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Nowe sprzęty w Zakładzie
Opiekuńczo - Leczniczym
w Głubczycach,
str. 7

RzeczPOWIATOWA

- info

Biuletyn Informacyjny Samorządu Powiatu Głubczyckiego

Dożynki Gminno - Powiatowe
już za nami!

25 sierpnia przy Ratuszu Miejskim
w Głubczycach odbyło się największe
w roku święto rolników, str. 4
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Przebudowa drogi Głubczyce - Bogdanowice zakończona!

O

becnie trwają czynności odbioru robót
drogowych, podczas których weryfikowana jest poprawność ich wykonania. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk z Głubczyc.
Inwestycja polegała na przebudowie 4,5 km
odcinka drogi, stanowiącego element trans-

granicznego układu drogowego. W ramach
robót drogowych wykonano m.in. wymianę
nawierzchni jezdni, wyprofilowanie krawędzi
jezdni, uporządkowanie poboczy, odtworzenie
rowów, wykonanie spustów ulicznych i chodników oraz montaż oświetlenia. Przebudowywany odcinek został wyposażony w elementy
wpływające na poprawę bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych, w tym m.in. zatoki
autobusowe, aktywne oznakowania o stałej i
zmiennej treści, mierniki prędkości pojazdów.
Całkowite koszty projektu to prawie 5,5 mln zł,
z czego ponad 3 mln zł są dofinansowaniem z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Klaster Energii
„Powiatu Głubczyckiego”

P

owiat Głubczycki, Gmina Głubczyce, Gmina
Branice, Gmina Kietrz i
Gmina Baborów powołały klaster energii.

17 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Głubczycach
odbyło się podpisanie porozumienia o
ustanowieniu Klastra Energii „Powiatu
Głubczyckiego”. Członkami Klastra Powiatu Głubczyckiego są Powiat Głubczycki, Gmina Głubczyce, Gmina Kietrz,
Gmina Baborów oraz Gmina Branice.

W wydarzeniu wziął również udział
Minister Technologii i Przedsiębiorczości Marcin Ociepa, który podkreślił, że
dzięki inwestycjom w nowe technologie
i odnawialne źródła energii klaster będzie wzorcem dla całego kraju.

powiatu, w tym poprzez inwestycje w Odnawialne
Źródła Energii;

gii;

-zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przez
dywersyfikację źródeł ener-

Zmiany w Radzie Powiatu

S

kład Rady Powiatu
w Głubczycach uległ
zmianie.

Miejsce Posła
Jerzego Naszkiewicza zajął Pan Janusz
Dotychczasowy radny Jerzy Hajda, który
Naszkiewicz został powoła- złożył ślubony na posła Sejmu RP - ser- wanie podczas
decznie gratulujemy i życzy- IX sesji Rady
my samych sukcesów!
Powiatu
w
Głubczycach.

-rozwój OZE ze szczególnym naciskiem
na rozwój rozproszonej energetyki
prosumenckiej;
-edukację ekologiczną OZE;

-wspieranie innowacyjnych technologi
w zakresie efektywnego zarządzania
energią;

Inicjatywa ta jest szczególnie ważna dla
mieszkańców powiatu gdyż ma ona na
celu:

-ograniczenie niskiej emisji na terenie
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Poseł na Sejm RP
Jerzy Naszkiewicz
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Powiat remontuje kolejne drogi SPIS TELEFONÓW

26

września br. Starosta Piotr Soczyński wraz z Wicestarostą
Anitą Juchno podpisali umowę na realizację zadania pn. „Remont drogi
powiatowej relacji Głubczyce – Sławoszów nr 1214O”.

dopiero w miesiącu wrześniu otrzymaliśmy informacje, że nasz wniosek znalazł
się na liście rekomendowanej do do�inansowania. Niestety czasu na wykonanie
tej inwestycji jest bardzo mało, ponieważ
musi ona być rozliczona jeszcze w bieżącym roku. Mamy nadzieję, że pomyślnie
Wartość zadania to blisko 1 mln zł.
uda nam się wyremontować ten 1,5 km.
Odcinek drogi od skrzyżowania z tzw. „be„O środki staraliśmy się wiosną tego roku tonówką” w kierunku wiaduktu za lasem
składając wniosek do Funduszu Dróg Sa- „Marysieńka” – mówi Anita Juchno
morządowych, niestety bardzo późno bo

Sekretariat

tel: 77 405 36 60

Wydział Ogólno - Organizacyjny
tel: 77 405 36 66

Wydział Finansowo - Budżetowy
tel: 77 405 36 73, 77 405 36 74

Wydział Budownictwa i Architektury
tel: 77 405 36 75, 77 405 36 76

Wydział Oświaty i Zdrowia
tel:77 405 36 78
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel:77 405 36 71,77 405 36 72
Wydział Drogownictwa

tel: 77 405 36 67, 77 405 36 68
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W trosce o bezpieczeństwo
młodzieży z SOSzW

lipca br. odbyło się oficjalne
podpisanie umowy.
Oddział
Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
dofinansuje dwa zadania powiatu
głubczyckiego w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III obszar B, D”.
Na terenie ośrodka zostanie wybudowa-

2

Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel: 77 405 36 81

Ewidencja Gruntów

tel: 77 405 36 82, 77 405 36 83

Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej
tel: 77 405 36 86, 77 405 36 89

Gospodarka Nieruchomościami
tel: 77 405 36 84

Wydział Powiatowego Biura Promocji
tel: 77 405 36 85, 77 405 36 88

Wydział Komunikacji i Transportu

tel: 77 485 04 93,77 485 08 87,77 485 22 75
na pochylnia będąca dojazdem do sali
gimnastycznej, jak również zakupione
zostaną nowoczesne projektory. Dodatkowo w ramach tej samej umowy sfinansowany zostanie zakup mikrobusa do
przewozu podopiecznych Domu Pomocy
Społecznej w Klisinie.
Wartość dofinansowania to ponad
132. tys. zł.

Biuro Rady Powiatu
tel: 77 405 36 80

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel: 77 405 36 65

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 77 405 36 69

Nowy Sekretarz
Powiatu

września 2019 r.
pracę na stanowisku Sekretarza Powiatu Głubczyckiego rozpoczęła Pani Wioletta
Makselan, która związana z tut. urzędem
jest od 1998 roku.

fakt, iż poprzedni Sekretarz Tadeusz Schmidt,
który poświęcił
prawie 30 lat
pracy urzędowi
odszedł na emeryturę. Składamy serdeczne
podziękowania za wieloPowołanie nowego Se- letnią pracę na rzecz pokretarza Powiatu było wiatu głubczyckiego!
konieczne z uwagi na

STAROSTWO POWIATOWE
Na zdj. Sekretarz Powiatu
Wioletta Makselan

Godziny otwarcia kasy:

pn-czw: 8:00 - 14:30
pt: 8:00 - 14:00
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W podziękowaniu za plony

sierpnia, przy Ratuszu Miejskim
w Głubczycach odbyły się dożynki
gminno – powiatowe – największe w roku
święto rolników. Tegoroczną edycję wydarzenia o godz. 11.30 rozpoczęto mszą św. w
kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach.

