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Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła tegorocznym Dożynkom Powiatowo-Gminnym w Księżym Polu, które odbyły się 8 września. Tradycyjnie
obchody rozpoczęły się dziękczynną mszą św. w zabytkowym, barokowym kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja. Po niej uroczysty i malowniczy korowód, w którym uwagę przykuwały misternie przygotowane na
tę okazję korony dożynkowe, przeszedł do miejsca, gdzie miały się odbyć
główne
uroczystości. Przemarsz odbywał się przy dźwiękach Orkiestry
SAMORZĄD
Dętej Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla.

INWESTYCJE

Dożynki 2013 za nami
Po wygłoszeniu okolicznościowych
przemówień, Starosta Głubczycki JózefOŚWIATA
Kozina oraz Burmistrz Baborowa
Elżbieta Kielska wręczyli odznaczenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Uhonorowani nimi
zostali: Grażyna Nasieniak, Tomasz Baryła, Zygmunt Ciecior, Janusz Legrand i
Aleksander Taratuta. Pan starosta złożył
podziękowania i wręczył upominki wyróżnionym w konkursie AgroLiga 2013–
państwu Elżbiecie, Bogusławowi i Bartoszowi Mazurom z Zubrzyc.

drobne upominki przypadły w udziale
pozostałym uczestnikom konkursu.
Godziny popołudniowe i wieczorne poświęcone były części artystycznej
w której można było zobaczyć: Zespół
Pieśni i Tańca „Strzecha” z Raciborza z
programem „Plon niesiemy plon”, Orkiestrę Dętą Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla, Kapelę Góralską „Rajwach”
oraz występ utalentowanej młodzieży z
powiatu głubczyckiego, w ramach bloku
„Od ziarenka do bochenka”. Ponadto goście dożynkowi mogli obejrzeć świetny
program w wykonaniu teatru „Tradycja”
Zespołu Szkół Mechanicznych w Głub-
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Odbył się także tradycyjny konkurs na
najpiękniejszą koronę dożynkową oraz
na najlepiej przystrojoną posesję.
W tym roku w szranki stanęło 10 koron
z Dzielowa, Dzierżysławia, Jakubowic, Kozłówek, Nowej Cerekwii, Rakowa, Tłustomost, Wódki, Zawiszyc oraz Zubrzyc.
Największe uznanie, a tym samym
pierwsze miejsce zdobyła korona z Kozłówek. Drugie miejsce przyznano koronie z
Nowej Cerekwii, a korona z Dzielowa zajęła miejsce trzecie.
Wykonawcy wyróżnionych koron
otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast

Wszystkim mieszkańcom naszego Powiatu
życzymy w 2013 roku szczęścia i zdrowia,
spełnienia osobistych planów
i ambicji zawodowych oraz radości
i optymizmu na każdy dzień
Starosta Głubczycki
Józef Kozina

 „Akademia Myśli i Słowa”
l Dworzec
sprzedany
– str. 8
w Zespole
Szkół

Ogólnokształcących – str. 9

Wicestarosta
Piotr Soczyński

czycach oraz pokaz sztuki walki rycerskiej.
Gwiazdą wieczoru tegorocznych dożynek, byli laureaci opolskiego festiwalu
i Przeglądu INFORMACJE
Kabaretowego PAKA,
kabaret
Z GMIN
„Nowaki”. Kabaretowy show na którym
publiczność śmiała się do rozpuku, nie
kończył dożynkowego programu. Po
salwach śmiechu przyszedł czas na muzyczne hity, prezentowane przez zespół
„Sempre Sempre”, a po zmierzchu miał
miejsce niezwykły pokaz ognia - Fire
Show. Dożynki jak co roku, zakończyły
się zabawą taneczną „pod gwiazdami”.

SPORT

Mażoretki
z Branic –
mistrzyniami
Europy
– czytaj na str. 2

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krzaczkowski
Rzecz Powiatowa 1

Mażoretki z Branic na Mistrzostwach Świata w Pradze zostały uhonorowane tytułem Wicemistrza Świata. Srebro
trafiło na ich ręce za układ choreograficzny w kategorii show. Jednak to nie wszystko. Tydzień wcześniej sięgnęły
po złoto na Mistrzostwach Europy na Węgrzech. Tam oczarowały wszystkich swoją opowieścią pt „Ogniste ptaki”, co spowodowało że na Mistrzostwach Świata postrzegane były jako faworytki. A oto ich historia...

kaprys z Branic Mistrzem Europy
i Wicemistrzem Świata 2013
Zespół Taneczny „Kaprys” działa przy
Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach. Od wielu lat promuje nasz region
odnosząc liczne sukcesy w kraju i za granicą. Grupy wchodzące w skład „Kaprysu”
przygotowują tańce estradowe i mażoretkowe (marszowe).Tańczą przemarsze
uliczne do orkiestr dętych oraz choreografie sceniczne z pałkami i pomponami.
Pod koniec kwietnia z Ogólnopolskiego
Festiwalu Zespołów Mażoretkowych „Parada 2013”przywieźliśmy złote medale.
W maju w Amfiteatrze Opolskim podczas Mistrzostw Polski Mażoretek zdobyliśmy tytuł MISTRZA POLSKI w kategorii
show-juniorki. Tym samym nasza choreografia uzyskała nominację do Mistrzostw
Europy i Mistrzostw Świata Tańców Mażoretkowych. Po wakacyjnych treningach pod koniec sierpnia wyjechaliśmy
na Węgry. Zwiedziliśmy Budapeszt, a następnego dnia wraz z około siedemdziesięcioma zespołami z jedenastu krajów
uczestniczyliśmy w paradzie marszowej
ulicami Tatabanyi podczas otwarcia Mistrzostw Europy. Dziesięciu międzynarodowych sędziów oceniało nasz występ
sceniczny. Za niezwykłą choreografię
„Ogniste ptaki” przyznano nam najwyższą liczbę punktów, złoty medal dla Pol-

ski i tytuł MISTRZA EUROPY Tańców Mażoretkowych w kategorii „show”. Radości
i łez wzruszenia nie było końca. Srebrny i
brązowy medal wywalczyły szkoły tańca
z Klimowska i Taldom z Rosji.
1 września w Pradze branickie mażoretki wytańczyły tytuł WICEMISTRZA ŚWIATA.
Otrzymaliśmy puchar, wysłuchaliśmy Mazurka Dąbrowskiego i bardzo szczęśliwi z
medalami na piersiach zwiedziliśmy Pragę. Mistrzowski skład zespołu tworzą: Ju-

Najlepsi uczniowie mogą poszczycić się nie tylko wynikami jakie uzyskali
w czasie egzaminu maturalnego, ale również nagrodą finansową.

Wyróżnieni maturzyści
W wrześniu w Starostwie Powiatowym
przedstawiciele władz samorządowych
w osobie Starosty Józefa Koziny, Przewodniczącego Rady Powiatu Stanisław
Krzaczkowski i Wiceprzewodniczącej Marii Farasiewicz wręczyli najzdolniejszym
abiturientom Nagrodę Starosty Głubczyckiego dla maturzystów osiągających
najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego. Nagrody finansowe (za I miejsce
1000 zł, II miejsce 700 zł, III miejsce 500
zł) otrzymali:
Liceum Ogólnokształcące:
l I miejsce: Paweł Grzywna
l II miejsce: Marek Stebnicki
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III miejsce: Izabela Koziura
Zespół Szkół Mechanicznych:
l I miejsce: Kamila Zagozda
l II miejsce: Sławomir Litwinowicz
l III miejsce: Małgorzata Pryszczewska.
– Zwycięzcą gratulujemy życząc dalszych sukcesów na nowej drodze kształcenia, a - tegorocznych maturzystów zachęcamy do nauki, bo nagrody czekają!
– mówi kierownik wydziału oświaty Tomasz Seń.
Szczegółowe wyniki zdawalności egzaminu maturalnego w 2013 roku w
szkołach prowadzonych przez Powiat
Głubczycki podano na stronie 6.
l

styna Pączko, Julita Węglarz, Karolina Danielewicz, Aleksandra Wąsowska, Joanna
Zakowicz, Zuzanna Pietrzyńska, Weronika
Poremba, Anna Zacharska, Paulina Herbut, Emilia Ciastoń, Wiktoria Kaczmarczyk,
Natalia Łokietek, Jakub Adamski i Krzysztof Kaczmarzyk. Kierownikiem zespołu
jest Lidia Szpak, a choreografie tańców
od wielu lat tworzy Aleksandra Szpak. W
przygotowaniach do zagranicznych wypraw skutecznie wspierała nas Pani Dy-

rektor naszej szkoły Teresa Jajdelska, za co
serdecznie jej dziękujemy.
Gorące podziękowania należą się też
sponsorom, bez pomocy których nasze
wyjazdy i sukcesy nie byłyby możliwe, a
są wśród nich: GMINA BRANICE, STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH,
MLECZARNIA „TUREK” ZAKŁAD GŁUBCZYCE, „GALMET” GŁUBCZYCE, TOP FARMS
GŁUBCZYCE, BANK SPÓŁDZIELCZY NAMYSŁÓW ODDZIAŁ BRANICE, JÓZEF JURKIEWICZ „ZŁOTY KŁOS”, BRENNTAG POLSKA KĘDZIERZYN-KOŹLE, DANIEL MAĆKO
BETBRUK, ,SPOKOJNA PRZYSTAŃ, ANNA
SYTY BIURO RACHUNKOWE, ADAM
LESZCZYŃSKI KANCELARIA PODATKOWA, PPUH LEMET BRANICE, FHU ADAM
ZAPOTOCZNY, LESŁAW CIEŚLA SKLEP „U
HEŃKA”, TOMASZ GATNER, FHU DARIUSZ
PARADOWSKI, TAFO „TWOJA APTEKA” W
BRANICACH, DARIUSZ OLECH HURTOWNIA NAPOJÓW, ALEKSANDER KOTWICA
PRZEWOZY, ELEKTROMET GOŁUSZOWICE, OKNA „U BACY” GŁUBCZYCE, FHU
VIWA GŁUBCZYCE, GALON PALIWA, MOTO
ADIII SERVICE BRANICE, COM-KAB GŁUBCZYCE, CUKIERNIA „JUSTI” BOBOLUSZKI,
KAZIMIERZ WĘGLOWSKI UCIECHOWICE,
AGENCJA MENAGERSKA „VIP FOR YOU”
OPOLE, PH TABRYL NIEKAZANICE.
Lidia Szpak

Wywiad z Burmistrzem
Kietrza Józefem Matelą
Rzecz Powiatowa – Niedawno Gminę Kietrz odwiedził
Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta. Czy
mógłby pan przedstawić szczegóły tej wizyty?
Józef Matela – Pan marszałek przybył z wizytą roboczą,
podczas której zostały nam zaprezentowane niektóre
mechanizmy związane z programem Specjalnej Strefy
Demograficznej na Opolszczyźnie. Pan marszałek był
ciekaw w jaki sposób u nas w gminie przygotowujemy
się do tego programu? Mieliśmy okazję zaprezentować
nasz pomysł przeniesienia przedszkola do budynku
Szkoły Podstawowej. Tworząc Zespół Szkolno-Przedszkolny, chcemy poprawić warunki opieki nad dziećmi.
Natomiast w budynku starego przedszkola planujemy
utworzyć dom dziennego pobytu dla osób starszych
i samotnych, żeby wspólnie mogły spędzać czas. Na te
działania przewidujemy pozyskać środki, ponieważ obydwa te projekty wpisują się w założenia SSD. Przy okazji
tej wizyty oglądaliśmy również zakończenie pierwszego etapu budowy kanalizacji, a następnie pracownicy
Urzędu Marszałkowskiego prezentowali nam projekty
związane z programem SSD. Jednym z nich, omawianym
przez panią Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, był
tzw. „powrót do zatrudnienia”. W ramach tego projektu
osoby które chciałyby się opiekować małymi dziećmi –
w charakterze opieki żłobkowej, mogłyby przejść specjalne przeszkolenie, oraz podjąć pracę, za którą wynagrodzenie przez pierwszy rok miałoby być finansowane
przez Urząd Pracy.
R.P. – Czy pan marszałek zaprezentował inne działania
jakie będą podjęte w związku z utworzeniem Specjalnej
Strefy Demograficznej?
J.M. – Mechanizmy dotyczące finansowania projektów w ramach SSD cały czas powstają. O jednym z nich
mówiłem przed chwilą, a kolejne będą sukcesywnie
prezentowane przez Urząd Marszałkowski. Niebawem
przedstawiony zostanie projekt „karty rodziny wielodzietnej”, który będzie się wiązał z szeregiem ulg dla rodzin wielodzietnych. Jest nim zainteresowanych wiele
opolskich gmin, ale szczegóły tego projektu jeszcze nie
są mi znane. Podsumowując kwestię SSD, mogę powiedzieć, że zasadza się ona na czterech filarach. Jednym z
nich jest rozbudowa opieki żłobkowej i przedszkolnej,
żeby umożliwić matkom podjęcie zatrudnienia. Kolejny
filar to różnego rodzaju formy zatrudnienia, samozatrudnienia. Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w ramach SSD i opieka nad osobami starszymi, to kolejne filary, na których w ogólnym zarysie opiera się cały
program.

