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych, zdecyduje się na jego przejęcie. 
Dla samorządu jest to placówka deficytowa, którą mu-
simy dotować. Istnieje pytanie, na ile można obniżyć 
koszty funkcjonowania ośrodka, jednocześnie wzma-
gając jego atrakcyjność? Jest to związane z rosnącymi 
potrzebami turystów, którzy wybierają się na dłuższy 
wypoczynek. Dlatego w chwili obecnej grupą docelową 
są turyści udający się na wypoczynek weekendowy. Nie 
ukrywam, że wyspecjalizowany podmiot prywatny jest 
w stanie lepiej zarządzać ośrodkiem, aniżeli jednostka 
samorządowa. Na razie ośrodek będzie funkcjonował 
pod zarządem gminy, ale w dalszym ciągu będziemy 
szukać inwestora, który chciałby go wydzierżawić.

R.P. – Dwa słowa o współpracy transgranicznej Gminy 
Głubczyce z Czechami. Chodzi o jej realny wymiar. Czy 
może pan określić pola na których te kontakty przekładają 
się na rozwój gminy i jej mieszkańców?

J.k. – Takim wymiernym efektem współpracy transgra-
nicznej jest chociażby zrealizowany wspólnie z Czecha-
mi projekt budowy kanalizacji. Dzięki niemu pozyskali-
śmy środki unijne, za które udało nam się skanalizować 
miejscowości Mokre i Pietrowice. Po stronie czeskiej 
zbudowano kanalizację w miejscowość Krasne Loučky. 
Inny projekt realizowany z naszymi partnerami z Krno-
va, pozwolił nam pozyskać środki na remont Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Trzeba również powiedzieć o współ-
pracy młodzieży, chociażby podczas powstania i funk-
cjonowania polsko – czeskiej telewizji internetowej, czy 
szeroko zakrojonej współpracy przedszkoli z Głubczyc i 
Krnova. Ciekawy projekt zainicjowało swego czasu Gim-

Fot. Archiwum UM w Głubczycach
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Najbardziej wszechstronnym, nagra-
dzanym uczniem okazał się Marek Steb-
nicki z klasy III a. Najpierw został finalistą 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angiel-
skiego (jego nauczycielką angielskiego 
jest Lidia Szlezinger – Jung), a zajmując 
VI miejsce, uzyskał również tytuł laureata 
XIX Opolskiego Turnieju Chemicznego 
w Opolu (nauczycielką prowadzącą jest 
Ewa Idzi).

Na tym nie koniec sukcesów Marka. 
Zajął również V miejsce w Międzyszkol-
nym Turnieju Fizycznym o Puchar Opol-
skiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego, natomiast w drużynie z Paw-
łem Krzaczkowskim i Pawłem Grzywną 
otrzymał II miejsce w Międzyszkolnym 
Turnieju Fizycznym (nauczycielki fizyki to 
Agnieszka Śmiglewicz i Ewa Trynda).

Kolejne osiągnięcia odnotowali Paweł 
Grzywna i Paweł Krzaczkowski w Małej 
Olimpiadzie Matematycznej. Zostali lau-
reatami (rozwiązując bezbłędnie wszyst-
kie zadania) w olimpiadzie, w której 
wzięło udział 95 uczestników. Sam Paweł 
Grzywna zajął I miejsce w województwie 
i III w kraju w XIV edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Matematycznego MAT, w któ-
rym uczestniczyło ponad 10 tys. uczniów 
z 359 szkół, a Mikołaj Liphardt i Paweł 
Krzaczkowski zajęli III miejsce w II Turnie-
ju Matematycznym Pogranicza Śląsko – 
Opolskiego. 

Nasi uczniowie pokazali się z najlep-
szej strony również w Dolnośląskim Kon-
kursie Przedmaturalnym. Jeśli chodzi o 
matematykę, drugie miejsca zajęli: Arka-
diusz Strycharczyk w zakresie podstawo-
wym i Paweł Krzaczkowski w zakresie roz-
szerzonym. Nauczycielkami tych uczniów 
są Agata Opyt i Bożena Ustrzycka. Alek-
sandra Jacheć i Maria Liberska zostały 
finalistkami tego samego konkursu, lecz 
z biologii, w zakresie rozszerzonym (na-
uczycielkami ich są Teresa Liberska i Be-
ata Seń), a Marek Stebnicki zajął II miejsce 
w konkursie z fizyki w zakresie rozszerzo-
nym, natomiast w podstawowym  został  
finalistą wraz z Kamilem Kubisem, Anną 
Karaczyn i Kamilem Dańków. Kamil Dań-
ków w tym konkursie zajął I miejsce na 
podstawie (nauczycielką prowadzącą jest  
Agnieszka Śmiglewicz).

Tomasz Lenartowicz po raz drugi z 
rzędu zajął I miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie Wiedzy o Obozie w Łambino-
wicach (nauczyciel: Stanisława Wiciak), 
natomiast Tomasz Tantała IV miejsce i 
otrzymał nagrodę z  wyróżnieniem (na-
uczyciel: Katarzyna Maler). Jeżeli chodzi o 
sport, to czołowe miejsca w turniejach za-
granicznych i krajowych w badmintonie 
zajmują nasi licealiści ze Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego: Dominik Stebnicki, 
Przemysław Szydłowski, Michał Kaźmier-
czak, Aleksandra Białek i Katarzyna Ku-

tacha. Trenerem ich jest Bożena Haracz. 
Uczeń Bartłomiej Mróz  zajął II miejsce w 
grze pojedynczej, a I w deblu w Turkish 
International Enes Cup (międzynarodo-
wy turniej w parabadmintonie) w Antalyi. 

W znakomitej formie jest również nasz 
chór, który w październiku przywiózł 
nagrody z VIII Międzynarodowego Festi-
walu Chórów Gaude Cantem w Bielsku 
– Białej, w tym: Nagrodę Specjalną dla 
najlepszego chóru młodzieżowego, Złoty 
Dyplom oraz Nagrodę Specjalną dla naj-
lepszego dyrygenta, którą otrzymał nasz 
dyrektor i dyrygent chóru Tadeusz Eckert.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Głubczycach realizuje różne projekty. 
W tym roku szkolnym pod kierunkiem 
pedagog Barbary Zdeb zrealizowany 
został projekt pt. Edukacja ku przyszło-
ści – Poradnictwo Zawodowe w Procesie 
Dydaktycznym. Na bieżąco, z udziałem 
uczniów, pod kierunkiem Beaty Seń, 
jest realizowany projekt edukacyjny z 
podstaw przedsiębiorczości, pt. Dzień 
Przedsiębiorczości. W liceum od wielu lat, 
w ramach Akademii Myśli i Słowa, odby-
wają się wykłady prowadzone przez na-
ukowców z różnych uczelni, co pozwala 
na wcześniejsze poznanie akademickiej 
atmosfery. 

Z naszej szkoły wywodzi się większość 
członków nieformalnej Grupy Agamidae, 
która zajmuje się badaniem przeszłości 
Głubczyc. Zrealizowała już dwa projekty: 
W poszukiwaniu głubczyckiego anioła 
i Kariery głubczyckich Hollaendrów, w 
ramach którego nasze liceum odwiedzili 
członkowie tej znanej żydowskiej rodzi-
ny. Od tego roku grupa tworzy tzw. Karty 
Pamięci Polskich, zasłużonych mieszkań-
ców Głubczyc, pochowanych na miejsco-
wym cmentarzu komunalnym.

Uczniowie liceum od kilku lat współ-
pracują ze stowarzyszeniem Wiosna i 

biorą aktywny udział w ogólnopolskiej 
akcji Szlachetna Paczka. Akcją kieruje pe-
dagog szkolna Barbara Zdeb. 

We współpracy z Miejską i Gminną 
Biblioteką Publiczną organizowany jest 
konkurs na etapie powiatowym, pt. Ko-
rzenie wielu głubczyczan są na Kresach, 
którego koordynatorem jest Katarzyna 
Maler. W tym roku odbywa się po raz 
piąty.  Niedawno konkursem tym zainte-
resował się Kresowy Serwis Informacyjny 
– Organ Medialny Porozumienia Pokoleń 
Kresowych (którego przedstawicielem 
jako redaktor jest głubczycki historyk dr 
Arkadiusz Szymczyna).

W przyszłym roku szkolnym zamierza-
my utworzyć 6 klas o następujących pro-
filach:
l politechniczny (matematyczno-fizyczny),
l biznesowy (geograficzno-informatyczny), 
l medyczny (biologiczno-chemiczną), 
l humanistyczny (prawno-społeczną), 
l pedagogiczny (biologiczno-społeczną) 
l sportowy (biologiczno-językową). 

Dodatkowe oferty można znaleźć w 
naszych informatorach, dostępnych w 
sekretariacie szkoły. 

Poza kształceniem wybitnych laure-
atów, nasza szkoła może się pochwalić 
wysoką zdawalnością egzaminów ma-
turalnych, która w 2012 r. wyniosła aż  
99,3%. Świadczy to o tym, że warto jest 
uczyć się w naszej szkole. 

Wielu naszych absolwentów podejmu-
je studia na najbardziej obleganych kie-
runkach, jak medycyna, czy prawo. Część 
z nich realizuje już studia doktoranckie. 
Najzdolniejsi absolwenci otrzymują sty-
pendia, których udziela działające przy 
liceum Stowarzyszenie Absolwentów im. 
prof. Bronisławy Adamskiej.

Serdecznie zapraszamy do kontynu-
owania nauki w naszej szkole. 

Katarzyna Maler

Dobry rok dla liceum

Redakcja – Czy w ciągu dwóch miesięcy po 
objęciu stanowiska Komendanta Powiato-
wego Policji w Głubczycach, zdążyła sie pani 
zapoznać ze specyfiką i problematyką  po-
wiatu głubczyckiego, oczywiście w aspek-
tach dotyczących pracy policji. Czy zdiagno-
zowała pani najważniejsze problemy?

Joanna Paruszewska – Tak zdążyłam 
już się zapoznać ze specyfiką terenu 
pracy tej komendy. Polega ona chociaż-
by na tym, że mamy tu do czynienia z 
rozległym obszarem, ze stosunkowo 
niewielką liczbą mieszkańców. Nie ukry-
wam, że to utrudnia nam trochę pracę. 
Największym problemem jest tzw. prze-
stępczość pospolita, której źródłem może 
być wysoka stopa bezrobocia na terenie 
powiatu. Dlatego mamy dużo kradzieży i 
włamań – z reguły drobnych, ale skala ich 
występowania jest bardzo duża i uciąż-
liwa dla lokalnej społeczności. Mieliśmy 
też pewne problemy z nieobsadzonymi 
wakatami, ale te rozwiązaliśmy podpisu-
jąc porozumienie ze starostwem, dzięki 

któremu, mamy pieniądze na dodatkowe 
służby naszych funkcjonariuszy. Tym sa-
mym wzmocniliśmy patrole, żeby działać 
prewencyjnie i zapobiegać zdarzeniom o 
których przed chwilą wspomniałam. Pod-
sumowując ten wątek, to problemem 
jest  rosnąca liczba zdarzeń. Ich dynami-
ka analogicznie do kwietnia minionego 
roku przekroczyła 100%.

R. – Czy może nam pani opowiedzieć jak 
przebiegała dotychczas pani droga zawo-
dowa w Policji?

J. P. – Po ukończeniu szkoły średniej zo-
stałam przyjęta do pracy w policji, a na-
stępnie zdałam egzaminy do Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie. Po cztero-
letnim szkoleniu rozpoczęłam pracę w 
Komendzie Miejskiej Policji w Opolu w 
Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym i 
tam obejmowałam kolejno stanowiska 
referenta, asystenta i specjalisty. Później 
awansowałam na stanowisko z – cy Na-
czelnika Wydziału Dochodzeniowo Śled-

czego, potem zostałam Naczelnikiem 
tego wydziału. Następnie powołano 
mnie na stanowisko z – cy Komendanta 
Miejskiej Policji w Opolu, a od 15 marca 
tego roku jestem Komendantem Powia-
towym Policji w Głubczycach. 

R. – Działania Policji oprócz reagowania 
na zgłoszenia o łamaniu prawa, zakładaja 
także prewencję. Na czym ona polega i czy 
jest realizowana na terenie powiatu?

J. P. – Oczywiście działania prewencyjne 
były są i będą prowadzone przez policję. 
Dysponujemy  i realizujemy całą gamę 
programów adresowanych do wielu grup 
społecznych, począwszy od dzieci w wieku 

przedszkolnym po seniorów. Tych ostat-
nich, staramy się przestrzec przed różnego 
rodzaju wyłudzeniami, jakie mają miejsce. 
Ostatnimi czasy mamy do czynienia z wy-
łudzeniami na tzw. „wnuczka”, gdzie prze-
stępcy dzwonią podając się za członka ro-
dziny, a nastepnie proszą o pieniądze, po 
które przyjedzie kolega, akurat przebywa-
jący w okolicy. Prowadzimy równiez dzia-
łania związane z przecidziałaniem narko-
manii wśród młodzieży. Ze zrozumiałych 
przyczyn nie mogę zdradzać wszystkich 
szczegółów tych akcji, ale powiem, że ta-
kie miały miejsce i w ich efekcie, specjal-
nie przeszkolony pies bezbłędnie wskazał 
kilku młodych ludzi, którzy mieli kontakt z 
narkotykami. 

R. – Czy produkcja narkotyków oraz mło-
dzież ich używająca to problem narastający 
na terenie powiatu głubczyckiego? Czy w tej 
kwestii policja rozwija metody, które pozwa-
lają skutecznie walczyć z tym zjawiskiem?

R. – Z naszych danych nie wynika żeby 
problem narastał. Chociaż akurat na na-
szym terenie trudność polega na tym, że 
niektóre zakazane u nas środki, można 
legalnie nabyć w Czechach. Natomiast 
wszyscy, którzy to czynią muszą pamię-
tać, że przywożąc je do Polski popełniają 
przestępstwo. O metodach operacyj-
nych, rzecz jasna nie mogę mówić, ale z 
pewnościa są one rozwijane, tak by ich 
skuteczność, była coraz większa.

n

Wywiad z komendantem Powiatowym Policji w Głubczy-
cach, młodszym inspektorem Joanną Paruszewską

nowy komendant 
głubczyckiej Policji

W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Głubczycach miało miejsce wiele wydarzeń. Do najważniejszych należą: 
260-lecie nauczania i otwarcie nowo wybudowanej hali sportowej (8 li-
stopada 2012 r.). ten rok przyniósł również szereg osiągnięć dydaktycz-
nych, a nasi uczniowie odnieśli znaczące sukcesy.
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nOWa SZanSa – nOWe WYZWania… nie tylko dla bezrobotnych, ale także dla 
pracodawców aktywnych na lokalnym rynku pracy 

Prawie 2,5 mln złotych przeznaczonych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego na aktywizację osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Głubczycach. Przeszło 3,5 tys. osób bezrobotnych, wśród których 
2,7 tys. osób posiada doświadczenie zawodowe. Wykwalifikowana i otwarta na po-
trzeby lokalnego rynku pracy kadra pracowników PUP. To solidne filary w obliczu 
przeszło 20% stopy bezrobocia.

W ramach tegorocznego projektu systemowego pn. „Nowa szansa – nowe wy-
zwania” Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach pozyskał 2 457 188,97 zł z Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

W ramach tych środków 310 osób bezrobotnych z powiatu głubczyckiego zdobę-
dzie doświadczenie zawodowe poprzez udział w sześciomiesięcznych stażach.

Ze względu na fakt, iż 30% z ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w 
Głubczycach stanowią osoby powyżej 50 roku życia, pracownicy Urzędu, w sposób 
szczególny  traktują osoby należące do grupy 50+. 

Ponadto w celu realizacji zadania, PUP w Głubczycach ogłosił nabór wniosków 
stażowych. W związku z tym  Urząd zaprasza pracodawców do składania wniosków 
na organizację staży. Szczegółowe informację pod nr tel. 77 485 20 37.

BiURO RZeCZY ZnaleZiOnYCH

Starostwo Powiatowe w Głubczycach informuje o możliwości odzyskania zagu-
bionych bądź zaginionych rzeczy, które przekazywane są do naszego Urzędu na 
stan zasobu rzeczy znalezionych. Wystarczy zwrócić się z pismem zawierającym opis 
zaginionego przedmiotu i okoliczności jego utraty. Pomocne w ustaleniu właścicie-
la będą np. posiadane gwarancje, dokumenty potwierdzające ich nabycie, zdjęcia 
lub inne. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości odzyskania bardzo różnorakich 
przedmiotów, które są do nas przekazywane. 

inFORMaCJa
W ramach działań przewidzianych w Projekcie systemowym pn.: PO Klucz do 

biznesu 2! w dniu 10 maja br. w Starostwie Powiatowym w Głubczycach odbyło się 
zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach spotkanie informacyj-
ne dla przedsiębiorców, którzy otrzymali w wyniku pierwszego naboru wniosków 
jednorazową bezzwrotną dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej.