„W chłopie żyje i odradza się
naród z niego czerpie swą siłę
państwo. Najwięcej daje i najmniej wymaga. Bez niego nie ma
i nie może być zdrowego narodu i
silnego państwa”.

Po uroczystej mszy św. spod kościoła wyruszył
długi, barwny dożynkowy korowód, który prowadziły Mistrzynie Świata i Europy Branickie
Mażoretki „Kaprys” z Branic w towarzystwie
Orkiestry dętej PLANIA z Raciborza.

Głubczycki Piotr Soczyński oraz Burmistrz
Głubczyc Adam Krupa swoimi przemówieniami oficjalnie rozpoczęli uroczystość witając
mieszkańców oraz przybyłych gości.

Starostowie dożynek Pani Agnieszka Podstawka oraz Pan Jan Zapotoczny uroczyście przekazali bochen chleba gospodarzom tegorocznego powiatowego święta rolników. Starosta

Podczas uroczystości zgromadzeni goście podziwiali piękne korony dożynkowe, które brały udział w gminnym konkursie na najpiękniejszą koronę. W konkursie zwyciężyła korona
przygotowana przez sołectwo Bogdanowice,
II miejsce zajęła korona przygotowana przez

sołectwo Głubczyce Sady, natomiast III miejsce
zajęła korona przygotowana przez sołectwo
Lisięcice.

W części artystycznej dożynek zgromadzona
publiczność podziwiała występy mi.in uroczych przedszkolaków z Przedszkola Nr 2 im.
Kubusia Puchatka w Głubczycach, Branickich
Mażoretek „Kaprys”, Grupy Estradowej MIRIAM MOK, Kamili Klein, zespołu „ONLU-M,
„UNIVERSE” oraz „DOXXX”. Ponadto zgromadzoną publiczność rozbawił do łez Robert Korólczyk. Niebywały koncert gwiazdy wieczoru Kamila Bednarka, który zagrał z zespołem
„Piąty Element” zgromadził przed sceną tłumy.
Na zakończenie dożynek odbyła się zabawa
pod chmurką, podczas której zagrał DJ
„BLACK”.
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Wrzesień miesiącem dożynek
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Dożynki Gminne w Uciechowicach, 01.09.2019 r.

www.facebook.gminabranice.com

Dożynki Gminne w Dzielowie, 08.09.2019 r.

https://www.facebook.branickiemazoretkikaprys.com

Dożynki Gminne w Dzierżysławiu, 08.09.2019 r.

www.gminakietrz.pl
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Nowe sprzęty w ZOLu

20

września br. odbyła się konferencja
podsumowująca
realizację projektu „Podniesienie
skuteczności i wydajności leczenia
pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w SP ZOZ w Głubczycach
poprzez jego modernizację i doposażenie”.

W ramach projektu wykonano prace modernizacyjne i adaptacyjne
w obrębie Zakładu Opiekuńczo
– Leczniczego w
SP ZOZ w Głubczycach, mające
na celu dostosowanie użytkowanej infrastruktury
do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową oraz jego doposażenie w niezbędny
sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.
Szpital Powiatowy w Głubczycach w ramach realizacji inwestycji otrzymał następujący sprzęt:

Materace przeciwodleżynowe - 15 szt.

Całkowita wartość projektu: 929
594,78 zł, w tym kwota wsparcia ze
środków Unii Europejskiej wynosi
790 155,56 zł.
„W 2006 roku szpital w Głubczycach
nie był najlepszym przykładem dla
pozostałych szpitali w województwie. Natomiast
bieżący rok pokazuje
nam jak zmienił się
on nie do poznania. Szpital został
wyremontowany,
zainwestowano w
nim w odnawialne
źródła energii, ma też
zmodernizowane wnętrze przystosowane do potrzeb XXI wieku.

Z

Agro Liga 2019

akład B.H Jabłoński Zakład Przetwórstwa Mięsa z Czerwonkowa zdobył III miejsce w konkursie Agro Liga
2019!
Firma B.H. Jabłoński produkuje wyłącznie wędliny naturalne,
używając do tego celu mięsa najlepszej jakości oraz przypraw,
które są własnoręcznie mielone. Produkcja wyrobów oparta
jest na recepturach z 1972 roku.

Zarząd Powiatu Głubczyckiego uhonorował Pana Pawła Jabłońskiego – przedstawiciela zakładu B.H Jabłoński, który
zdobył III miejsce w konkursie Agro Liga 2019 w kategorii Firma przetwórstwa rolno – spożywczego i usług rolniczych. Serdecznie gratulujemy!

W bieżącym roku zakupiliśmy trzy
ambulanse, aby móc ratować życie i

1. Aparaty EKG - 3 szt.

2. Ssaki elektryczne - 2 szt.
3. Pulsoksymetry stacjonarne -2 szt.
4. Defibrylator -1szt.
5. Termometry bezdotykowe - 5 szt.
6. Koncentratory tlenu - 8
szt.
7. Urządzenie do pomiaru
RR (miernik funkcji życiowych) - 1 szt.
8. Wagi krzesełkowe - 2 szt.
9.

zdrowie mieszkańców powiatu
głubczyckiego
na kwotę blisko
1 mln. zł.
Cieszę się, że dyrekcji szpitala nie brakuje determinacji i aplikuje o kolejne
środki” – mówi Piotr Soczyński

Konferencja, 20.09.2019 r.

Komunikat nr 6/ K
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity, Dz.
U. z 2019 r. poz. 59) , art.
344 ust. 1 pkt 1a ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz.
2268) oraz w oparciu o § 4
ust. 1 pkt 1a rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 17
stycznia 2019 r. w sprawie
nadzoru nad jakością wody
w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym
do kąpieli (tekst jednolity,
Dz. U. z 2019 r. poz. 255), na
podstawie wyników organoleptycznej analizy wody z kąpieliska przeprowadzonej w
dniu 03.09.2019 r. oraz sprawozdania z badań mikrobiologicznych jakości wody nr
500/W/S/OKK/19 z dnia
06.09.2019 r. wykonywanych
zgodnie z metodami referencyjnymi w ramach kontroli
wewnętrznej, określonych w
załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia,
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycachstwierdza przydatność wody
do kąpieli w Kąpielisku położnym na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego
w
Pietrowicach.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Głubczycach informuje:

1. W przypadku zmian jakości
wody w kąpielisku w sezonie
będą wydawane stosowne komunikaty.

2. Podczas zakwitu sinic nie należy korzystać z kąpieli ponieważ może to powodować ujemne skutki zdrowotne.

3. Aktualne informacje o kąpielisku można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Głubczycach
lub bezpośrednio u organizatora kąpieliska.
4. Informacje o stanie sanitarnym kąpielisk w kraju znajdują
się na stronie Serwisu Kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego http://sk.gis.
gov.pl.
mgr Joanna Zagwocka
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Święto Policji
w powiecie
głubczyckim

P

owiatowe Obchody Święta Policji odbyły się 31 lipca 2019 r. przy Ratuszu Miejskim w Głubczycach.

