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Muzyka towarzyszy człowiekowi od wielu stuleci, zarówno przy okazji
wielkich wydarzeń, jak i w codziennym życiu. W dzisiejszych czasach muzyka jest ważnym elementem kultury, pozwala wyrażać swoje emocje i
przemyślenia, dlatego w ramach współpracy i integracji polsko-czeskiej
Starostwo Powiatowe wraz z Urzędem Miasta Krnov zorganizowało „Festiwal polsko-czeskiej piosenki”.

SAMORZĄD

Festiwal polsko-czeskiej piosenki
Projekt ten jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu
OŚWIATA
państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
2007-2013.
Głównym celem projektu jest podtrzymanie stosunków pomiędzy mieszkańcami przygranicznych regionów poprzez
integrację uczestników oraz zwiększenie
świadomości społeczności polsko-czeskiej na temat tradycji muzycznych. Ponadto chęć promowania partnerskiej,
transgranicznej
KULTURA współpracy młodzieży,
nawiązania stosunków społecznych i kulturalnych, zwiększenia integracji transgranicznej, międzynarodowej wymiany
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młodzieży oraz współpracy polsko-czeskich zespołów artystycznych.
W projekcie wzięło udział 25 mieszkańców miasta Krnov oraz 25 mieszkańców
powiatu głubczyckiego. Projekt zakładał
dwa działania. Pierwszym z nich były
warsztaty wokalne dla uczestników przeprowadzone w Młodzieżowym Domu
Kultury w Krnovie przez trenera wokalnego panią Ewę Maleńczyk. Warsztaty były
oparte o ćwiczenia emisji głosu poprzez
zapoznanie uczestników z techniką poprawnego oddechu oraz wykorzystania
funkcji przepony. Ponadto uczestnicy
otrzymali cenne uwagi techniczne dotyczące wykonania wybranego przez
siebie utworu, które wykorzystali podczas drugiego działania, czyli festiwalu
muzycznego prowadzonego przez panią
Monikę Komarnicką. W dniu 10 maja br.
wszyscy uczestnicy projektu wystąpili na
scenie pod Ratuszem w Głubczycach prezentując przed publicznością oraz przed
Jury przygotowane utwory. Jury bardzo
uważnie obserwowało występy oraz sumiennie je oceniało. Na zakończenie Fe-
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Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka życzymy naszym najmłodszym mieszkańcom wiele radości, zdrowia, rodzinnego ciepła,
a także chęci do poznawania świata poprzezINFORMACJE
zabawę i naukę
oraz
Z GMIN
udanych i bezpiecznych wakacji.
Starosta Głubczycki – Józef Kozina
Wicestarosta – Irena Sapa
Burmistrz Głubczyc – Jan Krówka
Burmistrz Kietrza – Józef Matela
stiwalu polsko-czeskiej piosenki zostały
ogłoszone wyniki. Jury przyznało dwa
pierwsze miejsca. Jedno z nich otrzymali
reprezentanci z Republiki Czeskiej ZESPÓŁ ALTAN, natomiast reprezentacja z
Polski, która również zajęła I miejsce to
ZESPÓŁ SWING. Zwycięzcy otrzymali na-

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

SPORT

grody a wszyscy uczestnicy pamiątkowe
dyplomy za udział w festiwalu. Ten wyjątkowy dzień został również uświetniony
przez występy Mistrzyń Europy i Wicemistrzyń Świata Tańców Mażoretkowych,
czyli Zespół Taneczny „Kaprys” z Branic.
Mamy nadzieję, że projekt zaowocuje
zacieśnieniem stosunków międzyludzkich o podłożu kulturalno – muzycznym
wśród mieszkańców przygranicznych
miejscowości.
Joanna Grabuńczyk

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE
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Wicestarosta
27 maja obchodzimy Święto Pracownika Samorządowego. Z tej okazji
Piotr Soczyński
pragniemy życzyć wszystkim pracownikom urzędów i jednostek
samorządowych naszego powiatu zdrowia, wytrwałości i satysfakcji
Przewodniczący
Radypodejmowanych
Powiatu zadań. Aby Wasz trud i poświęcenie
z realizacji
Stanisław Krzaczkowski
włożone w służbę społeczności lokalnej przynosiło obfity owoc i wiele
korzyści dla nas wszystkich.
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Powiat Głubczycki uzyskał dofinansowanie dla projektu pn.
„Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi na
odcinku Ściborzyce Wielkie – Hněvošice”
Okres rzeczowej realizacji projektu: I 2013 r. – VI 2014 r.
Główny cel projektu: Celem głównym projektu jest polepszenie dostępności komunikacyjnej na obszarze pogranicza, poprzez poprawę parametrów technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1235 na
odcinku Ściborzyce Wielkie – Hněvošice.
Szczegółowe cele projektu: l podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru pogranicza l pozytywny wpływ
na rozwój regionu l wzmocnienie współpracy ekonomiczno – gospodarczej wśród przedsiębiorców obydwu krajów l
polepszenie warunków dojazdu mieszkańców do pracy.
Partner wiodący projektu: Powiat Głubczycki
Partnerzy Projektu: Kraj Morawsko – Śląski; Zarząd Dróg Kraju Morawsko - Śląskiego.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 1.340.141,06 EUR. Wartość projektu dla Powiatu Głubczyckiego – 477.303,00
EUR. Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych – 85 %
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 PRZEKRACZAMY GRANICE