Spotkanie dotyczyło możliwości uzyskania  zwrotnych, a także bezzwrotnych 
form wsparcia i cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników. Fundacja Rozwo-
ju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych przedstawiła swoją ofertę w zakresie 
modernizacji i rozwoju firm. Ponadto omówione zostały usługi Punktów Konsulta-
cyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług, a także przedstawione zostały możli-
wości uzyskania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka na lata 2007–2013.

Wśród dostępnych instrumentów i usług rynku pracy dotacje udzielane na rozwój 
przedsiębiorczości należą do najefektywniejszych  form  wsparcia, dlatego  Powia-
towy Urząd Pracy w Głubczycach  zachęca osoby bezrobotne do zapoznania się z 
informacjami dot. przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Informacje nt możliwości uzyskania wsparcia w zakresie przedsiębiorczości i sa-
mozatrudnienia można uzyskać pod następującymi adresami URL:

www.pup-glubczyce.pl, www.poklucz.wup.opole.pl, www.funduszeeuropejskie.
gov.pl, www.parp.gov.pl .

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego

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 wojewódz-
twie opolskim, realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regional-
nego. 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 Punk-
tów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Głubczycach

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich zlokalizowany jest w Staro-
stwie 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 nieod-
płatnych informacji w zakresie Funduszy Europejskich, w tym możliwości uzyskania 
wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych wynika-
jących z Narodowej Strategii Spójności. Usługi świadczone są bezpłatnie zgodnie ze 
standardami MMR.

Dotacje do 40 tys. zł. dla młodych osób nieaktywnych zawodowo w ramach projek-
tu pn. „Zostaję przedsiębiorcą”

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach informu-
je, że Opolska Izba Gospodarcza w partnerstwie z Biurem Doradczym Dobry Projekt, 
realizuje w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samoza-
trudnienia projekt pn. „Zostaję przedsiębiorcą. Wsparcie dla osób zamierzających roz-
począć działalność gospodarczą z powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, namysłow-
skiego, nyskiego oraz prudnickiego”. 

Osoba, zainteresowana udziałem w projekcie musi spełniać łącznie następujące wa-
runki:
l wiek 15-25 lat,
l status osoby nieaktywnej zawodowo i/lub pozostającej bez zatrudnienia (z wyłącze-

niem osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP),
l zamieszkiwanie w województwie opolskim na terenie powiatów: brzeskiego, namy-

słowskiego, nyskiego, głubczyckiego lub prudnickiego,
l zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność 

typu spin off lub spin out, z wyłączeniem osób które posiadały zarejestrowaną dzia-
łalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
Projektu.
W ramach Projektu można uzyskać wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotację w wy-

sokości 40 tys. zł oraz bezzwrotne wsparcie pomostowe w wysokości 1000zł miesięcz-
nie ( przez okres 6 miesięcy, natomiast wydłużone przez okres 12 miesięcy)

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu znajdują się na stronie:  www.oig.opo-
le.pl oraz  w Biurze Projektu w Opolu, przy ul. Krakowskiej 39 , Tel. 77/441 76 68 / 9; 
e-mail: projekt@oig.opole.pl

PROPOZYCJa letnieGO WYPOCZYnkU 2013
kOlOnia letnia 

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w naszych koloniach i obozach.
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskie-

go w Głubczycach jest organizatorem kolonii harcerskiej, która obędzie się  
na przełomie lipca i sierpnia w miejscowości Darłówko Wschodnie  

w Ośrodku Wczasowym „URSZULA” położonym 150 m od morza. Terminy: 
i turnus 23.07–04.08.2013 r.               ii turnus 04.08–16.08.2013 r.

iii turnus 16.08–28.08.2013 r.
koszt kolonii wynosi 1050,-. Dofinansowanie 450,-

PÓŁkOlOnia letnia
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa organizuje półkolonię letnią, która odbywa się  

w sierpniu w miejscu zamieszkania, Stanica harcerska Ściborzyce Małe. Terminy:
i turnus 05.08 – 09.08.2013r.             ii turnus 12.08 – 12.08.2013r.

iii turnus 27.08 – 31.08.2013r.
karta – 100,-. Dofinansowanie 200,-

tORUŃ
Międzynarodowy Zlot Harcerzy i Skautów „WiCek 2013” 06.08 – 12.08.2013 r. 

Koszt 450,- Dofinansowanie 500,-
Współorganizator imprezy Komenda Hufca ZHP

Piknik kOleJOWY – ŚCitOR W ŚCiBORZYCaCH MaŁYCH
13.08 – 15.08.2013 r.        koszt 25,-

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskie-
go w Głubczycach jest organizatorem pikniku kolejowego wraz z Polskimi Liniami 

Kolejowymi w Opolu i Stowarzyszeniem Miłośników Kolei i drezyn. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w naszych koloniach i obozach.
Propozycje skierowane są do młodzieży harcerskiej 

i młodzieży niestowarzyszonej w harcerstwie.
Wszelkich informacji udziela Komenda Hufca ZHP, 
telefon kontaktowy 77 485 26 78 lub 603 536 913.

Warto w Głubczycach uczyć się jeź-
dzić, bo jest wysoka zdawalność, tak mó-
wiono 6 maja w Wydział Komunikacji i 
Transportu w Starostwie Powiatowym w 
Głubczycach. Odbyło się tam pierwsze w 
tym roku spotkanie Ośrodków 
Szkolenia Kierowców w celu 
przeanalizowania wyników 
egzaminowania z wszystkich 
kategorii prawa jazdy, zwery-
fikowania pracy instruktorów 
i szkół.

Kierownik jednostki pani 
Wanda Krupa przedstawiła 
wyniki za okres od 1 lipca do 31 grudnia 
2012 roku. - Jesteśmy w dalszym ciągu 
na pierwszym miejscu w Województwie 
Opolskim. Zdawalność teoretyczna wy-
nosi 80%, a średnia wojewódzka to 76%, 

najlepsza zdawalność
praktyka – 38,2%, a średnia wojewódzka 
31,9%. Przewyższamy średnią wojewódz-
ką, a także średnią wszystkich powiatów 
naszego województwa. Jestem bardzo 
zadowolona z wyników i zachęcam do 

dalszej, efektywnej pracy. Gra-
tuluję Państwu za miniony 
okres. 

W związku z wejściem w ży-
cie nowych przepisów Ośrodki 
będą musiały jeszcze bardziej 
wytężyć swoją pracę i przejść 
na nowy system w szkoleniu 
kandydatów na kierowców. 

Zdawania może na początku być trochę 
zachwiana, z czasem powinno wszystko 
się unormować, szczególnie będzie wy-
konana ciężka praca z kursantami. 

Redakcja
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Gmina Głubczyce

Budowa zbiorników w miejscowości 
Głubczyce Sady, modernizacja pom-
powni wody oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej w Głubczycach. Do celów stra-
tegicznych spółki należy ograniczenie 
strat wody oraz zminimalizowanie awa-
ryjności sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej. Realizacja wymienionych założeń 
odbywa się w oparciu o roczne, jak i wie-
loletnie założenia remontowe, zadania 
inwestycyjne oraz współpracę z uczelnia-
mi wyższymi a także z Instytutem Badań 
Systemowych Polskiej Akademii Nauk. 
Aktualnie Spółka Głubczyckie Wodociągi 
znajduje się w trakcie finalizowania in-
westycji pn. „Zwiększenie niezawodności 
dostawy wody, oraz polepszenie jako-
ści wody dostarczanej dla miejscowości 
Głubczyce Sady i Lwowiany”. 

Zadanie mogło być zrealizowane 
dzięki współdziałaniu Gminy Głubczyce, 
Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Top 
Farms Głubczyce. Realizację inwestycji 
rozpoczęto w 2012 roku. Obecnie pro-
wadzone są prace przygotowawcze do 
realizacji prób końcowych oraz rozruchu 
technologicznego obiektu. Realizacja in-
westycji pozwoli na dostawę wody dla 
miejscowości Lwowiany i firmy Top Farms 
z ujęcia w Głubczycach oraz poprawi nie-

zawodność dostawy wody do miejsco-
wości Głubczyce Sady. Ulegnie również 
poprawie bezpieczeństwo przeciwpoża-
rowe w tych miejscowościach.

Spółka mając świadomość odpowie-
dzialności za otoczenie zrealizowała in-
westycję proekologiczną polegającą na 
zakupie i montażu nowego zestawu hy-
droforowego na pompowni wody przy 
ulicy Powstańców w Głubczycach. Reali-
zacja inwestycji zapewni niezawodność 
i stabilność dostaw wody dla mieszkań-
ców z terenu miasta oraz okolicznych 
miejscowości zasilanych z ujęcia wody 
przy ul. Powstańców. Odpowiednio do-
brany zestaw hydroforowy zapewnia 
optymalne cieśninie na sieci przy jak naj-
niższych kosztach eksploatacji. Zastoso-
wane pompy są bardziej efektywne i zu-
żywają mniej energii elektrycznej przez 
co wpływają pozytywnie na stan środo-
wiska naturalnego. 

Dobiega także końca realizacja in-
westycji polegająca na budowie sieci 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stel-
macha, Chorzowskiej, Chorzowskiej, Żor-
skiej, Żytniej i Kopernika w Głubczycach. 
Przedsięwzięcie inwestycyjne zapewni 
odbiór ścieków z tego rejonu. W efek-
cie inwestycja przyczyni się nie tylko do 

pozyskania nowych użytkowników sieci 
kanalizacyjnej, ale również do poprawy 
stanu środowiska przyrodniczego.

Zadania te znacząco poprawią także 
bezpieczeństwo zdrowotne mieszkań-
ców oraz uatrakcyjnią miasto pod wzglę-
dem inwestycyjnym. Spółka podejmuje 
wiele inicjatyw zmierzających do rozbu-
dowy i modernizacji sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej na terenie Gminy oraz 
zwiększenia standardów jakościowych 
produkowanej wody. Apelujemy o po-
prawne korzystanie z kanalizacji. Znaj-
dowane w sieci i na oczyszczalni ścieków 
fragmenty tkanin, ścierek i innych od-
padów stałych powodują zatykanie się 
przewodów kanalizacyjnych, studzienek 
oraz systemów pompowych. Odpady sta-
łe znacznie zwiększają obciążenie oczysz-
czalni ścieków oraz powodują zatykanie 
się sieci kanalizacyjnej co skutkuje zwięk-
szeniem kosztów działalności spółki. 

Woda dobro ograniczone – jak jej nie 
marnować? ONZ ostrzega, że w ciągu 
najbliższych dekad światowe zapasy 
słodkiej wody będą się kurczyć, podczas 
gdy zapotrzebowanie na nią drastycznie 
wzrośnie. Zmiana klimatu, rosnące zapo-
trzebowanie na żywność i energię oraz 
potrzeby sanitarne stale rosnącej popu-
lacji to czynniki mające wpływ na niebez-
piecznie zbliżający się wodny kryzys, Po-
ważnym zagrożeniem dla kurczących się 
zasobów wodnych jest również niewła-
ściwe korzystanie z wód. Wg UNESCO lu-
dzie nie używają jej we właściwy sposób. 
Światowe zasoby wody są ograniczone, 
dlatego też jeżeli mieszkańcy jednych 

rejonów kuli ziemskiej czerpią z tego za-
sobu nadmiernie, dla innych może jej po 
prostu zabraknąć. Poniżej podaję przy-
kłady jak można ograniczyć jej zużycie: 
l zamiast kąpieli w wannie pełnej wody, 

bierz krótki prysznic, 
l nie zostawiaj odkręconej wody pod-

czas mycia zębów czy golenia, 
l zawsze dokręcaj kran, 
l sprawdź czy woda nie wycieka z rezer-

wuaru Twojej toalety, 
l nie zmywaj naczyń pod bieżącą wodą, 
l sprawdź czy Twoje instalacje wodocią-

gowe nie mają przecieków, 
l do podlewania trawnika używaj eko-

nomicznego zraszacza, 
l wyposaż swój wąż ogrodowy w zamy-

kaną końcówkę, która pozwala regulo-
wać strumień wody, 

l gromadź deszczówkę, którą później 
możesz wykorzystywać do podlewania 
ogrodu czy mycia samochodu. 

Czy wiesz, że w ciągu dnia podczas wyko-
nywania codziennych czynności zużywasz:
– biorąc prysznic: 40-95 litrów, 
– biorąc kąpiel w wannie: 120 litrów,
– podczas zmywania: 20 litrów,
– podczas mycia zębów: 10 litrów,
– podczas spłukiwania wody w toalecie: 

10 litrów,
– podczas prania w pralce: 60-130 litrów. 

Jesteśmy już na Facebooku i Twiterze 
– dołącz do nas !!! Przypominamy i zachę-
camy do korzystania z usług jakie oferuje 
system Internetowe Biuro Obsługi Klien-
ta. Więcej informacji na stronie interneto-
wej spółki www.wodociagi-glubczyce.pl. 

Marcin Grabuńczyk 

inwestycje w 
Głubczycach

Firma Galmet już po raz piąty została 
nagrodzona Opolską Marką w kategorii 
Przedsiębiorstwo w sektorze DP (Du-
żych Przedsiębiorstw). Uroczysta gala 
ogłoszenia wyników konkursu oraz wrę-
czenia symboli „Opolska Marka 2012” 
miała miejsce 08.04.2013. w Filharmonii 
Opolskiej. Nagrodę odebrał prezes firmy 
Galmet  Stanisław Galara. Organizatorem 
konkursu jest samorząd województwa 
opolskiego, a patronat honorowy objął 
Minister Gospodarki Janusz Piechociński. 
Formuła konkursu przewiduje ocenę firm 
reprezentujących sektor małych, śred-
nich oraz dużych przedsiębiorstw. Do ju-
bileuszowego 10 konkursu zgłosiło się 36 
firm. Na wstępie uroczystości Marszałek 
Województwa Opolskiego powiedział: 

– Promowanie regionu i jego poten-

cjału jest dziś niezwykle istotne, a żeby 
z sukcesem konkurować na rynkach eu-
ropejskich trzeba być nie tylko dobrym , 
ale także rozpoznawalnym – czyli trzeba 
mieć swoją markę. I właśnie budowaniu 
wyraźnego obrazu, przemyślanego wi-
zerunku oraz efektywnemu zarządzaniu 
atrakcyjnością służy organizowany przez 
Zarząd Województwa Opolskiego kon-
kurs  „OPOLSKA MARKA”. Konkurs wspiera 
regionalnych przedsiębiorców i promuje 
tych najlepszych z najlepszych w regionie. 
To jedna z najlepszych inicjatyw, której ce-
lem jest rozwój przedsiębiorczości, a co za 
tym idzie - wzrost konkurencyjności woje-
wództwa opolskiego… Laureaci kolejnych 
konkursów „OPOLSKIEJ MARKI” dowodzą, 
że warto dążyć do najwyższej jakości we 
wszystkich tych dziedzinach życia społecz-

no- gospodarczego. Samorząd wojewódz-
twa zaś widzi w nich partnerów w promocji 
gospodarczej regionu. Serdecznie gratuluję 
wyróżnień i nagród wszystkim laureatom, 
a jednocześnie wyrażam nadzieję, że będą 
oni najlepszymi ambasadorami dobrej 
jakości, solidności i nowoczesności  woje-
wództwa opolskiego.

Tegoroczna edycja konkursu „Opolska 
Marka 2012” była już dziesiątą z kolei. 
Głównym celem konkursu jaki sobie za-
łożył jego organizator czyli Zarząd Wo-
jewództwa Opolskiego było wyłonienie 
znaczących eksporterów, najlepszych 
przedsiębiorców, najlepszych usług oraz 
produktów roku 2012 z terenu naszego 
regionu. W konkursie mogli wziąć udział 
przedsiębiorcy mający zarejestrowa-
ną działalność gospodarczą na terenie 
Opolszczyzny. Do tegorocznej edycji 
konkursu zgłosiło się 36 przedsiębiorstw 
przedstawiając 50 zgłoszeń w katego-
riach : produkt, produkt spożywczy, pro-
dukt promujący region, usługa, eksport 
oraz przedsiębiorstwo. 22. lutego odbyło 
się pierwsze posiedzenie jury. W skład 
14- osobowego jury wchodzą przedsta-
wiciele organizacji gospodarczych oraz 
okołobiznesowych naszego regionu. 
Zasiadające w nim osoby oceniały zgło-
szenia w 6 kategoriach; eksport, przed-
siębiorstwo, produkt spożywczy, produkt 
promujący region oraz usługa.