Tegoroczne święto mundurowych miało szczególny charakter związany z obchodami 100. rocznicy powołania
Polskiej Policji Państwowej. Święto Policji to czas odznaczeń i awansów, podczas uroczystości policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach zostali mianowani
na kolejne stopnie policyjne.
Starosta Piotr Soczyński wraz z Wicestarostą Anitą Juchno wręczyli nagrody uhonorowanym policjantom w dowód uznania za rzetelną, odpowiedzialną i ofiarną służbę
na rzecz społeczności powiatu głubczyckiego.
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X Sesja Rady Powiatu w Głubczycach

19

września br. odbyło się X posiedzenie Rady Powiatu w
Głubczycach. W trakcie obrad Starosta Piotr Soczyński wręczył stypendia absolwentom, którzy osiągnęli
najwyższy wynik na egzaminie maturalnym.
Absolwenci ZSO w Głubczycach:
I m. Guzińska Julia

II m. Janiec Martyna

•

III m. Seń Aleksandra
Absolwenci ZSM w Głubczycach:
I m. Marko Bartosz

•

II m. Wolańska Aleksnadra
III m. Kozakiewicz Malwina

Uroczystość uświetniły występy zespołu tanecznego Impuls z Dzierżysławia, a także przepiękny koncert chóru
Leo Cantores.

•
•

Wyróżnieni funkcjonariusze Komendy Powiatowej w
Głubczycach

Podczas X już posiedzenia Rady Powiatu podjęto następujące uchwały:

ustalenia na rok 2019 wysokości
opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu,
skargi na działalność Zarządu powiatu w Głubczycach,

zmiany uchwał w spawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu.

Przedstawiono również sprawozdanie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z działań podejmowanych
na terenie powiatu głubczyckiego za
2018 rok oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach.

• w sprawie zmiany budżetu powiatu
głubczyckiego na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

• stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Głubczycach,
Paweł Domaradzki – mianowany na stopień nadkomisarza policji

likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach, uchwalenia Statutu Powiatu
Głubczyckiego,

• szkół wchodzących w skład ZSM w
Głubczycach,

Jarosław Bartczak, Wojciech Nowakowski, Sylwia
Próchnica, Rafał Sado, Piotr Wilsz – mianowani na stopień aspiranta sztabowego policji
Piotr Chomentowski – mianowany na stopień starszego
aspiranta policji

Mateusz Pączko – mianowany na stopień aspiranta policji

Łukasz Golinowski, Katarzyna Kolczyńska, Ewelina
Kwiecień, Magdalena Majchrzyk – mianowani na stopień
młodszego aspiranta policji
Marcin Beleć, Ewa Cieślak, Mateusz Karniewski, Karol
Walicki – mianowani na stopień sierżanta sztabowego policji
Natalia Dąbrowska, Joanna Daszkiewicz – mianowane
na stopień starszego sierżanta policji
Arkadiusz Żabka, Tomasz Derkowski – mianowani na
stopień sierżanta policji
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Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach
- PRIMUS IN AGENDO

20

września 2019 r w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w Warszawie wręczone zostały
honorowe odznaczenia Primus in Agendo
(pierwszy w działaniu).
Odznaczenie
nadawane jest przez Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej za
szczególne działania
oraz zasługi na rzecz
rynku pracy, polityki
społecznej oraz rodziny.

Jest ona wyrazem
uznania dla aktywnej,
pełnej zaangażowania i oddania postawy
wyróżnionego,
najciekawszych i najbardziej wartościowych
inicjatyw,
nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów,
a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Wśród wyróżnionych znalazła się dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Głubczycach – Danuta Frączek.

Pani Minister Bożena Borys-Szopa wręczając
honorowe odznaczenie wskazała na poczucie
misji i traktowania pracy w poczuciu służby
pełnionej dla społeczeństwa, które cechuje Panią dyrektor Danutę Frączek. Doceniła, również
działające i zainicjowane przez Panią dyrektor
Głubczyckie Partnerstwo Lokalne działające
na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w powiecie głubczyckim. Minister w uzasadnieniu podkreśliła
osobiste zaangażowanie wyróżnionej, w rozwój lokalnego rynku pracy oraz wkład w budowanie wzajemnych relacji pomiędzy przedstawicielami sektora prywatnego, publicznego
oraz społecznego funkcjonujących na terenie
powiatu głubczyckiego.

Jak podkreśla dyrektor Frączek – odznaczenie
Primus in Agendo jest dla niej szczególnym
wyróżnieniem, które stanowi z jednej strony
dowód na dobrze wykonywaną pracę z drugiej,
staje się wyznacznikiem do dalszych działań
skierowanych na rozwój głubczyckiego urzędu, dzięki którym jakość świadczonych usług
będzie na najwyższym poziomie dając gwarancję stosowania najbardziej profesjonalnych
standardów stosowanych na współczesnym
rynku pracy. Sama uhonorowana uważa, iż
przyznanie odznaczenia kierownikowi zespołu należy traktować, jako wyróżnienie dla całej
kadry pracowników PUP-u. Honorowe odznaczenie to, również ich praca, zaangażowanie,
profesjonalizm w codziennej pracy, które zostały dostrzeżone i docenione w ministerstwie.
PUP Głubczyce

VII edycja konkursu „Bezpieczny Przedszkolak”

T

egorocznymi
zwycięzcami
konkursu plastycznego zostali podopieczni z Publicznego
Przedszkola we Włodzieninie
z oddziałem zamiejscowym w
Dzbańcach Osiedle.

8. Przedszkole Publiczne nr 4 w
Oleśnie
9. Przedszkole Publiczne w Krzyżowicach
10. Przedszkole nr 3 w Namysłowie

27 września br. w Publicznym
Przedszkolu we Włodzieninie odbyła się uroczysta inauguracja
książeczki „Bezpieczny Przedszkolak”. Przedszkolaki zaprezentowały
zgromadzonym gościom wspaniałe pouczające występy artystyczne. Śpiewały piosenki i recytowały

Zwycięska praca znalazła się na
okładce książeczki „Bezpieczny
Przedszkolak”. Książeczka ta pomoże wszystkim przedszkolakom
opanować zasady bezpieczeństwa,
nauczy znaków drogowych, a także
pomoże w zapamiętaniu numerów

Wyróżnieni w konkursie:

alarmowych. 10.000 tys. egzemplarzy publikacji trafi do przedszkoli na terenie województwa
opolskiego.

W tym roku w konkursie zgłoszonych zostało
184 prac! Po raz drugi już z rzędu zwycięska
praca została wykonana przez najmłodszych z
powiatu głubczyckiego.

1. Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach
2. Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku
3. Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich
4. Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu
5. Odział Przedszkolny przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Tułowicach
6. Przedszkole Publiczne nr 3 w Gogolinie
7. Publiczne Przedszkole w Branicach z oddziałem zamiejscowym w Bliszczycach i Wysokiej

wierszyki poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W imieniu Zarządu Powiatu
Głubczyckiego Pani Wioletta Makselan – Sekretarz Powiatu wręczyła upominki zwycięzcom.
Serdecznie gratulujemy!

Rzecz Powiatowa - info 2019 / www.powiatglubczycki.pl
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Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020
w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach

D

nia 2 września 2019 roku
o godzinie 9.00 w Zespole
Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyła się uroczysta
inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020.
Uroczystość tę uświetnili swą
obecnością przybyli goście: wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
- Maria Farasiewicz, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach – mjr Dariusz Wardawy,
Jan Gawłowski – zastępca Starszego Cechu Rzemiosł Różnych, Joanna Papuga – przewodnicząca Rady
Rodziców, Ksenia Domerecka –
komendant Hufca Pracy w Głubczycach, Janusz Peczkis – przewodniczący Głubczyckiej Rady
Seniora oraz Bogumiła Kobeluch
– wiceprzewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego 50-lecia ZSM.