R.P. – Za nami Dni Kietrza i kolejna odsłona coraz bardziej
popularnego półmaratonu Kietrz-Rohov. Jak pan ocenia
tegoroczną imprezę?
J.M. – Muszę powiedzieć, że wszystko wyszło niemal
perfekcyjnie. Nie słyszeliśmy głosów krytycznych. Dlatego chciałbym podziękować Dyrektorowi Biegu panu Andrzejowi Wójtowiczowi, za wysiłek i czas jaki poświęca w
przygotowanie i organizację tych zawodów. Przypomnę,
że robi to społecznie nie pobierając żadnego wynagrodzenia. Muszę również podkreślić, że organizacja półmaratonu wymaga zajęcia się różnymi szczegółami już
pół roku przed jego rozpoczęciem. Słowa uznania i podziękowania należą się również wolontariuszom rekrutującym się spośród kietrzańskiej młodzieży i pracowników UM w Kietrzu. Sama impreza przebiegła sprawnie i
widać, że z roku na rok jej prestiż rośnie, co potwierdzają
sami uczestnicy i to jest chyba najbardziej miarodajna
ocena.
R.P. – Na ostatniej sesji Rady Miejskiej dyskutowano o kulturze i sporcie. Czy w obliczu oszczędności budżetowych
wydatki na te dziedziny mogą ulec zmniejszeniu?
J.M. – Na terenie naszej gminy jest spora grupa osób
– tzw. animatorów sportu. Mamy kilka stowarzyszeń
wspieranych finansowo przez gminę i w sumie takich
działań pro sportowych jest na terenie naszej gminy
bardzo dużo. Moim zdaniem w przyszłym roku chcielibyśmy zachować to dofinansowanie, przynajmniej na
tegorocznym poziomie. Z drugiej strony nie jest to jakaś
duża pula pieniędzy, a biorąc pod uwagę niesamowity
wkład tych ludzi, którzy się sportem zajmują i fakt że
pracują społecznie, to i tak gmina oszczędza. Uważam,
to za duży atut, że istnieje taka grupa osób i powiem
więcej, że dobrze się wydaje pieniądze tam, gdzie zostaną one właściwie spożytkowane.
R.P. – W Kietrzu jest testowane nowe oświetlenie uliczne.
Czy zapadła już decyzja o jego wymianie?
J.M. – Decyzji jeszcze nie ma, ale zostały założone nowe
lampy indukcyjne na ulicach Okrzei i Nowej. Ponieważ
założyliśmy sobie, że nowe oświetlenie będziemy testować przez miesiąc, a mieliśmy pewne opóźnienie
związane z jego zainstalowaniem, to dopiero na koniec
września dokonamy odczytu zużycia energii. Na tej podstawie stwierdzimy, czy zgodnie z zapewnieniami producenta, nowe lampy będą zużywały 60% mniej energii od dotychczas zamontowanych. Światło emitowane
przez nowe lampy jest białe, przez to jasne i jeżeli ma to
przynieść oszczędności rzędu około 160 tys. zł rocznie
to chyba nie znajdzie się żaden głos przeciwny takiemu

PROJEKT POWRÓT DO ZATRUDNIENIA
Kolejny nabór Kandydatów na Uczestnika projektu trwa do 20 października 2013r
Rodzicu! Masz dziecko w wieku do 3 lat, wróciłeś lub chcesz wrócić do pracy?
W żłobku nie ma wolnych miejsc lub w Twojej miejscowości nie ma żłobka? Zgłoś się do nas, a usługa świadczona przez opiekuna dziennego zapewni wykwalifikowaną opiekę Twojemu dziecku.
Projekt „Powrót do zatrudnienia” jest jednym z elementów programu Specjalnej Strefy Demograficznej Województwa Opolskiego. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia
zatrudnienia przez 600 osób, zamieszkujących teren województwa opolskiego, poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji oraz doświadczenia zawodowego, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w zawodzie opiekuna dziennego dzieci do lat 3. Projekt odbywa się w 5 etapach:
1. Nabór kandydatów;
2. Badania predyzpozycji niezbędnych do wykonywania zawodu i wybór uczestników projektów;
3. Szkolenie i praktyki zawodowe w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3;
4. Współpraca z gminami w zakresie utworzenia miejsc pracy dla opiekunów dziennych;
5. Zatrudnienie przez okres średnio 6-18 m-cy finansowane ze środków projektowych;
Jakie powinno spełnić się warunki:
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie		
• mieszkać na terenie województwa opolskiego
• pozostawać bez pracy				
• mieć od 18 do 64 lat
Nabór uczestników oparty jest m.in. na zapisach ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
W ramach projektu zapewniamy: l szkolenie w zawodzie opiekun dzienny wraz z praktyką w żłobku l stypendium szkoleniowe l zwrot kosztów dojazdu na szkolenie l ubezpieczenie NNW l finansowanie zatrudnienia
Jeżeli chcesz zostać uczestnikiem projektu? Skontaktuj się z nami. Biuro projektu:
45-231 Opole, ul. Oleska 127, parter, pokoje 3, 4, 5.
Tel.: 77 44 23 141 do 3, 77 44 17 052, e–mail: opiekun@wup.opole.pl
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu dostępnymi na stronie: www.opiekun.wup.opole.pl

rozwiązaniu. Powiem też, że wiele razy przejeżdżałem
wieczorem tymi ulicami, żeby przekonać się, czy światło
nowych lamp nie jest w jakiś sposób uciążliwe dla kierowców, ale niczego takiego nie stwierdziłem.
R.P. – Od lipca bieżącego roku z Kietrza do czeskiej Opavy
najszybciej można dojechać przez Ściborzyce Wielkie,
dzięki nowemu odcinkowi drogi powiatowej łączącemu
tą miejscowość z Hnevošicami. Jaka jest waga tego nowopowstałego połączenia?
J.M. – Dla gminy jest to rzecz bardzo ważna, chociaż o
100% powodzeniu tej inwestycji będziemy mogli mówić
w momencie, kiedy po stronie czeskiej zostanie poszerzony 200 m odcinek drogi, która obecnie ma tylko 3,5 m
szerokości. Strona czeska ma tą inwestycję przeprowadzić wiosną następnego roku i wtedy będziemy mogli
mówić o najdogodniejszym połączeniu pomiędzy Kietrzem i Opavą. Jest jeszcze druga droga wiodąca przez
Pilszcz. Tyle, że jest bardziej kręta, a po stronie czeskiej,
prócz tego że jest wąska, to nie może się przez nią odbywać ruch pojazdów powyżej 3,5 t, ze względu na to
że biegnie ona przez osiedle domów jednorodzinnych.
Natomiast droga przez Ściborzyce Wielkie taki ruch będzie dopuszczała i nie chodzi o to, że zależy nam na tym
żeby jeździły tamtędy setki tirów, ale o pewne udogodnienie dla transportu ciężarowego, co może dotyczyć lokalnych przedsiębiorstw. Cieszymy się że droga powstała, jednocześnie dziękując starostwu w Głubczycach za
przeprowadzenie tej udanej inwestycji.
R.P. – Kondycja firm funkcjonujących na terenie gminy
oraz nowe inwestycje są ważnym czynnikiem wpływającym na życie mieszkańców. Z pewnością ma pan pewien
ogląd na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i mieszkańców gminy. Jakie refleksje temu towarzyszą?
J.M. – Niewątpliwie w ostatnich latach, co dało się odczuć chociażby po mniejszych wpływach z podatków,
mamy do czynienia z regresem gospodarczym, który dla
wielu firm z terenu naszej gminy jest odczuwalny. Przejawia się to spadkiem sprzedaży, a to pociąga za sobą
brak wzrostu wynagrodzeń, co z kolei przekłada się na
niższą konsumpcję i skromniejsze życie wielu gospodarstw domowych. Niemniej wyniki minionego kwartału pokazują, że coś w gospodarce drgnęło i jeżeli wyniki
ostatniego kwartału tego roku to potwierdzą, będziemy
mogli mówić, że ten trudny okres mamy za sobą.
R.P. – Wspomniał pan o zakończeniu budowy I etapu kanalizacji sanitarnej w Kietrzu. Czy może pan tą inwestycję
opatrzyć liczbami?
J.M. – Wartość inwestycji to około 3 mln zł, gdzie 1,4 mln
zł pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego, a pozostała kwota stanowi wkład własny gminy. W
tym etapie staraliśmy się skanalizować część miasta w
której znajduje się największe skupisko ludzi, czyli tam
gdzie mieszka się w blokach. Prace prowadzone były od
ubiegłego roku, a za kilka dni ma nastąpić odbiór inwestycji. Jest to ważne zadanie dla ochrony środowiska i
przyszłych pokoleń mieszkańców Kietrza. Mówiąc najkrócej idzie o to, żeby nie truć naszego ekosystemu.
R.P. – Dziękuję za rozmowę.
n
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Uroczyste obchody 10-lecia partnerstwa powiatów głubczyckiego i Holzminden

Zaczęło się 10 lat temu
Zaczęło się 10 lat temu. Powiat na czele którego stał
Landrat Walter Waske szukał partnera wśród opolskich
samorządów tego szczebla. W tym czasie Prałat dr
Wolfgang Grocholl i przewodniczący Haimatauschus
Leobschutz Hubert Lux odwiedzili gminę Głubczyce.
Zaproponowali ten powiat, ponieważ stąd po II Wojnie
Światowej mieszkańcy trzech miejscowości zostali przesiedleni w okolice Holzminden. Niemieccy expatriańci

po dziś dzień organizują w Eschershausen spotkania na
których niejednokrotnie wspomnieniami powracają do
lat dzieciństwa spędzonych na terenie dzisiejszego powiatu głubczyckiego.
Teraz po upływie dekady do Holzminden udała się
delegacja z powiatu głubczyckiego, ze Starostą Józefem Koziną i 17-osobową grupą uczniów szkół średnich,
którzy przez kilka dni mieli okazję zwiedzić powiat, a
następnie uczestniczyć w gali podsumowującej dziesięciolecie współpracy. Uroczystość rozpoczęła się od
występu chóru z gimnazjum w Holzminden. Następnie
pani Landrat Angela Schurzeberg powitała wszystkich
zgromadzonych w językach niemieckim i polskim.
– Dla mnie jest to szczególny moment – podkreślała
pani landrat, która poprzez swoje wyjazdy do Głubczyc,
czuje się z tym powiatem bardzo związana. Odnosząc się
do historii, podkreślała jak bardzo w ciągu minionego
dziesięciolecia, zacieśniła się współpraca obu powiatów.
Starosta Józef Kozina zaznaczył, że partnerskie powiaty
charakteryzują się wieloma podobieństwami. Podkreślił
również, jak ważna jest współpraca pomiędzy starszym
i młodszym pokoleniem i wyciągnięcie wniosków z historii. – Mam nadzieję, że to partnerstwo jest początkiem
dalszego zacieśniania współpracy.
Pomiędzy gospodarzami i gośćmi nastąpiła również
wymiana upominków. Starosta otrzymał dyplom upamiętniający dekadę współpracy, a w ręce pani landrat,
powędrowała pamiątkowa tablica. Prezenty otrzymali
również Walter Waske i Wolfgang Grocholl.
Młodzież z Holzminden otrzymała od głubczyckiego
starostwa koszulki z herbami obydwu powiatów. Na zakończenie orkiestra dęta zagrała hymny Polski i Niemiec.
Po uroczystości delegacja z Głubczyc udała się na zwiedzanie Padeborn, gdzie obejrzano katedrę oraz park linowy.
Źródło: Por. Täglicher Anzeiger
„Zehn Jahre Freundschaft werden gefeiert”

Partnerski Powiat Holzminden, razem ze starostą odwiedzili uczniowie ze szkół Powiatu Głubczyckiego, którzy po powrocie podzielili się z nami wrażeniami z pobytu
w Niemczech.

Uczniowie o Holzminden
Miałam przyjemność uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, co wspominam bardzo miło. Droga zajęła nam
dużo czasu, ale minęła szybko, dzięki wesołej atmosferze
panującej w autokarze. Rano odwiedziliśmy starostwo,
a następnie wyruszyliśmy pociągiem do Paderborn, by
zwiedzić miasto i jego okazałe zabytki i zrobić zakupy.
Wieczorem mieliśmy trochę czasu na wspólne rozmowy
i poznawanie nowych kolegów. Następnego dnia zostaliśmy zaproszeni do parku linowego, który dostarczył
nam wiele wrażeń. Mimo męczących wspinaczek wciąż
mieliśmy dużo energii, aby rozegrać mecz piłki nożnej.
Wieczór minął w przyjaznej atmosferze, wszyscy byli
zadowoleni ze wspólnego grillowania i możliwości spędzania wspólnie tych ostatnich chwil w Holzminden.
Agnieszka
Pobyt w Holzminden był bardzo udany. Mieliśmy okazje zobaczyć wiele ciekawych rzeczy w miejscowości
Paderborn gdzie zwiedzaliśmy katedrę, po czym mogliśmy udać się na zakupy. Następnego dnia miło spędziliśmy czas w parku linowym. Poznaliśmy wiele ciekawych
osób, a także młodzież mieszkającą w Holzminden.
Natalia
Moim zdaniem wyjazdy jak na wakacjach do Holzminden są bardzo przydatne między państwami. Pozwala
to zbliżyć nasze państwa do siebie. W Niemczech jest
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dużo ciekawych miejsc, które zwiedziliśmy np. katedrę w Paderborn.
W następnym dniu mięliśmy wyjazd
w głąb lasu do parku linowego, było
to doskonałe sprawdzenie naszych
możliwości fizycznych i psychicznych.
Szymon
Dnia 22 sierpnia 2013r była zorganizowana przez starostwo wycieczka
do Holzminden . Uczestniczyły w niej
2 szkoły LO w Głubczycach i Zespół Szkół Mechanicznych. Wycieczka odbyła się z okazji 10-lecia współpracy
naszego miasta z Holzminden. Byliśmy tam 2 dni. Mieliśmy okazję zwiedzać katedrę w Paderborn, starostwo i
całe miasto Holzminden. Atrakcją był również wyjazd do
Małpiego Gaju gdzie spędziliśmy 3 godziny. Atmosfera
w ośrodku w którym nocowaliśmy była fantastyczna,
jedzenie pyszne. Mieliśmy zagospodarowany czas tak,
że nie mieliśmy czasu na nudę. Będąc tam bawiłam się
doskonale. Jedyną wadą był okres w jakim tam przebywaliśmy – zdecydowanie za krótko.
Dominika
Dnia 22 sierpnia była zorganizowana wycieczka do
Niemiec a dokładnie do Holzminden . Podróż minęła nam szybko w bardzo miłej atmosferze , byli z nami

uczniowie z mechanika . Po przyjeździe do Holzminden
mieliśmy smaczną kolacje . Na drugi dzień spędziliśmy
czas w starostwie później odbyła się wycieczka do Paderborn . Pojechaliśmy tam pociągiem i czuliśmy się tam
bardzo komfortowo . Zwiedziliśmy tam bardzo piękną katedrę która się wszystkim podobała , po katedrze
oprowadzała nas Pani przewodnik która nam wszystko
opowiedziała. Później mieliśmy czas na zakupy. W trzeci
dzień miło spędziliśmy czas w parku liniowym. Następnie gospodarze miasta oprowadzili nas po Holzmiden,
po miłym zwiedzaniu mieliśmy czas dla siebie. Wieczorem mieliśmy grilla. Pobyt w Niemczech minął nam
bardzo szybko. Dzięki fajnemu towarzystwu i miłym nauczycielom spędziliśmy wspaniale czas.
Gosia

Starostwo Powiatowe
Szereg projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach i podległe mu jednostki o których informowaliśmy w poprzednich wydaniach Rzeczy Powiatowej, zostało zakończonych, trwa lub jest w przededniu realizacji.