Jak Pan sądzi – zwracam się do wielo-
krotnego laureata – co nowego we wnio-
sku tym razem mogło przekonać Jury, że 
po raz  kolejny przyznało firmie „GALMET” 
„OPOLSKĄ MARKĘ”?

Myślę, że fakt przykładania przez nas 
dużej wagi do odnawialnych źródeł ener-

gii, ponieważ weszliśmy już na rynki z od-
nawialnymi źródłami energii tj. produkcją 
powietrznych i gruntowych pomp ciepła, 
które energię pobierają z powietrza lub 
ziemi. Jesteśmy w toku uruchamiania 
produkcji innowacyjnych kolektorów 
słonecznych w nowo wybudowanym za-
kładzie, poszerzyliśmy produkcję i asor-
tyment kotłów ekologicznych central-
nego ogrzewania na biomasę i pelet do 
wydajności 200KW. Unowocześniliśmy 
produkcję ogrzewaczy wody, zbiorników, 
wymienników ciepłej wody użytkowej, 
buforów do 5000l.

Naszemu laureatowi - firmie Galmet 
– gratulujemy piątego zwycięstwa. Z 
tej okazji firma GALMET otrzymała gra-
tulacje z Parlamentu Europejskiego od 
posłanki Danuty Jazłowieckiej. Obok lau-
reatów na podium stanęły firmy wyróż-
nione wśród których w kategorii „Produkt 
spożywczy”- Piekarnictwo - Jan Malik z 
Głubczyc za prozdrowotny chleb typu 
KR-IRL. 

Jan Wac

„Opolska Marka 2012” 
dla firmy Galmet
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Przegląd Poezji i Pieśni bł. Jana Pawła II „Syćka se Wom 
zycom” corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem 
dzieci, młodzieży i zatacza coraz większe kręgi wśród 
młodych ludzi. W 2013 roku odbył się po raz dziesiąty. 
Natomiast po raz piąty objął swoim zasięgiem woje-
wództwo opolskie, dzięki dużym staraniom i zaangażo-
waniu dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pie-
trowicach Bogdana Kulika. Był finansowany ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Kuratorium Oświaty 
w Opolu, Starostwa Powiatowego w Głubczycach, Za-
rządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach. Patronat 
honorowy sprawowali Metropolita Krakowski Kardynał 
Stanisław Dziwisz, Marszałek Województwa Opolskie-
go Józef Szebesta, Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik. 
Organizatorami byli: Miejski Ośrodek Kultury w Głubczy-
cach, i Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach. 

„Syćka se Wom zycom” odbył się w miesiącu urodzin 
Błogosławionego Jana Pawła II w dniach 10-11 maja i 
miał na celu promowanie, propagowanie poezji o wyso-
kich walorach moralnych i artystycznych, poświęconej 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Inspirowanie mło-
dych talentów do twórczych poszukiwań w dziedzinie 
poezji i muzyki. Integrowanie środowisk związanych 
z osobą Jana Pawła II. Upamiętnianie rocznicy urodzin 
Jana Pawła II.

W przeglądzie udział wzięło 80 wykonawców ze 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych i odbywał się w dwóch kategoriach: recytacji i po-

ezji śpiewanej. 10 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Głubczycach odbyły się eliminacje. Poziom był bardzo 
wysoki i wyrównany. Jury w składzie Piotr Wiecha, Ma-
rek Wisniewski, Jerzy Dębina, wyłonili najlepszych, któ-
rzy zakwalifikowali się do Gali Finałowej, która odbyła 
się w dniu 11 maja w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w 
Pietrowicach i była poprzedzona Mszą św. Galę finało-
wą prowadził Wiesław Janicki. Laureaci z rąk Burmistrza 
Głubczyc Jana Krówki, Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Kazimierza Naumczyka, członka Zarządu Starostwa 
Powiatowego Sławomira Musiała i doradcy Marszałka 
Województwa Artura Rolki otrzymali nagrody. 

Przyznano następujące nagrody w kategorii – poezja 
śpiewana
Szkoły Podstawowe
I miejsce – Maria Kaniowska i Michalina Bajor – SP nr 1 

Głubczyce
II miejsce – Paulina Węgrzyn – ZS Pietrowice
III miejsce – Anna Jakubczyk – PSP Januszkowice
Szkoły Gimnazjalne
I miejsce – Magdalena Gumienna – ZS Pietrowice
II miejsce – Kamila Klein – PG nr 1 Głubczyce
III miejsce – Maciej Albert – ZS Pietrowice 
Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce – Anna i Małgorzata Bonk – II LO Kędzierzyn- 
-Koźle
II miejsce – Iwona Halikowska – ZSM Głubczyce
III miejsce – Zespół Wokalny – ZSZ Krapkowice
Wyróżnienie: Kacper Trela – ZS Otmuchów 

Przyznano następujące nagrody w kategorii – recytacja
Szkoły Podstawowe
I miejsce – Zuzanna Wieczosek – SP Włodzienin 
II miejsce – Jakub Poliwoda – PSP Łubniany
III miejsce – Magdalena Mrozowicz – SP Włodzienin
Szkoły Gimnazjalne
I miejsce – Kamila Ficek – PG Strzeleczki
II miejsce – Magdalena Malik – PG Strzeleczki 
III miejsce – Karolina Górka – ZS Lisięcice
Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce – Monika Sabatowicz – ZSM Głubczyce 
II miejsce – Karolina Bonk – II LO Kędzierzyn -Koźle 
III miejsce – Bartłomiej Baran – ZSM Głubczyce
Wyróżnienie: Natalia Zamojska – ZS Racławice Śląskie 

Sycka se Wom zycom

23.04.2013r. w Bibliotece Publicznej w Głubczycach 
odbyło się spotkanie autorskie Pana Jerzego Skoczyla-
sa, fantastycznego satyryka, autora tekstów, radiowca 
i obecnie też autora książki „elita NIE TYLKO KABARET”. 
Spotkanie było wspólną inicjatywą Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Głubczycach i Dyskusyjnego Klubu Książki 
działającego przy Bibliotece Publicznej w Głubczycach. 

Ci, którzy na spotkanie przyszli dużo wcześniej, ale też 
zostali po spotkaniu, mieli możliwość porozmawiania z 
autorem, mniej oficjalnie i utwierdzili się w przekonaniu, 
że jest to niezwykły człowiek, pełen dowcipu, naturalny, 
taktowny i bardzo życzliwy. Samo spotkanie było okazją 
poznania życiorysu autora, okoliczności, w jakich rozpo-
częła się Jego wielka przygoda z Kabaretem „Elita”, Pol-
skim Radiem i pisaniem. Pan Jerzy przeczytał kilka frag-
mentów swojej książki i opowiedział o okolicznościach 
ich powstawania.

Jednym z wielu zabawnych momentów było przed-
stawienie Panu Jerzemu, który jest radnym gminnym 
Wrocławia, naszych radnych obecnych na spotkaniu. 
Satyryk zażartował z ilości obecnych radnych, na metr 
kwadratowy.

Jerzy Skoczylas to jest klasa sama w sobie. Uczestni-
cy tego wyjątkowego spotkania mogli w kameralnych 
okolicznościach przeżyć przygodę z Kabaretem „Elita” w 
osobie Pana Jerzego.

Monika Komarnicka

Co w kulturze słychać... spotkanie au-
torskie z członkiem kabaretu „elita”

14 maja 2013 w Miejskim Ośrodku Kultury w Głub-
czycach odbył się koncert bluesowo-rockowy zespołu 
Krissy Matthews Band w składzie z Łukaszem Gorczycą 
i Tomkiem Dominikiem. 

– Łukasz i Tomek to nasi przyjaciele, z którymi współ-
pracujemy o wielu lat. Są to wysokiej klasy muzycy , którzy 
mają za sobą niejeden koncert , czy to na polskich czy na 
zagranicznych scenach – mówi animator kultury Monika 
Komarnicka. Grywają z różnymi muzykami i często na 
zaproszenie dyrektora Zbigniewa Ziółki „przywożą” do 
Głubczyc jakąś perełkę. 

Kim zatem jest Krissy Matthews? To utalentowany 
dwudziestoletni muzyk, gitarzysta i wokalista. Pół – Nor-
weg, pół - Brytyjczyk. Bluesa elektrycznego zaczął grać 
w wieku 8 lat, a gdy miał 12 lat na festiwalu Notodde 
Blues został zaproszony do grania z Johnem Marala & 
Blues. Tam też okrzyknięto go „Cudownym dzieckiem”,.
Otrzymał szereg pochlebnych recenzji prasowych i ra-
diowych. Mówiono o nim że jest odkryciem bluesowej 
sceny skandynawskiej. Krissy swoją muzykę określa jako 
Blues – Rock – Roots music.

Dalsza droga jego kariery to koncerty, największe 
festiwale bluesowo- rockowe w Belgii, Holandii, Anglii, 
Walii, Szkocji, Dani, Norwegii, Niemiec, Francji, Portu-

galii, Szwajcarii. Wydał dwie płyty: „Influence”, i „Allen In 
Reverse”, grywa z artystami takimi jak Walter Trout, Jaff 
Healer czy Devon Allman. Scena to jego żywioł, muzyka 
to jego pasja, a gitara to instrument dzięki któremu robi 
niesamowite SHOW. Rozentuzjazmowanej publiczność 
w Głubczycach tak podobał się koncert, że pozwoliła ar-
tyście zejść ze sceny dopiero po 3 bisie. 

 – Żałuję, że na niekomercyjnych, świetnych koncertach 
jest mała publiczność. Mamy stałych odbiorców takich 
koncertów, ale zależy nam by to grono się powiększało. 
Koło nosa przechodzą nam naprawdę dobre koncerty, któ-
re są za symboliczną opłatą.  Może warto na chwilę odejść 
od telewizora czy wylogować się z Facebooka i przeżyć 
prawdziwy koncert o którym będzie można opowiadać 
znajomym przez kolejne dwa tygodnie – dodała gospo-
darz koncertu, Monika Komarnicka.

Redakcja 

Muzyczna Perełka

V Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni Bł. Jana Pawła ii

Spotkanie 
autorskie

sobota, 22.06.2013 r. godz. 14.00
Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy

Pietrowice Głubczyckie
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W kwietniu obchodzimy w naszej 
szkole Święto Patrona Szkoły. W tym 
roku tę uroczystość świętowaliśmy dnia 
19 kwietnia. Razem z nami świętowali 
zaproszeni goście, uczniowie, rodzice i 
całe grono pedagogiczne naszej szkoły. 
Uczniów obowiązywał w tym dniu strój 
galowy. Typowych zajęć lekcyjnych nie 
było, jedynie zajęcia tematyczne zwią-
zane z postacią Starego Doktora. W ruch 
poszły więc duże arkusze papieru, farby, 
kredki. W niektórych salach oglądano fil-
my oparte na twórczości Korczaka, w in-
nych czytano jego utwory, a w jeszcze in-
nych odgrywano krótkie inscenizacje. Na 
kilka dni przed uroczystością w naszej bi-
bliotece szkolnej zorganizowane zostały 
„Czytanki Janusza Korczaka”. W tym dniu 
dorośli czytali dzieciom fragmenty książ-
ki napisanej przez Korczaka pt. „Bankruc-
two małego Dżeka”. Rok 2012 był rokiem 
Korczaka. Podczas Międzynarodowego 
Kongresu Praw Dziecka w Warszawie, pan 

Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka 
powiedział, że Korczak powrócił do na-
szej codzienności. Znowu jest czytany i 
cytowany. W tygodniu poprzedzającym 
uroczystość zorganizowaliśmy Dni pod 
nazwą: „ Utożsamiamy się z dziećmi Ja-
nusza Korczaka”. Wtedy to nauczyciele 
i uczniowie ubierali się w stroje typowe 
dla czasów, w których żył Korczak. 

Podczas uroczystej Akademii Pani Dy-
rektor Szkoły Halina Tokar przybliżyła ze-
branym sylwetkę naszego patrona. Szcze-
gólnie z uwagą słuchali tego uczniowie 
klas pierwszych, którzy dopiero poznają 
bliżej postać naszego patrona. Po tej 
sporej dawce wiedzy przyszedł czas na 
montaż słowno muzyczny przygotowany 
przez członków naszej grupy teatralnej 
„Ku(o)rczaki” pod opieką pana Waldka 
Lankaufa. Montaż jak zwykle bardzo 
mądry i dopracowany w najmniejszym 
szczególe, poświęcony był oczekiwaniom 
młodych ludzi i prośbom i uwagom skie-

rowanym do dorosłych. Młodzi aktorzy w 
świetnych kreacjach scenicznych prosili o 
to, aby dorośli pozwolili im marzyć, prosi-
li o przestrzeganie ich praw, o szacunek, 
o miłość, o poświęcenie im uwagi i czasu. 
W sposób jasny i zrozumiały wskazywa-
li dorosłym czego od nich oczekują. Po 
pięknej inscenizacji przyszedł czas na wy-
stąpienia zaproszonych gości. Głos zabrał 
przewodniczący Rady Miejskiej – pan 
Kazimierz Naumczyk i Dyrektor Zarządu 
Oświaty, Kultury i Sportu – pan Stani-
sław Krzaczkowski. Po przemówieniach 
gości zaprezentowali swe umiejętności 
laureaci Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Jenieckiej „Nie traćmy pamięci” w Łambi-

nowicach. Marcel Gisal – laureat I miej-
sca w tym konkursie recytował wiersz 
Kazimierza Paszkowskiego pt. „Oświę-
cim”. Aleksandra Ganczarska – finalistka 
konkursu zaprezentowała wiersz Mosze 
Szklarka pt. „Dziewczynka z Oświęcimia”. 
Zawsze podczas Dnia Patrona Szkoły ma 
miejsce wręczanie nagród zwycięzcom i 
tradycyjnie w dalszej części uroczysto-
ści przyszedł czas na długo oczekiwaną 
chwilę. Konkursu Wiedzy o Januszu Kor-
czaku”, konkursu literacko – plastycznego 
„Album o Januszu Korczaku”, i konkursu 
„Dzieci Janusza Korczaka”. Zwycięscy 
otrzymali piękne dyplomy i atrakcyjne 
nagrody. Tradycją obchodów Dnia Patro-
na jest prezentacja układu tanecznego w 
wykonaniu szkolnego zespołu „Hawajki”. 
Małe tancerki w kwietniu zajęły III miej-
sce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespo-
łów Tanecznych w Ozimku.

Kończąc akademii Pani Dyrektor po-
dziękowała wszystkim za piękną uroczy-
stość i przypomniała, że zgodnie z pe-
dagogiką korczakowską w naszej szkole 
staramy się uczyć odpowiedzialności i 
szacunku dla drugiego człowieka.

Marzena Różnicka Świercz

Dzień Patrona Szkoły

Na zaproszenie Zarządu Stowarzysze-
nia “Pancerny Skorpion” w Opolu strzel-
cy z JS 3009 Głubczyce wzięli udział w 
uroczystościach upamiętniających 69-tą 
rocznice bitwy o Monte Cassino i 20-tej 
rocznicy przyjęcia tradycji Pułku 4 Pan-
cernego “Skorpion”.

W programie między 9.45 – 10.00. – zo-
stały złożenie kwiatów na grobie pierw-
szego dowódcy Pułku 4 Pancernego 
,,Skorpion”- płk Stanisława Glińskiego na 
cmentarzu na Półwsi. O godz.10.30 – od-
prawiono mszę św. w kościele Bł. Czesława, 
w intencji poległych i zmarłych żołnierzy 
Pułku 4 Pancernego ,,Skorpion” i 5 BPanc. 
,,Skorpion”. O 12.00 odbył się Apel Pamięci 
na placu przed opolskim ratuszem Placu 
Wolności z udziałem Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Wojsk Lądowych i kompanii ho-
norowej 10 Brygady Logistycznej oraz hi-
storycznych pojazdów wojskowych. Godz. 
13.00 – to spotkanie ,,Skorpionów” z wła-
dzami miasta w ratuszu. 