U progu nowego roku szkolnego gospodarz
szkoły - dyrektor
Jan Łata życzył
wszystkim nauczycielom oraz
pracownikom
Zespołu
Szkół
Mechanicznych w Głubczycach,
aby zaangażowanie i profesjonalizm w pracy dydaktycznej – stały
się źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego. Zwracając się
do uczniów – zachęcał, by rozpoczynający się rok szkolny był czasem nowych wyzwań i realizacji

powziętych zamierzeń. Nie zabrakło także refleksji dotyczącej
osiemdziesiątej rocznicy wybuchu
II wojny światowej i tragicznych wydarzeń
związanych
z atakiem na
Polskę w 1939
roku przez hitlerowskie
Niemcy i Związek Radziecki.
„Pamiętajmy o wojennych bohaterach, dzięki którym i my możemy żyć w wolnym kraju” – mówił
dyrektor szkoły. I dalej, zachęcał
do wzmożonej pracy i pogłębiania
wiedzy– gdyż, jak mówił „Wolność
to dar, ale i odpowiedzialność oraz
zadanie”.

Następnie - w imieniu Rady Powiatu głos zabrała
pani Maria Farasiewicz,o rozpoczynającym się nowym
roku
szkolnym,
zachęcała społeczność szkoły do
wytężonej
pracy,
rozwijania swoich
pasji i zainteresowań, a także życzyła wielu sukcesów na płaszczyźnie dydaktycznej
i wychowawczej.
Podczas uroczystości głos zabrała
również przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Papuga, która
– u progu nowego roku szkolnego

Mateusz Jacheć finalistą
wojewódzkiego konkursu
E - Portfolio!

17

września br. w Regionalnym Centrum Rozwoju
edukacji w Opolu odbył się finał
Wojewódzkiego Konkursu na
„e-Portfolio” dla szkół specjalnych w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo
Zawodowe
dla
Rynku Pracy.
Mateusz Jacheć –
uczeń Specjalnego
Ośrodka Szkolno
Wyc h o wawc z e go w Głubczycach
zajął I miejsce.
Komisja była pod
wrażeniem jego
talentu,
umie-

jętności i pasji. Jesteśmy bardzo
dumni, że mamy takiego zdolnego ucznia w naszej szkole i serdecznie Mateuszowi gratulujemy.
Gratulacje składamy również pozostałym uczestnikom konkursu,
życząc im dalszych sukcesów.

- życzyła zebranym realizacji własnych pasji, rozwijania zainteresowań oraz satysfakcji i spełnienia
zawodowego. Natomiast dziękując
nauczycielom za
pracę pedagogiczno – wychowawczą, trud i zaangażowanie włożone
w wychowanie i
nauczanie
młodzieży – życzyła
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Następnie ksiądz proboszcz –
Adam Kryczka, zwracając się do
zebranych przypomniał, że początek roku szkolnego to najlepszy czas na pracę nad sobą. „Ulec,
ale się nie poddać
– to
zwycięstwo. Ale spocząć na laurach – to porażka” – mówił szkolny katecheta. Zwracając się także
do maturzystów zaznaczył, iż rozpoczyna się dla nich jeden z najważniejszych okresów w życiu. I
na ten trudny czas ciężkiej pracy,
nauki i ważnych wyborów udzielił wszystkim zgromadzonym specjalnego błogosławieństwa.
W dalszej części spotkania przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Aleksandra Pabian zwracając się do swoich koleżanek i
kolegów, przywitała nowo przyjętych uczniów klas pierwszych.
Przypomniała także historię wybuchu II wojny światowej.

A

Kolejnym
punktem
programu było uroczyste ślubowanie
uczniów rozpoczynających naukę
w naszej szkole. Pierwszoklasiści
powtarzając za panem wicedyrektorem Tomaszem Kaliwodą słowa
ślubowania - przyrzekali - strzec
honoru i dobrego imienia Zespołu Szkół Mechanicznych. Obiecali
szanować nauczycieli, przełożonych oraz rodziców. Równocześnie zobowiązali się do gorliwego
wypełniania obowiązków i zadań
ucznia.
W czasie uroczystości szkolny teatr „Tradycja” pod kierownictwem
pani Marii Farasiewicz – przedstawił program poetycko – muzyczny
poświęcony 80. rocznicy wybuchu
II wojny światowej. Mogliśmy zatem wsłuchać się w poruszającą
tematykę wojenną - piękną pieśń
patriotyczną pt. „Biały krzyż” w
wykonaniu Filipa Platy. Te pełne wzruszeń chwile powrotu do
przeszłości – pozwoliły na chwilę
zadumy i refleksji nad losami naszego narodu.

Opiekun

Samorządu Szkolnego ZSM
Elżbieta Śmidoda

Alpaki w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym
w Głubczycach

lpakoteriapa to forma terapii polegająca na obcowaniu ze zwierzętami. Obcowanie
z alpakami pomaga rozluźnić
się, otworzyć, a także poprawia
samopoczucie.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Głubczycach

Rzecz Powiatowa - info 2019 / www.powiatglubczycki.pl

Alpaki to bardzo przyjazne i ciekawskie zwierzęta, doskonale
reagują na kontakt z ludźmi. W
ostatnim czasie zwierzęta te odwiedziły podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Głubczycach.
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Czytanie porywa … daj się
wciągnąć, czyli
Jak nie czytam, jak czytam
po raz czwarty w ZSO

onad 70 osób z naszego liceum zebrało się 11 czerwca o 10.40 na placu szkoły , aby
po wspólnym zdjęciu, przy haśle Jak nie czytam jak czytam,
wspólnie czytać – każdy to na co
ma ochotę.

Tym samym kolejny raz przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu wspólnego czytania, organizowanej przez Redakcję „Biblioteki w Szkole”. Ma ona na
celu promowanie czytelnictwa wśród młodzieży, spędzenie czasu z
ulubioną książką, a przy okazji bicie rekordu w liczbie uczniów czytających w jednym momencie. Wydarzenie zachęca nie tylko do poznawania obowiązkowych lektur szkolnych, ale przede wszystkim do
codziennego czytania dla rozrywki i poszerzania wiedzy.

Nauczyciele i uczniowie zebrani w zamienionej na czytelnię auli nie
tylko czytali ale też wysłuchali gawęd o książkach polecanych do przeczytania np. podczas wakacji. Autorki gawęd rywalizowały w konkursie na mówioną recenzje książki. Oceniająca je komisja, którą stanowili nauczyciele naszej szkoły : wicedyrektor mgr Iwona Skibińska,
mgr Joanna Rudzińska , mgr Beata Seń nagrodziła : Marysię Artymiak,
Judy Khawla, Karolinę Tyburczy.
Wśród haseł przygotowanych przez uczniów w konkursie na plakat
zachęcający do czytania nagrody przyznano Dominice Ryfiak i Wiktorii Micek za prace Czytanie porywa .. daj się wciągnąć oraz plakat z
esemesami z cytatów o książce i czytaniu.
Książkowe świętowanie zakończyło się zaproszeniem do wielkiej licealnej wymiany książek.
W bibliotece z regału uwolnionej ksiązki można wziąć coś do czytania – również na wakacje - oraz zostawić egzemplarz, który chcemy
uwolnić!