Powiat Głubczycki uzyskał dofinansowanie dla projektu pn.
„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje
budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz internatu i hali sportowej przy
Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach”
Wnioskodawca projektu – Powiat Głubczycki. Instytucja Zarządzająca – Województwo Opolskie. Termin realizacji:
X 2013 – IX 2014 r.
Całkowita wartość Projektu – 3 027 050,21 PLN. Dofinansowanie - 85% kosztów kwalifikowanych: 2 513 293.19
PLN. Pozostałe koszty pokryte zostaną ze środków budżetu Powiatu Głubczyckiego. Projekt będzie polegał na:
· Dociepleniu ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachów Stołówki wraz z łącznikiem,
Internatu oraz Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych
· Wykonaniu pompy ciepła oraz instalacji solarnej do przygotowania c.w.u. w Zespole Szkół Mechanicznych
· Dociepleniu ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, docieplenie stropodachów nad wejściami, oczyszczenie cokołu kamiennego oraz wymiana pokrycia dachowego z papy
(termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją
przyszłość”
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Wywiad z Burmistrzem
Kietrza – Józefem Matelą
Rzecz Powiatowa – 27 maja przypada Święto Pracownika Samorządowego. Czy chciałby Pan w związku z tą uroczystością życzyć czegoś naszym samorządowcom?
Józef Matela – Tak, oczywiście. Praca w samorządzie
jest czymś bardzo trudnym. Do rozwiązywania mamy
wiele problemów dotykających naszych mieszkańców.
Pracownicy samorządowi wywiązują się z tego bardzo
dobrze. Dlatego też pragnę życzyć im wiele wytrwałości
w pracy, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Rz. – Jak zakończył się dla Gminy Kietrz poprzedni rok? Jakie inwestycje udało się zrealizować?
J.M. – Poprzedni rok dla Gminy Kietrz był dosyć trudny.
Wynikało to z tego, że rok ten był obarczony obostrzeniami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów
w związku z rokiem 2014. Wyznaczone zostały pewne
wskaźniki, które musiały mieć odzwierciedlenie w budżecie. Dopasowanie wydatków, dochodów i inwestycji
gminy do tych wskaźników nie było łatwe. Jednak pod
koniec roku udało się dokonać ważnej transakcji - sprzedaży gruntu (około 5 hektarów) firmie produkującej
okna. To działanie pozwoliło nam na zamknięcie roku
w miarę optymistycznie i spokojnie, bez żadnych większych problemów. Z planów jakie mieliśmy do zrealizowania na 2013 rok w zasadzie wszystko udało się wykonać. Nie pozostały też żadne zaległości, które mogłoby
stanowić problem.
Rz. – Jak przedstawia się budżet gminy na rok 2014? Czego
będą dotyczyły główne inwestycje? Na czym należałoby się
skupić w pierwszej kolejności?
J.M. – Rok 2014 jest rokiem przełomowym, gdyż jak już
wcześniej wspomniałem należy trzymać się pewnych
wskaźników nałożonych przez Ministerstwo Finansów. Jest to zadanie dosyć trudne. Do tego celu została stworzona tabela – wieloletnia prognoza finansowa
i budżet gminy musi się z nią pokrywać. Kiedy tak nie
jest, wówczas pojawia się negatywna ocena Regionalnej
Izby Obrachunkowej, co prowadzi do pewnego rodzaju
perturbacji. Natomiast gdy wskaźniki wychodzą na „tak”,
wówczas cały system jest stabilny. My będziemy się starać aby tak było. W związku z tym w roku 2014 nie będzie
zbyt wielu inwestycji i wydatków, właśnie po to aby te
wskaźniki osiągnąć. Ważną inwestycją jest na przykład
budowa drogi transportu rolnego w Kietrzu, za ulicą
Raciborską. To zadanie jest już obecnie w trakcie realizacji. Dodatkowo budujemy wodociąg do miejscowości
Kozłówki - tranzyt, która wciąż jest zasilana ze studni.
W roku 2014 będziemy również wykonywać remont
Wiejskiego Domu Kultury w Pilszczu, co też już jest wykonywane. Dodatkowo będziemy remontować świetlicę
wiejską w Ściborzycach Wielkich, gdzie został już ogłoszony przetarg i obecnie jest na etapie rozstrzygania.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że na wszystkie wymienione inwestycje, oprócz drogi transportu rolnego
mamy otrzymać dofinansowanie, głównie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Kolejną inwestycją jest budowa skateparku w Kietrzu. Tu dofinansowanie pochodzi z Europejskiej Współpracy Transgranicznej
(EWT). Jednak sytuacja nieco się skomplikowała, gdyż
po przeprowadzeniu pierwszego przetargu wykonawca
wycofał się. W związku z tym przetarg został powtórzony, jednak złożone oferty przekraczają wartość kwoty
dofinansowania. Teraz czekamy na opinię Ministerstwa
odnośnie tego czy gmina może zwiększyć swój udział
do kwoty ponad 60 tys. euro. Jest to problemowe z tego
względu, że 60 tys. euro jest granicą pomiędzy dużymi a
małymi projektami w tym programie. Dlatego też oczekujemy na opinię Ministerstwa czy ta inwestycja może
być realizowana w obecnej formie czy też należałoby
raczej powtórzyć wniosek do dużych projektów, ale to
byłoby już w przyszłym okresie programowania. Do-