Głubczycka Jednostka Strzelecka nosi 
imię pierwszego dowódcy Pułku 4 Pan-
cernego ,,Skorpion”- płk Stanisława Gliń-
skiego, jest to dla Głubczyckich strzelców 
powodem wielkiej dumy. ancernego 
,,Skorpion” i 5 BPanc. ,,Skorpion”; W ra-
mach obchodów Święta Skorpionów od-
będzie się VI Zlot Wojskowych Pojazdów 
Historycznych im. ojca gen. bryg. Adama 
Studzińskiego oraz IV Rajd na Orientacje 
Wojskowych Pojazdów Historycznych im 
ppłk br. panc. Mieczysława Białkiewicza. 

n

69. rocznica bitwy  
o Monte Cassino

Podczas Wojewódzkich  uroczystość 
z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej Wicewojewoda Antoni Jastrzembski 
odznaczył dowódcę Jedostki Strzeleckej 
3009 Głubczyce ZS „Strzelec” OSW mł. 
inspektora ZS Grzegorza Tobiasińskiego 
srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pa-
mięci Narodowej.

Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Na-
rodowej nadawany jest osobom i jed-
nostkom organizacyjnym za szczególne 
zasługi w upowszechnianiu idei pamięci 
narodowej oraz wyróżniającą się działal-
ność związaną z upamiętnianiem miejsc 
walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a 
także opiekę nad tymi miejscami.

n

W dniu 7 maja 2013 roku dzieci z gru-
py „Kubusie Puchatki” i „Tygryski” wraz ze 
swoimi paniami wybrały się na wyciecz-
kę do Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Głubczycach, by zoba-
czyć z bliska jak wygląda praca strażaków. 
Dzięki życzliwości funkcjonariuszy straży 
pożarnej przedszkolaki mogły poznać 
budynek Straży, oglądać samochody i 
sprzęt pożarniczy. Pierwszym miejscem 
zwiedzania było Stanowisko Kierowania 

Komendanta Powiatowego. To w tym 
właśnie miejscu przyjmowane są zgło-
szenia telefoniczne o wszelkich zagro-
żeniach, po czym dyspozytor po otrzy-
maniu informacji, dysponuje według 
określonych procedur swoich kolegów 
z podziału bojowego. Następnie Straża-
cy oprowadzili nas po garażach prezen-
tując samochody ratowniczo-gaśnicze, 
między innymi podnośnik hydrauliczny z 
koszem, o maksymalnym wysięgu pracy 

Finał akcji „Zakrętka” w Zakładzie Kar-
nym w Głubczycach. Kilka worków ko-
lorowych zakrętek przeznaczonych na 
bezinteresowną pomoc dla niepełno-
sprawnej Lilianki Komorowskiej, przeka-
zał Zakład Karny w Głubczycach na rzecz 
Głubczyckiego Stowarzyszenia Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami”.

Funkcjonariusze i pracownicy oraz 
osadzeni Zakładu Karnego w Głubczy-
cach wzięli udział w akcji, zbierając i se-
gregując 7 639 sztuk zakrętek od plasti-
kowych butelek. Celem programu było 
uświadomienie, iż poprzez mały czyn, 
jakim jest zbieranie zakrętek, można po-

móc przyrodzie i jednocześnie popra-
wić życie niepełnosprawnym dzieciom. 
„Zakręcona” akcja, zarówno wśród głub-
czyckiej załogi, jak i wśród osadzonych 
wywołała bardzo pozytywną reakcję. 
Wszystkie zebrane zakrętki zostały prze-
kazane stowarzyszeniu, które pozyskane 
tym sposobem pieniądze, przeznaczy na 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla nie-
pełnosprawnej Lilianki. 

Akcja została przeprowadzona z inicja-
tywy osadzonych, działających w aktywie 
ds. kulturalno-oświatowych i sportu, pod 
nadzorem wychowawcy działu peniten-
cjarnego, mł. chor. Bartłomieja Kawulok. 

Zbieranie nakrętek trwa nadal, dla-
tego też bardzo serdecznie zachęcamy 
wszystkich ludzi dobrej woli do udziału 
i zaangażowanie się w pomoc niepełno-
sprawnej Liliance, której życzymy dużo 
ciepła, uśmiechu, a przede wszystkim 
szybkiego powrotu do zdrowia.

Bartłomiej Kawulok

„Zakręcona” akcja

Dzieci odwiedziły   
Straż Pożarną

21 metrów. Zaprezentowali również no-
woczesny sprzęt pożarniczy, w który za-
opatrzone są ich wozy bojowe. Strażacy 
pokazali także przedszkolakom jak pod-
czas alarmu zjeżdżają po ześlizgu. Dzieci 
mogły zobaczyć specjalistyczny ubiór 
potrzebny strażakom w trakcie pełnienia 
przez nich służby, która niewątpliwie jest 
ciekawą, ale przede wszystkim ważną, 
trudną, odpowiedzialną i bardzo niebez-
pieczną. Największą jednak atrakcją dla 
dzieci było to, że mogły lać wodę z praw-
dziwego strażackiego węża. 

Na zakończenie spotkania dzieci wrę-
czyły laurkę z okazji Dnia Strażaka i po-
dziękowały za możliwość zwiedzenia 
obiektu. 

Olga Wiercioch

Medal
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Tak, tak. To właśnie tytuł piosenki Ma-
ryli Rodowicz stał się hasłem przewodnim 
uroczystej akademii z okazji pożegna-
nia klas maturalnych. A odbyła się ona 
26 kwietnia br. o g. 1200  w auli Zespołu 
Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Że-
gnający i żegnani. W sumie 70-osobowa 
grupa abiturientów odświętnie ubranych 
oraz młodsi koledzy i koleżanki z klas 
przedmaturalnych. 

W pierwszych rzędach zaproszeni 
goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele. Naj-
pierw dyrektor otwierający uroczystość; 
potem wychowawcy wręczający świa-
dectwa ukończenia szkoły: technikum 
ekonomicznego, technikum elektryczne-
go i mechanicznego, liceum profilowane-
go socjalnego i zarządzanie informacją. 
Ogółem cztery odziały. Jako wychowaw-

czyni klasy IV A technikum ekonomiczne-
go po raz ostatni otwieram dziennik i … 
sprawdzam obecność, wywołując mło-
dzież na środek. 

20-osobowy zespół przesympatycz-
nych uczniów: 14 dziewcząt i 6 chłopców. 
I oto z wielką radością i dumą wręczam 

ośmiu wychowankom świadectwa  z 
wyróżnieniem. Rzecz niebywała ! Liczne 
dyplomy, podziękowania, nagrody ufun-
dowane przez Radę Rodziców i… cała 
„litania” osiągnięć. W tej podniosłej chwili 
towarzyszy mi wiceburmistrz – Kazimierz 
Bedryj, przewodniczący Rady Rodziców 
– Andrzej Domerecki, jak i dyrektor – Jan 
Łata. 

Nie kryję  wzruszenia, żegnając klasę 
nieprzeciętną, jakże zaangażowaną w 
życie społeczno-kulturalne ZSM, miasta, 
środowiska; w tym laureatów konkursów 
i olimpiad przedmiotowych, literackich, 
sportowych, jak i grono honorowych 
dawców krwi. Wiele by tu mówić... De-
dykuję im wiersz napisany na tę okolicz-
ność.

Potem zabierają głos wychowawcy ko-
lejnych klas maturalnych: Wiktor Simbiga 
(IV BC), Beata Lehun-Madziała (III K) oraz 
Dorota Pieczyrak-Nowak (III i). Oni także 
nagradzają swoich najlepszych uczniów. 

Tymczasem przywołuję moich pod-
opiecznych ze szkolnego teatru TRADY-
CJA. A są to: Szymon Kubiak i Mateusz 
Świderski z kl. IV BC– laureaci wojewódz-
kich przeglądów artystycznych. Świetny 
duet aktorski. Cztery lata bawili i wzrusza-
li. Nagrodzeni zostają przez nasze władze 
samorządowe. Oto w imieniu burmistrza 
Jana Krówki wręcza im nagrody wicebu-
rmistrz wespół z sekretarz gminy – Anną 
Hauptman-Głogiewicz, odczytując przy 
tej okazji swoistą laudację. Mnie również 
jest miło, gdyż podziękowanie i symbo-
liczny upominek kierują do mojej osoby. 
Młodzi aktorzy – amatorzy otrzymują 
także stosowne podziękowania od staro-
sty – Józefa Koziny, a reprezentuje go kie-
rownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Sta-
rostwa Powiatowego – Tomasz Seń. Zaś 
Małgosia Stec – pracownik MOK-u wręcza 
chłopakom dyplomy od dyrektora - Zbi-
gniewa Ziółko. Niezwykła chwila… Kwia-
ty i wspomnienia…

Z kolei czas nagrodzić sportowców, co 
czyni wuefista i trener – Marek Malewicz 
w asyście dyrektora. I pojawia się niema-
ła liczba zasłużonych w tej dziedzinie, by 
odebrać symboliczne statuetki. Są wśród 
nich piłkarze, siatkarze, koszykarze i inni. 
Gratulacjom nie ma wręcz końca!

Trzeba też podziękować absolwentom 
– dawcom krwi. Wywołani przez panią 

prezes głubczyckiego klubu HDK – Elż-
bietę Kubal - pojawiają się  uczestnicy 
akcji „Młoda Krew”. Liczna grupa bohate-
rów ratujących ludzkie życie. Wespół ze 
szkolnym koordynatorem akcji – Beatą 
Lehun-Madziałą - wręcza im pamiątkowe 
dyplomy, dziękując przy tym za otwar-
tość serc na potrzeby innych.

Jest też opiekun szkolnego samorządu 
– Elżbieta Śmidoda, która chce nagrodzić 
zaangażowanych w działalność samorzą-
du, jak i wolontariat. W duecie z wicedy-
rektor – Iloną Klepacką wręcza dyplomy. 

Znów  zabieram głos. Tym razem, by 
podziękować Marianowi Pospiszelowi 
– właścicielowi TV Głubczyce. Wyrazem 
wdzięczności za rejestrowanie działań 
szkoły, edukacyjno-wychowawczy cha-
rakter programów i promocję placówki 
jest symboliczny dyplom, który wręczam 
mu z kolegą Andrzejem Wesołowskim. 
A’propos Mariana i Andrzeja – to też ab-
solwenci ZSM. Ten drugi kieruje do mło-
dzieży parę słów refleksji, życząc  przy 
tym trafnych wyborów życiowych. 

Na zakończenie części oficjalnej aka-
demii uczniowie klas przedmaturalnych 
wręczają swoim starszym kolegom sym-
boliczne upominki. Jeszcze tylko kwiaty 
dla dyrekcji, wychowawców i… krótki 
program artystyczny, a w nim ewolucja 
ucznia i „gala oskarów”. Jest wesoło, a 
gromkie brawa  i głośny śmiech świadczą 
o powodzeniu programu prowadzonego 
przez Monikę Sabatowicz i Maćka Balona, 
a uwieńczonego prezentacją multime-
dialną z piosenką „Ale to już było”.

Maria Farasiewicz

„ale to już było…”

W niedzielę 5 maja br. o godz.16:00 w 
Kościele O.O. Franciszkanów w Głubczy-
cach odbył się koncert Maryjny, poetycko
-muzyczny pt. „Prowadź nas Matko” w re-
żyserii Marii Farasiewicz, a w wykonaniu 
zespołu wokalno-instrumentalnego MA-
RIEL oraz teatru TRADYCJA Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Głubczycach. W przy-
wołanych tekstach występujący uczcili 
Najświętszą Maryję  Pannę w miesiącu jej 
poświęconym, oddali pokłon, wyśpiewali 
chwałę i cześć. 

Było to swoiste nabożeństwo majo-
we, w którym wybrzmiały utwory pełne 
liryzmu, wzruszeń, nadziei, z nutką pa-
triotyzmu, pełne religijnych treści. Wśród 
nich pióra wielkich poetów m.in. Adama 

Mickiewicza, Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego, także Wandy Łakowicz, jak i wła-
sne strofy Marii Farasiewicz napisane na 
tę okoliczność, a sławiące Maryję i jej de-
dykowane. Nie zabrakło też odniesień do 
postaci błogosławionego Jana Pawła II w 
drugą rocznicę wyniesienia na ołtarze. 
Symbolem wdzięczności za jego wielki 
pontyfikat stał się  utwór autorstwa Wie-
sława Janickiego pt. „Tobie Janie Pawle 
śpiewam pieśń”. 

W programie wystąpili: Kazimierz Łan-
kowski – organy; Wiesław Wierzba – gita-
ra, śpiew; Maria Farasiewicz – śpiew, pro-
wadzenie; Beata Krzaczkowska – śpiew 
oraz Monika Sabatowicz i Mieczysław 
Zając – recytacja. 

koncert Maryjny  
Dnia 13.03.2013 grupa IV „Smerfy” z 

Przedszkola nr 1 w Głubczycach uczest-
niczyła w warsztatach świątecznych zor-
ganizowanych przez Panią Małgorzatę 
wspólnie z pensjonariuszkami Domu 
Dziennego Pobytu w Głubczycach.  Po 
przywitaniu gości dzieci 5,6-letnie zapre-
zentowały krótki program artystyczny o 
tematyce wiosenno-wielkanocnej. Były 
świąteczne życzenia, słodki poczęstunek i 
wspólne wykonywanie prac plastycznych 
tj.: świątecznych kartek i baranków wiel-
kanocnych. Dzieci spędziły czas w miłej 
atmosferze i na pogawędkach z senior-
kami. Pełne wrażeń ,wspomnień i z cie-
kawymi pracami wróciły do przedszkola. 

Już nie możemy się doczekać kolejnego 
spotkania. Serdecznie dziękujemy za za-
proszenie Pani Małgosi.

Agnieszka Biśta

Od września 2012 Przedszkole nr 1 
w Głubczycach bierze udział w projek-
cie czesko- polskim „Školky bez hranic”. 
Nawiązaliśmy współpracę z pięcioma 
przedszkolami z Ostravy. W projekcie 
biorą udział dzieci 5,6- letnie z grupy V 
„Akademia Przedszkolaka”. 21.03.2013 
całe przedszkole z niecierpliwością 
oczekiwało przyjazdu naszych gości z 
Czech. Dzieci z Ostravskich przedszkoli 
przyjechały po godzinie 9.00 i wszy-
scy razem wyruszyliśmy z Marzanną i 
gaikami do sali ZOKiS na spotkanie z 
iluzjonistą. Po zakończonym występie 
„Magika” spacerkiem - wiosennym koro-
wodem – wróciliśmy do Przedszkola aby 
zaprezentować gościom nasze obrzędy 
ludowe związane z pożegnaniem zimy i 
powitaniem wiosny. 

Miłym akcentem i niespodzianką były 
wykonane przez naszych gości prezenty, 
które wszyscy otrzymaliśmy. Następnie 
zaprosiliśmy gości i grupę V na spacer po 
mieście w kierunku Ratusza. Tam dzieci 
miały możliwość zwiedzić Muzeum Zie-
mi Głubczyckiej. Pani Barbara Piechaczek 
przedstawiła dzieciom historię pocho-
dzenia zgromadzonych tam eksponatów. 

Wszyscy słuchali jej z zaciekawieniem. No 
i nastąpił czas pożegnania, jeszcze tylko 
pamiątkowe zdjęcie i wręczenie prezen-
tów przybyłym gościom przez dyrekcję 
Annę Pyrczak, Dorotę Sobol i nauczy-
cielki: Agnieszkę Biśta i Marzenę Gisal. 
Nasi przyjaciele bardzo dziękowali nam 
za zorganizowanie spotkania. I choć tro-
chę zmęczeni , to myślę, że ten dzień na 
długo pozostanie w ich wspomnieniach. 
Nasza współpraca jeszcze się nie kończy. 
Czekają nas jeszcze dwa wyjazdy z naszy-
mi dziećmi do Ostravy na wycieczkę oraz 
olimpiadę sportową, na które nie może-
my się już doczekać. 

Dorota Sobol

„Školky bez hranic”

Współpraca 
międzypokoleniowa

n
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej we 
Włodzieninie znani są w coraz szerszym 
kręgu talentów muzycznych. Biorą rów-
nież udział w konkursach plastycznych o 
różnej tematyce.W bieżącym roku szkol-
nym pierwszy raz uczestniczyliśmy w III 
Ogólnopolskim konkursie Plastycznym 
pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi – po-
wiedz stop wypadkom”. Konkurs cieszył 
się dużym zainteresowaniem.