Projekty i działania

O usystematyzowanie wiedzy w tej
materii poprosiliśmy Wicestarostę Piotra
Soczyńskiego.
– Dobiega końca warta 3 mln zł termomodernizacja budynków Domu Pomocy
Społecznej. Lada dzień zostanie oddane
do użytku nowe wyposażenie pracowni:
spawalniczej, elektrycznej i mechanicznej
w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Wart 800 tys. zł projekt mamy rozliczyć do końca października – informuje
wicestarosta.
Kolejnym działaniem podejmowanym
przez starostwo, było staranie o środki na
termomodernizację obiektów Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół
Mechanicznych.
– Nasz projekt jest już po drugiej ocenie
merytorycznej. Teraz zostało tylko podpisanie umowy i wyłonienie wykonawcy. Chce-

my żeby prace ruszyły wiosną następnego
roku, tak by warunki atmosferyczne nie
przeszkadzały w realizacji zadania – wyjaśnia Piotr Soczyński.
Rozwija się także współpraca samorządów gminnych i powiatowych w ramach
„Partnerstwa Nyskiego”, które zrzesza
17 jednostek samorządu terytorialnego.
Przypomnijmy, że wraz z głubczyckim
starostwem, przystąpiły do niego gminy:
Branice, Głubczyce i Kietrz oraz samorządy z powiatów prudnickiego i nyskiego.
Powyższa inicjatywa zyskała duże uznanie
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
– Nasz projekt uzyskał najwyższą ocenę
spośród 82 podobnych działań przysłanych
do ministerstwa z całej Polski. Dzięki temu
otrzymaliśmy dofinansowanie na stworzenie strategii, która mam nam pomóc w
pozyskiwaniu środków unijnych w latach

Wyniki matur 2013
Matura jest egzaminem dojrzałości,
który jak przepustka otwiera drogę na
wyższe uczelnie. To od niej zależy jak dalej poukłada się los absolwentów chcących spróbowania swoich sił na różnych
kierunkach uniwersyteckich czy uczelnianych. Młodzież, która przystępowała do
egzaminu maturalnego w tym roku może
zestawić zdawalność swoich szkół, ze
szkołami w naszym województwie i w ca-

łej Polsce. Uczniowie głubczyckich szkół
średnich mogą być zadowoleni, gdyż w
skali ogólnopolskiej średnia zdawalność
wynosiła 73,7%. Suma pozytywnych matur w województwie opolskim wynosiła
80,2%, a w głubczyckich placówkach
zdawalność plasowała się na poziomie
82,8%. Wynik ten pokazuje, że na wiele
stać naszych uczniów. A oto szczegółowe
dane:

Liczba wydanych
Zdawalność
świadectw
Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza
LO
123
118
95,9%
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
LO
4
4
100%
II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Mechanicznych
LP
22
2
9,1%
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych
TZ
37
30
81,1%
POWIAT GŁUBCZYCKI
LO
127
122
96,1%
LP
22
2
9,1%
TZ
37
30
81,1%
RAZEM:
186
154
82,8%
POWIAT GŁUBCZYCKI – WSZYSTKIE SZKOŁY (z Zespołem Szkół w Kietrzu
Liceum Ogólnokształcące i Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego)
LO
152
141
92,8%
LP
22
2
9,1%
TZ
85
42
49,4%
RAZEM:
259
185
71,4%
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
LO
4311
3853
89,4%
LP
147
84
57,1%
TZ
2936
1995
67,9%
RAZEM:
7394
5932
80,2%
CAŁA POLSKA
LO
90,0%
LP
60,0%
TZ
71,0%
ŚREDNIA:
73,7%
Typ szkoły

Liczba zdających

2014-2020 – mówi wicestarosta i dodaje
– dla nas istotne będzie pozyskiwanie funduszy transgranicznych na modernizację
dróg. Myślę tu o drogach: Opava – Wiechowice - Głubczyce, Brumovice – Boboluszki - Branice, Pietrowice – Opawice - Mesto
Albrechtice, Ściborzyce Wielkie - Sudice,
Krnov – Ciermięcice - Braciszów.
Sprawa modernizacji dróg powiatowych wymaga pewnego wyjaśnienia. Ponieważ prawdopodobnie nie będzie możliwości sfinansowania modernizacji dróg
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego, dlatego samorządy będą musiały szukać tych pieniędzy
w programach transgranicznych.

Niedawno starostwo podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim w Opolu
na realizację projektu informatycznego
„Zakup modułów informacyjnych i platform e-usług dla Starostwa Powiatowego
w Głubczycach”. W ramach tego działania
zostanie wymieniony sprzęt komputerowy i zostaną zakupione moduły, które
usprawnią pracę urzędników i pozwolą
mieszkańcom na załatwianie wielu spraw
przez Internet. O szczegółach wdrażania
tego i innych projektów, będziemy na
bieżąco informować na łamach naszego
biuletynu.
Redakcja

W niedzielę 15 września br. we wsi Bogdanowice obchodzony był IV Dzień
Kultury Kresowej, rozpoczęty Mszą Św. Następnie zaproszono gości na
Biesiadę Kresową, na której wręczono: Herb Głubczyc - Arkadiuszowi
Szymczynie, Krzyż Kresowy ks. Adamowi Szubce i doktorowi Zygmuntowi Kosowskiemu i dyplomy uznania za działalność publicystyczną na
rzecz środowiska Kresowego. Imprezie towarzyszyły ciekawe prelekcje
znawców Kresów, występy artystyczne i zabawa taneczna.

Dzień Kultury Kresowej
Jubileuszowej mszy św. przewodniczył
ks. abp Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski w asyście ks. abp Szczepana
Wesołego z Rzymu i ks. bp Andrzeja Czai
. Gospodarz parafii – ks. proboszcz Adam
Szubka ciepło przywitał hierarchów kościelnych, księży, jak również władze samorządowe z marszałkiem województwa
opolskiego – Józefem Sebestą na czele,
wicestarostą Piotrem Soczyńskim, burmistrzami: Janem Krówką i Elżbietą Kielską i
licznych Kresowian przybyłych z różnych
stron kraju.
Oprawę artystyczną części sakralnej
stanowił występ Chóru LO pod kier. Tadeusza Eckerta, śpiew niewidomej studentki Akademii Muzycznej, jak również program słowno – muzyczny w wykonaniu
Józefa Kaniowskiego i jego dzieci, Marii
Farasiewicz oraz Mieczysława Zająca.
Były podziękowania i symboliczne upominki dla ks. abp Mokrzyckiego.
Po południu odbyła się Biesiada Kresowa, której konferansjerkę prowadziła
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Maria Farasiewicz. Jako pierwszy wystąpił
zespół ludowy GRODZIEC z Grodźca. Następnie zaprezentowała się grupa dzieci i
młodzieży z Zespołu Szkół w Bogdanowicach w programie artystycznym przygotowanym pod kier. Waldemara Lankaufa i Ewy Maleńczyk. Nastąpiło oficjalne
otwarcie Biesiady, którego dokonali organizatorzy i gospodarze IV Dnia Kultury Kresowej, czyli ks. proboszcz Adam
Szubka, sołtys – Marek Gorczyca, prezes
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich – Edward
Wołoszyn oraz dyrektor ZS w Bogdanowicach – Aleksandra Bobkier. Pan prezes
przywitał i przedstawił przybyłych gości.
Podniosłym momentem i imprezy było
uhonorowanie dla Arkadiusza Szymczynę Herbem Głubczyc – nagrodą Rady
Miejskiej. Z kolei ks. Adam Szubka i doktor Zygmunt Kosowski zostali odznaczeni Krzyżem Kresowym, który wręczył im
Witold Listowski – prezes Stowarzyszenia
Kresowego z Kędzierzyna – Koźla. Ponadto historycy dr Katarzyna Maler i dr

Arkadiusz Szymczyna otrzymali dyplom
uznania za działalność publicystyczną
na rzecz środowiska Kresowego. W następnym punkcie programu dzieci ZS w
Bogdanowicach tradycyjnym polonezem
otworzyły kolejny blok artystyczny. W
międzyczasie odbyły się prelekcje tematyczne i spotkania w budynku szkoły, w
tym: z Danutą Skalską (redaktor Lwowskiej Fali w Radio Katowice, rzecznik prasowy Kongresu Kresowian w Polsce), Krystyną Roztocką (prezes Stowarzyszenia
Polonia – Kresy) oraz Barbarą Górnicką
(doktorantka na Uniwersytecie Opolskim).
W dalszym bogatym programie imprezy wystąpił powtórnie zespół GRODZIEC,
przywołując piękne ludowe piosenki
oraz kabaret TA JOJ z Lewina Brzeskiego,
którego lider – lwowski gawędziarz Józek
Batiar - rozbawił publiczność.
Ostatnim punktem prezentacji artystycznych był barwny program kabaretowo-muzyczny „Na Kresową nutę i nie
tylko” w wykonaniu teatru TRADYCJA
ZSM w Głubczycach i zespołu MARIEL w
reżyserii Marii Farasiewicz, z jej udziałem.
Imprezie towarzyszyła zabawa taneczna,
do której przygrywał zespół REEDOKS.
IV Dzień Kultury Kresowej w Bogdanowicach to kolejna udana uroczystość
kultywująca i popularyzująca wciąż żywe
na ziemii głubczyckiej tradycje kresowe,
ale i przypominająca tragiczne wydarzenia na kresach w latach 1939-1946 oraz
ekspatryjację Polaków z ziem byłej Rzeczpospolitej na Zachód.
n
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12 września br. w lesie „Marysieńka – Wilcze Stawy” odbył się VI Opolski Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych. Organizatorem był Specjalny
Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Głubczycach.

Mityng Kolarski
Olimpiad Specjalnych

W zawodach wzięło udział 74 osoby
w tym 39 zawodników z Województwa
Opolskiego. Głubczycka ziemia gościła
kluby: Czarnowąsy, Kędzierzyn Koźle,
Kup, Opola, Strzelce Op. Zawadzkie oraz
Głubczyc.
W ceremonii otwarcia wzięli udział
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego w Głubczycach Barbara Rosicka oraz dyrektor regionalny Olimpiad Specjalnych Polska – Opolskie Ewa
Hałambiec.
Zawodnicy startowali w trzech konkurencjach 500, 1000 oraz 5000metrów.
Nasz ośrodek reprezentowali Denis Marcinek, Daniel Marcinek, Katarzyna Mirga,
Mateusz Mirga oraz Paweł Łazuta.
Atmosfera panująca podczas zawodów była cudowna zawodnicy dopin-

gowali siebie nawzajem zmuszając startujących do jeszcze większego wysiłku.
Mityng kolarski okazał się dla naszych
uczniów szczęśliwy gdyż zajęli oni czołowe miejsca.
W kategorii najmłodszej na dystansie
1000 metrów I miejsce zajął Denis Marcinek, II Daniel Marcinek. W kategorii 1000
metrów dziewcząt I miejsce zajęła Katarzyna Mirga. Na dystansie 5000 metrów
I miejsce zajął Paweł Łazuta, II miejsce
zajął Mateusz Mirga. Po tak dobrym występie jest szansa iż nasi zwycięzcy będą
mogli spróbować swoich sił na Mistrzostwach Polski!
Organizatorzy składają podziękowania wolontariuszom z Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach za pomoc w
przeprowadzeniu zawodów.
Tomasz Kiszczy

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013”, w ramach którego działa Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w
województwie opolskim, realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz
ze środków budżetu państwa.
Lokalny Punkt Informacyjny w Głubczycach jest częścią Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Głubczycach
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich zlokalizowany jest w Starostwie Powiatowym Głubczycach przy ulicy Kochanowskiego 15 tel: 77/ 485 02 79,
77/ 405 36 85 fax: 77/ 485 02 79, e-mail: pcieg@powiatglubczycki.pl .Punkt udziela
nieodpłatnych informacji w zakresie Funduszy Europejskich, w tym możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych
wynikających z Narodowej Strategii Spójności. Usługi świadczone są bezpłatnie
zgodnie ze standardami MMR.
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W KIETRZU
1. Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach, we
współpracy z Gminnym Centrum Informacji w Kietrzu zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich oraz wstępnych informacji z rozliczania realizowanych Projektów. Konsultacje
odbędą się w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego dnia 26 września 2013r
w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Głubczycka 4 w godzinach 11:00 – 13:00,
więcej: www.powiatglubczycki.pl – zakładka „Lokalny Punkt Informacyjny” – „Aktualności”
2. OGŁOSZENIE o VII NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2
„Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WO 2007-2013
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza VII nabór wniosków do poddziałania 1.3.2. Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2007-2013 o dofinansowanie projektów w zakresie:
1. Realizacji nowej i innowacyjnej inwestycji, za którą uważa się:
inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług);
- dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki
nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.
2. W ramach kategorii inwestycji wymienionych w pkt.1 będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z:
– wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych,
– zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach,
– utworzeniem jednostek B+R w przedsiębiorstwach, w tym m.in. laboratoriów.
Nabór wniosków będzie trwał od 18.09.2013r do 02.10.2013r, więcej: www.ocrg.
opolskie.pl
NOWA WERSJA 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL
Instytucja Zarządzająca (IZ) PO KL planuje udostępnić nową wersję 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL, która będzie obowiązywała od 16 września 2013r.
więcej: www.pokl.opole.pl
AKTUALIZACJA SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH RPO WO 2007-2013
29 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 4049/2013
Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (Uszczegółowienie) wersja
nr 52. Szczegółowe informacje oraz nowa wersja dokumentu znajdują się na stronie
internetowej: www.rpo.opolskie.pl w zakładce Dokumenty programowe/Uszczegółowienie RPO WO 2007-2013.

Piknik z funduszami
europejskimi
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach
informuje, że w dniu 29 września 2013r
na Placu Wolności w Opolu będzie miała miejsce impreza rodzinna pn. „Piknik z
funduszami europejskimi - człowiek najlepsza inwestycja” .
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Marszałek Województwa Opolskiego
zaprasza wszystkich mieszkańców Opolszczyzny do udziału w tej imprezie.
Impreza organizowana jest już po raz
drugi i ma na celu wskazanie pozytywnego
wpływu Funduszy Europejskich na życie
wszystkich mieszkańców naszego regionu.