Jak podkreślają organizatorzy akcji, jedyna nadzieja na wzrost wskaźników czytelnictwa leży w dorastającym pokoleniu. Kto w młodości
nie odnajdzie radości z czytania, bardzo rzadko staje się aktywnym czytelnikiem w dorosłym życiu.

T

WYJAZD NA 4 FESTIWAL KSIĄŻKI
W OPOLU

egoroczny opolski festiwal
z książką w roli głównej
przypadł na 7-9 czerwca 2019
r. W sobotę 8 czerwca grupa 10
uczniów naszej szkoły wybrała
się wraz z nauczycielem bibliotekarzem, na cieszący się coraz
większą popularnością i liczbą
odwiedzających już czwarty
Festiwal Książki w Opolu.

zaproszona przez jej pracowników
na warsztaty kryminalne, prowadzone przez duet pisarzy- Joannę
Opiat-Bojarską i Ryszarda Ćwirleja oraz na warsztaty Jak napisać
reportaż historyczny? z prof.Urszulą Glensk, znawczynią literatury i krytykiem literackim, autorką
biografii Hirszfeldowie Zrozumieć
krew. Niepowtarzalna atmosfera
tej instytucji sprawia, że chce się tu
W Miasteczku Literackim, na Pla- wracać przy każdej możliwej okacu Wolności przyglądaliśmy się zji.
ofertom prezentowanym przez
osiemdziesiąt wydawnictw. Do- Sobotnie wydarzenia zachwyciły
brze przygotowane stoiska wy- wszystkich miłośników literatury.
dawnicze pełne książek od litera- Każdy wrócił z Festiwalu szczęślitury dziecięcej poprzez reportaże, wy, zaopatrzony w torbę książek.
kryminały po literaturę obyczajową cieszyły nawet najbardziej wy- W przyszłym roku na pewno nie
magających i kochających litera- zabraknie nas na tym fantastyczturę czytelników. Mogliśmy wiec nym regionalnym wydarzeniu litekupić nowości w atrakcyjnych ce- rackim..
nach, znaleźć unikatowe książki,
a przede wszystkim spotkać się
ze sławnymi pisarzami podczas
podpisywania książek.. Na scenie
plenerowej mieliśmy
okazję zobaczyć i wysłuchać m. in. Beatę
Pawlikowską, ks. Adama Bonieckiego, duet
pisarzy kryminalnych
: Katarzynę Bonda z
Remigiuszem
Mrozem.
Targi zachwyciły nas
też atrakcyjną ofertą
programową. Nasza
grupa najpierw zwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu a później została

Inauguracja roku szkolnego
2019/2020

2

września 2019 r. w sali W wyniku tego otworzyliśmy
gimnastycznej
naszego aż 9 klas pierwszych dla 215
liceum nastąpiła inaugura- uczniów. Naszą społeczność
cja nowego roku szkolnego szkolną przywitał również Sta2019/2020.
rosta Głubczycki Piotr Soczyński.

Dyrektor szkoły Krzysztof Tokarz,
powitał gości, przedstawicieli rodziców, uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Przypomniał, że w tym roku szkolnym
rozpoczynają u nas naukę absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych, dołączając do absolwentów ostatnich klas gimnazjalnych.

Podczas inauguracji została upamiętniona 80 rocznica wybuchu
II wojny światowej, kiedy to w
wyniku inwazji niemieckiej, polscy uczniowie nie mogli pójść do
szkoły.

Rzecz Powiatowa - info 2019 / www.powiatglubczycki.pl
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Z pasją i nauką

radycyjnie, tuż przed zakończeniem
roku szkolnego, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
w Głubczycach zorganizował uroczystą
Galę Laureatów podsumowująca kolejną edycję Powiatowych Konkursów
Przedmiotowych.

Spotkaliśmy się 17 czerwca z uczniami i ich
rodzicami, by nagrodzić zwycięzców. Dzisiaj
już można śmiało powiedzieć, że rok szkolny
2018/2019 to kolejny rok odkrywania talentów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. W wiosennych konkursach
zorganizowanych lub współorganizowanych
przez placówkę wyłoniono 34 laureatów.
W minionym roku szkolnym najmłodsi uczniowie rywalizowali w konkursie „Mały Humanisto Rusz Głową”, który obejmował zagadnienia
zarówno z zakresu edukacji polonistycznej,
jak i matematycznej oraz przyrodniczej. Starsi
uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści zmagali się z zadaniami królowej nauk
– matematyki.
Jak co roku nie zabrakło oczywiście konkursów drużynowych czyli Mistrzostw Szkół Podstawowych w Tabliczce Mnożenia oraz konkursu interdyscyplinarnego „Na Płaskowyżu
Głubczyckim”.

Przeprowadzenie konkursów powiatowych
było możliwe dzięki zaangażowaniu zespołu
doradców metodycznych i dyrektora Ośrodka
oraz przychylności i wsparciu dyrektorów i nauczycieli szkół, w których konkursy odbywały
się. Były to Szkoła Podstawowa nr2 w Głubczycach, Szkoła Podstawowa we Włodzieninie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach.
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nal. Było to ważne dla wszystkich laureatów,
którzy na uroczystość zostali zaproszeni wraz
z rodzicami i nauczycielami przygotowującymi do konkursów. Uczniowie – laureaci w
czasie uroczystości otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, drużyny puchary, natomiast
nauczyciele podziękowania za włożony trud
pracy. Całą uroczystość uświetnił występ Dominiki Sozańskiej, młodej artystki, uczennicy
I Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach,
której akompaniował Piotr Szmidt – członek
zespołu Sound Weve.

Laureaci powiatowych konkursów przedmiotowych 2018/2019:
Powiatowy Konkurs dla Uczniów Pierwszego Etapu Edukacji „Mały Humanisto Rusz
Głową”
I m. Matylda Pleśniak-Pitra SP nr 2 Głubczyce
II m. Alicja Wójcik PSP Kietrz

III m. Jagoda Nowicka SP nr 1 Głubczyce

VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny
Kategoria: szkoły podstawowe
I m. Maja Tomaszewska SP nr 3 Głubczyce
II m. Tomasz Hołowacz SP nr 3 Głubczyce
III m. Michał Florczak SP nr 3 Głubczyce

Kategoria: oddziały gimnazjalne (klasy 3
gimnazjum)
I m. Bartłomiej Sitnik SP nr 3 Głubczyce

II m. Wojciech Rudziński SP nr 3 Głubczyce
III m. Jakub Czerniak SP nr 3 Głubczyce

VIII Powiatowy Konkurs matematyczno przyrodniczo - informatyczny „Na PłaskoTegoroczną Galę Laureatów swoją obecnością wyżu Głubczyckim”
zaszczycili Wójt Gminy Branice Pan Sebastian
Baca, kierownik ZOKiS Pan Stanisław Krza- I m. Emilia Wołoszczuk, Maciej Probosz, Adczkowski, dyrektorzy: Pani Aleksandra Bob- rian Hanczarowski, SP Włodzienin
kier, Pani Iwona Skibińska, Pan Krzysztof Ki-