Pierwszy etap (wojewódzki) odbył się 
w Opolu. Wpłynęło 1096 prac plastycz-
nych z 96 szkół.

Nasza uczennica z klasy V – Dominika 
Sozańska zajęła I miejsce w drugiej gru-
pie wiekowej (klasy IV-VI). Praca Dominiki 
wysłana została na II etap - centralny do 
Warszawy. Wyniki II etapu znane będą 
pod koniec roku szkolnego.

Krystyna Walaszczyk

Dziecko maluje tak, 
jak ptak śpiewa…

Czcigodny Jubilat dziękował Pani 
Bogu za dar kapłaństwa w mszy św. kon-
celebrowanej wraz z księżmi z dekanatu i 
nie tylko, także ze swoimi wychowanka-
mi, którzy obecnie pracują w Czechach. 
Tradycyjnie odśpiewano uroczyste „Te 
Deum”, po którym oddano głos grupom 
parafialnym, które życzyły swojemu Pro-
boszczowi nie tylko zdrowia i Bożego Bło-
gosławieństwa, ale także chęci przeżywa-
nia kolejnych Jubileuszy. Były kwiaty, były 
upominki, były łzy szczęścia. Pierwszego 
dnia Ksiądz Tadeusz świętował w gronie 
kapłanów i rodziny, natomiast drugiego 
dnia wraz z grupami parafialnymi w miej-
scowym Domu Kultury, gdzie odbyły się 
występy przygotowane przez młodzież 
z Branic i Michałkowic. Ksiądz Proboszcz 
jest znany z swej pogody ducha, dlatego 

ministranci z Branic przygotowali krótkie 
i wesołe scenki kabaretowe, a młodzież z 
Michałkowic poezję mówioną i śpiewa-
ną. Wszystkim artystom gratulujemy od-
wagi, a Księdzu Proboszczowi życzymy 
opieki Matki Bożej i Św. Józefa w dalszej 
pracy na Niwie Pańskiej.

P.S. Korzystając z okazji składamy tak-
że najserdeczniejsze życzenia dla Księdza 
Michała Ślęczka- proboszcza z Głubczyc 
oraz Księdza Ryszarda Polasza- probosz-
cza z Zubrzyc, którzy wraz z Księdzem Ta-
deuszem przyjmowali święcenia kapłań-
skie i w tym roku wspólnie świętują ten 
piękny jubileusz. Życzymy: Bożej miłości, 
Matczynej opieki, Ludzkiej dobroci, Że-
laznego zdrowia, Anielskiej cierpliwości 
oraz wytrwałości Hioba.

Sandra Śliwa

„40 lat minęło...”

Po okresie wieloletniego niszczenia i 
popadania w ruinę, w lipcu 2012 roku roz-
poczęty został remont budynku byłego 
żłobka w Branicach. Remont i adaptacja 
tego zabytkowego budynku stała się moż-
liwa dzięki podpisaniu w dniu 29.10.2010 
r. umowy nr RPOP.06.02.00-16-012/10-00 
o dofinansowanie projektu Gminy Brani-
ce pn.: „Adaptacja budynku byłego żłob-
ka wraz z zagospodarowaniem terenu na 
Centrum aktywizacji społeczno-gospo-
darczej w Branicach”. Powyższy projekt 
realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 
808 355,56 zł. z tego:
l Dofinansowanie ze środków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go stanowi 84,47% kosztów kwalifiko-
walnych i wynosi 2 278 819,09 zł.

l Wkład własny Gminy Branice wynosi 
529 536,47 zł.
W ramach realizacji projektu w budyn-

ku powstanie „Centrum Aktywizacji Spo-
łeczno-Gospodarczej” w którym mieścić 
się będą:
l Gminna Biblioteka Publiczna w Brani-

cach wraz z czytelnią oraz ogólnodostęp-

nymi stanowiskami komputerowymi,
l Siedziba Stowarzyszenia „AMICUS”,
l Sala konferencyjna,
l Dzienna Świetlica Socjoterapeutyczna.

Oprócz prac remontowych w ramach 
realizacji projektu zakupione zostanie wy-
posażenie do nowego Centrum aktywizacji 
społeczno-gospodarczej oraz zagospoda-
rowany zostanie teren wokół budynku – 
wybudowany zostanie nowy kort tenisowy.

Realizacja projektu zgodnie z zapisami 
wniosku o dofinansowanie ma na celu: 
„Nadanie nowych funkcji terenom zde-
gradowanym dla zwiększenia ich atrak-

Remont byłego żłobka

Matematyka to królowa nauk i w myśl 
słów Arystotelesa „jest miarą wszystkie-
go”. Ukształtowała świat, w którym żyje-
my, w większym stopniu niż jakakolwiek 
inna dziedzina wiedzy, dlatego warto za-
dbać o to, aby dzieci polubiły ją i po wielu 
latach nauki szkolnej wiązały z nią dobre 
doświadczenia i miłe wspomnienia. W 
Szkole Podstawowej we Włodzieninie 
uczniowie mają szansę sprawdzać swój 
poziom wiedzy i rozwijać zainteresowa-
nia po przez udział w licznych konkur-
sach matematycznych. 

W Wojewódzkim Konkursie Matema-
tycznym w etapie gminnym uczennice 
naszej szkoły zajęły I miejsce (Jesika Smo-
larczyk) oraz III miejsce (Urszula Widlarz). 
Natomiast w Powiatowym Konkursie 
Matematycznym organizowanym przez 
PODN w Głubczycach uczennica klasy szó-
stej – Urszula Widlarz – zajęła III miejsce.

Od kilku lat uczniowie z Włodzienina 
biorą udział w Międzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym „Kangur”, w któ-
rym Filip Wołoszczuk z kl. IV otrzymał wy-
różnienie . Dużym powodzeniem wśród 
uczniów klas IV–VI cieszy się Szkolny 
Konkurs Matematyczny o tytuł „Mistrza 
Tabliczki Mnożenia”. Konkurs składał się z 
trzech etapów, a w finale o tytuł walczyło 

6 uczniów. „Mistrzem” została Jesika Smo-
larczyk. 

Nie mało wrażeń dostarczyły uczniom 
Mistrzostwa Szkoły w „Sudoku”. Konkurs 
odbył się w dwóch kategoriach: poziom 
średni – I miejsce zdobył Kacper Balcer z 
kl. III , poziom trudny - I miejsce  Aleksan-
dra Żywina, II miejsce Judyta Bąkowska , 
III miejsce Dominika Szczurowska. Sukce-
sy uczniów i ich duża aktywność w tym 
zakresie jest z pewnością zasługą nauczy-
cielki matematyki – p. W. Góreckiej. 

Bożena Lewandowska

lubimy liczyć...

W środę 1 maja 2013r., o godz. 11:00 w kościele Wniebowzięcia nMP w 
Branicach odbyła się uroczysta Msza Św. z okazji Jubileuszu 40-lecia peł-
nienia Posługi kapłańskiej przez księdza Proboszcza tadeusza Romanka.

cyjności gospodarczej i inwestycyjnej 
oraz stworzenia warunków dla wzrostu 
zatrudnienia na tych terenach. Adaptacja 
budynku dawnego żłobka ma zapewnić 
pełnienie funkcji administracyjnych, w 
tym szczególnie działalność organizacji 
społecznych, prowadzenie szkoleń ma-
jących na celu podniesienie kwalifikacji 
mieszkańców gminy, podnoszenie pozio-

mu kultury i edukacji, zwłaszcza poprzez 
oddział biblioteczny.” 

Do chwili obecnej zostały wykonane na-
stępujące prace budowlane i remontowe:
– usunięty został stary tynk na zewnątrz i 

wewnątrz budynku,
– zbudowano całkowicie nowy dach, za-

stępujący poprzedni, częściowo zawa-
lony,

– w całym budynku wymieniona została 
stolarka okienna,

– w części budynku wymienione i 
wzmocnione zostały stropy,

– wykonano nową instalację elektryczną, 
wodną i sanitarną.
Obecnie trwają prace przy osuszaniu i 

izolowaniu ścian fundamentowych oraz 
zaczęto wykonywać tynki wewnętrzne. 
Rozpoczęto również roboty związane z za-
gospodarowaniem terenu wokół budynku.

Przewidywany termin otwarcia wyre-
montowanego obiektu, to koniec sierp-
nia bieżącego roku.

Beata Nowak
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Szkoła Podstawowa we Włodzieni-
nie od samego początku inwestuje w 
uzdolniony uczniów rozwijać ich talenty 
muzyczne. Dzieci chętnie uczestniczą w 
zajęciach artystycznych i biorą udział we 
wszystkich dostępnych festiwalach. Czę-
sto zajmują czołowe miejsca na szczeblu 
gminy i powiatu w kategoriach solistów 
i zespołów. W bieżącym roku szkolnym, 
podobnie jak w poprzednich latach zdo-
byli wyższe lokaty.

Szczególnie wyróżnić należy tu solist-
kę z klasy V Dominikę Sozańską, zajęła 
ona:
l I miejsce w XVII Wojewódzkim Festiwa-

lu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”,
l II miejsce w XIV Wojewódzkim Festiwa-

lu Artystycznym „Liść Dębu”,
l Wyróżnienie w Międzynarodowym Fe-

stiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazi-
mierza Szwarlika. 
Uczestniczyła w akcji „Opolskie Dzieci 

Śpiewają Kolędy” biorąc wcześniej udział 
w castingu do niego. Nagrywa także pły-

tę edukacyjną-profilaktyczną w Studiu 
Nagrań Dzieci i Młodzieży w Opolu.

Zaszczytne II miejsce („Srebrny Liść 
Dębu” na Wojewódzkim Festiwalu Ar-
tystycznym) wyśpiewał sobie również 
zespół w składzie: Dominika Sozańska, 
Zuzanna Wieczosek, Wiktoria Gornig oraz 
Maciej Wieczosek. Uczniowie śpiewają 
pod kierunkiem Krystyny Walaszczyk.

Krystyny Walaszczyk.

Muzykę rozumie się 
wtedy, gdy się ją czuje

inFORMaCJa

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w 
dniu 7 maja 2013 roku został wywieszone ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony 
do w dzierżawę nieruchomości oznaczonej według:
1. Część działka nr 764/2 o pow. 1.1023 ha opisana w KW 23260, położona w Brani-

cach.
2. Opis nieruchomości – działka stanowi częściowo obszar rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej i usytuowana jest w sąsiedztwie obszaru strefy ochronnej ( ujecie 
wody), gdzie przy uprawie będą miały zastosowanie ograniczenia obszaru strefy 
ochronnej.

3. Stawka czynszu dzierżawnego: 1 130,30 zł rocznie
4. Wadium: 226,00 zł
5. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 3 lat.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013 
roku o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – 
sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej 
w dniu 12 czerwca 2013 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: 
Gmina Branice BS Namysłów o/ Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub 
w kasie Urzędu Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę 
uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wa-
dium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została podana się do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i została wywieszona na ta-
blicy ogłoszeń tut. Urzędu, natomiast wersję skróconą umieszczono na łamach ga-
zety lokalnej: Rzecz Powiatowa.

Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni. 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA Mobilnego Punktu Informacji o Funduszach Eu-
ropejskich w Branicach

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach, we współ-
pracy z Urzędem Gminy w Branicach zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne 
w zakresie możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na założenie lub 
rozwój działalności gospodarczej oraz wstępnych informacji z rozliczania realizowa-
nych Projektów. Konsultacje odbędą się w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjne-
go dnia 28 maja 2013r w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 w godzi-
nach 11:00 – 13:00.

Więcej: www.powiatglubczycki.pl – zakładka „Lokalny Punkt Informacyjny” – „Aktu-
alności” 

OGŁOSZenie
Urząd Statystyczny w Opolu informujemy, że w dniach 1 czerwca - 8 lipca 2013 r. 

w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone 
badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby oceny i kształtowania narzę-
dzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokona-
nie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej 
charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej 
państwa, dlatego tak istotne jest pozyskanie rzetelnych informacji.

Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, 
telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. Mam nadzieję, iż promowanie bada-
nia, również przy Państwa pomocy, wpłynie na wzrost świadomości respondentów, 
a opracowane wyniki będą służyć społecznościom lokalnym i sprzyjać rozwojowi 
rolnictwa.

inFORMaCJa

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w 
dniu 6 maja 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieru-
chomości do sprzedaży oznaczonej według:

1. Działki nr: 149/34, 149/35, 149/36, 149/37, 149/38, 149/39, 149/40, 149/41, 
149/42, 149/43, 149/44, 149/45, 149/46, 149/47, 149/48, 149/49. Każda o pow. 
0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona w Branicach wraz z udziałem 
1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0,0666 ha.

2. Opis nieruchomości – przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane i po-
łożone w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, usługowej i garażowej, utrzymanych 
w dobrej kulturze rolnej. Działki maja powierzchnie wyrównaną, kształt – regularny 
czworokąt. Uzbrojenie – sieć wodna, kanalizacyjna i elektryczna  występuje na dział-
kach sąsiednich. Posiadają dostęp w części do drogi utwardzonej, w części nieurzą-
dzonej. 

3. Wartość wszystkich nieruchomości to: 1.307,50 zł. dla działek: Nr 149/34, Nr 
149/35, Nr 149/36, Nr 149/37, Nr 149/38, Nr 149/39, Nr 149/40, Nr 149/41, Nr 149/42, 
Nr 149/43, Nr 149/44, Nr 149/45, Nr 149/46, Nr 149/47, Nr 149/48, Nr 149/49 

4. Wadium dla każdej działki wynosi: 262,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.
Pełną treść obwieszczenia podaje się do publicznej wiadomości na stronie inter-

netowej Gminy Branice www.branice.pl 
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
W dniu 15.06.2013r. (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zbiórce podlegają przedmioty: MEBLE, DYWANY, WYKŁADZINY PODŁOGOWE, 

ARMATURA SANITARNO – ŁAZIENKOWA, LODÓWKI, ZAMRAŻARKI, DUŻY I MAŁY 
SPRZĘT AGD, MONITORY I TELEWIZORY, SPRZĘT KOMPUTEROWY I TELEKOMUNIKA-
CYJNY.

Inne odpady a w szczególności: ODPADY KOMUNALNE, SUROWCE WTÓRNE, 
OPONY i GRUZ  nie będą odbierane!!!

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę, aby urządzenia elektryczne i elektroniczne 
były kompletne, nie poddane uprzedniemu demontażowi.

Zbiórka odbywać się będzie z przed posesji w miejscach dostępnych dla trans-
portu i nie utrudniających komunikacji. Przedmioty podlegające odbiorowi powin-
ny być wystawione w dniu poprzedzającym termin zbiórki lub w dniu zbiórki do 
godz. 700  rano.

PRZEDMIOTY WYSTAWIONE PÓŹNIEJ NIE ZOSTANĄ ZABRANE!!!

Dane demograficzne w Gminie Branice – marzec 2013 r.

URODZENIA 1. Kacper Bąkowski - Jędrychowic
 2. Talik Emilia - Włodzienin

MAŁŻEŃSTWA: 1. Pospiszyl Cezary (Branice) - Orłowska Paulina (Wrocław)
 2. Ozimek Lidia (Lewice) - Czeszyk Patryk (Zakrzew) 
 3. Wróblewski Jacek (Jabłonka) - Różańska Małgorzata (Uciechowice)

ZGONY: 1. Kotowicz Rudolf - lat 81 Włodzienin
 2. Piotrowska Bronisława - lat. 88 Branice 
 3. Boszkiewicz Aleksander - lat 60 DPS Branice
 4. Podwalna-Kujawa Zofia - lat 77 Dzierżkowice 
 5. Juroszek Antoni - lat 60 Branice
 6. Budzan Edward - lat 67 Włodzienin
 7. Glagla Maria - lat 79 DPS Dzbańce-Osiedle
 8. Walaszek Agnieszka - lat 23 Branice
 9. Mackiel Adam - lat 60 DPS Boboluszki
 10. Rabczyński Wiktor - lat 77 DPS Branice

Liczba ludności – 6869, w tym kobiet – 3524, w kweitniu 2012 – 6979
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Gmina kietrz

W dniu 17.04.2013 roku odbyła się w 
Warszawie Konferencji poświęcona De-
bacie Forum Publicznego – właściwy 
dialog warunkiem wspólnego sukcesu. 
Pani Aneta Siorak, animator społeczny z 
Miasta i Gminy Kietrz wzięła udział w tym 
wydarzeniu, które miało miejsce w Pałacu 
Prezydenckim.. Forum Debaty Publicznej 
zostało zorganizowane we współpracy z 
partnerami projektu „Decydujmy Razem”. 
Pani Aneta reprezentowała wojewódz-
two opolskie i wzięła także udział (wraz z 
innymi animatorami z Polski) w debacie 
Pracowni Badań i Inowacji Społecznych w 
Warszawie, poświęconej działalności ani-
matorów projektu „Decydujmy razem”.