datkowo przewidujemy szereg mniejszych inwestycji o
charakterze „porządkowym”. Planujemy na przykład budowę chodnika z jednej strony ulicy Nowej i przy ulicy
Fabrycznej w Kietrzu. Wkrótce odbędzie się przetarg i realizacja tych zadań. Ponadto tworzone będą rowy melioracyjne, lecz wszystkie te zadania są przedsięwzięciami
mniejszej wagi.
Rz. – Co sądzi Pan o otwarciu nowej placówki DPS w Klisinie, filia w Kietrzu?
J.M. – Oczywiście. Uważam, że był to bardzo dobry pomysł z dwóch względów. Po pierwsze istniało zagrożenie niezagospodarowania tego budynku a wykorzystanie go właśnie na taką placówkę jak Dom Pomocy
Społecznej jest doskonałym rozwiązaniem. Poza tym
widziałem jak pięknie jest on wykonany i zagospodarowany. Drugim plusem jest to, że do obsługi pensjonariuszy placówki będą zatrudnieni ludzie pochodzący z
znacznej mierze z Kietrza i okolic. Dlatego też cieszymy
się z powstających nowych miejsc pracy.
Rz. – Gmina Kietrz wielokrotnie współpracowała z naszymi sąsiadami Czechami. Co zapewnia taka współpraca i
jakie były jej efekty?
J.M. – Rzeczywiście, współpraca odbywa się na wielu
polach. Można mnożyć tu całe mnóstwo przykładów
współpracy szkół, instytucji. Pragnę jednak wskazać
na dwa sztandarowe przykłady. Pierwszym z nich jest
wspólna organizacja Półmaratonu Kietrz – Rohov, którego trasa przebiega częściowo przez Polskę, a następnie
przez Czechy i z powrotem wraca tutaj, do Kietrza. Cały
bieg będzie zabezpieczony przez wolontariuszy, tak po
jednej jak i po drugiej stronie. Jest to oryginalne o tyle,
że prawdopodobnie niegdzie indziej na granicy nie występuje nic takiego. Drugim sztandarowym przykładem
jest współpraca w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej.
Dzięki tej współpracy co roku odbywają się zawody polsko – czeskie. W tym roku będzie to miało miejsce 17
maja na stadionie w Kietrzu. Zawody uczą bardzo dobrej współpracy i porozumiewania się. Są organizowane
wspólne ćwiczenia i spotkania, które mogą kiedyś posłużyć się tak jednej jak i drugiej stronie. Dziś przepisy
pozwalają nam na to aby sobie wzajemnie pomagać
przy ratowaniu ludzkiego mienia. Nic nie stoi na przeszkodzie ku temu aby nasi strażacy jechali do Czach a
czescy przyjeżdżali do nas w razie potrzeby i takie sytuacje już miały miejsce.
Rz. – Proszę powiedzieć kilka słów o Młodzieżowej Radzie
Miejskiej. Czym ona jest i na czym polega jej działalność?
J.M. – Chcielibyśmy żeby Młodzieżowa Rada Miejska
była organem doradczym dla gminy w sprawach dotyczących młodych ludzi. Jest to bardzo nowa organizacja,
wybrana w poprzednim roku. Jak do tej pory odbyły się
3 posiedzenia i jedno nieformalne spotkanie z nami, z
Przedstawicielami Gminy. Ja bardzo sobie cenię działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej, ponieważ młodzież
ma wiele ciekawych pomysłów, których być może my
starsi czasami nie dostrzegamy. Warto też spojrzeć na
różne kwestie z innej perspektywy. Czasami należy pochylić się i zastanowić nad tym co ci młodzi ludzie mówią, ponieważ nierzadko mają rację.
Rz. – Gmina Kietrz bardzo często odnosi sukcesy sportowe.
Jakie osiągnięcia warto tu wymienić?
J.M. – Myślę, że należy tu powiedzieć o całości tego co
dzieje się w Gminie Kietrz, ponieważ imprez sportowych
jest bardzo dużo. Zaczyna się od rozgrywek szkolnych, w
których biorą udział dzieci, młodzież i co roku mamy finalistów w jakiejś dyscyplinie zarówno wśród dziewczyn
jak i chłopców. Bardzo dobrze zaczęła również funkcjonować pływalnia, gdzie odbywają się mistrzostwa po-