II m. Wiktoria Adamkiewicz, Dominika Sawicka, Filip Zuchowski, SP Lisięcice
III m. Agata Gawrońska, Magdalena Kacprzak,
Kamil Dudek, PSP Kietrz
Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tabliczce Mnożenia
Klasyfikacja drużynowa

I m. Dorian Derwieczyński, Adrian Hanczarowski, Emilia Wołoszczuk, Miłosz Bąkowski, SP
Włodzienin
II m. Julia Sznicer, Bartłomiej Czarnuch, Amelia
Krawiec, Rafał Buchaniec, SP Bogdanowice

III m. Magdalena Kacprzak, Zuzanna Kacprzak,
Matylda Makarska, Jakub Jabłoński, PSP Kietrz
Zwycięzcy konkurencji indywidualnych:
1. Jakub Jabłoński „Wojna”, PSP Kietrz

2. Rafał Buchaniec „Krzyżak” SP Bogdanowice

3. Dorin Derwieczyński „Szybki Bill” SP Włodzienin
4. Zuzanna Rostowska „Błyskawica” SP1 Głubczyce
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STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZEUM I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
ZAPRASZA NA SZLAK JOANNITÓW po ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ

Z

akon rycerski joannitów, wywodzący się z
włoskiego bractwa, przebywającego
około
połowy XI w. w
pobliżu Grobu Św.
w Jerozolimie, powstał podczas I wyprawy
krzyżowej (1096-1099), a jego
symbolem stal się biały krzyż,
nazwany w późniejszych czasach maltańskim.
W II połowie XII w. joannici osiedlili się na Śląsku, najpierw w Tyńcu Wielkim i Strzegomiu oraz najprawdopodobniej w Grobnikach
w powiecie głubczyckim.

W Grobnikach powstała komturia
tego zakonu, a komturowie często
rezydowali w Głubczycach w Krzyżowym Dworze, który znajdował
się na miejscu dzisiejszego placu
AK. Joannici weszli w posiadanie
kilku okolicznych wsi. W 1810 r.
państwo pruskie skasowało ich
zakon oraz komturię grobnicką.

GŁUBCZYCE
Kościół Parafialny p.w. Narodzenia
NMP wzniesiony około 3. ćwierci XIIIw. Z fundacji głubczyckich
mieszczan i być może przy udziale
czeskiego króla Ottokara II, rozbudowany XIII/XIV w. oraz w XVIllw.
i XXw.

Wczesnogotycki kościół halowy
zbudowano z cegły na kamiennym
cokole. Dwuwieżowa fasada nadaje mu charakteru katedry mieszczańskiej. Kamienne ozdobne
gotyckie portale pochodzą z XIII
w. i są wykonane w tradycji późnoromańskiej. Wewnątrz kościoła
na filarach i maswerkach okien
gotyckie detale architektoniczne
wykonane w różnym czasie, stąd
różnice artystyczne. Kamienną
chrzcielnicę z XV w. przeniesiono
na początku XX w. do barokowego
kościoła o.o. franciszkanów.
Kościół (obecnie kaplica pogrzebowa) pw. ś’. Fabiana i Sebastiana oraz św. Urszuli i 11 tysięcy

Dziewic oraz Legii
Tebańskiej - jednoprzęsłowy kościół
wznieśli prawdopodobnie joannici w I. poł. XIV w.,
którzy po przeciwnej stronie ulicy mieli swoją siedzibę-Dwór
Krzyżowy. Pierwsza wzmianka o kościółku pochodzi z 1445 r.
Wewnątrz gotyckie sedilium najprawdopodobniej przeniesione z
kościoła parafialnego.

GROBNIKI

Grobniki - wieś, najprawdopodobniej założona w II połowie XII w.
przez zakon joannitów, będąca do
1810 r. siedzibą ich komturii (komandorii). Nazwa wsi jest pochodzenia słowiańskiego i nawiązuje
do Grobu Świętego w Jerozolimie.

Kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, wzmiankowany w 1586 r.,
został w dużej części wyburzony i
na jego miejscu komtur Zygmunt
von Thun w latach 1700-1701 polecił wybudować nowy. W 1904
r. po wyburzeniu prezbiterium i
zakrystii, został on rozbudowany
i otrzymał obecną formę. Ołtarz
główny i jeden z bocznych, wykonał w II połowie XIX w. głubczycki
stolarz artystyczny Karl Ondrusch.

stojącą dawniej przed zamkiem.

Barokowa kaplica św. Barbary,
wzmiankowana w 1691 r. Obecna
zbudowana w 1701 r. Wewnątrz
figura dłuta Paula Ondruscha z
Głubczyc. Do znajdującej się poniżej kaplicy źródełka jeszcze przed
II wojną światową udawały się
pielgrzymki ze Śląska, ze względu na rzekomo uzdrawiające właściwości jego wody. Przy kaplicy
funkcjonowało Bractwo św. Barbary. We wsi i przy drodze na Lisięcice znajdują się trzy inne barokowe
kapliczki, a przy tzw. Moście Pasterzy stoi kamienna figura św. Jana
Nepomucena z 1740 r. Ponadto w
Grobnikach znajdują się zagrody
frankońskie z XVIII-XIX w. i zabudowania gospodarcze z podobnego okresu.

DEBRZYCA

Wieś Debrzyca, o której pierwsza
wzmianka pochodzi z 1262 r. Pierwotna nazwa wsi, Schönbrunn, po-

W kościele znajduje się również
XVIII - wieczna chrzcielnica i ba-

rokowy obraz Matki Boskiej z Nastasowa na Kresach Wschodnich,
przywieziony przez polskich przesiedleńców.
Barokowa plebania z 1785 r., jest
obecnie pozbawiona cech stylowych. W jej pobliżu stoi wybudowane w 1891 r. tzw. Hospicjum
Maltańskie z figurką Matki Boskiej,

1787-1788 w kierunku wschodnim. Ołtarz główny w tym kościele
wykonał w 1898 r. stolarz artysta
Karl Ondrusch z Głubczyc, a obraz
ołtarzowy przedstawiający Chrzest
Faryzeusza Jozjasza namalował
prof. Richter z Kłodzka. W kościele
znajduje się barokowy, kamienny
posąg św. Jana Nepomucena, który dawniej stał na cmentarzu przy
kościele. W marcu 1945 r. kościół
został zniszczony podczas działań
wojennych i utracił hełm wieży. W
bieżacym roku Parafia obchodziła
swoje 100 - lecie.

NOWOSADY
(NEUSTIFT)
chodziła od źródeł wytryskujących
nieopodal wsi, a polska nazwa Debrzyca od staropolskiego słowa
debra - wąwóz, zarosłe doły. Wieś
Debrzyca najprawdopodobniej została założona przez joannitów z
Grobnik i należała do tego zakonu
do 1810 r. Do 1919 r. kościół w Debrzycy był filią parafii Grobniki, a
od tego roku samodzielną parafią.