W trakcie imprezy Plac Wolności w
Opolu będzie pełen atrakcji: interaktywne gry dla dużych i małych, kreatywne
warsztaty, eksperymenty przyrodnicze,
quizy, konkursy, dmuchane atrakcje dla
dzieci: zjeżdżalnia, trampolina, basem
z piłeczkami, malowanie buziek, bańki
mydlane, zabawy z clownami, pokazy artystyczne, żonglerskie i wiele innych. Dobrą atmosferę będą dopełniać koncerty
gwiazd polskiej estrady.
W programie wydarzeń na scenie:
l 14.00 – Występy zespołów młodzieżo-

wych Pech, Fasolki i Pan TIK-TAK, konkursy i zabawy.
l 16.00 – Koncert zespołu Wind Band,
l 17.00 – Koncert gwiazdy – zespół Enej.
Udział we wszystkich imprezach jest
bezpłatny.
Szczegółowy opis i program imprezy
można znaleźć na plakatach oraz na fanpage’u na portalu Facebook:
www.facebook.com/piknik.z.funduszami.europejskimi
n

Gmina Głubczyce
W dniu 10 września 2013 roku w Krnovie odbył się „Zabawny dzień” czyli „Funny day” w ramach polsko-czeskiego projektu „Dzieci bez granic –
gramy wspólnie”.

Czeski Funny Day
W wydarzeniu tym brały udział zarówno dzieci czeskie, jak i dzieci z Zespołu
Szkół w Pietrowicach. Wspólne warsztaty
ceramiczne, ringo, nauka gry na bębnach
afrykańskich, rzut lotką do celu, warsztaty teatralne, bieg w kuli wodnej – to tylko
nieliczne atrakcje przygotowane przez
stronę czeską.
Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój stosunków dobrosąsiedzkich pomiędzy dziećmi i młodzieżą z Polski i Czech
oraz zabawa i realizacja aktywnych form
wspólnego spędzania wolnego czasu.
Projekt ma także na celu przybliżenie młodzieży obu krajów zwyczajów, rzemiosła,
kultury i tradycji, jak również wspólnej historii na polsko-czeskim pograniczu.
Szkoła w Pietrowicach od wielu już lat
współpracuje z czeskim sąsiadem na polu

kulturalno-sportowym, a wrześniowe
spotkanie polskich i czeskich dzieci również łączyło ze sobą rywalizację sportową

(bieg uliczny dookoła rynku) z występami
scenicznymi i licznymi atrakcjami.
Zarówno piękna pogoda, jak i wzajemna życzliwość oraz serdeczność gospoda-

Dworzec sprzedany
Dworzec kolejowy w Głubczycach
doczekał się nowego właściciela. Po nieudanych próbach sprzedaży w formie
przetargu, nieruchomość została zbyta
po rokowaniach, za kwotę 118 tys. zł.
Właścicielem budynku została firma, która według wstępnych informacji, zamierza przeznaczyć dworzec pod działalność
związaną z obsługą ruchu turystycznego.
Przypomnijmy, że Gmina Głubczyce
przejęła niszczejącą nieruchomość od
PKP, po to by zapobiec jej dalszej
degradacji, która następowała od momentu
zawieszenia ruchu
pociągów na trasie Racławice
Śląskie-Racibórz. Na-

stępnie podjęto decyzję o sprzedaży
dworca za kwotę 280 tys. zł.
Dzisiaj objęty ochroną konserwatorską zabytkowy budynek może liczyć na
lepsze czasy, jeżeli jego nowy właściciel
zaadaptuje go zgodnie z pierwszymi
deklaracjami i zadba o utrzymanie jego
walorów architektonicznych. O inwestycyjnych związanych z tą nieruchomością,
będziemy informować na łamach kolejnych wydań Rzeczy Powiatowej.

rzy sprawiły, iż dzień ten był dla uczestników tego wydarzenia nie tylko zabawny,
ale i bardzo, ale to bardzo atrakcyjny!
Barbara Majewska

Przynieś odpady do
PSZOK-u!
PSZOK – to Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (plac z ustawionymi pojemnikami na odpady segregowane). Obowiązek stworzenia takiego
punktu nałożył na Gminę ustawodawca
w celu ułatwienia mieszkańcom obowiązku segregacji odpadów. Segregacja
bowiem jest nadal priorytetem postępowania z odpadami. W chwili obecnej tj.
od 01.07.2013 r., czyli od momentu wprowadzenia nowego systemu gospodarki
odpadami, funkcjonuje na terenie Spółki
Usługi Komunalne (za budynkiem administracyjnym) tymczasowy PSZOK. Określenie tymczasowy ma znaczenie tylko
umowne, ponieważ jego funkcja i funkcjonowanie jest takie, jakie będzie miał
po planowanej wymianie nawierzchni
ustawieniu nowych pojemników. Punkt
ten czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 i już dziś
każdy mieszkaniec naszej Gminy może
osobiście, nieodpłatnie dostarczać do
niego następujące odpady: l przeterminowane lekarstwa l zużyte baterie i akumulator l inne odpady niebezpieczne tj.:
chemikalia, świetlówki, opakowania po
lakierach i farbach l zużyte opony (tylko

z pojazdów osobowych) l zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (kompletny)
l styropian opakowaniowy l odpady zebrane selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale) l opakowania wielomateriałowe np. po sokach, napojach,
mleku l odpady ulegające biodegradacji
(zielone) l gruz.
Pamiętajmy, że wszystkie wymienione odpady przed dostarczeniem do
PSZOK-u winny być odpowiednio przechowywane w naszych gospodarstwach
domowych, by nie stwarzały zagrożenia
dla domowników, szczególnie dzieci. Pod
żadnym pozorem nie wolno ich spalać,
gdyż w procesie spalania wytwarzane są
szkodliwe i niebezpieczne dla naszego
zdrowia substancje, a każdy z nas chce
być zdrowy. Nie pozostawiajmy tych
odpadów np. w lasach,przydrożnych rowach, a koniecznie dostarczajmy je do
PSZOK-u.
Informujemy również, że Spółka prowadzi zbiórkę odpadów selektywnie zebranych wg określonego harmonogramu
zamieszczonego na stronie Spółki (www.
uk-glubczyce.pl).
Stanisław Szczerbak

Akademia Myśli i Słowa I Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach
zaprasza na

SPOTKANIE W RAMACH GALERII PASJONATÓW AMiS
z Jadwigą Ślawską-Szalewicz i Andrzejem Szalewiczem
z Warszawy

Twórcami badmintona w Polsce
Badminton w Głubczycach – wspomnienia miłe sercu
Czy wszystko nam się udało?
27 września 2013 r., piątek - godz. 17.00
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Kapituła Herbu Głubczyc przy Radzie Miejskiej w Głubczycach przyznała: HERB GŁUBCZYC dla Pana Arkadiusza
Szymczyny za odkrywanie nieznanych kart powojennej historii Ziemi Głubczyckiej oraz za edukacyjne walory
publikacji historycznych.

Herb Głubczyc wręczony
Pan Arkadiusz Szymczyna jest od
urodzenia mieszkańcem Głubczyc. Tutaj
kończył szkoły, a następnie studia w Opolu. Jest doktorem historii. Pracując zawodowo, naukowo i społecznie zajmuje się
badaniem i opracowywaniem informacji
dot. działań urzędów, instytucji i organizacji, które prowadziły akcję osiedleńczą
na Ziemi Głubczyckiej oraz organizowały
życie jej nowych mieszkańców. Profesjonalnie opisane wykazy, sprawozdania w
kolejnych książkach są materiałem umożliwiającym poznanie realiów tamtych
pionierskich czasów.
Na szczególnie uznanie zasługują
przeprowadzone i opracowane wywiady z najstarszymi mieszkańcami naszego powiatu. Spisane relacje pozwalają

zachować historię osób, rodzin a nawet
całych społeczności mieszkańców wysiedlonych z Kresów II RP.
Wiedza uchroniona od zapomnienia
często zawierająca emocjonalne relacje
jest źródłem informacji, które kolejnym
pokoleniom pozwolą budować swoją
tożsamość narodową poznać i zachować
wiedzę historyczną o mieszkańcach i regionie.
Pan Arkadiusz od lat popularyzuje
powojenną historię Głubczyc i powiatu
głubczyckiego oraz mieszkających tu kresowian i sybiraków. Jest autorem wielu artykułów do „Głosu Głubczyc” i „Kalendarza
Głubczyckiego”. Opublikował książkę pt.
Społeczne i polityczne problemy przyłączenia powiatu głubczyckiego do Polski

Zmarł Józef Pich
Rodzino pogrążona w żałobie, szanowni żałobnicy.
Śmierć, zwłaszcza, gdy przychodzi
tak gwałtownie i niespodziewanie, stawia nas w obliczu bezsilności, która nas
wręcz obezwładnia. A kiedy pojawia się
kradnąc ukochaną osobę, przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno.
Droga Jasiu, wśród żałobników wypełniających dziś Kościół Parafialny w Głubczycach pewnie najwięcej jest przyjaciół,
znajomych, sąsiadów, którzy chcieliby
swoim współczuciem choć trochę ulżyć,
Tobie i dzieciom, w bólu po stracie kochającego męża i ojca. Pomodlić się tak, jak
ks. Twardowski:
„Boże, po stokroć święty, mocny i
uśmiechnięty - [...] dzisiaj, gdy mi tak
smutno i duszno, i ciemno - uśmiechnij
się nade mną”.
W naszej Świątyni stanęły u trumny
Śp. Józefa Picha niezliczone delegacje
instytucji naszego miasteczka, by oddać
mu należny hołd. Hołd radnemu wszystkich kadencji od roku 1990. Jedynemu,
który był zawsze wybierany przez nasze
społeczeństwo na tę ważną funkcję i nieprzerwanie służył przez 23 lata naszemu
samorządowi. Dwukrotnie Rada Miejska
w Głubczycach, w pierwszej kadencji
1990- 1994 i trzeciej kadencji 1998- 2002,
wybrała Śp. Józefa na funkcję Burmistrza
Głubczyc. Miał więc decydujący wpływ
na funkcjonowanie Miasta i Gminy Głubczyce w pierwszej dekadzie odrodzonego samorządu. Za osobiste zasługi na
rzecz rozwoju samorządności Marszałek Województwa Opolskiego, w święto
dwudziestolecia samorządów w Polsce,
odznaczył Śp. Józefa Picha odznaką „Zasłużony dla Województwa Opolskiego”.
Są wśród nas osoby, które przyjmował do pracy, osoby, którym powierzał
pełnienie ważnych, kierowniczych stanowisk w jednostkach gminy. Wielu pełni
te funkcje po dzień dzisiejszy. W swoim
sposobie pełnienia ważnych funkcji spo-
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łecznych zawsze był wyczulony na potrzeby najbiedniejszych i najsłabszych, a
szczególnie rodzin wielodzietnych. Starał
się zaradzić ich biedzie jak umiał, znał tę
naszą biedę można powiedzieć po imieniu. Pracując w komisji mieszkaniowej
w ostatnich dwóch kadencjach zawsze
interesował się losem rodzin w potrzebie.
Mogliśmy się z Józefem nie zgadzać,
co do założonych przez niego priorytetów pełnienia władzy, podejmowanych
takich czy innych decyzji, ale jedno
wszyscy musimy przyznać: pełnił swoje funkcje w myśl zasady „Nic dla siebie,
wszystko dla dobra ogółu”. W pierwszej
dekadzie samorządności, gdy nie było
ani tylu instytucji kontrolujących i nadzorujących działania samorządu ani pakietu
ustaw regulujących wydawanie publicznych pieniędzy, ta jego niezłomna, uczciwa postawa byłą dla społeczności naszej
gminy rękojmą rzetelności. Żegnamy
kolegę radnego dziękując mu za wielkie
zaangażowanie w pracę na rzecz naszego
samorządu, za oddanie w tej pracy, rzetelność i uczciwość. Niech odpoczywa w
pokoju!
Mowa pogrzebowa ku czci Józefa Picha

(1945–1948), Branice 2008. Jest współautorem książki pt. „60 lat harcerstwa na ziemi głubczyckiej”, Głubczyce 2006 i Głubczyccy kresowianie, Głubczyce 2013. Jego
artykuły ukazały się także w pracy zbiorowej pod red. M. Kalczyńskiej pt. Kresowianie na Śląsku Opolskim, Opole 2011.

Pan Arkadiusz podjął również współpracę z Kresowym Portalem Informacyjnym, na którym są zamieszczane jego
prace. Nadal niestrudzenie przeprowadza wywiady w terenie i sporządza dokumentację fotograficzną utrwalając w ten
sposób pamięć o Polakach wypędzonych
z Kresów i osiedlonych na ziemi głubczyckiej.
Biorąc powyższe pod uwagę nagroda
„Herb Głubczyc” jest wyrazem uznania i
podziękowania za cenną pracę na rzecz
naszego lokalnego środowiska.