wiatu i nasi mieszkańcy odnoszą sukcesy. Oczywiście
należy wyróżnić tu także sport biegowy. Uważam, że
gmina zasłynęła już nieco z organizowanej Sztafety Papieskiej, w której grupa ludzi biegła z Kietrza do Wadowic czy też z Kietrza do Krakowa, jak było to w zeszłym
roku. To wszystko jest bardzo dobre i przynosi kolejne
efekty w postaci uprawiania sportu masowego. Tych
kilka osób, które zaczynały działać w sporcie spowodowało, że za ich przykładem poszli inni. Ja również kiedy
biegam spotykam wielu ludzi uprawiających sport i zawsze wymieniamy miłe „dzień dobry”, „dobry wieczór”.
Dodatkowo pojawiło się silne zainteresowanie nordic
walking. Cieszę się, że w naszej gminie promowany jest
zdrowy styl życia. A co za tym dalej idzie to zmniejsza się
ryzyko różnych zachorowań.
Rz. – Jak przedstawia się sytuacja ochrony środowiska w
Gminie Kietrz? Jakie działania są w związku z tym podejmowane?
J.M. – W gminie już od wielu lat staramy się patrzeć na
problemy związane z ochroną środowiska i dążyć do
ich rozwiązania. Kiedyś borykaliśmy się z bardzo dużym
zadymieniem powietrza z powodu istnienia wielu kotłowni, więc podjęliśmy się ich modernizacji w naszych
zasobach komunalnych poprzez budowę ciepłociągu. Emisja pyłów zatem została ograniczona w sposób
znaczny. W ostatnim czasie zajmowaliśmy się także budową kanalizacji. Tak jak już wcześniej wspominałem to
w tamtym roku zakończyliśmy budowę jej pierwszego
etapu - w mieście .Ponadto przy okazji pozyskania pieniędzy z Agencji Nieruchomości Rolnych zostały wybudowane trzy wiejskie oczyszczalnie ścieków: jedna na
osiedlach w Wojnowicach oraz dwie na terenach gdzie
funkcjonował nasz kombinat rolny w Kietrzu, czyli w
Lubotyniu i w Pilszczu. Obecnie prowadzimy tam prace
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem rur
kanalizacyjnych, które co prawda istnieją, ale wymagają
pewnych prac modernizacyjnych. Chciałbym tu jeszcze
wspomnieć o jednej rzeczy, która w gminie jest realizowana na dosyć dobrym poziomie, czyli o gospodarce
odpadami. System ten przyjął się dobrze i pomimo pojawiających się drobnych niedogodności związanych z
dystrybucją worków do segregacji wciąż pracujemy aby
to wszystko poprawić.
Rz. – Czy w najbliższym czasie będą prowadzone jakieś
działania kulturalne, jeżeli tak to jakie?
J.M. – W najbliższym czasie planujemy przygotowanie,
jak co roku, obchodów dni miasta. Tym razem będą one
trzydniowe i przewiduje się bardzo wiele atrakcji. Część
z pomysłów jakie będę realizowane w ramach tej imprezy jest wynikiem działań Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Oczywiście nie wszystkie wnioski złożone przez nich
były możliwe do wykonania, ale wiele z nich przyjęło
się. W związku z tym będzie zorganizowany na przykład
konkurs graffiti, którego przygotowaniem zajmujemy
się już teraz.
Rz. – Dziękuję za rozmowę.
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W środę 30 kwietnia br. o godz. 12.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Mechanicznych w Głubczycach miał miejsce program poetycko-muzyczny” SANTO SUBITO” w reżyserii Marii Farasiewicz, a poświęcony kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