Z czasów joannitów pochodzi kościół p. w. św. Apostoła Jakuba Starszego, stojący na miejscu poprzedniego, drewnianego, a zbudowany
w latach 1668-1672.
Został rozbudowany w latach
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Na początku XVIII w. komtur joannitów z Grobnik, hrabia von Herberstein, założył małą wieś, którą
nazwał Neustift (pol. Nowa Fundacja). Tworzyło ją osiem zagród
ustawionych na planie krzyża maltańskiego. Wieś należała do parafii
Debrzyca. Stojąca na wzniesieniu
kaplica św. Teresy została zbudowana w 1932 r. Do 1945 r. w tej
wsi mieszkało 110 osób. Po II wojnie światowej była zamieszkana
przez ludność polską, lecz później
opuszczona. Odpust ku czci patronki obchodzony jest w okolicy
kalendarzowego wspomnienia św.
Teresy. Dojazd samochodem do kaplicy jest utrudniony, łatwiej tam
dotrzeć od strony Lisięcic.

14
LISIĘCICE

przy drodze w stronę Grobnik założono nowy cmentarz. Na miejscu
starego cmentarza w 1900 r. zbudowano kaplice Góry Oliwnej.

BABORÓW

Pierwsza wzmianka o Lisięcicach
- Lysenticz ukazała się w 1281 r.
Prawdopodobnie nazwa ta pochodziła od nazwy osobowej Lis.
Możliwe, że już wówczas Lisięcice
należały do komandorii joannitów
w Grobnikach. Obecny kościół pw.
Podwyższenia św. Krzyża został
zbudowany w 1667 r. z wykorzystaniem murów poprzedniego
kościoła, zbudowanego w drugiej
połowie XV w. i spalonego podczas pożaru z 1666 r. W 1714 r.
kościół został powiększony przez
dobudowę nowego prezbiterium.
Po pożarze górnej części wieży w
1812 r., odbudowano ją i dawny
hełm zastąpiono szpicem, na którego szczycie znajdowała się chorągiewka z krzyżem maltańskim.
Ołtarz główny kościoła wykonał
w 1887 r. stolarz - artysta Karl Ondrusch z Głubczyc. Obraz przedstawiający Patriarchę Zachariasza
z Jerozolimy i cesarza Herakliusza
niosącego w szacie pokutnej krzyż
na Górę Kalwarię, namalował prof.
Schall. W kaplicy bocznej znajduje
się kamienna chrzcielnica z 1589
r. W 1966 r. w kościele została odkryta polichromia z XV w. pokazująca postaci świętych i monogram
IHS.

DZIEĆMARÓW

Wieś powstała w XIIIw.W1311r.
kupili ją joannici. Jest tam kościół
pw. Archanioła Michała z II poł.
XVIII w., spalony 1945, odbudowany w 1955 r. z zatarciem cech stylowych. Dziećmarów miał w swojej
historii dwa joannickie kościoły.
Ten pierwszy, XIV-wieczny, spłonął
wraz z dużą częścią wsi w 1786 r.
Barokowo-klasycystyczna świątynia, która w niedługim czasie stanęła w tym samym miejscu, legła
w gruzach od wybuchu bomby w
marcu 1945 r. Odbudowa zajęła
mieszkańcom wsi kilka lat. W 1898

Wieś Jaroniów włączona do
Baborowa
w 1922 r.
(południowa część, z
cukrownią
i dworcem
kolejowym), od
zarania związana była z joannicką
komandorią w Grobnikach. Pierwsza wzmianka o Jaroniowie (Jarnow, Janow) pochodzi z 1377 r. Z
kronik dowiadujemy się, że chłopi
ubogiej osady, w której nie było
folwarku, odrabiali pańszczyznę w
grobnickim majątku. Neogotycka
kaplica p.w. Serca Jezusowego stanęła w Jaroniowie dopiero w roku
1889. Czasy joannitów pamiętają
stojące na cokołach (z morawskimi
napisami) przy wejściu do ceglanego kościółka, barokowe posągi
świętych. Figura św. Jana Nepomucena pochodzi z roku 1766, figura
św. Floriana jest z roku 1768. Obok
kaplicy stoi marmurowy krzyż
ufundowany przez sędziego patrymonialnego Wyschkoniego i jego
żony.

BABICE

Wieś Babice wzmiankowana w dokumentach po raz pierwszy w XIII
w. jako własność joannitów z Grobnik. W latach 1581-1583 komtur
Jerzy Prosskowski kazał tu zbudować kościół p. w. św. Katarzyny,
który został konsekrowany przez
biskupa ołomunieckiego Stanisława. Ponieważ z upływem czasu
kościół ten okazał się za mały dla
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Opawy. Obraz ołtarza głównego
przedstawiający św. Katarzynę namalował w 1883 r. Josef Fahnroth.
W kaplicy pw. św. Karola Boromeusza znajduje się obraz ołtarza
bocznego przedstawiający tego
świętego, namalowany w 1791 r.
przez Felixa Leicherta z Wiednia.
Podczas działań wojennych w marcu 1945 r. wieża i dach kościoła zostały silnie uszkodzone i po wojnie
wyremontowane.

BERNACICE

Bernacice po raz pierwszy zostały
wymienione w 1222 r. jako Wernhartici, która to nazwa pochodziła
od imienia Wernharda, podkomorzego żony margrabiego Moraw
Władysława Henryka. Wernhard
otrzymał tę wieś w nagrodę za
wierną służbę. Niemcy zmienili tę
nazwę na Wernersdorf. Od 1308

do 1810 r. Bernacice należały do
komturii joannitów w Grobnikach.

Do reformacji Bernacice należały do parafii Grobniki, od 1639
do 1654 do parafii Sucha Psina,
od 1654 do 1829 r. ponownie do
Grobnik i od 1829 r. do parafii Babice. W latach 1767-1768 została
zbudowana barokowa kaplica św.
Trójcy na koszt gminy oraz sołtysa Johanna Thilla i jego brata. Poświęcił ją syn tego sołtysa, opat
cystersów z Rud Raciborskich Bernard III Thill. Równocześnie przy
kaplicy został założony cmentarz,
na którym pierwszą osobę pochowano 8 sierpnia 1767 r. W marcu
1945 r. kaplica ta spłonęła podczas
walk frontowych. Poważnie uszkodzone zostały wieżyczka i dach. Po
II wojnie światowej kaplicę wyremontowano, lecz otrzymała niższą
wieżyczkę - sygnaturkę.

DZIERŻYSŁAW
rosnącej liczby wiernych, komtur
Wacław hrabia von Schaffgotsch w
latach 1789-1791 polecił zbudować obecny kościół z częściowym
wykorzystaniem murów i wieży
poprzedniej budowli. W kościele
znajduje się polichromia z 1883
r., wykonana przez malarza Josefa
Fahnrotha, natomiast wystrój jest
barokowo klasycystyczny. Ołtarze
wykonał rzeźbiarz Koschatzky z
pomocą pozłotnika A. Kastnera z

Dzierżysław był joannitów z Grobnik w XIV-XV w.