W trakcie rozmów w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie nasza reprezentantka 
wypowiadała się na temat swoich do-
świadczeń w pracy nad projektem. Konfe-
rencję zaszczycili swoją obecnością przed-
stawiciele polityki, senatorowie, posłowie, 
a wśród nich Tadeusz Mazowiecki oraz 
osobiści doradcy prezydenta RP. 

Projekt „Decydujmy razem” to projekt 
pilotażowy, jest propozycją współpracy 
władz samorządowych i społeczności 
lokalnych. „Decydujmy razem” jest od-
powiedzią na problemy związane z ko-
niecznością zwiększania skuteczności 
funkcjonowania administracji publicznej 
w zakresie kreowania i realizacji swojej 
polityki. Doświadczenia wielu krajów 
pokazują, że warunkiem „dobrego rzą-
dzenia” jest udział obywateli w proce-
sach decyzyjnych – czyli świadome i 
aktywne uczestnictwo mieszkańców w 
podejmowaniu decyzji dotyczących ich 
gminy, powiatu czy dzielnicy. Efektywna 

i skuteczna partycypacja wymaga jednak 
uruchomienia szczególnego procesu, w 
którym społeczność lokalna jest nie tylko 
adresatem, lecz także współtwórcą wy-
pracowywanych rozwiązań. Współdecy-
dowanie może się bowiem sprawdzić je-
dynie w społeczności, która rozumie sens 
działania na rzecz wspólnego dobra i jest 
gotowa do aktywnego udziału w takim 
procesie. Z drugiej strony, partycypacja 
jest domeną władz otwartych i gotowych 
na współpracę ze swoimi mieszkańcami.

Gmina Kietrz w oparciu o partycypa-
cję przygotowała projekt uchwały na lata 
2012-2013 zatytułowany Program Aktyw-
ności Lokalnej Miasta i Gminy Kietrz. Rada 
Miejska Miasta Kietrz uchwaliła uchwałę 
w styczniu 2012 roku. Przez lata 2012 i 
2013 zespół osób odpowiedzialnych za 
realizację programu PAL realizowało po-
szczególne zadania pod okiem animato-
ra społecznego Pani Anety Siorak. Nie-
wątpliwie jest to ogromny sukces Gminy 
Kietrz. Jak wiemy Gmina Kietrz jest znana 
z aktywności lokalnej w sporcie, a dziś ma 
szansę wykazać się w innych działaniach 
na rzecz swoich mieszkańców.

n

„Decydujmy razem” 
W dniach 19 i 22 kwietnia w auli Ze-

społu Szkół w Kietrzu przeprowadzono 
kampanię informacyjną dotyczącą po-
wołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Uczniowie gimnazjum, liceum oraz szko-
ły zawodowej obejrzeli prezentację przy-
gotowaną przez swoich kolegów z klasy 
II b LO. Efektem przedsięwzięcia ma być 
świadomy udział młodzieży naszej szkoły 
w wyborach do kietrzańskiej MRM plano-
wanych na początek czerwca 2013 r.

Okopaliśmy się w fotelu przed ekra-
nem swojego komputera. Oswoiliśmy 
kilka miejsc w ogromnej sferze Interne-
tu. Co chwilę klikamy „lubię to” i nie od-
czuwamy boleśnie upływającego czasu. 
Komputer – komórka – telewizor: oto 
wierzchołki naszego trójkątnego świata. 
Czy zechcemy zaryzykować wędrówkę 
poza obręb bezpiecznego trójkąta?

* * *
Dzięki inicjatywie kietrzańskich rad-

nych powołana została Młodzieżowa 
Rada Miejska. Można ten krok odebrać 
jako swoisty rodzaj licytacji. Ze strony 
włodarzy miasta zabrzmiało pokero-
we: „sprawdzam”, skierowane do nas, 
młodych mieszkańców gminy. To my 
jesteśmy często surowymi krytykami 
otaczającej nas rzeczywistości. To my 
formułujemy kategoryczne oceny, w 
których jak mantrę powtarzamy: „bez-
nadzieja, zero perspektyw, porażka”. I 
oto dostajemy do ręki narzędzia. Nie ma 
instrukcji ich użycia. Czy wykorzystamy 
je praktycznie, z sensem i z pożytkiem? 
Wiele zależy od nas, od naszej pomysło-
wości i zaangażowania. W każdym razie, 
otworzyła się przestrzeń do dialogu – o 
naszych potrzebach, oczekiwaniach, ma-
rzeniach.

* * *
Za kilka tygodni wyłonimy w wybo-

rach 15 radnych. Będą przedstawicielami 
naszej szkolnej społeczności. Będą na-
szymi reprezentantami, naszym głosem. 

Przed nami okres kampanii i wybory, 
czyli pierwsza obywatelska przygoda. To 
chyba dobrze: zanim weźmiemy poważ-
ną wyborczą współodpowiedzialność za 
kraj, zaliczymy pierwszą lekcję demokra-
cji w murach naszej szkoły. Pierwsza karta 
wyborcza w naszym reku będzie kartą z 
imionami naszych kolegów i koleżanek, z 
imionami naszych przyjaciół.

* * *
Co czeka Młodzieżową Radę? Nie zna-

my jeszcze jej składu. Domyślamy się, że 
będzie to grupa złożona z indywidual-
ności, osób energicznych, przedsiębior-
czych, kreatywnych. Ale jednocześnie 
musi to być grupa takich młodych ludzi, 
dla których pojęcie „my” idzie w rzędzie 
przed pojęciem „ja”. To jest pierwsze 
zadanie: odrzucenie myśli o tym, czy z 
obecnością w Radzie wiąże się jakiś oso-
bisty prestiż, czy profity. Myślami trzeba 
objąć przede wszystkim różne kategorie 
wspólnoty. Zacznijmy od tej wspólnoty 
dla nas podstawowej: wspólnoty szkol-
nej, rówieśniczej. To najważniejszy krok 
do opanowania – już w przyszłości – sztu-
ki działania publicznego.

* * *
Efekty? To złożony problem. Na efekty 

trzeba zawsze cierpliwie czekać. Rada nie 
jest organem decyzyjnym. Ma być orga-
nem doradczym, ma mieć charakter kon-
sultacyjny. Wypadkowa twórczych wizji 
i racjonalnych możliwości może jednak 
przynieść pewne rezultaty. Zostańmy na 
razie z nadzieją, że dołożymy własną ce-
giełkę do budowy interesujących projek-
tów. Projektów, które wciąż mogą zmie-
niać oblicze naszego miasta. Przyczyńmy 
się do powstania takich miejsc w Kietrzu, 
w których będziemy się życzliwie śmiać 
(a nie brechtać), gdzie będziemy mówić 
do siebie (a nie klikać).

Właśnie… mówić! I co tam. Nawet 
niech będzie: „lubię to”.

Klasa II b LO w Kietrzu

O Młodzieżowej Radzie Miejskiej w kietrzu

5 krótkich refleksji

25 kwietnia 2013 roku o godzinie 1300 
odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej. Tema-
tem przewodnim odbywającej się sesji była 
debata na temat bezrobocia. Szczegółowe 
informacje na temat bezrobocia w naszym 
regionie przestawiła Dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy – pani Danuta Frączek.

Ponadto w  trakcie sesji Rada podjęła w 
jawnym głosowaniu 8 uchwał w sprawach:

1  zmiany budżetu gminy na rok 2013;

2  zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej;

3  założenia Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Kietrzu;

4  wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności na działce nr 2442/30 po-

łożonej w Kietrzu, stanowiącej własności 
Gminy Kietrz;

5  wyrażenia zgody na przeznaczenie do 
sprzedaży na cele budowy garaży nie-

ruchomości położonych w Kietrzu, stano-
wiących własność Gminy Kietrz;

6  wyrażenia zgody na przeznaczenie do 
sprzedaży nieruchomości oznaczonej 

działką nr 2446/2 położonej w Kietrzu, 
stanowiącej własność Gminy Kietrz;

7  wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu za-

warcia umowy użyczenia na lokal użyt-
kowy o powierzchni użytkowej 95,36 m2 

mieszczący się na drugim piętrze w bu-
dynku administracyjno-użytkowym przy 
ul. Wojska Polskiego nr 21 stanowiący 
własność Gminy Kietrz, gdy przedmio-
tem kolejnej umowy jest ten sam lokal;

8  zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/224/ 
2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 

31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Kietrzu, powołanie tej Rady i 
nadanie jej Statutu.

Nagranie z sesji oraz treść podjętych 
uchwał zostały udostępnione na stronie 
www.bip.kietrz.pl .

Paulina Błachowicz

Królewska gra, bo takim mianem 
szczycą się szachy na dobre już zadomo-
wiła się w Kietrzu. W dniu 7 kwietnia 2013 
roku w Kietrzu odbył się II Wiosenny Tur-
niej Szachowy, organizatorem którego 
był Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w 
Kietrzu. Był to już piąty turniej szacho-
wy w Kietrzu organizowany w przeciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy.

Turniej odbył się na dystansie 9 rund 
systemem szwajcarskim po 15 minut na 
zawodnika. W zawodach wzięło udział 22 
zawodników z terenu województwa opol-
skiego i śląskiego. Rozegrano kategorie: 
OPEN, do 16 lat oraz powyżej 60 lat.

Poziom turnieju był bardzo wysoki o 
czym świadczy fakt, iż  po każdej rundzie 
zmieniał się lider tabeli i do końca nie 
było wiadomo kto wygra zawody.
W kategorii Open :
l I miejsce: Andrzej Klimiec z Klubu Sza-

chowego ,,Szach” z Kędzierzyna-Koźla 
7,5 pkt z 9-ciu partii. 

l II miejsce: Piotr Chrobak z Klubu Sza-
chowego „Silesia” z Raciborza, 7 pkt, 

l III miejsce: Zygmunt Kwiatkowski z Ra-
ciborza, 7 pkt;

W kategorii do 16 lat
l I miejsce: Bartosz Krajewski z Branic , 3 pkt,
l II miejsce zajął 9-cio letni Michał Flor-

czak z Głubczyc

l III miejsce Mateusz Lasyk z Kietrza;
W kategorii do 60 lat :
l I miejsce: Mieczysław Płaczek z Raciborza;

Puchar dla najlepszej kobiety otrzy-
mała szachistka z Suchej Psiny Katarzyna 
Kochany.

Najmłodszym uczestnikiem turnieju 
był 9-cio letni Michał Florczak, natomiast 
najstarszym 75-cio letni mieszkaniec Ba-
borowa Pan Tadeusz Cebula.

Ufundowane przez MGOK piękne 
drewniane szachowe puchary, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe zwycięzcom wrę-
czyli Burmistrz Kietrza Józef Matela oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu 
Czesław Gil, który jednocześnie był też 
sędzią turnieju.Na następny turniej sza-
chowy w Kietrzu zapraszamy już 9 czerw-
ca w czasie trwania Dni Kietrza.

Czesław Gil

turniej Szachowy

Sesja rady miejskiej

Fot. Stanisław
 Figas
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Rada Rodziców funkcjonuje w Liceum 
Ogólnokształcącego w Kietrzu, nie tylko 
na papierze. Po raz drugi nasze Mamy- 
wspierane finansowo i duchowo ;) przez 
panią Dyrektor- zaprosiły nas na „ciepłe 
śniadanko”. Tosty w wykonaniu Pań Gra-
żyny Łobos, Bogumiły Maloty, Anny Pa-
niczyk, Jadwigi Sachy oraz Celiny Sower-
szenko były wyśmienite, zapewne równie 
smaczne będą obiecane na czerwiec go-
fry.

Zapytaliśmy Panie, skąd wzięła się ta 
„pyszna” inicjatywa. W odpowiedzi usły-
szeliśmy, iż cel jest godny – dofinanso-
wanie zakupu rolet do klas szkolnych, a 
także wydatkowanie uzyskanych fun-
duszy na inne potrzebne cele. Rodzice 
podjęli tę inicjatywę podczas zebrania 
Rady Rodziców, a dodatkową zachętę 

W dniu 26 kwietnia 2013 r. w Kietrzań-
skim Domu Kultury odbył się Koncert 
Instrumentalny Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia z Głubczyc dla dzieci i 
młodzieży Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II z Kietrza. Uczniowie 
szkoły muzycznej zaprezentowali utwory 
z repertuaru muzyki poważnej, jaki i roz-
rywkowej. Dzieci mogły zobaczyć sposób 
gry oraz dowiedzieć się coś więcej o in-
strumentach takich jak: flet poprzeczny, 
gitara, akordeon, klarnet i inne. Koncert 
zakończył się występem zespołu „Kadra 
band” w skład, którego wchodzą nauczy-

W konkursie wystąpiło 
siedmioro solistów i zespołów 
wokalnych prezentujących 
utwory tematycznie związane 
z zimą. Pierwsze miejsce zdo-
była najmłodsza uczestniczka 
konkursu 4 - letnia Natalka 
Bula z piosenką ,,Sypie śnieg”. 
Jury przyznało dwa drugie 
miejsca: Nataszy Karpina wraz 
z zespołem w składzie: Emilka 
Piechaczek, Bartek Kopaniecki oraz Nico-
le Król - przedszkolaków z grupy ,,Krasna-
le” z PP w Kietrzu oraz uczennicom klasy 
,,0 b” - Karolinie Czyżewskiej wraz z chór-
kiem w składzie: Nikola Dudar i Kinga Ła-
cyk.

Trzecie miejsce przypadło „Słonecz-
kom” z PP w Kietrzu: solistce Nikoli Gaj 
oraz jej zespołowi: Oliwii Kaczor, Mai Jan-
czura i Hani Wyszyńskiej. Serdecznie gra-
tulujemy wszystkim zwycięzcom i uczest-
nikom konkursu!

Dnia 15.06.2013 r. tj. w sobotę o godz. 
11.00 odbędzie się IV Olimpiada Przed-
szkolaków Gminy Kietrz. Jest to cykliczna 
impreza organizowana przez Publiczną 
Szkołę Podstawową z Oddziałem Przed-
szkolnym Stowarzyszenia Aktywna Spo-
łeczność Dzierżysławia. Jak co roku do 
udziału w naszej Olimpiadzie zapraszamy 
dzieci 5 i 6 letnie ze wszystkich przed-
szkoli działających w naszej Gminie. Dru-
żynę dorosłych, która będzie próbowała 
swoich sił z dziećmi będą reprezentowali 
przedstawiciele naszego Samorządu oraz 
służb mundurowych.

Uczestnicy Powiatowego Konkursu 
Reymontowskiego z Liceum Ogólno-
kształcącego w Kietrzu wywalczyli w tym 
konkursie wszystkie miejsca na podium. 
Zwyciężyły Karolina Kowalska, Ewa Szota, 

30 kwietnia 2013 r. jubileusz „Żela-
znych Godów” świętowali Państwo Euge-
nia i Zygmunt Kozłowscy z Dzierżysławia. 
W wigilię 65. rocznicy ślubu, odwiedził 
dostojnych Jubilatów, Burmistrz Kietrza 
Józef Matela. Życzył im dużo zdrowia i 
radości na kolejne lata wspólnego życia. 
Przeżyte wspólnie 65 lat zasługuje nie 
tylko na szczere gratulacje ale przede 
wszystkim na podziw za wierność warto-
ściom, które stanowią fundament życia 
rodzinnego. Państwo Kozłowscy przy-
jechali do Dzierżysławia z miejscowości 
Rozdół, pow. Żydaczów – dawne kresy 
Rzeczypospolitej. Przez całe życie ciężko 
pracowali, aby wychować i wykształcić 
dzieci, które o nich dbają i pamiętają. Pań-
stwo Kozłowscy mają 5- tkę dzieci, syna 
i cztery córki - dwie nauczycielki i dwie 
farmaceutki. Jubilaci wspominali przed-
wojenne życie na kresach, ciężki czas 
wojny, trudne początki w Dzierżysławiu, 
radość ze wspólnego życia i przyjścia na 
świat dzieci, która przeplatała się z pracą 

Czas na przerwę, czas 
na tosty…

Zimowe 
piosenki

Rozdanie dy-
plomów i ogło-
szenie wyników 
Konkursu Piosenki 
Zimowej poprze-
dziła wyśmienita 
zabawa uczest-
ników konkursu 

i publiczności oraz słodki poczęstunek 
przygotowany dla wszystkich dzieci. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z 
rąk organizatorów pamiątkowe dyplomy 
oraz upominki. Nagrody dla zwycięzców 
konkursu zostały ufundowane przez pa-
nią Dyrektor Publicznego Przedszkola w 
Kietrzu oraz Radę Rodziców Publicznego 
Przedszkola w Kietrzu. Gorąco dziękuje-
my i zapraszamy za rok do wzięcia udzia-
łu w IV edycji Festiwalu Piosenki.