XLIII Sesja
Rady Powiatu
6 maja bieżącego roku odbyła się XLIII
Sesja Rady Powiatu. Obrady otworzył
Przewodniczący – Pan Stanisław Krzaczkowski, a następnie przyjęto protokoły z dwóch poprzednich sesji, w tym z
ostatniej sesji nadzwyczajnej. Kolejnym
etapem było złożenie interpelacji i zapytań radnych, na które odpowiedziano
w końcowej części zebrania. Pojawiła się
tu na przykład kwestia remontu dróg
powiatowych i jego finansowania czy
też kwestia składowania odpadów. Na
XLIII Sesji Rady Powiatu podjęto kilka
ważnych uchwał. Pierwszą z nich była
uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z
pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu w Głubczycach – Pani Marii Farasiewicz. Powołana została komisja
skrutacyjna do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczącego i dwóch
Członków Zarządu Powiatu w składzie:
Jolanta Brzeszczak – przewodnicząca komisji, Tadeusz Krupa – sekretarz komisji,
Andrzej Wesołowski – członek komisji.
Na stanowisko Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu wybrano Pana Sławomira
Musiała. Kolejnym etapem było podjęcie
dwóch uchwał w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu – Pani Marii Farasiewicz i Pana Radosława Gorzko.
W ramach obrad przyjęto również
uchwałę o zmianie budżetu powiatu
głubczyckiego na rok 2014 i wieloletniej prognozy budżetowej, które zostały
przedstawione przez Panią Skarbnik –
Annę Kasperek – Pindur. Radni przyjęli
także „Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia
prawidłowych metod wychowawczych w
stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014 –
2018”. Program ten został przedstawiony
przez Panią Iwonę Kulińską– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Następnie uchwalono zmianę Statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i zmianę uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. Prowadzenie biblioteki powiatowej
powierzono Gminie Głubczyce, jak każdego roku.
Kolejne dwie uchwały również wprowadzały zmiany organizacyjne. Przewodniczącym Komisji Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej został Pan Bartosz
Rudziński. Dokonano także zmiany skła-

dów osobowych komisji Rady Powiatu.
Wszystkie wyżej wymienione uchwały zostały przyjęte większością głosów
bądź jednogłośnie. W dalszej części Sesji Rady Powiatu przedstawiona została
informacja na temat działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach oraz zabezpieczenia usług medycznych na rok
2014. Radni zapoznali się także z oceną
zasobów pomocy społecznej Powiatu
Głubczyckiego.
Następnym etapem było przyjęcie
protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli
przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach oraz złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu. Po udzieleniu odpowiedzi na
zapytania i interpelacje radnych, a także
po wniesieniu wniosków i oświadczeń
radnych, obrady zostały zamknięte przez
Przewodniczącego.
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W uroczystej akademii wzięli udział
zaproszeni goście, m.in. pani wicestarosta Irena Sapa, radni powiatu, emerytowani i obecni nauczyciele, uczniowie,
absolwenci, pracownicy administracji
i obsługi ZSM grupa uczniów i nauczycieli pobliskiego Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego i inni. W tematykę uroczystości wprowadziła zebranych
pani wicedyrektor – Ilona Klepacka.
W trwającym prawie 1,5 godziny programie wystąpili aktorzy i recytatorzy
szkolnego teatru TRADYCJA, zespół wo-

kalny MUNDUREK oraz zaproszeni soliści.
Z kolei Słowo Boże wygłosił szkolny katecheta – ks. Mariusz Pełechaty.
Ambitny montaż poetycko- muzyczny
zawierał wiersze Karola Wojtyły, pieśni,
które Jan Paweł II szczególnie miłował
oraz kompozycje Józefa Kaniowskiego.
Nie mogło także zabraknąć ,,Barki’’ odśpiewanej na stojąco.
Program ,,SANTO SUBITO” to szczególne wydarzenie dla społeczności
głubczyckiego ,,Mechanika”. Przejmujące teksty, pełne zadumy i refleksji słowa
Św. Jana Pawła II w interpretacji wykonawców, a zwłaszcza naszego aktora - Mietka
Zająca zdały się przenikać serca i umysły.
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Poniżej przestawiamy aktualny skład
Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu
Głubczyckiego.
Rada Powiatu:
Stanisław Krzaczkowski – Przewodniczący Rady Powiatu
Sławomir Musiał – Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Mieczysław Bedryj
Radosław Gorzko
Dariusz Kaśków
Bogdan Kulik
Józef Kozina
Tadeusz Krupa
Benedykt Pospiszyl
Maria Farasiewicz
Andrzej Wesołowski
Irena Sapa
Tadeusz Głogiewicz
Jolanta Brzeszczak
Stefan Besz
Tadeusz Starczewski
Bartosz Rudziński
Zarząd Powiatu Głubczyckiego:
Józef Kozina – Przewodniczący
Irena Sapa – Z-ca Przewodniczącego
Radosław Gorzko – Członek Zarządu
Benedykt Pospiszyl – Członek Zarządu
Maria Farasiewicz – Członek Zarządu
Redakcja

System Szybkiego
Powiadamiania
Na terenie naszego Powiatu zaczął
funkcjonować tzw. System Szybkiego
Powiadamiania. Jest to system polegający na przekazywaniu krótkich, ważnych
informacji w czasie rzeczywistym. Komunikaty pochodzące w znacznej mierze od
jednostek typu inspekcji i straży są wyświetlane na ekranach umieszczonych w