W 1557 roku Dzierżysław należał
już do Macieja Rottenberga. Już od
wojny trzydziestoletniej stanowił
samodzielną parafię. Następnie
właścicielami miejscowości byli
jego spadkobiercy Kacper i Jerzy
von Rottenberg. W 1641 roku kościół stał, jako ruina pod patronatem św. Bartłomieja. Kościół
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był mały i
po I wojnie
światowej
poczyniono
starania by
go rozbudować. Przez
wojnę i inflację zostało
to opóźnione. W 1936
roku powstał
nowy kościół
na bazie starego, pozostało prezbiterium i wieża. Jedno wejście było
przez wieżę. Były tam trzy okrągłe
okna z kolorowego szkła z wizerunkami patronów poszczególnych stanów: św. Izydor, św. Alojzy,
św. Florian. Kościół powstał na bazie wschodu i zachodu, tak orzekł
konserwator. W pałacu w 1945
roku urządzono obóz przejściowy
dla niemieckich mieszkańców tej
miejscowości.

LUDMIERZYCE

Ludmierzyce – nieistniejący już kościółek barokowo - klasycystyczny
z II poł. XVIII w., odbudowany w
1789 r. przez komtura joannitów
hrabiego Karola Wacława Schaffgotscha po pożarze poprzedniego
budynku. Na kościele pw. Trójcy
Świętej znajduje się kamienna figura Chrystusa - dzieło Paula Ondruscha z Głubczyc

Najstarsze wzmianki o joannitach
w Ludmierzycach - wsi położonej
w południowo-zachodniej części
gminy Kietrz, nad rzeką Ostrą sięgają XIIl wieku. Własnością komandorii w Grobnikach wieś stała
się trzysta lat później. Szpitalnicy
obecni byli tu aż do kasaty zakonu
w 1810 r.

Tekst opracowały: dr Katarzyna Maler,
dr Barbara Piechaczek - SMMiZG
Rekonesansu Szlaku Joannitów dokonali 31.05.2017r. członkowie Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi
Głubczyckiej w składzie:
Piotr Kopczyk - prezes SMMiZG,
Andrzej Kurcoń - członek SMMiZG,
Jan Wac - członek SMMiZG, zdjęcia, redaktor,
Mateusz Kitka - kamera, portal www.
twojegłubczyce.pl
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V Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Południowej
Amatorów w skokach przez przedszkody
II m. Martyna Kot/Koronea
N
III m. Oliwa Pendziałek/Balbina
owe konkurencje, nowi goście i ponad 2 tyś. widzów podczas V Międzynarodowych Mistrzostw Polski Południowej Amatorów w Wysokiej. Tegoroczna edycja wydarzenia,
która odbyła się w dniach 9, 10 oraz 11 sierpnia cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem.
W zawodach, które zorganizowane zostały na parkurze, gdzie
jednocześnie trwał Jarmark Pałacowy wzięło udział 60 par (zawodnik wraz z koniem).

Runda 80 cm Finał:

Runda moje pierwsze starty Finał z niespodzianką:

III m. Sebastian Kleinert/Brenda

Zwycięzcy poszczególnych finałowych kategorii:

I m. Paulina Zerzoń/Tosca
II m. Maria Kanior – Schott/Sahara

I m. Paweł Szopa/Malwina
Franciszek Szopa/Malwina

Runda 100 cm Finał OPEN:

Zuzanna Zasadni/Mars

I m. Diana Jurczyk/Horpyna II

Hanna Marcinek/Etos

II m. Emilia Mura/Hardy

Martyna Broża/Malwina

III m. Karina Gajda/Czador

Kamil Skiba/Ghandi

Żródło wyników: https://equita.pl/listy/startowe/299

Kinga Wicha/Piorun

Nagrody zwycięzcom wręczyli m.in Starosta Piotr Soczyński, organizator zawodów Igor Machnik oraz projektantka mody Ewa Minge, która
sędziowała konkurs specjalny z przebraniem. Gratulujemy wszystkim
zwycięzcom i życzymy kolejnych sukcesów!

Emilia Wołoszczuk/Olly
Natalia Mura/Oliwka
Wszyscy zawodnicy zajęli pierwsze miejce:)

Runda 40 cm - Moje pierwsze zawody Finał
I m. Laura Drabczyk/Dakota

W tym roku nagrody główne zostały ręcznie wykonane. Impreza została objęta patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę, Starostę Głubczyc Piotra Soczyńskiego, Starostkę
Neplachovic Dana Schreierová oraz Wójta Branic Sebastiana Bacę. Przyszłoroczną edycję wydarzenia swoim patronatem obejmie również Ewa

II m. Oliwia Pendziałek/Balbina
III m. Wiktoria Folwarska/Oliwka
Runda 40 cm Konkurs specjalny z przebraniem Finał
I m. Anna Kurková/Liga
II m. Oliwia Pendziałek/Balbina
III m. Nikola Zapotoczna/Alka
Runda 60 cm – Finał
I m. Paulina Zerzoń/Tosca

Minge, która była pod wrażeniem
zawodów.

Widzowie mieli także przyjemność obejrzeć występy zespołu
tańca nowoczesnego IMPULS z
Branic oraz pokaz akrobacji na koniu w wykonaniu czeskiego zespołu Billa Hriva. Można było również
nabyć wspaniałe rękodzieła na
straganach jarmarcznych, a także zasmakować pysznych potraw kuchni
regionalnej.

W imieniu organizatora zapraszamy za rok!
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Seminarium z maestro
Santo Torre
W dniach od 6.09 do
8.09.2019 r. na hali ZOKiS w Głubczycach odbyło się Międzynarodowe Seminarium Kata z
udziałem zawodników z
Polski, Włoch, Holandii
i Węgier.

zawodnicy w tym przygotowujący się do Mistrzostw
Polski oraz Mistrzostw
Świata Szymon Cieślik.

W imieniu nas wszystkich
dziękujemy maestro za naukę mistrzowskich kata
za sympatię okazaną nam
wszystkim i oczekujemy że
Prowadzącym seminarium będziemy mogli szkolić nabył jeden z najlepszych na szych zawodników w kraju,
świecie techników kata ma- Sycylii itp.
estro Santo Torre z Sycylii.
Ludowy Zespół Sportowy
Karate-Do reprezentowali

W

VI Wojewódzkie Zawody Wędkarskie

dniu 7 września Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Głubczycach brał udział w
VI Wojewódzkich Zawodach Wędkarskich Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego na Jeziorze Otmuchowskim.
Nasi przedstawiciele klubu Panowie: Jerzy Czerwiński, Marcin Szuwalski i Mariusz Naumowicz wywalczyli III miejsce!!!

w Opolu, a trzecie – Klub HDK PCK w Głubczycach.

Sędzią głównym zawodów był pan Stanisław Statkiewicz. Po zawodach
uczestnicy ze smakiem zjedli grochówkę. Gratulujemy wszystkim klubom, którzy brali udział w zawodach.

Dziękujemy również organizatorom: Zarządowi Oddziału Rejonowego
PCK w Otmuchowie i Rejonowej Radzie HDK PCK w Otmuchowie, KluRywalizowało ze sobą sześć drużyn. Pierwsze miejsce w kategorii dru- bowi HDK PCK przy Oddziale Rejonowym w Otmuchowie oraz Opolżynowej zajął Klub HDK PCK „Śródmieście” z Kędzierzyna – Koźla, dru- skiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża i Okręgie – Klub HDK PCK przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji gowej Radzie HDK PCK w Opolu.
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