Marzena Makarska

stanowił fakt, że wcześniejsze tego typu 
akcje przyniosły oczekiwany efekt. Trzeba 
dodać, iż także sprawiły satysfakcję – miło 
spojrzeć jak przemęczeni ciężką szkolną 
pracą uczniowie posilają się przed kolej-
ną dawką emocji lekcyjnych.

Ewa Szota

instrumentalnie

ciele szkoły muzycznej. Cieszymy się, 
że mogliśmy gościć młodych artystów 
i mamy nadzieję, że zachęci to kietrzań-
skie dzieci do muzykowania, bo przecież 
muzyka łagodzi obyczaje.

Ewa Maleńczyk, Dorota Kaczmar 

„Od Przedszkolaka 
do Olimpijczyka”

Gościem specjalnym będą dzieci z 
przedszkola zaprzyjaźnionego z naszą 
Gminą – czeskich Sudic. W tym roku 
wszystkie przedszkola otrzymają medale, 
puchary i nagrody. Na organizację tej im-
prezy została przyznana dotacja z Gminy 
Kietrz w ramach zadania: „Wspieranie i 
upowszechnianie kultury fizycznej – orga-
nizacja zajęć sportowych, turniejów i im-
prez sportowych, turniejów i imprez spor-
towych dla mieszkańców Gminy Kietrz”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Gminy Kietrz i okolic do ki-
bicowania młodym sportowcom.

Róża Kaczmar

Żelazne Gody

i troską o ich wykształcenie. Jubilaci na-
leżą do pokolenia, które w swoim życiu 
widziało jak zmieniała się nasza ojczyzna, 
dlatego z taką ciekawością słucha się ich 
wspomnień, w których nie ma pretensji 
i goryczy. Jest w nich szczera radość z 
przeżytych wspólnie lat. 

Słuchając wspomnień, zadałam sobie 
pytanie, czy dzisiejsi nowożeńcy będą 
równie pogodni, po przeżyciu wspólnie 
65- ciu lat ? 

Ewa Jureczko

Powiatowy konkurs 
Reymontowski

Kasia Lasyk (ex aequo z drużyną Zespołu 
Szkół Mechanicznych z Głubczyc), miej-
sce drugie zajęli Maria Faron, Przemysław 
Kaczmarczyk i Michał Panicz (klasy IIa i I 
b LO), trzecie miejsce zdobyli uczniowie 
klasy maturalnej naszego Liceum Aga-
ta Macyszyn, Dominik Gałenza, Adam 
Ziobrowski. Jesteśmy z nich wszyscy 
dumni, szczególny zaś powód do rado-
ści mają pomagające młodzieży w przy-
gotowaniach polonistki- Pani Grażyna 
Majer, Pani  Dorota Przysiężna-Bator oraz 
Pani Beata Rzeczkowska - Znamirowska. 
Konkurs odbył się 15 kwietnia w Zespole 
Szkół Mechanicznych w Głubczycach.

Ewa Szota

Mimo prawie wiosennej aury za oknem, uczniowie klas ,,0” ze Szkoły Pod-
stawowej w kietrzu i dzieci z Publicznego Przedszkola w kietrzu podsu-
mowały i zakończyły okres zimowy swojej edukacji pięknymi piosenkami 
o tematyce zimowej.

Fot. Archiwum ZS w Kietrzu
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Fot. Archiwum ZS w Kietrzu

Fot. Zuzanna Zapotoczna

Fot. Aneta Kopeczek



14   Rzecz Powiatowa

Gmina kietrz

08.04.2013 r. na Krytej Pływalni w Kietrzu odbyły 
się pierwsze mistrzostwa w pływaniu szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu 
głubczyckiego. Zawody zostały zorganizowane przez 
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Kietrzu. 
W obecności Burmistrza Kietrza p. Józefa Mateli, który 
uroczyście otworzył zawody, oraz Zastępcy Burmistrza 
p. Jacka Karpiny, Dyrektora ZS Kietrza p. Edwarda Szwa-
sta, Kierownika Oświaty Starostwa Głubczyckiego p. 
Tomasza Senia, Kierownika krytej pływalni p.Tomasza 
Besza do rywalizacji przystąpiło 92 zawodników. Szkoły 
podstawowe startowały w dwóch kategoriach wieko-
wych, klasy 1-3 oraz klasy 4-6 i miały do pokonania 25 m. 
stylem dowolnym i grzbietowym. Uczniowie szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych rywalizowali dwoma 
stylami, grzbietowym i dowolnym na dystansie 50 me-
trów. Mistrzami powiatu w pływaniu w poszczególnych 
kategoriach zostali:

SZkOŁY PODStaWOWe:
klasy 1-3 styl dowolny 25 m dziewczyny
1.Węgrzyn Aleksandra - czas: 24.78 s , SP nr 1 Głubczyce
2.Kruk  Martyna - czas: 26.53 s, SP nr 1 Głubczyce
3.Komorek Martyna - czas: 26.53 s - ZSP Baborów
klasy 1-3 styl dowolny 25 m chłopcy
1.Dominik Bartosz - czas: 22.88 s - PSP Pilszcz
2.Jakub Fas - czas: 24.35 s - PSP Kietrz
3.Rafał Rajsz - czas: 24.39 s - PSP Dzierżysław
klasy 4-6 styl grzbietowy 25 m dziewczyny
1.Śliwa Maja - czas: 20.53 s - PSP Kietrz
2.Szczucka Karolina - czas: 22.53 s - SP nr 2 Głubczyce
3.Siekierzyńska Julia - czas: 23.89 s - SP nr 1 Głubczyce
klasy 4-6 styl grzbietowy 25 m dziewczyny
1.Śliwa Maja - czas - 20.53 s - PSP Kietrz
2.Szczucka Karolina - czas: 22.53 s - SP nr 2 Głubczyce
3.Siekierzyńska Julia - czas: 23.89 s - SP nr 1 Głubczyce
klasy 4-6 styl grzbietowy 25 m chłopcy
1.Jabłoński Marcin - czas: 17.64 s   PSP Kietrz
2.Wierzchowiec Jakub - czas: 20.35 s  PSP Kietrz
3.Targosz Piotr - czas: 22.55 s  PSP Dzierżysław
klasy 4-6 styl dowolny 25 m dziewczyny
1.Sipel Kaja -  czas - 20.53 s - SP Branice
2. Siekierzyńska Julia - czas: 22.53 s - SP nr 1 Głubczyce
3. Śliwa Maja - czas: 23.89 s - PSP Kietrz
klasy 4-6 styl dowolny 25 m chłopcy
1.Jabłoński Marcin - -czas: 16.16 s - PSP Kietrz
2.Mistrzak Kacper - czas: 18.62 s - PSP Kietrz
3.Hoffmann Daniel - czas: 18.93 s - ZSP Baborów

SZkOŁY GiMnaZJalne:
Styl grzbietowy 50 m dziewczyny
1.Dobuch Dominika - czas: 48.70 s - Gimnazjum Kietrz
2.Musik Anna - czas: 50.50 s - Gimnazjum Kietrz
3.Tyl Jakub - czas: 51.43 s - Gimnazjum Kietrz
Styl grzbietowy 50 m chłopcy
1.Sowerszenko Arkadiusz - czas: 44.39 s – Gimnazjum Kietrz
2.Skibiński Paweł - czas: 46.27 s - Gimnazjum Kietrz
3.Ciesielski Karol - czas: 46.50 s - Gimnazjum Kietrz
Styl dowolny 50 m dziewczyny
1.Rybak Magdalena - czas: 41.27 s - Gimnazjum Kietrz
2. Dobuch Dominika - czas: 41.89 s - Gimnazjum Kietrz
3.Dworzyńska Aleksandra   czas: 42.91 s – Gimnazjum Kietrz
Styl dowolny 50 m chłopcy
1. Ciesielski Karol - czas: 35.40 s - Gimnazjum Kietrz
2.Szybik Jakub -czas: 37.39 s - Gimnazjum Kietrz
3.Mirowski Michał - czas: 39.27 s - Gimnazjum Kietrz

SZkOŁY POnaDGiMnaZJalne
Styl grzbietowy 50 m dziewczyny
1.Szota Ewa - czas: 47.93 s - ZS Kietrz
2.Doszczak Dominika - czas: 54.19 s - ZS Kietrz
3.Kuriata Agnieszka - czas: 54.73 s - ZS Kietrz
Styl grzbietowy 50 m chłopcy
1.Piasny Jacek - czas: 40.94 s - ZS Kietrz
2.Nosal Dawid - czas: 46.25 s - ZS Kietrz
3.Drzał Daniel - czas: 48.43 s - ZS Kietrz
Styl dowolny 50 m dziewczyny
1.Szota Ewa - czas: 41.13 s - ZS Kietrz
2.Wołoszyn Zuzanna - czas: 45.68 s - ZSO Głubczyce
3.Łobos Karolina - czas: 1.10.57 s - ZS Kietrz
Styl dowolny 50 m chłopcy
1.Sęk Paweł - czas: 36.08 s - ZSM Głubczyce
2.Rosa Mateusz - czas: 36.62 s - ZS Kietrz
3.Żabka Arkadiusz - czas: 38.72 s - ZSO Głubczyce

Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom, którzy za-
jęli trzy pierwsze miejsca zostały uroczyście wręczone 
przez Dyrektora p. Edwarda Szwasta i Kierownika p. To-
masza Besza pamiątkowe medale oraz dyplomy.

Zbigniew Piaskowy

Pływający Powiat

22 kwietnia 2013 r. w Głubczycach w ramach V cyklu 
konkursów z języka polskiego odbył się Powiatowy Kon-
kurs Polonistyczny dla szkół gimnazjalnych. Na zmaga-
nia z językiem polskim przybyło kilkudziesięciu uczniów 
z całego powiatu, wśród których znalazła się również 
młodzież z Gimnazjum im. T.  Kościuszki Zespołu Szkół 
w Kietrzu. 

Uczniowie mieli 90 minut na rozwiązanie testu złożo-
nego z 35 pytań zamkniętych i otwartych. Wykazywali 
się wiedzą i umiejętnościami z zakresu literatury i gra-
matyki oraz znajomością dodatkowych lektur.

Orły z Kietrza ponownie nie zawiodły, zajmując 
dwa miejsca na podium.  II miejsce w konkursie zajęła 
Agnieszka Sałek, III – Edyta Wąchała. Za podium na V 
miejscu znalazł się Karol Ciesielski. Uczniom i polonist-
kom gimnazjum z Kietrza gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Barbara Pleszewska 

Orły z kietrza

Pogoda sprawiła, że kwiecień w rozgrywkach szkol-
nych obfitował w wydarzenia piłkarskie związane z eli-
minacjami do zawodów rangi wojewódzkiej. W Kędzie-
rzynie Koźlu reprezentacja naszego liceum walczyła w 
półfinale wojewódzkim piłki nożnej dziewcząt, zajmując 
I miejsce awansowała do finału wojewódzkiego.

W Kietrzu i w Głubczycach na Orlikach zagrały repre-
zentacje gimnazjów o awans do półfinału wojewódzkie-
go. Na Orliku w Kietrzu wygrały dziewczęta z Baborowa, 
II miejsce zajęły dziewczęta z gimnazjum z Kietrza, III m. 
gim. Lisięcice, IV gim. Branice. 

W Głubczycach I miejsce zdobyli chłopcy z gimna-
zjum w Kietrzu i oni będą reprezentować Kietrz w Półfi-
nałach wojewódzkich. 

W kwietniu odbył się również na tutejszym Orliku tur-
niej o puchar Coca-Coli dziewcząt , tak przedstawiają się 
wyniki:

I m - Gimnazjum w Kietrzu,
II m - Gimnazjum Lisięcice, 
III m - Gimnazjum Branice. 

Awans do finału wywalczyły dziewczęta z Kietrza. W 
Kędzierzynie Koźlu chłopcy z gimnazjum w Kietrzu zajęli 
II miejsce awansując tym samym do dalszych gier.

Dziewczęta ze szkoły podstawowej w Nowej Cerekwi 
reprezentowały gminę Kietrz w rozgrywkach powiato-
wych. Udało im się zająć I miejsce i awansować do półfi-
nału wojewódzkiego. 

Na kietrzańskim Orliku rozegrano w kwietniu finał po-
wiatowy w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych, 
wyniki:

I m - SP nr 2 w Głubczyce
II m - SP w Branicach
III m - SP w Baborowie
IV m - PSP w Kietrzu.

Reprezentacja Gminy Kietrz uczestniczyła również w 
rozgrywkach im. M. Wielgusa w Baborowie Nasi repre-
zentanci z klas I-IV, ulegli 1:2 reprezentacji Gminy Głub-
czyce.

Marian Węgrzynowicz 

Piłkarska Szkolna Wiosna

28 lutego w głubczyckiej hali MOSiR odbył się Finał 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmin-
tonie drużynowym. W turnieju tym ZS Gimnazjum w 
Kietrzu reprezentowała w kategorii dziewcząt drużyna 
w składzie: Karolina Kierzkowska/Karolina Lizoń/Na-
talia Siorak. Dziewczęta ostatecznie uplasowały się na 
miejscu VII-IX. Wśród chłopców nasze gimnazjum repre-
zentowały dwie drużyny: Filip Kroczak/Paweł Słysz oraz 
Arkadiusz Sowerszenko/Paweł Wróblewski. Uczniowie 
Arkadiusz Sowereszenko i Paweł Wróblewski zajęli VII 
miejsce, natomiast Filip Kroczak wraz z Pawłem Słyszem, 
po fenomenalnej grze wywalczyli drugie miejsce na po-
dium.

Srebrni chłopcy

i MiStRZOStWa SZkÓŁ POWiatU GŁUBCZYCkieGO W PŁYWaniU

Końcowa klasyfikacja szkół w kategorii chłopców:
l I miejsce – Dawid Mazur/Robert Mirga, G nr 1 Głubczy-

ce
l II miejsce – Filip Kroczak/Paweł Słysz, ZS Gimnazjum 

Kietrz
l III miejsce Marcin Woźniak/Paweł Bieganowski, PG nr 5 

Kędzierzyn-Koźle
Ewelina Makarska-Zabłocka

Fot. Archiwum ZS w Kietrzu

Fot. Archiwum ZS Gimnazjum w Kietrzu
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W turnieju startowały reprezentacje 
chłopców urodzonych w roku 2002 i 
młodszych. Patronat tytularny objął sta-
rosta Głubczycki, medialnie obsługiwała 
turniej TV Głubczyce. Turniej rozegrano 
w Baborowie, Głubczycach i Kietrzu. Na 
ostatnim Turnieju zostały wręczone pu-
chary, medale oraz nagrody indywidual-
ne, wręczali: Starosta Głubczycki- p. Józef 
Kozina oraz Burmistrz Kietrza- p. Józef 
Matela.

Intencją organizatorów tego Turnieju 
było wyłonienie najlepszych zawodni-
ków i skierowanie ich do klubów. Odpo-
wiedzialnymi za organizację i przygo-
towanie zawodników do turnieju byli: 
Gmina Baborów- A. Kanas, Gmina Głub-
czyce- M. Kruk, Gmina Kietrz- Z. Wanicki. 
Turniej ma wejść na stałe do kalendarza 
Piłkarskiej Wiosny.