Jubileusz partnerstwa
Głubczyc i Rockenhausen
Program partnerstwa Głubczyc i niemieckiego Rockenhausen opiera się na
trzech filarach: współpraca samorządów,
współpraca szkół, współpraca Stowarzyszeń Mieszkańców Miast Partnerskich,
którymi kierują w Głubczycach Bolesław
Buniak, a Rockenhausen CH. Agne. W
obchodach jubileuszowych w Rockehausen (5-9.07 2013) uczestniczyli przedstawiciele głubczyckiego samorządu,
chór Liceum Ogólnokształcącego pod
dyr. T. Eckerta, oraz rodziny skupione w
Stowarzyszeniu. Bogaty program przygotowany przez gościnnych gospodarzy
przewidywał: min. oficjalne otwarcie na
obchodów na placu głównym miasta z
udziałem naszego chóru, tamtejszej kapeli i zespołu tanecznego, podpisanie
dokumentu poświadczającego 10-lecie
współpracy i deklarację dalszej, wymianę
flag miast, posadzenie „Drzewa Przyjaźni”, a wieczorem wspólne uczestnictwo
w koncercie „Muzycznego Lata Rockenhausen”. Dzień następny rozpoczynała
możliwość udziału we Mszy św. i posłuchania naszego chóru, zresztą był to
dzień bardzo pracowity dla młodzieży
głubczyckiej bo czekał ich jeszcze występ

na koncercie wspólnym z chórem młodzieżowym z Hochstein i na „Wieczorze
Partnerskim” - biesiadzie z rodzinami
niemieckimi w Ruppertsecken. Dla chóru
była to intensywna zaprawa przed występami w Brukseli. Dzień trzeci równie
bogaty w atrakcje miał charakter rekreacyjny, była to podróż statkiem po Renie z uroczymi krajobrazami i zamkami.
Podsumowanie i zamknięcie pierwszego
10-lecia najlepiej zilustrują zdjęcia. Nasza
wizyta w Rockenhausen odbiła się mocnym echem również w tamtejszej prasie.
Jan Wac
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Wychowanie
patriotyczne
Skończyły się wakacje, czas zająć się
nauką i pracą, dlatego też przedszkolaki z
grupy „Pszczółki” (jak przystało na te pracowite owady) pilnie uczą się…podczas
wycieczek.
W grupie realizowany jest program
wychowania patriotycznego „Polak mały”,
które w dzisiejszych czasach jest traktowane trochę po macoszemu, a jednak
jest tak potrzebne już w tym wieku, by
dziecko wzrastało w poczuciu przynależności do swojego miasta, regionu i kraju.
Najważniejszymi celami programu jest
budzenie świadomości i poczucia dumy
z tego, że jest się głubczyczaninem, Polakiem, Europejczykiem oraz kultywowanie tradycji i świąt przedszkolnych, ludowych, państwowych i religijnych.
Małe dzieci uczą się poprzez zabawę,
ale nie tylko. Wycieczki są także formą
nauki i właśnie „Pszczółki” mogły z tej
atrakcyjnej i skutecznej formy skorzystać
podczas wycieczek do Sądu Rejonowego
oraz Muzeum Ziemi Głubczyckiej.
W sądzie dzieci poznały role, jakie pełnią podczas procesu sędzia, prokurator
czy adwokat, nauczyły się również odróż-

niać ich stroje i wiedzą, jakie znaczenie
dla społeczeństwa pełni ta instytucja. Postanowiliśmy odtąd rozstrzygać konflikty
w grupie również urządzając swój sąd i
powołując świadków. Dzieci przekonały
się, jak trudna jest rola sędziego – tutaj
Pani. Sąd obejrzeliśmy dzięki uprzejmości mam Adasia i Patryka, którym bardzo
dziękujemy.
Wycieczka do muzeum była również
bardzo interesująca, choć to dla „Pszczółek” trzecia już wizyta. Pani dyrektor
muzeum oprowadziła dzieci i w bardzo
dla nich przystępny i atrakcyjny sposób
opowiedziała o dziejach Głubczyc. Godna polecenia jest wystawa eksponatów
wykopanych z okolic Kietrza. Odzwierciedleniem zainteresowania dzieci była
cisza, z jaką słuchały, co w przypadku
„Pszczółek” jest wyjątkowe.
Za tę lekcję muzealną dziękujemy pani
dyrektor muzeum – Barbarze Piechaczek
i czekamy na obiecane bajki głubczyckie,
a my – „Pszczółki” ruszamy dalej szlakiem
zabytków i instytucji głubczyckich…
Anna Komplikowicz-Serwetnicka

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach – rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Gimnazjalne wieści
Pierwszy dzwonek szkolny zabrzmiał
w Gimnazjum nr 1 dnia 2 września 2013r.
o godzinie 9.00. Wprowadzenie sztandaru szkoły i wspólne odśpiewanie hymnu
państwowego rozpoczęło część oficjalną.
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością radny Sejmiku Wojewódzkiego pan
Zbigniew Ziółko, który życzył uczniom
i nauczycielom owocnej pracy. Pani dyrektor Bożena Majka serdecznie powitała wszystkich zebranych, przedstawiła
grono pedagogiczne oraz omówiła najistotniejsze sprawy związane z bieżącym
rokiem szkolnym. Część artystyczną przygotowała klasa IIC pod opieką pań: E. Maleńczyk i E. Lorek- Junki .
W tym roku w naszym gimnazjum
utworzono 6 klas pierwszych, wśród
których znalazły się oddziały z rozszerzonym programem z języka angielskiego,
chemii, biologii, matematyki, informatyki. Po raz pierwszy połączono integrację
uczniów niepełnosprawnych z rozszerzonym nauczaniem z chemii i biologii.

Pamiętne rocznice
Uczniowie naszej szkoły wraz z
pocztem sztandarowym reprezentowali
Gimnazjum nr 1 w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne: 2 września – rocznicę wybuchu II

wojny światowej, natomiast 17 września
– rocznicę agresji ZSRR na Polskę w 1939r
i wywózkę Polaków na Sybir. W apelach
wzięli udział kombatanci oraz przedstawiciele władz. Uczczono pamięć ofiar
wojny, złożono kwiaty i zapalono znicze
przy Pomniku Czynu Zbrojnego i Pomniku Ofiar Sybiru.
„Geocaching”
„Za skarbami pogranicza, czyli turystyka XXI wieku”, to kolejny czesko-polski
projekt, w którym biorą udział uczniowie
Gimnazjum nr 1 w Głubczycach. Ma on
na celu promowanie wśród młodzieży
aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz odkrywanie walorów polsko- czeskiego pogranicza. Pierwszym
etapem projektu będzie spotkanie młodzieży w dniu 7 października w Krnowie,
podczas którego planowana jest zabawa pn. „Geocaching”- czyli poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS
– które ukryte są w różnych ciekawych
miejscach po stronie czeskiej i polskiej.
Koordynatorem projektu, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy
granice”, po stronie polskiej jest Ewa Maleńczyk, nauczyciel naszego gimnazjum.
Marzena Stadnik, Ewa Maleńczyk, Maria
Krówka

Raport z wakacji
Inauguracja w ZSM
W poniedziałek 2 września br. o godz.
9.00 w Zespole Szkół Mechanicznych w
Głubczycach odbyła się uroczysta akademia inaugurująca nowy rok szkolny
2013/2014.
W uroczystej akademii wzięli udział
zaproszeni goście, w tym władze powiatu
na czele ze starostą Józefem Koziną, który życzył młodzieży licznych sukcesów
edukacyjnych, samodyscypliny i rozwagi
życiowej.
Z kolei dyrektor szkoły - Jan Łata przytoczył list minister edukacji – Krystyny
Szumilas. Podczas akademii uczniowie
klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, powtarzając za wicedyrektor Iloną
Klepacką tekst ślubowania.
Na zakończenie szkolny teatr TRADY-

CJA zaprezentował symboliczny program
poetycko-muzyczny
upamiętniający
rocznicę września.
Z wiadomości TV Głubczyce

Informacja z nadzoru nad przebiegiem
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
zorganizowanego na terenie powiatu
głubczyckiego w 2013 roku.
W sezonie letnim 2013 roku przeprowadzono ocenę wymagań higienicznych
i zdrowotnych w 9 placówkach zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. W okresie wakacyjnym z form
wypoczynku w miejscu zamieszkania na
terenie powiatu skorzystało 323 dzieci i
młodzieży.
Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany był w miejscu zamieszkania na
bazie szkół oraz Stanicy Harcerskiej w Ściborzycach Małych i Ratusza Miejskiego.
Sprawowany nadzór sanitarny w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży polegał na kontroli warunków jakie
powinny spełniać placówki wypoczynku
w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego, zdrowotnego oraz higieny zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
W tym zakresie przeprowadzono 11

kontroli. Organizatorzy, którzy zgłosili
placówki wypoczynku letniego spełniali
określone przepisami wymagania:
1. zapewnili odpowiednie warunki zdrowotne w zakresie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i otoczenia
2. zapewnili odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne bloków żywienia
3. uczestnicy wypoczynku posiadali kartę
kwalifikacyjną uczestnika
Uchybienia w zakresie nieprawidłowego
stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci stwierdzono w jednej placówce wypoczynku.
W ramach kampanii „Bezpieczne wakacje” prowadzono działania edukacyjne
promujące zdrowie i bezpieczeństwo. Zajęcia prowadzone były w formie pogadanek, pokazu I pomocy przedmedycznej,
prezentacji multimedialnej, warsztatów
aktywizujących. Dużo uwagi poświęcono
szkodliwości dymu tytoniowego i narażenia na bierne palenie.
n
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Gmina Głubczyce

Na jubileusz
odbudowy
kościoła
w Mokrem
Tuż u podnóża Gór Opawskich,
W pięknej scenerii pól i lasów,
Wyrasta malownicza wieś Mokre,
Zasiedlona przez Polaków przybyłych z Kresów.
Zastali kościół ewangelicki,
Który w ruinę się obrócił;
By praktykować katolicyzm,
Do Dobieszowa podążali pieszo.
Lecz do parafii Równe, przed laty wieloma,
Opolski biskup posłał ks. Edwarda Bochenka;
Jego to staraniem i poświęceniem,
Stała się tu rzecz wielka !
I usłyszał słowa Pana:
„Franciszku -odbuduj mój Kościół”;
Brzmiały niczym nakaz Boży;
Nie zabrakło mu siły, werwy, ani ochoty.

17. sierpnia tego roku miała miejsce piękna uroczystość XXX-lecia odrestau-rowania kościoła w Mokrem połączona z dorocznym
Odpustem ku czci św. Maksymi-liana Marii Kolbego.

XXX-lecie odrestaurowania
kościoła w Mokrem
O godz. 15.00 sprawowana była w kościele dziękczynna Eucharystia pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Ordynariusza
Andrzeja Czai. Mieszkańcy i zgromadzeni
Goście wyrażali w niej przede wszystkim
swoją wdzięczność za dar te-goż kościółka lokalnego. Przed wojną była to świątynia protestancka, ale później na skutek
zniszczenia kościółka przez Wschodni
Front, przez 45 lat miejsce to miało sta
-tus ruiny. Pomimo nieprzychylnego Kościołowi w Polsce czasu lat 80-tych, udało
się staraniem mieszkańców odrestaurować w szybkim tempie zniszczony obiekt.
Ks. Biskup w czasie Eucharystii wyraził
wielkie uznanie społeczności Mokrego za

Wspierany przez Radę Parafialną,
Pokonywał trudy i wszelkie przeszkody;
Gdy już dopełnił swego dzieła,
Św. Maksymiliana Kolbe obrał za patrona.
Wszak to męczennik za miłość do człowieka,
Rycerz Niepokalanej, czczonej w dobieszowskim kościółku;
Jemu to bowiem powierzył śp. ks. proboszcz Edward
Losy parafian i uświęconej budowli.
Zjednoczeni w duchu odbudowy świątyni,
Pełni zapału i energii, wzięli się ludzie do pracy;
Dom Boży we wsi stał się celem nadrzędnym,
Choć czasy były ciężkie, nie zabrakło ofiary.
Wieś Mokre bez kościoła swojego,
Byłaby jakże uboga;
To miejsce kultu religijnego,
Bijące źródło życia duchowego.
Od lat trzydziestu służy wiernie ludowi;
Ten wyśpiewuje chwałę i składa hołd Panu,
Dziękując za dar – nowy Dom Boży Symbol chrześcijaństwa i oddania.
Sędziwy duszpasterz i restaurator świątyni,
Odszedł do wieczności przed kilkoma dniami;
Nie dane mu było doczekać jubileuszu,
Który, notabene, jemu jest dedykowany.
Dziś spogląda z wyżyn niebieskich
Na wyjątkową uroczystość;
Duchem jest z nami obecny,
Czujemy więc jego bliskość.
Z tej oto ambonki, a jakże,
Lat zgoła trzydzieści,
Padały słowa wartościowe przecie
Z ust kapłana Edwarda i innych duszpasterzy.
Zapewnił wystrój i szatę świątyni,
Obrzęd liturgii wyniósł na piedestał;
Uczynił wszystko, by ten obiekt sakralny
Służył ludziom i zbliżał do chwały wiecznej.
Poświęcony przez ks. biskupa Wieczorka,
Stał się przybytkiem Najwyższego;
16 październik 1983r. – data jakże wymowna,
Bo to rocznica wyboru Polaka na papieża.
Ks. Marek Ruczaj a potem ks. Krzysztof Cieślak
Podjęli dzieło swego mistrza;
Każdy z nich wniósł cząstkę siebie,
By świątynia przyciągała niczym Boża przystań.
Przeto ludność zamieszkała w Mokrem
Może być dumna ze swego kościoła;
Sacrum na własnym gruncie,
To jakby krótsza droga do Boga.
Niech ów jubileusz, wielkie dekanalne święto,
Stanie się okazją do refleksji i wspomnień,
A ks. Krzysztof – obecny proboszcz parafii Równe Raduje się wespół z dostojnikami, społecznością i gośćmi !
Niech kult Św. Maksymiliana Kolbego
W tym wiejskim kościółku kwitnie,
A za Jego wstawiennictwem i orędownictwem,
Wszelkie potrzebne łaski na lud spłyną.
Maria Farasiewicz
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podjęty wtedy trud i za ciągłe staranie do
dnia dzisiejszego o byt tego miejsca kultu
Bożego. Mówił także, że każda świątynia
na sposób materialny to wielkie dobrodziej-stwo dla społeczności, w której się
znajduje, ale dużo ważniejsza jest świątynia, zbu-dowana z żywych kamieni –
chrześcijan. Wiadomo, że potrzebna jest
i ta świątynia materialna, jak również ta
żywa – złożona z ludzi. Żeby, można było
uczestniczyć we Mszy św., słuchać Słowa
Bożego i przyjmować Sakramenty, potrzebny jest „dach nad głową” i schludne

miejsce. I tak jest właśnie w Mokrem –
niewielkiej miejscowości wiejskiej, liczącej ok. 130 mieszkańców, gdzie wszyscy
do kościoła mają bardzo bli-sko. Mieć
swój kościół to także duma i radość, bo
każdy bez wyjątku, nawet ktoś bez samochodu albo niepełnosprawny może
bez trudu znaleźć się w swoim kościele.
Ko-ściół we wsi to takie swoiste centrum
życia, zarówno przyrodzonego jak i tego
waż-niejszego nadprzyrodzonego. Tutaj
człowiek karmi się tym, co dla jego życia
najważ-niejsze – prawdziwym Bogiem, i

Święto Wojska
Polskiego
W dniu 14 sierpnia w ramach współpracy z Jednostką Wojskową 2286 Opole,
delegacja Głubczyckiej jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce ZS STRZELEC
OSW z dowódcą mł. insp. ZS Grzegorzem
Tobiasińskim wzięła udział w uroczystym
apelu z okazji Święta Wojska Polskiego.
Na placu przed budynkiem sztabu odbył się uroczysty apel, podczas którego mjr
Leszek Bolumiński odczytał Apel Pamięci