Mechanik
św. Janowi Pawłowi II

Starostwie Powiatowym oraz w Urzędach
Gmin. System Szybkiego Powiadamiania
jest to przede wszystkim system ostrzegawczy, informujący na bieżąco o różnych zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych. Poza tym za jego pośrednictwem
przekazywane są inne informacje istotne
dla mieszkańców.
n

Stacja Diagnostyczna
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół
Mechanicznych w Głubczycach we
współpracy z pracownikami Stacji Diagnostycznej Pojazdów serdecznie zaprasza mieszkańców Głubczyc i okolic na
bezpłatne sprawdzenie samochodu w
sobotę 31 maja 2014r. od godz. 900 – 1300
będzie można skorzystać z bezpłatnych
usług w zakresie:
l ustawienie świateł,
l pomiar ciśnienia w ogumieniu,
l sprawdzenie poziomu oleju,
l sprawdzenie jakości płynu hamulcowego,

sprawdzenie jakości płynu chłodniczego,
gratisowe uzupełnienie płynu w zbiorniczku spryskiwaczy szyb.
Przypominamy, że Stacja Diagnostyczna Pojazdów działająca przy Zespole
Szkół Mechanicznych w Głubczycach, ul.
Aleja Śląska 2, przeprowadza badania
techniczne samochodów osobowych i
ciężarowych do 3,5 t.
Zapraszamy
Poniedziałek – Piątek godz. 8:00 –
17:00
Sobota – godz. 8:00 – 13:00
l
l

OGŁOSZENIE biura rzeczy znalezionych
Starostwo Powiatowe w Głubczycach informuje o możliwości odzyskania zagubionych rzeczy, jak na przykład: okulary, rowery, telefony itp., które przekazywane
są do naszego Urzędu, do zasobu rzeczy znalezionych. Wystarczy zwrócić się do nas
z pismem zawierającym opis zaginionego przedmiotu i okoliczności jego utraty.
Pomocne w ustaleniu właściciela będą np. posiadane gwarancje, dokumenty potwierdzające nabycie rzeczy, zdjęcia lub inne znaki szczególne opisane we wniosku.
Zachęcamy do korzystania z tej możliwości odzyskania bardzo różnorakich przedmiotów, które są do nas przekazywane.
Wydział Ogólno-Organizacyjny

Starostwo Powiatowe
Bezpieczeństwo to niezwykle istotne zagadnienie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Ważne jest również dla nauczycieli, pracowników szkoły, a także władz oświatowych. Jest to jeden z priorytetów ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej.

Konferencja dla
Nauczycieli
W dniu 28 kwietnia 2014r. w sali konferencyjnej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach,
odbyła się konferencja dla nauczycieli
pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
w szkole”, zorganizowana przez doradców metodycznych. W konferencji wzięli
udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Główne rozważania skupione były na analizie działań
jakie może podjąć szkoła dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia jej uczniów,
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, a przede wszystkim zbudowania klimatu opartego na wzajemnej

partnerskiej współpracy i współdziałaniu
w środowisku lokalnym.
Część merytoryczną konferencji rozpoczęto pytaniem „jaka szkoła jest bezpieczna?”. W odpowiedzi ustalono, że
za bezpieczną szkołę uważa się szkołę
przyjazną, w której uczeń traktowany jest

12 maja w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyła się niecodzienna lekcja języka niemieckiego. Za sprawą nauczycielki – Pani
Aleksandry Pieszak, do szkoły przybył jeden z 5 samochodów programu Deutsch Wagen Tour. Przedstawicielka przedsięwzięcia – Pani Hanna
Krężlewska pragnęła pokazać zebranym jak przez gry i zabawę można
uczyć się języka obcego.

Deutsch Wagen Tour
w „Mechaniku”
Na spotkanie przybyły takie osoby jak:
Pani Maria Farasiewicz - Członek Zarządu
Powiatu, Pani Iwona Klepacka – Wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w
Głubczycach, Pan Andrzej Wesołowski –
Członek Rady Powiatu.
Na początku spotkania dwoje uczniów
z klasy mundurowej przedstawiło prezentację o Salzburgu – mieście Mozarta,
oczywiście po niemiecku. Następnie rozpoczęły się gry i zabawy przygotowane
przez Panią lektor. Młodzież z „Mechanika” uczestniczyła w kilku ciekawych konkurencjach, w których wykorzystywane
było słownictwo niemieckie. Pierwszym
zadaniem było wykonanie układu tanecznego wedle niemieckich „wskazówek”. Była gra w domino, gdzie uczniowie
musieli dopasować nazwy konkurencji
sportowych do obrazków, tak by powstała cała konstrukcja. Nie zabrakło również
zabaw sportowych. Był bieg slalomem
z piłką do określonego celu, w zależności od tego o czym była mowa. Innym
zadaniem było stworzenie „żywego” autobusu, gdzie każdy z uczniów był okre-