Wyniki zawodów
l I Turniej – 13.04.2013 Baborów (hala 

sportowa)
– Kietrz- Baborów  6-0
– Kietrz-Głubczyce  7-2
– Głubczyce- Baborów  1-2

l II Turniej – 20.04.2013 Głubczyce (bo-
isko ,,Orlik”)
– Kietrz- Baborów  6-1
– Kietrz-Głubczyce  4-3
– Głubczyce- Baborów  7-0

l III Turniej – 27.04.2013 Kietrz (boisko 
,,Orlik”)
– Kietrz- Baborów   9-1
– Kietrz-Głubczyce   0-2
– Głubczyce- Baborów  4-0

Najlepszy strzelec: Marcel Woniakow-
ski (Kietrz) – 10 bramek. Najlepszy za-
wodnik: Jakub Makselan (Głubczyce)

17 maja 2013 roku podczas 27 kolejki 
T-Mobile Ekstraklasy swoje wsparcie dla 
Olimpiad Specjalnych wyrazili piłkarze 
Ruchu Chorzów i Pogoni Szczecin. Od 
14 do 22 maja 2013 roku świętujemy Je-
denasty Europejski Tydzień Piłki Nożnej 
Olimpiad Specjalnych, w którym w Polsce 
weźmie udział ponad 2600 zawodników, 

500 trenerów i 550 wolontariuszy. Celem 
Tygodnia jest zjednoczenie całego środo-
wiska piłkarskiego w Europie w celu pro-
mocji i rozwoju piłki nożnej osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Członkami 
klubu olimpiad specjalnych od 10 lat są 
uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego z Głubczyc.

Głubczyckie Orliki

na murawie z Ruchem 
Chorzów

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki

I Kietrz 6 15 32-9

II Głubczyce 6 9 20-13

III Baborów 6 3 4-34

Klasyfikacja końcowa

Zespół „Kaprys” z Branic zdobył tytuł 
Mistrza Polski 2013 w kategorii SHOW 
- juniorki i przywiózł złote medale z XV 
Otwartych Mistrzostw Polski Tańca Ma-
żoretkowego. W tym roku mistrzostwa 
zorganizowane zostały w Amfiteatrze 
Opolskim w dn. 11–12 maja 2013r.

Wielkie emocje oraz łzy wzruszenia 
towarzyszyły zespołowi również podczas 
Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów 
Mażoretkowych, który odbył się 21 kwiet-
nia 2013r. w Czerwionce-Leszczyny (woj. 
śląskie). Nasze dziewczęta wspaniale się 
prezentowały w wielkiej paradzie masze-
rując ulicami miasta przy wtórze orkiestr 
dętych. Potem w choreografii scenicznej 
wywalczyły I miejsce i przywiozły złote 
medale.

Zespół Taneczny „Kaprys” działa przy 
Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Brani-
cach. Od wielu lat promuje Gminę oraz 
Powiat odnosząc liczne sukcesy w kraju 
i za granicą. Ponadto uświetnia imprezy 
sportowe, prowadzi korowody dożyn-
kowe, występuje na festynach oraz dla 
domów pomocy społecznej w naszym 
Powiecie. Grupy wchodzące w skład „Ka-
prysu” przygotowują tańce estradowe i 
mażoretkowe (marszowe). Tańczą prze-
marsze uliczne do orkiestr oraz choreo-
grafie sceniczne z pałkami i pomponami. 
W skład zespołów mażoretkowych wcho-
dzą głównie dziewczęta, ale w tańcach 
estradowych mamy też chłopców. Naszą 
nadzieją na przyszłość jest najmłodsza, 
15-osobowa grupa dziewczynek z klas 
I-III, która już w tym roku zbierała rzęsiste 
brawa za swoje występy. Ciekawe cho-

reografie dla zespołów od wielu lat two-
rzy Aleksandra Szpak, która też pracuje 
jako instruktor.

O występie na deskach Amfiteatru 
Opolskiego marzyliśmy od lat. Ten sen 
się spełnił, ale zaczął się następny - zdo-
bywając bowiem mistrzostwo Polski 
uzyskaliśmy nominację do Mistrzostw 
Europy Zespołów Mażoretkowych. W 
tym roku odbędą się one w miejscowości 
Tatabania na Węgrzech.

Może jadąc tam udałoby się powtó-
rzyć któryś z sukcesów „Kaprysu” sprzed 
kilku lat (srebrny, brązowy lub złoty me-
dal w Europie)?... Tu potrzebne są środki 
finansowe lub sponsorzy. Sami rodzice 
nie udźwigną tych kosztów, ponieważ 
już finansują zaplanowaną wcześniej, 
10-dniową wyprawę do Bułgarii (wystę-
py, zwiedzanie, promocja Regionu).

Korzystając z okazji, bardzo dziękuję 
władzom naszej Gminy oraz Szkoły za 
dotychczasowe wsparcie finansowe i 
umożliwienie zespołowi wzięcia udziału 
w Ogólnopolskim Festiwalu oraz w Mi-
strzostwach Polski Zespołów Mażoretko-
wych w tym roku.

Lidia Szpak

Sukces Mażoretek 

Wyjeżdżając na mecz uczniowie byli 
bardzo podekscytowani, wszyscy zdawali 
sobie sprawę że wyprowadzenie piłkarzy 
na murawę na oczach pięciu tysięcy kibi-
ców oraz  kilku kamer będzie bardzo stre-
sujące. Jak się później okazało nasi mali 
bohaterowie spisali się wzorowo. Po ce-
remonii otwarcia wszyscy zasiedli na try-
bunach wśród kibiców aby dopingować 
piłkarzom. Atmosfera była niesamowita, 
a uczniowie mieli możliwość usłyszenia 
i zobaczenia żywego dopingu. Niestety 
mimo naszych starań i zdartych gardeł 
Ruch Chorzów przegrał z Pogonią Szcze-
cin 2 - 3. Na pamiątkę naszego wyjazdu 
wszyscy uczniowie otrzymali koszulki. 
Więcej informacji o naszym wyjeździe 

oraz działalności olimpiad specjalnych w 
województwie opolskim można uzyskać 
na portalu społecznościowym https://
www.facebook.com/olimpiadyspecjal-
neopolskie lub na stronie http://www.
olimpiadyspecjalne.pl

Nasz ośrodek reprezentowali: Denis 
Marcinek, Jakub Bielski, Andrzej Kop-
czyński, Krystian Żurawski, Sebastian 
Silarski, Łukasz Macierzyński opiekę 
sprawował nauczyciel wychowywania 
fizycznego Tomasz Kiszczyk. Składamy 
serdeczne podziękowania Pani Dyrektor 
Barbarze Rosickiej za umożliwienie nam 
wyjazdu i zdobycia kolejnych miłych do-
świadczeń.

Tomasz Kiszczyk

Z inicjatywy Szkolnego Związku Sportowego, w ramach Szkolnej Piłkar-
skiej wiosny, rozegrano turniej piłkarski pod nazwą ,,Głubczyckie Orliki”.

Marian Węgrzynowicz

Fot. Arkadiusz Buch
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SPORt

Turniej Amatorów Badmintona o Pu-
char Starosty Głubczyckiego i Prezesa 
LKS Technik Głubczyce.

W dniu 18.05.2013r. w hali sportowej 
ZOKiS w Głubczycach odbył się Turniej 
Amatorów Badmintona o Puchar Staro-
sty Głubczyckiego i Prezesa LKS Technik 
Głubczyce. W zawodach, rywalizowało 
kilkunastu zawodników z całej Opolsz-
czyzny. Stawką zawodów były puchary 
i dyplomy ufundowane przez Starostę 
Powiatu Głubczyckiego i Prezesa LKS 
Technik Głubczyce. Wyniki przedstawiają 
się następująco:
kategoria OPen:
I miejsce – Wojciech Wojdyła

II miejsce – Małgorzata Włoszczyńska
III miejsce – Andrzej Szawłowski
IV miejsce – Zenon Gil
Gra pojedyncza kobiet:
I miejsce – Małgorzata Włoszczyńska
II miejsce – Bernadeta Sak-Krawiec
Gra mieszana:
I miejsce – Małgorzata Włoszczyńska/

Wojciech Wojdyła
II miejsce – Bernadeta Sak-Krawiec/Le-

szek Gałaszkiewicz
Dzieci:
I miejsce – Olaf Malik
II miejsce – Adam Felski
III miejsce – Adrian Felski

n

Drużyna dziewcząt Zespołu Szkół w 
Kietrzu w składzie: Paulina Hnatyszyn, 
Aleksandra Hnatyszyn, Anna Macyszyn, 
Karolina Kowalska, Ewa Szota, Karo-
lina Łobos, Aleksandra Watras, Marta 
Ziobrowska, Agata Kosińska, pod opieką 
Zbigniewa Piaskowego uczestniczyła w 
zawodach Półfinału Wojewódzkiego w 
Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Ponadgim-
nazjalnych. Turniej odbył się 19 kwietnia 
2013 roku w Kędzierzynie- Koźlu.
W zawodach uczestniczyły cztery drużyny: 
l II Liceum Ogólnokształcące z Kędzie-

rzyna-Koźla,
l Zespół Szkół Ogólnokształcących z Nysy,
l Zespół Szkół Zawodowych z Krapko-

wic,
l Zespół Szkół z Kietrza.

Do ścisłego finału awansował zespół, 
który zajął pierwsze miejsce w turnieju. 
Nasza drużyna, pokonując ZSO Nysa 1:0 
i ZSZ Krapkowice 1:0 a przegrywając 3:2 z 
II LO Kędzierzyn- Koźle, zwyciężyła i zna-
lazła się w finale, który zostanie rozegra-
ny pod koniec maja. 

Zbigniew PiaskowyPo obiecującym początku rundy, pił-
karze czołowych drużyn naszego powia-
tu nie zachwycili swoją postawą. Dlatego 
w tym numerze Rzeczy Powiatowej, nie 
pozostało nic innego, jak skupic się, na 
krótkiej analizie niepowodzeń. Polonia 
Głubczyce zdobyła w ostatnich 4 kolej-
kach 5 pkt. co nie jest najgorszym osią-
gnięciem. Jednak zważywszy na fakt, że 
3 pkt. to efekt walkowera z powodu wy-
cofania się z rozgrywek Victorii Chruścice, 
to ledwie dwa remisy uzyskane z innymi 
drużynami walczącymi o utrzymanie, 
musiały rozczarować. Szczególnie chodzi 
o rozgrywane w Głubczycach spotkanie 
z APN Odrą Wodzisław, które poloniści 
mogli wygrać.  Dość wspomnieć, że przy 
stanie 1 : 1 Łukasz Bawoł nie wykorzystał 
rzutu karnego.  Kolejny remis przywiezio-
ny z Namyslowa powoduje, że kompletu 
punktów Polonia musi  szukać w następ-
nym meczu  rozgrywanym w Glubczy-
cach z drużyną Pniówka Pawlowice. Inną 
rzeczą jest, że wiosną, mecze w Głubczy-
cach są bardzo emocjonujące, a gra pod-
opiecznych Tomasza Makarskiego po-
ziomem nie odbiega od reszty ligowych 
zespolów. 

GLKS Kietrz po remisie z MKS II Klucz-
bork zanotował serię porażek. Szczegól-

nie dotkliwe były te z sąsiadującymi w ta-
beli Pogonią Prudniki i Ligotą Turawską. 
Trudno wyjaśnić, dlaczego po stosunko-
wo niezłym początku rundy wiosennej, 
ekipa z Kietrza nagle zaczęła przegrywać. 
Przed kietrzanami dwa mecze na wła-
snym stadionie z MKS Gogolin i Chemi-
kiem Kędzierzyn. Trener Gadachik i jego 
piłkarze z pewnością będą chcieli zrobić 
wszystko, żeby zakończyć pasmo niepo-
wodzeń.

Orzeł Branice przegrał na wyjeździe z 
Fortuną Głogówek i tym samym praktycz-
nie pozbawił się szans na awans. Drużyna 
z Branic grała ostatnio dość nierówno i 
to właśnie w braku stabilnej formy, moż-
na upatrywać przyczyny nienajlepszych 
występów w rundzie wiosennej. Remisy 
z Łanami i Kazimierzem, czy porażka w 
Lisięcicach, zaważyły na tym, że plany 
awansu, muszą w Branicach odłożyć na 
kolejny sezon.

Przed nami ostatnich kilka kolejek 
sezonu 2012/2013. Drużynom z powia-
tu głubczyckiego należy  życzyć udanej 
końcówki sezonu, a wszyskich sympaty-
ków piłki nożnej zaprosić na mecze, bo 
parafrazując znane przysłowie, „...praw-
dziwych kibiców poznaje się w biedzie”. 

n

49. Mistrzostwa Polski rozegrały się w 
dniach 25-28 kwietnia 2013 roku w Bia-
łymstoku. Wieloletnie królowanie Prze-
mysława Wachy z Technika Głubczyce 
jako Mistrza Polski w badmintonie starał 
się przerwać Michał Rogalski. Jednak 
nasz trzykrotny olimpijczyk nie pozwo-
lił odebrać sobie mistrzostwa i obronił 
swoje pozycje w grze singlowej. Blisko 
zdetronizowania Wachy był Michał Ro-
galski. Białostoczanin stoczył wyrów-
nany pojedynek. W obu setach miał już 
sporą przewagę, w pierwszym prowadził 
15:10, a w drugim 11:6. Ale to właśnie 
Wacha w końcówkach był lepszy. 32-let-
ni zawodnik Technika Głubczyce wygrał 
2:0 (25:23, 23:21) i zdobył swój 12. tytuł 
mistrzowski. Ponadto Przemysław Wa-
cha z Wojciechem Szkudlarczykiem zdo-
byli srebro w deblu męskim. Broniący 
tytułu mikst Szkudlarczyk z Agnieszką 
Wojtkowską w drodze do finału nie na-
potkali większego oporu. Para została 
nagrodzona złotym medalem. 

Siostry Aneta i Agnieszka Wojtkowska 
w trzech setach pokonały Małgorzatą Ja-
niczak i Anną Narel, a w półfinale triumfo-
wały nad turniejową “dwójką”. O złoto nie 
musiały walczyć, z racji kontuzji Bieńkow-
skiej, która wykluczyła jej występ z Kami-

lą Augustyn.
Reasumują zawodnicy LKS Technik 

Głubczyce zdobyli następujące medale w 
zakończonych Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski w Badmintonie w Białym-
stoku:
l Przemysław Wacha – gra pojedyncza 

mężczyzn – złoty medal
l Przemysław Wacha, Wojciech Szkudlar-

czyk – gra podwójna mężczyzn – srebr-
ny medal

l Agnieszka Wojtkowska, Wojciech Szku-
dlarczyk – gra mieszana – złoty medal

l Agnieszka Wojtkowska, Aneta Wojt-
kowska – gra podwójna kobiet – złoty 
medal

n

Piękna wiosenna pogoda zagościła w 
sobotnie przedpołudnie (16.03) do Kie-
trza, gdzie 18- tu biegaczy przemierzyło 
drogami Kombinatu Rolnego dystans 
7,5 km. Na metę znajdującą się przy Ze-
spole Szkół w Kietrzu najszybciej do-
biegł Włoch. Wśród mężczyzn zwyciężył  
Roberto DiMiCCOli, który pokonał trasę 
w czasie 26:23 min. Drugi na mecie sta-
nął krystian WOŁk z Baborowa z cza-
sem 28:01 min, jako trzeci 15-letni kamil 
kalUS z Pawłowa z czasem 31:11 min. 
Najlepszym zawodnikiem z KS „GRYFA” 
Piotr MUZYK z czasem 34:02 był  czwarty. 
Pierwszymi kobietami były Mariola CZE-
KAŃSKA z Radlina oraz Justyna SEMANY-
SZYN – SOBCZAK, które przekroczyły linię 
mety w czasie 40:29 min.

Pozostałe wyniki biegaczy: Wybraniec 
Andrzej (36:17), Panek Janusz (36:32), 
Piotrowski Mirosław (36:47), Skawiński 
Roman (37:46), Karpina Jacek (37:50), 
Przybylski Mariusz (38:16), Ciesielski Da-
riusz (38:22), Mróz Łukasz (38:23), Jurkie-

wicz Łukasz (39:16), Wójtowicz Andrzej 
(41:56), Matela Paweł (46:25), Matela Mi-
chał (46:25)

Dla zwycięzców IV biegu przełajo-
wego przygotowano puchary. Każdy z  
uczestników, który ukończył bieg, otrzy-
mał statuetkę upamiętniającą jego udział 
w imprezie biegowej. Wręczenia pucha-
rów i statuetek dokonał Honorowy Czło-
nek „GRYFA” Henryk KATOLIK. Współorga-
nizatorem i sędzią zawodów był Robert 
ANTCZAK.

Już dziś serdecznie zapraszamy na V 
Jubileuszowy Jesienny Bieg Przełajowy.

Andrzej Wójtowicz

turniej amatorów Badmintona o Puchar Starosty Głubczyckiego i Preze-
sa lkS technik Głubczyce, 20 maja 2013 r. 

turniej amatorów 
Badmintona

Sukces Piłkarek

Złoty technik

iV Bieg przełajowy

Spadek formy

Fot. Marcin Wybraniec