Oręża Polskiego, strzelono salwę honorową, a uroczystość zakończyła defilada .

wartościami chrześcijańskimi. Tutaj człowiek staje mądrzejszy i lepszy, i ma więcej ochoty i zapału do życia na co dzień.
W czasie Mszy św. nie zabrakło słów
gratulacji, podziękowań i uznania za kościół w Mokrem. Kwintesencją tego były,
ułożone specjalnie na tę okazję wiersz i
pio-senka, których autorką i wykonawczynią była Pani Maria Farasiewicz. Nie
zabrakło również dziękczynnego i radosnego Hymnu „Te Deum” i procesji
odpustowej – wię-czącej uroczystość w
kościele.
Z okazji tego święta zakupiono do kościoła dary: dwa kielich – cyboria do przechowywania Najświętszego Sakramentu
w Tabernakulum i zielony ornat. Wcześniej wymieniono okna w kościele, wymalowano ściany, wycyklinowano podłogę i zakupiono nową Drogę Krzyżową.
Wszystko, z myślą o tejże Uroczystości.
Po Mszy św. uroczystość przeniosła się
na Salę wiejską, gdzie przy smacznych
posiłkach i przy braterskich rozmowach
zaproszeni Goście i Parafianie cieszyli się
dniem i sobą nawzajem. Zarówno w kościele jak i w Sali czas uświetniała i umilała orkiestra Górażdże S.A., która piękną
i doniosłą grą pobudzała nasze serca do
głębo-kich wrażeń. Zaproszeni Goście i
Parafianie zgromadzeni w Sali wiejskiej
otrzymali drobne, symboliczne, okolicznościowe upominki w postaci breloczków z wizerunkiem kościoła w Mokrem.
Maria Farasiewicz

Na uroczystości obecni byli \m.in. Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński oraz
kombatanci, w tym najstarszy 94-letni
porucznik w stanie spoczynku Kazimierz
Grzesik z Zębowic, płk Stefan Szelka - prezes opolskiego oddziału Związku Kombatantów Polskich i Byłych Więźniów
Politycznych, por. Tadeusz Kasperski z
Kluczborka oraz kpt. Józef Wojdyła z
Grodźca który brał udział w słynnym desancie powietrznym pod Arnhem w Holandii w 1944 roku. Jednostka Wojskowa
2286 umiejscowiona jest w strukturach
Dowództwa Garnizonu Warszawa, a dowodzi nią płk Andrzej Domeradzki.
Grzegorz Tobiasiński

Gmina Kietrz

Koniec przebudowy
kanalizacji w Kietrzu
Dnia 15.07. 2013 r., została zakończona
inwestycja pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowej w Kietrzu
”, potwierdzona protokołem końcowego
odbioru robót z dnia 22.07.2013 r. Wykonawcą robót instalacyjnych w zakresie
sieci kanalizacyjnych deszczowych było
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe „MAK-RO” S. Górski, I. Górski
Sp. j. z Baborowa. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 281 325, 18 zł
brutto a jakość ich wykonania była dobra.
Zadanie obejmowało wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscu starej
sieci, przykanalików studni rewizyjnych,

studzienek ściekowych oraz wykonanie
warstwy wiążącej asfaltowej w miejscu
wykonania wykopu. Ułożenie warstwy
asfaltowej wiążącej było uwarunkowane
i możliwe dopiero po ułożeniu krawężników przez innego wykonawcę, który wykonywał sieć
kanalizacyjną sanitarną i roboty drogowe. Ostateczne uregulowanie do odpowiedniej wysokości krat ściekowych,
włazów studziennych, zaworów i zasów
sieciowych nastąpiło do dnia 30.08.2013
po wykonaniu warstwy wyrównawczej w
ulicy Nowej.
Tomasz Watras

29 sierpnia 2013 r. odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu. Głównym tematem porządku obrad była debata na temat kultury i sportu.

Sesja Rady Miejskiej
W dziedzinie sportu sprawozdanie
złożyli przedstawiciele klubów, stowarzyszeń oraz organizacji sportowych działających na terenie Gminy Kietrz. Dyrektor
MGOK, Pani Zuzanna Zapotoczna, przestawiła informację z działalności Miejskiego Domu Kultury w Kietrzu oraz poszczególnych Wiejskich Domów Kultury.
Pozostała część sesji przebiegła zgodnie z planowanym porządkiem obrad i
podjęto 10 uchwał w sprawie:
l zmiany budżetu gminy na rok 2013,
l zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
l zmiany
uchwały Nr XXX/243/2013
Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty,
l zmiany
uchwały Nr XXIX/235/2013
Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz”,
l zmiany
uchwały Nr XXIX/236/2013
Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowanie tych odpadów w

zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
l zmiany
uchwały Nr XXX/244/2013
Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości,
l zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
l wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Kietrz nieruchomości położonej w Kietrzu stanowiącej
własność Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa,
l wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Kietrz nieruchomości położonych w Pilszczu stanowiących własność Agencji Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa,
l uchwalenia
regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Kietrz.
Nagranie z sesji zostało udostępnione
na stronie www.bip.kietrz.pl.
Paulina Błachowicz

Budowa kanalizacji w
dorzeczu rzeki Troja
Inwestycja została rozpoczęta w maju
2012 r., a zakończenie całości robót i odbiór jest przewidziany zgodnie z umową
do dnia 30.09.2013 r. Wykonawcą robót
jest Zakład Produkcyjno-Usługowy „ELTOR” Głubczyce. Ryczałtowa wartość całego zakresu robót wynosi 2 880 207,37
zł brutto.
Prace związane z wykonaniem samej
sieci kanalizacyjnej zostały zakończone
do dnia 08.08.2013 r. Do dnia 06.09.2013
r. jest przewidziane zakończenie ro-

Podsumowanie akcji
„Lato w mieście 2013”
Tegoroczna edycja akcji „Lato w mieście” odbyła się w dniach od 01.07 do
31.07.2013 r. Przez okres czterech tygodni instruktorzy MDK zorganizowali dla
dzieci wiele zabaw, atrakcji i konkursów.
Zajęcia były prowadzone w sposób tematyczny i w każdym dniu odbywały się pod
innym hasłem. Zorganizowano spotkania
z przedstawicielami różnych instytucji,
tak by dzieci mogły poznać strukturę oraz
charakter pracy niektórych zawodów.
Podczas codziennych zajęć dzieci
przenosiły się w świat bajek, wcielały się
w role swoich ulubionych bohaterów,
tworzyły trójwymiarowe gry planszowe
czy poznawały różne kultury naszego
globu. Niewątpliwie najwięcej emocji
dostarczyły dzieciom spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. W pierwszym tygodniu dzieci odwiedziły miejscową jednostkę OSP. W czasie spotkania
ze strażakami dzieci poznały i udoskonaliły wiedzę na temat pierwszej pomocy,
sprzętu gaśniczego i ratowniczego. Największą atrakcją spotkania była prezentacja wozu strażackiego i jego wyposażania. W kolejnym tygodniu uczestnicy
odwiedzili Urząd Miejski w Kietrzu. Najmłodsi poznali charakter pracy Burmistrza i innych przedstawicieli samorządu gminy, zwiedzili salę konferencyjną i
miejscowe archiwum. Miłym akcentem
było wręczenie Panu Burmistrzowi Kietrza prac plastycznych wykonanych przez
dzieci. W trzecim tygodniu podopieczni
odwiedzili Komisariat Policji w Kietrzu.
W trakcie spotkania dzieci zapoznały się

z charakterem służby w Policji. Największą atrakcją było omówienie i prezentacja przez funkcjonariusza policji środków
przymusu bezpośredniego oraz radiowozu. Wielki entuzjazm wzbudziło u dzieci
pomieszczenie dla osób zatrzymanych.
W ostatnim tygodniu dzieci odwiedziły
Urząd Pocztowy w Kietrzu. Poznały specyfikę pracy tej instytucji. Wielką atrakcją dla dzieci było samodzielne wysłanie
pocztówek, które zostały własnoręcznie
wykonane. Oprócz zabaw tematycznych
dzieci brały udział w zajęciach bibliotecznych. W czasie zajęć dzieci dowiedziały
się m.in. jak powstaje książka. Ponadto
uczestniczyły w licznych zabawach i konkursach, które miały na celu zachęcenie
ich do czytania książek. Podczas realizacji
bogatego programu nie zabrakło również zajęć kulinarnych. Pod okiem opiekunów dzieci przyrządzały słodkie desery, pyszne sałatki i inne proste potrawy.
W dniu 27 lipca odbyło się uroczyste zakończenie akcji „Lato w mieście”. Podczas
wspólnej biesiady odbyło się pieczenie
kiełbasek, a za aktywne uczestnictwo w
zajęciach dzieci zostały nagrodzone pamiątkowymi odznakami. Mimo słonecznej pogody dzieci z ogromną ochotą aktywnie uczestniczyły w proponowanych
zajęciach. Kolejna edycja akcji „Lato w
mieście” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Ciekawy
i różnorodny program zajęć był niewątpliwie alternatywą na miłe spędzenie
wolnego czasu.
Dorota Kaczmar

bót związanych z pracami drogowymi.
W chwili obecnej są wykonywane nawierzchnie asfaltowe (warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna) w ciągu ulicy
Nowej oraz wszelkie prace wykończeniowe związane z tymi pracami.
Główny wykonawca (Zakład Produkcyjno-Usługowy „ELTOR”) zgłasza inicjatywę dokonania odbioru końcowego
dwa tygodnie wcześniej iż przewiduje
termin umowny.
Tomasz Watras
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Dni Sportu
Dzierżysław 2013
W dniach 20-21.7.2013 w Dzierżysławiu odbyły się kolejne „Dni Sportu Dzierżysław 2013” organizowane przez klub
sportowy GLKS Kietrz oraz Ochotniczą
Straż Pożarną Dzierżysław. Impreza rozpoczęła się w sobotę o godzinie 15:00. O
godzinie 17:00 odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami juniorów klubu
GLKS Kietrz oraz czeskiej drużyny z Budisova nad Budisovkou. Od godziny 19:30
imprezie towarzyszyła zabawo-dyskoteka na świeżym powietrzu. W tym dniu
również odbyły się nocne zawody strażackie o puchar Starosty Głubczyckiego
z udziałem 26 sekcji z Polski i Czech. Zakończyły się one zwycięstwem drużyny z
Dzierżysławia.
W niedzielę natomiast festyn rozpoczął się o godzinie 11:00. Od godziny
12:00 zainicjowany został turniej siatkówki plażowej z udziałem 6 drużyn

amatorskich. Odbył się również turniej
piłki nożnej drużyn seniorów oraz oldboi
z udziałem drużyn GLKS Kietrz i FC Pilszcz
z Polski oraz FC Bilovec z Czech. Zawody
wygrała drużyna czeska.
Imprezie towarzyszyły całodzienne
gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Sprzedawane były również cegiełki, z których
dochód przeznaczono w całości na bieżącą działalność klubu sportowego. O
godz. 18:00 zakończono turniej siatkówki plażowej i piłki nożnej. Zwycięzcom
zostały wręczone pamiątkowe puchary,
po czym rozpoczął się występ zespołów
muzycznych.
Festyn zakończył się o godzinie 22:00.
Myślę, że impreza ta powróci do kalendarza imprez sportowo-rozrywkowych
na terenie gminy Kietrz i będzie odbywała się corocznie.
Tomasz Czuj

Dobrawa i Mieszko –
– 1000 lat historii
Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż
Dobrej Ziemi” wraz z Místní akční skupina
Opavsko realizują projekt współpracy pn.
„Dobrawa i Mieszko – 1000 lat wspólnej
historii polsko-czeskiej”. Jest to projekt
współpracy pomiędzy polską a czeską
organizacją zaangażowaną we wdrażanie programu LEADER na obszarach
wiejskich. Wspólna realizacja projektu
pozwala na wymianę doświadczeń i zasad działania obu organizacji oraz porównywanie jak program jest realizowany w
kraju Partnera. Temat projektu współpracy sięgający czasów średniowiecza
ukazuje nam wieloletnie przenikanie się
naszych kultur. Zainteresowanie historią,
tradycją oraz wspólnym dziedzictwem
kulturowym pozwala na zaangażowanie
dzieci i młodzieży po obu stronach granicy. Wspólne orszaki historyczne, jarmarki,
przedstawienia teatralne przyczyniają się
do aktywnej współpracy pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w realizację
projektu.
W ramach projektu zaplanowano kilka
wspólnych czesko-polskich imprez kulturalnych oraz spotkań promocyjnych mających na celu podniesienie świadomości
społecznej o historii regionu i czesko-polskiej przynależności. Odnowienie więzi
kulturalnych między obu narodami opiera się w projekcie na 1000 letniej historii
połączenia się procesji ślubnych księcia
Mieszka i jego narzeczonej Dobrawy w
regionie Opawskim. Projekt kończy się
realizacją rekonstrukcji historycznej orszaku ślubnego Mieszka i Dobrawy, połączony z historycznym jarmarkiem, który
odbędzie się w Polsce w Głubczycach6
października 2013r.
W maju na zamku w Hradcu nad Morawicą odbyła się inscenizacja zaślubin
Dobrawy i Mieszka wraz orszakiem ślub-
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nym oraz pokazem średniowiecznej kultury. W projekcie zaangażowane są grupy
i organizacje społeczne –teatr amatorski,
rycerze, organizacje pozarządowe, a w
szczególności dzieci z lokalnych szkół.
PROJEKT „DOBRAWA I MIESZKO –1000
LAT WSPÓLNEJ HISTORII POLSKO-CZESKIEJ” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER,
Działanie 421 „Wdrażanie projektów
współpracy” Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 –2013 Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Uwaga KONKURS rękodzieło o cechach średniowiecznych
Zapraszamy do udziału w konkursie
szkoły, instytucje kulturalne i oświatowe,
organizacje pozarządowe działające na
terenie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Zie-