śloną częścią pojazdu. Były także zabawy
z chustą integracyjną, takie jak zmiana
miejsc osób z określonymi cechami czy
przerzucanie piłki pomiędzy dwiema
drużynami. Przyszedł również czas na
nieco wysiłku intelektualnego. Pani lektor
zaprosiła uczestników do quizu wiedzy
o Niemczech. Uczniowie podzieleni na
kilka drużyn głosowali za jedną z proponowanych odpowiedzi podnosząc kartę
odpowiedniego koloru. Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy zabaw zostali nagrodzeni
atrakcyjnymi nagrodami.
Program Deutsch Wagen Tour ruszył
24 kwietnia 2009 r. Od tego czasu na
całą Polskę wyruszyło pięć samochodów oznakowanych logo akcji. Lektorzy
przedstawiają szereg nowatorskich rozwiązań, pomagających w nauce języka
niemieckiego. W niecodzienny i niekonwencjonalny sposób przekazywane są
również informacje o Niemczech. Działania Deutsch Wagen Tour przybierają między innymi formę ciekawych gier, zabaw
i konkursów.
Warto dodać, że tego samego dnia
program Deutsch Wagen Tour dotarł również do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach.
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podmiotowo, uczniowie i nauczyciele
czują się dobrze, osiągają sukcesy a nade
wszystko szkoła zapewnia zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe
wszystkim tym, którzy w niej się znajdują.
Następnie nauczyciele zapoznali się z
działaniami podejmowanymi przez MEN
na rzecz edukacji zdrowotnej w szkołach.
Pierwszą część konferencji poprowadził
doradca metodyczny PODN w Głubczycach Wojciech Kuziora. Dalsza część
konferencji poświęcona była bezpieczeństwu uczniów w Internecie. W erze informacji i cyfryzacji pojęcie bezpieczeństwa
odnosimy do zupełnie nowych obszarów,
na które w szkole koniecznie trzeba zwracać baczną uwagę. Dostępność Internetu
jest coraz bardziej powszechna, kontakt
z Internetem zaczyna się w coraz młodszym wieku co sprawia, że liczba uczniów
dotkniętych cyberprzemocą rośnie z
roku na rok. Dlatego warto podjąć działania, przy udziale wielu środowisk działających na rzecz bezpieczeństwa, które
będą miały na uwadze uświadomienie
młodzieży szkolnej zagrożeń płynących

z Internetu. Należy to robić po to, aby
dzieci i młodzież surfując w sieci czuły
się pewnie i z łatwością trafiały na bezpieczne, edukacyjne i dostosowane do
ich wieku treści. Niezbędna jest promocja
wartości, jakie niesie Internet, szczególnie pokoleniu „cyfrowych obywateli”, ale
również bezpiecznego sposobu korzystania z jego zasobów. Tę część konferencji
poprowadził doradca metodyczny PODN
w Głubczycach Ryszard Ratuś. Zaproszeni
policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Głubczycach mówili o tym, że reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych,
gdy w szkole pojawią się alkohol, narkotyki bądź inne substancje psychoaktywne (dopalacze), powinno być natychmiastowe i zgodne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami. Bardzo szczegółowo
opowiedział o problemie narkotyków w
szkołach i pokazał jak rozpoznać daną
substancję psychoaktywną sierż. sztab.
Łukasz Górski. Na koniec konferencji głos
zabrał mł. asp. Roman Borszowski przedstawiając przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności nauczycieli i pracowników szkoły za bezpieczeństwo dzieci i
młodzieży w placówkach oświatowych.
Konkluzja jaka się pojawiła na zakończenie konferencji mówiła, że w sprawach
bezpieczeństwa równie ważny jak przepisy jest zdrowy rozsądek i umiejętność
przewidywania, szczególnie w szkołach
gdzie ilość interakcji społecznych jest tak
wielka…
W. Kuziora

Przedszkolaki na Policji
25 kwietnia bieżącego roku głubczyckich policjantów odwiedziło około 60
dzieci z Przedszkola nr 2. Przedszkolaki
miały okazję zwiedzić komendę, posłuchać na temat pełnionej służby przez dyżurnego jednostki, profosa czy technika
kryminalistyki oraz uzyskać odpowiedzi
na nurtujące je pytania z zakresu pracy
policjanta. Dużym zainteresowaniem
wśród przedszkolaków cieszył się pokaz
umiejętności psów służbowych, radiowo-