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

I Sztafeta Papieska
W październiku 2013r. przypada 35
rocznica wyboru bł. Jana PAWŁA II na
Stolicę Piotrową. Wybrany w trzecim dniu
konklawe krakowski kardynał Karol Wojtyła był pierwszym od 455 lat papieżem
spoza Włoch. Jego pontyfikat był jednym
z najdłuższych w historii kościoła i trwał
26 lat. Wybór Jana PAWŁA II był niezwykłym wydarzeniem dla Polski i Świata.
Dla uczczenia rocznicy wyboru Polaka
na papieża 17 biegaczy reprezentujących Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe „GRYF”, w dniach 11.
- 12.10.2013r, postanowiło przebiec trasę
166 km z Kietrza do Wadowic, a następnie do Krakowa, mijając po drodze miejsca związane z Ojcem Świętym. W drugim dniu sztafety biegacze wezmą udział
w IX Pieszej Pielgrzymce „Śladami Karola
Wojtyły Robotnika” z Dębnik do Łagiewnik, która rozpoczyna się o godz.9.00
w kościele Św. Stanisława Kostki w Krakowskich Dębnikach. Sztafecie, oprócz
swoich prywatnych intencji, przyświecać
będzie jedna wspólna: BŁOGOSŁAWIONY
JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTYM.
Dnia 11 października, po uroczystej
Mszy Świętej i Błogosławieństwie Bożym

nastąpi start sztafety spod kościoła Św.
Tomasza w Kietrzu. Patronat Honorowy
nad Sztafetą pełni Prezes Kombinatu Rolnego KIETRZ Pan Mariusz Sikora. Patronat
Medialny pełni Telewizja Lokalna z Głubczyc oraz Radio Vanessa z Raciborza. W
pierwszym dniu sztafety, biegacze pokonają trasę 125 km i zatrzymają się na nocleg w Wadowicach - mieście Jana Pawła II.
W drugim dniu, rano o godz. 6.00 wystartują do Krakowa pokonując trasę 41 km,
gdzie następnie wezmą udział w pieszej
pielgrzymce. Po Eucharystii w Centrum
Jana Pawła II o godz.14.00, biegacze z KS
GRYF przekażą medal okolicznościowy z I
SZTAFETY PAPIESKIEJ na ręce Ks. Prałata
Prezesa Zarządu Centrum Jana Pawła II
„Nie lękajcie się!”.
Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe GRYF w Kietrzu, informuje wszystkich miłośników biegania, że w
dniu 5 października 2013r odbędzie się V
edycja biegu przełajowego. Szczegółowe
informację będzie można znaleźć na plakatach oraz stronie internetowej www.
kietrz.pl a także bezpośrednio u Andrzeja
Wójtowicza V –ce Prezesa KSKS GRYF.
Andrzej Wójtowicz

II Turniej Piłki
Plażowej w Pilszczu
W dniu 15.08.2013 został rozegrany II
Turniej Piłki Plażowej Drużyn 3-osobowych o puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Kietrz. Wzięło w nim udział siedem drużyn: z Pilszcza, Nowej Cerekwi, Kietrza,
Dzierżysławia oraz z Turkowa. Turniej był
rozgrywany systemem pucharowych,
drużyna która wygrała przechodziła dalej. W półfinale spotkały się trzy drużyny,
jedna z wolnego losu i dwie z rozgrywek.
Finał został rozegrany pomiędzy drużyną z Pilszcza i Kietrza. Wygrała drużyna

z Kietrza, której serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów. Puchar wręczył Burmistrz Kietrza P. Józef Matela. W
imieniu własnym i Zarządu Klubu LZS FC
Pilszcz chcę podziękować Panu Jackowi
Karpinie i Grzegorzowi Legierskiemu za
pomoc w organizacji i sędziowanie zawodów. Szczególne podziękowania kieruję do zawodników klubu LZS FC Pilszcz
za pomoc w przygotowaniu obchodów
60-lecia.
Lech Duda

mi”. Prosimy o składanie lub nadsyłanie
formularzy zgłoszeniowych ze stosownymi oświadczeniami do dnia 30.09.2013r
do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej www.plaskowyzlgd.pl
Forma konkursu:
l do konkursu należy zgłaszać prace wykonane własnoręcznie przez dzieci i
młodzież,
l wyroby rękodzielnicze mają mieć wyraźny charakter średniowieczny,
l oczekujemy prac takich jak: naczynia
z masy plastycznej, biżuteria, broń, sakiewki, monety, tkane krajki, itp.
Uwaga KONKURS prezentacja drużynek – HOŁD PARZE KSIĄŻĘCEJ
Zapraszamy do udziału w konkursie
szkoły, instytucje kulturalne i oświatowe, organizacje pozarządowe działające na terenie obszaru objętego Lokal-

ną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż
Dobrej Ziemi”. Prosimy o składanie lub
nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych
ze stosownymi oświadczeniami do dnia
30.09.2013r do biura LGD „Płaskowyż
Dobrej Ziemi”. Szczegółowe informacje
dotyczące konkursu znajdą Państwo na
stronie internetowej www.plaskowyzlgd.pl
Forma konkursu:
l prezentacja sceniczna: śpiew, taniec,
pokaz sprawności fizycznej, gra na dowolnym instrumencie, recytacja, małe
formy teatralne, zdolności manualne,
itp.
l występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych,
l prezentacja nie może być dłuższa niż
10 minut.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

Gmina Branice
INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach i w miejscowości Branice oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostały
wywieszone dnia 23.08.2013r. obwieszczenia w sprawie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice” Zakres inwestycji obejmujący realizowane przedsięwzięcie: 1300, 1289, 791, 1297, 785/2, 1298, 790, 789, 788,
787, 786, 1281, 598, 597, 596/1, 595/2, 1305/1, 1304, 1265, 1262, 1242/2, 1252/2,
1216/6, 1329, 1222/1, 1223/2, 1223, 1223/1, 1222/2, 1228/1, 1227/1, 1216, 1226,
275/6, 1224/1, 1222/3, 1229/2, 1221, 1217, 1188/1, 1182, 1179/1, 1216/1, 1216/,
1296, 1220, obręb Branice
l zawiadomienie Nr OŚ.6220.1-2.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
l obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-3.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
l obwieszczenie Nr OŚ.6220.1-4.2013 o wystąpieniu do organów współdziałających
(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66,
45-512 Opole oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach ul.
Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 11 września 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 350/1 o pow. 0.0074 ha opisana w KW OP1G/00021372/8 położona w miejscowości Branice.
2. Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym nr 61A o pow. użytkowej 21,30 m2 położony w miejscowości Branice w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość ma kształt wielokąta ukształtowanie pionowe korzystne i
posiada uzbrojenie w sieć wodociągową, elektryczną oraz ogrzewanie piecem na
drzewo. Działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/ i ma dostęp do drogi o
nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy do dnia
30 kwietnia 2015 roku.
3. Cena nieruchomości – 21.970,00 zł.
4. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice.
INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach i w miejscowości Branice oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostały
wywieszone dnia 29.08.2013r. obwieszczenia w sprawie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Podłączeniu do eksploatacji studni nr IV na ujęciu wody podziemnej we Włodzieninie”
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 144 obręb Włodzienin
l zawiadomienie Nr OŚ.6220.2-1.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
l obwieszczenie Nr OŚ.6220.2-2.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
l obwieszczenie Nr OŚ.6220.2-3.2013 o wystąpieniu do organów współdziałających
(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66,
45-512 Opole oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach ul.
Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 02 września 2013 roku zostało wywieszone ogłoszenie o III przetargu ustnym
nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:
1. Działka nr 411 o pow. 0.2822 ha opisana w KW OP1G/00036047/9 położona w
miejscowości Lewice.
2. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny Nr 2 położony w budynku kilkurodzinnym
Nr 75, na pierwszym piętrze o pow. użytkowej 52,80 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 411. Cena ułamkowej części działki: 287,27 zł. Wartość lokalu: 56 794,73 zł. Koszty przystosowania: 918,00 zł. Cena nieruchomości łącznie:
58 000,00 zł. Wadium: 5.800,00 zł. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 2 października 2013
roku o godzinie 900 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 27 września 2013 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS Namysłów Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu
Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku
Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić
dane dotyczące położenia nieruchomości.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP
Gminy Branice.
Dane demograficzne w Gminie Branice – sierpień 2013
URODZENIA:
1. Ziomko Dawid - Wysoka
2. Zacharko Aleksander - Boboluszki
MAŁŻENSTWA:
1. Grądowski Grzegorz (Wysoka) – Plata Kinga (Wysoka)
2. Korszyłowski Marcin( Boboluszki) – Sikora Weronika (Krzyżowice)
3. Kaczor Łukasz (Wysoka) – Skrobacz Sandra (Wysoka)
4. Tańska Magdalena (Branice) – Mazur Łukasz (Bogdanowice)
5. Kowalska Katarzyna (Branice) – Krzysztoń Jacek (Bogdanowice)
6. Antoszczyszyn Czesław (Włodzienin) – Laszczak Izabela (Cieszyn)
ZGONY:
1. Jeziorski Henryk - lat 51, Wódka
2. Soboń Irena - lat 50, Lewice
3. Szindler Teresa - lat 72, DPS Dzbańce-Osiedle
4. Muschik Edward - lat 74, Wódka
5. Podróżna Jadwiga - lat 81, DPS Bliszczyce
6. Drozd Stefania - lat 75, DPS Dzbańce-Osiedle
Liczba ludności – 6839, w tym kobiet – 3515; sierpień 2012 – 6962.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Branice informuje, że w dniach od 26 do 28 września 2013 r. w
godzinach od 900 do 1700 na terenie gminy Branice zostanie przeprowadzona
zbiórka zużytych opon. Zużyte opony osobowe, dostawcze, ciężarowe, rolnicze oraz dętki należy dostarczyć w w/w dniach na plac byłej cegielni przy ul.
Młyńskiej w Branicach
Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia, inne ) oraz
bez felg.
Nie przyjmuje się opon przemysłowych np. z fadrom itd.
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Co nowego w Wysokiej?

W piękne słoneczne popołudnie 8 września w Bliszczycach, Rada Sołecka,
Koło Gospodyń Wiejskich i miejscowa jednostka OSP zorganizowali na
miejscowym placu zabaw jesienny festyn rodzinny.

29 czerwca i 24 sierpnia br. we wsi
Wysoka, Gmina Branice odbyły się imprezy integracyjne, dla mieszkańców. W
czerwcu zorganizowano „Piknik Rodzinny” skierowany przede wszystkim do
dzieci i młodzieży w związku z letnimi
wakacjami. Piknik rozpoczął występ dzieci z miejscowego Przedszkola, następnie
przeprowadzono liczne gry i zabawy
sportowe z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych. Na koniec imprezy było
wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku
i zabawa do godzin nocnych. W sierpniu
zorganizowano Dożynki Wiejskie połączone z pożegnaniem wakacji. Dożynki
uświetnił występ zespołu IMPULS z ZGS
Branice oraz soliści Martyna Nowak,
Szymon Misiurka i Radosław Zieliński.
Występy i piękne śpiewanie zachwyciły
zgromadzonych. Dla wszystkich zorganizowano gry i zabawy sportowe, a dla najmłodszych atrakcją były darmowe dmuchane zamki. Podsumowaniem dożynek

Dla mieszkańców i gości miejscowe
panie przygotowały bufet w którym każdy mógł wybierać z szerokiej gamy różnych specjałów. Rozstawione stragany
kusiły wielkim asortymentem okolicznościowych gadżetów, wzbudzających
wielkie zainteresowanie zwłaszcza wśród
najmłodszych uczestników festynu. Dla
nich przygotowano również wiele atrakcji, z których główną była karuzela sprowadzona specjalnie na tą imprezę.
Dla uczestników przygotowano był
bogaty i urozmaicony program. Na początku wystąpili pensjonariusze miejscowego DPS-u z interesującą inscenizacją
plastyczno-wokalnną która spotkała się
z dużym uznaniem licznie zgromadzonej
widowni. Po krótkiej przerwie wystąpiły
różne grupy wiekowe zespołu „IMPULS”.
Zaprezentowane przez nie układy taneczne, perfekcja w ich wykonaniu oraz

była zabawa taneczna. Podczas trwania
obu imprez czas mieszkańcom umilał
zespół muzyczny Pana Stanisława Platy
z Wysokiej. Obie imprezy zorganizowała
Pani Sołtys wspólnie z Paniami ze Stowarzyszenia ALE BABKI przy bardzo dużej
pomocy Pana Edwarda Czyszczoń, strażaków z miejscowej OSP, Pana Zdzisława
Telegi oraz miejscowego Klubu Sportowego, a zwłaszcza Pana Aleksandra Panek. Wszystkie dzieci na obu imprezach
zostały nagrodzone i obdarowane słodyczami.

Festyn rodzinny w
Bliszczycach

Imprezy były bardzo udane i mamy
nadzieję że spodobały się mieszkańcom
wsi, oraz że wpiszą się w kalendarz stałych imprez organizowanych w naszej
miejscowości.
Wszystkim osobom, które pomagały
nam zorganizować te imprezy bardzo
serdecznie dziękujemy.
Sołtys wsi Wysoka oraz Stowarzyszenie
ALE BABKI z Wysokiej

Dożynki Parafialne w Posucicach
Wieś Posucice położona jest w malowniczej części gminy Branice. Jej położenie stwarza wiele możliwości pięknego
przystrojenia posesji, co też wykorzystali mieszkańcy podczas tegorocznych
Dożynek Parafialnych, które odbyły się 8
września. Organizacyjnie wieś podzielona jest na cztery grupy przygotowujące
dożynki.
W tym roku grupa trzecia miała możliwość pokazania swoich pomysłów i możliwości. Stanęli na wysokości zadania i w
dniu święta rolników dekoracje prezentowały się bardzo okazale. Piękne ozdoby
ze słomy oraz zebranych płodów rolnych
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wzbudziły zachwyt mieszkańców oraz
przybyłych gości. Każdy obecny na Mszy
Świętej otrzymał również kawałek, upieczonego specjalnie na tą okazję, chleba
dożynkowego.
Starannie wykonana korona dożynkowa została również zaprezentowana
podczas Dożynek Gminnych w Dzbańcach-Osiedle.
Tegoroczne dożynki w Posucicach
można uznać za udane, zarówno pod
względem organizacyjnym jak również
sprzyjającej aury.
Mieszkańcy Posucic

oszałamiające stroje tancerzy wywarły
ogromne wrażenie na widzach. Swoje
ponadprzeciętne umiejętności wokalne
zaprezentowała również Dominika Sozańska z Włodzienina, która wykonała
kilka utworów z klasyki muzyki rozrywkowej. Część artystyczną zakończył występ
zespołu Breakdance „Squad-Posucice”.
Dwa wykonane przez zespół układy
taneczne wzbudziły aplauz zwłaszcza
młodszej części widowni.
Po części artystycznej rozpoczęła się
biesiada, która przy akompaniamencie
zespołu „Plata” trwała do późnych godzin
nocnych.
Organizatorzy pragną podziękować
wszystkim sponsorom, i osobom które
swoim zaangażowaniem i wkładem pracy przyczyniły się do sukcesu i sprawnego przebiegu pikniku.
Janusz Kaczmarek

Gmina Branice
Tegoroczne dożynki gminne odbyły się 1 września w miejscowości
Dzbańce-Osiedle.

Dożynki Gminne
Dzbańce-Osiedle
Padający od rana deszcz i ciężkie
ciemne chmury budziły wśród organizatorów poważne zaniepokojenie, lecz w
od chwili gdy wyruszył korowód dożynkowy, z początku nieśmiało a za chwilę
już w pełnej krasie na niebie pojawiło
się piękne słońce. Korowód dożynkowy
przez odświętnie przystrojoną miejscowość prowadziła czeska orkiestra dęta, za
którą podążał w tanecznych układach zespół mażoretek z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Branicach. Za nimi kolejno
szli: starostowie dożynek – pani Helena
Wieczosek i pan Piotr Enenkiel z okaza-

Wysoka, Boboluszki, Posucice, Bliszczyce,
Włodzienin i Wódka.
W przemówieniu otwierającym główną część dożynek, wójt Gminy Branice,
pani Maria Krompiec podziękowała rolnikom za ich całoroczną wytężoną pracę i
zebrane plony.
Wyróżniający się rolnicy i osoby szczególnie zaangażowane w rozwój społeczności lokalnej, zostały uhonorowane podziękowaniami i listami gratulacyjnymi.
Przede wszystkim podziękowano rolnikom. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
Pan Mirosaw Barski z Posucic, Pan Jan

łym bochnem chleba wypieczonym z
mąki z tegorocznych zbiorów, włodarze
gminy z panią wójt Gminy Branice, radni
gminy i powiatu, przedstawiciele sołectw
z misternie wyplecionymi koronami, oraz
mieszkańcy Dzbaniec-Osiedla i licznie
przybyli goście.
Uczestnicy uroczystości udali się
następnie do miejscowego kościoła,
w którym odprawiona została msza w
intencji rolników gminy i gdzie zostały
poświęcone ustawione wokół świątyni
korony.
Następnie główne uroczystości przeniosły się na płytę miejscowego boiska
sportowego. Tutaj każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Były pyszne swojskie wypieki, chleb specjalnie na tą okazję upie-

czony w piekarni w Wysokiej, swojski
smalec i kiszony ogórek, loteria fantowa,
oraz gotowany ser. Nie zabrakło też różnorakich atrakcji dla najmłodszych, i nie
tylko. Wielkim powodzeniem cieszyły się
karuzele, ogromne huśtawki, tor samochodowy i dmuchane zamki.
Na specjalnie przygotowanej wystawie, Sołectwa zaprezentowały misternie
wykonane korony żniwne, które swą formą i mistrzostwem wykonania wzbudzały podziw oglądających. Za swą inwencję
twórczą i ogrom wykonanej pracy, zostały docenione i nagrodzone elektrycznymi
frytkownicami. W tym roku, oprócz korony gospodarzy dożynek, swoje korony
zaprezentowały sołectwa: Dzierżkowice,
Uciechowice, Jakubowice, Gródczany,

Bartoszewski z Niekazanic, Pan Mariusz
Kot z Jędrychowic i Pan Jacek Wołoszczuk
z Dzbanic
Ponadto wyróżniono:
Pana Krzysztofa Gawęckiego, Prezesa
Zarządu Spółki TOP FARMS w Głubczycach za promowanie przez Spółkę nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie, stanowiących wzór dla wszystkich rolników
oraz za wieloletnią i aktywną współpracę
ze środowiskiem wiejskim Gminy Branice.
Pana Marka Szyhyńskiego, za propagowanie na ziemi branickiej historii
Płaskowyżu Głubczyckiego z okresu Średniowiecza i II wojny światowej, oraz za
podjęcie inicjatywy utworzenia Parku
Historycznego we Włodzieninie.
Pani Urszuli Lenartowicz sołtysowi wsi
Jakubowice, Pani Beacie Nowak liderowi Odnowy Wsi i zarazem sołtysowi wsi
Uciechowice - podziękowano za podejmowanie szeregu inicjatyw wspomagających integrację mieszkańców oraz za
kontynuowanie wielu tradycji przodków.
Pani Irenie Bilkiewicz sołtysowi wsi
Wysoka oraz Stowarzyszeniu ALE BABKI
w Wysokiej oraz Stowarzyszeniu BRANI-

przedszkolaków, prezentujących tańce
w różnych stylach i z różnych stron świata. Ogromne brawa zebrały też zespoły
tameczne „IMPULS”, soliści oraz zespół
wokalny z branickiego gimnazjum.
Kolejnym punktem programu był występ gwiazdy wieczoru, zespołu „DREAM
ABBA”, którego repertuar spotkał się z
gorącym przyjęciem publiczności. Atrakcje tego dnia zakończył imponujący pokaz sztucznych ogni, po którym wszyscy
uczestnicy tego święta przy doskonałej
muzyce zespołu „Forte” bawili się doskonale do późnych godzin nocnych.
Wszyscy obecni mogli zapoznać się
również z najnowszym sprzętem rolniczym, który prezentowany był obok
głównej areny uroczystości. Ogrom i
możliwości tych maszyn robiły wielkie
wrażenie na każdym, kto nie ma na co
dzień zbyt silnych związków ze współczesnym rolnictwem.
Sprawną organizację ruchu i bezpieczeństwo bawiącym się zapewniali niezawodni jak zwykle strażacy ochotnicy z
jednostek OSP w Branicach i Lewicach.
Pomimo drobnych potknięć i począt-

CZANKI - podziękowano za podejmowanie działań sprzyjających integracji
społeczności lokalnej oraz za pracę i czas
oddany dla budowania wspólnoty mieszkańców.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
zabawę. Jako pierwszy, licznie zgromadzonym uczestnikom uroczystości, zaprezentował się czeski zespół instrumentalno-wokalny „KOBEŽANKA”, który w
typowym dla naszych czeskich sąsiadów
stylu i repertuarze zaprezentował znane i
lubiane utwory.
Następnie, w dużym bloku artystycznym zaprezentowali się młodzi mieszkańcy gminy. Wystąpiły zarówno zespoły
jak i soliści. Prezentowały się przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum
oraz starsi już uczniowie szkół średnich.
Aplauz oglądających wzbudzały popisy

kowo nieprzyjaznej aury całość imprezy można zaliczyć do bardzo udanych.
Mieszkańcy Dzbaniec – Osiedle spisali się
na medal, za co należą się im szczególne podziękowania. Podziękowania składamy również wszystkim sponsorom,
wśród których wyróżnić należy Spółkę
TOP FARMS i TOP FARMS AGRO z Głubczyc. Dzięki ich wsparciu finansowemu
i rzeczowemu miejscowość Dzbańce –
Osiedle może się poszczycić pięknym
boiskiem sportowym oraz nowym wyposażeniem świetlicy. Dziękujemy także: Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu GALMET Stanisław
Galara, Danuta Galara, Robert Galara s.j.
i F.H.U Jarosław Sęga.
Do zobaczenia za rok na kolejnym
Święcie Plonów.
Małgorzata Marchel, Janusz Kaczmarek
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SPORT
Zawodnicy LKS Technik Głubczyc rozpoczęli nowy sezon, w którym poszczycić się już mogą różnymi sukcesami. Zaczynając od naszych seniorów, poprzez juniorów, skończywszy na młodzikach młodszych, mają się
czym pochwalić.

Wrześniowe sukcesy
Technika Głubczyce
Przemysława Wachy, który grając w parze z Adamem Cwaliną zwyciężył w Międzynarodowych Mistrzostwach Ukrainy (
Kharkov International), które odbyły się w
dniach 05-08. września 2013 r. Następnie
zajął III miejsce w grze podwójnej na turnieju Polish International, który odbył się
w Lubinie. Na tym samym turnieju zawodniczka LKS Technik Głubczyce Agnieszka
Gra pojedyncza juniorów młodszych:
Gra podwójna juniorów młodszych:
Gra pojedyncza młodziczek:
Gra pojedyncza młodzików:
Gra podwójna młodziczek:

Gra podwójna młodzików:

Gra mieszana młodzików:
Gra pojedyncza młodzików młodszych:
Gra podwójna młodzików młodszych:
Gra mieszana młodzików młodszych:
Gra pojedyncza żaków
Gra pojedyncza juniorów:

Jubileusz 60-lecia
LZS FC Pilszcz

Wojtkowska zajęła III miejsce w grze mieszanej. Podczas turnieju Belgian International, który odbył się w dniach 11- 14.09.
21013 r. brązowy medal w grze podwójnej
zdobył Wojciech Szkudlarczyk.
Nowy sezon 2013/2014 zapowiada się
interesująco dla młodych zawodników
LKS Technik Głubczyce. Na zawodach w
Bieruniu, które odbyły się w dniach 07III miejsce - Robert Mirga
I miejsce - Dawid Mazur/ Robert Mirga
III miejsce - Weronika Kościółek
I miejsce - Kordian Kobylnik
IV miejsce - Laura Berestecka/Weronika
Kościółek
I miejsce - Kordian Kobylnik/Maciej Siemiginowski
III miejsce - Karol Ślepecki/Jakub Gireń
MKS Strzelce Opolskie
I miejsce - Weronika Kościółek/Jakub
Gireń MKS Strzelce Opolskie
I miejsce - Maciej Matusz
III miejsce - Bartosz Gałązka
IV miejsce - Szymon Ślepecki
I miejsce - Bartosz Gałązka/ Maciej Matusz
II miejsce - Jakub Mazur/ Szymon Ślepecki
II miejsce - Bartosz Gałązka/ Dominika
Kwaśnik UKS Feniks Kędzierzyn- Koźle
I miejsce - Szymon Ślepecki
II miejsce - Jakub Mazur

I miejsce - Przemysław Szydłowski
I miejsce - Przemysław Szydłowski/Marcin
Gra podwójna juniorów
Wnuk (Suchedniów)
III miejsce - Michał Ustimowicz/Aleksandra
Gra mieszana juniorów
Białek (Widełka)
I miejsce - Dawid Mazur
Gra pojedyncza juniorów młodszych
II miejsce - Robert Mirga
Gra pojedyncza juniorek młodszych
II miejsce - Monika Mazur
Gra podwójna juniorów młodszych
I miejsce - Dawid Mazur/ Robert Mirga
Gra podwójna juniorek młodszych
II miejsce - Marta Broszko/ Monika Mazur
Gra pojedyncza młodzików
II miejsce - Kordian Kobylnic:
II miejsce - Karol Ślepecki/Jakub Gireń
Gra podwójna młodzików
(Strzelce Opolskie)
II miejsce - Weronika Kościółek/Jakub
Gra mieszana młodzików
Gireń (Strzelce Opolskie)
III miejsce - Karol Ślepecki/Laura Berestecka
I miejsce - Maciej Matusz
Gra pojedyncza młodzików młodszych II miejsce - Bartosz Gałązka
III miejsce - Jakub Mazur
I miejsce - Bartosz Gałązka/ Maciej Matusz
Gra podwójna młodzików młodszych
II miejsce - Szymon Ślepecki/Jakub Mazur
I miejsce - Maciej Matusz/Lucie Krpatova
(Czechy)
Gra mieszana młodzików młodszych
II miejsce - Bartosz Gałązka/Dominika
Kwaśnik ( Kędzierzyn-Koźle)

W dniu 11.08.2013 klub sportowy LZS
FC Pilszcz obchodził 60-lecie założenia. W
uroczystości uczestniczyły władze OZPN
Podokręgu Głubczyckiego w osobie Prezesa P. Zbigniewa Bojarskiego, Starosty
Powiatu Głubczyckiego P. Józefa Koziny, Burmistrza Kietrza P. Józefa Mateli,
Z-cy Burmistrza Kietrza P. Jacka Karpiny.
Najstarszym zawodnikom i najbardziej
zasłużonym działaczom Prezes Podokręgu Głubczyckiego P. Zbigniew Bojarski i
członek zarządu P. Józef Kozina wręczyli
odznaczenia „zasłużony dla sportu”, a dla
klubu LZS FC Pilszcz zostały wręczone
puchary i listy gratulacyjne przez przedstawicieli władz. Uroczystości towarzyszyła miła atmosfera, spotkali się koledzy
z boiska, którzy w latach 60-70 grali razem. Było wiele wspomnień i dyskusji. Po
oficjalnym rozpoczęciu zostały rozegrane
3 mecze pomiędzy klubem z Oldrisova,

a klubem z Pilszcza. Nasza drużyna wyszła zwycięsko z dwóch spotkań. W przerwach meczy odbyły się gry i zabawy,
była to integracja polsko-czeska.
Lech Duda

08.09. 2013 zdobyli oni 14 medali(7 złotych, 3 srebrne, 4 brązowe). Wyniki pokazano w tabeli 1.
Sukcesem zakończył się także Międzynarodowy Turniej Cilesia Cup, który odbył się 14 września w Głubczycach. Wyniki zawodników LKS Technik Głubczyce
przedstawiono w tabeli 2.

Badmintoniści LKS Technik Głubczyce
świetnie zaprezentowali się w tym nowym już sezonie, co świadczy o dobrym
przygotowaniu zawodników. Pozwala to
z nadzieją i optymizmem patrzeć w przyszłość i życzyć by ta dobra passa nadal
trwała.
Andrzej Palka

Bezpłatny miesięcznik „Rzecz Powiatowa” – Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Głubczyckiego.
Wydawca : Starostwo Powiatowe w Głubczycach. Redaguje zespół: Janusz Kaczmarek – Branice,
Jan Wac – Głubczyce, Aneta Kopeczek - Kietrz, pod kierunkiem Kingi Czop.
Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Głubczycach 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15,
Kontakt telefoniczny: 727 533 796 lub 536 315 806; e-mail: rzeczpowiatowa@powiatglubczycki.pl
Informacje prasowe z terenu powiatu głubczyckiego prosimy kierować na adres: rzeczpowiatowa@onet.pl.
Redakcja zastrzega sobie możliwość adjustacji i skracania tekstów.
Druk : POLSKAPRESS Sp z.o.o Oddział Prasa Wrocławska, 53 – 611 Wrocław ul. Strzegomska 42a

16 Rzecz Powiatowa