zu i sprzętu policyjnego oraz możliwość
odbicia linii papilarnych dłoni.
n

Starosta Głubczycki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
działki Nr 431/1 o powierzchni 0,0600 ha wraz z zabudowaniami położonej we
wsi Dziećmarów.
Działka zabudowana jednorodzinnym, parterowym budynkiem mieszkalnym,
częściowo podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej
40,98 m2, budynek nie zamieszkany od ok. 20 lat, obecnie pozbawiony dostępu do
mediów, nie nadający się do zamieszkania, w bardzo złym stanie technicznym, kwalifikuje się do rozbiórki
Cena wywoławcza: 7000,-zł.
Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, parter, pokój nr 105 lub pod numerem telefonu 77-405 36 84.
Informacja z ZSM
Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach informuje, że 19 maja
odbyły się w naszej szkole Drzwi Otwarte, natomiast 23 maja 2014 r. (piątek) miało
miejsce spotkanie promujące Opolską Kampanię Edukacyjną związaną z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym, którego byliśmy organizatorem od godz.
10–14.00. Były to warsztaty dla młodzieży oraz pokazy techniki jazdy i symulacji zachowań drogowych i reakcji kierowcy będącego pod wpływem alkoholu i środków
odurzających. Podczas spotkania obecni byli: Opolski Kurator Oświaty, sekretarz
WRBRD w Opolu, kapitan KW Policji w Opolu. Zaproszone zostały również szkoły ponadgimnazjalne z powiatu głubczyckiego.
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Starostwo Powiatowe
Tak, tak. To właśnie słowa piosenki Marka Grechuty stały się hasłem przewodnim uroczystej akademii z okazji pożegnania klas maturalnych. A odbyła się ona 25 kwietnia br. o godzinie 12:00 w świetlicy Zespołu Szkół
Mechanicznych w Głubczycach. Żegnający i żegnani. W sumie 62-osobowa grupa odświętnie ubranych abiturientów oraz ich młodsi koledzy z
klas przedmaturalnych.

Tyle było dni…
W pierwszych rzędach zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele.
Najpierw dyrektor Jan Łata zabiera głos,
potem przewodniczący Rady Rodziców
– Andrzej Domerecki składa gratulacje
i życzenia absolwentom. Wreszcie głos
zabierają wychowawcy klas maturalnych.
Po raz ostatni czytają listę obecności, wywołując wychowanków na środek sali, by
wręczyć im świadectwa. Czynią to: Grażyna Chawa (klasa IVA), Elżbieta Śmidoda
(klasa IVBC) oraz w zastępstwie Grażyny
Zaworskiej – Ewa Wyrwalec (klasa IIIik).
Są też świadectwa z wyróżnieniem dla
Eweliny Kabs i Moniki Sabatowicz z „ekonomika” oraz nagrody dla najlepszych
uczniów ufundowane przez Radę Rodziców. Nie brak też listów gratulacyjnych
dla rodziców. Miłe chwile….
Tymczasem prowadzący akademię oddaje mi głos, a ja, nie kryjąc wzruszenia,
przywołuję moich artystów ze szkolnego
teatru TRADYCJA: Monikę Sabatowicz i
Daniela Koguta, którzy zapisali kolejne
karty księgi kulturalnej szkoły, miast a i
regionu. Monika to świetna aktorka i recytatorka, laureatka wojewódzkich konkursów i przeglądów scenicznych. Daniel
zaś to wspaniały akompaniator i kompo-

zytor w duecie z towarzysząca mu zawsze
gitarą. Typ barda. Wiele by tu mówić….
Wespół z dyrektorem i przewodniczącym Rady Rodziców mam przyjemność
ofiarować swym podopiecznym stosowne dyplomy, nagrody książkowe i podziękowania.
Państwo Krystyna i Henryk Sabatowiczowie, obecni na uroczystości , są dumni
z córki nagradzanej na wielu płaszczyznach działalności „Mechanika”. Z radością wręczam im laudację. Od nich też
dowiaduję się, że Monika podjęła decyzję
o „starcie” do szkoły aktorskiej. Jestem
zaskoczona, oszołomiona i… szczęśliwa!
Idzie w ślady Marka Nędzy….
Lecz czas na nagrody od władz samorządowych. Tak więc w imieniu burmistrza – Jana Krówki moi młodzi przyjaciele otrzymują upominki i dyplomy z
rąk wiceburmistrza – Kazimierza Bedryja,
który nie szczędzi pod ich adresem ciepłych słów. Mnie również jest miło, gdy
podziękowania i symboliczny upominek
kieruje do mojej osoby. Kolejne podziękowania do w/w stosuje starosta Józef
Kozina, którego reprezentuje kierownik
Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa
Powiatowego – Tomasz Seń. Jest także

Zbigniew Ziółko – dyrektor MOK i radny
sejmiku wojewódzkiego, który dziękuje
młodym artystom za zaangażowanie w
życie kulturalne Głubczyc i środowiska.
Wręcza dyplomy uznania. Niezwykłe
chwile, wspomnienia, kwiaty ….
Pora nagrodzić sportowców, co jest w
gestii wuefisty i trenera – Marka Malewicza i wicedyrektor Ilony Klepackiej. I pojawia się niemała liczba zasłużonych w tej
dziedzinie, by odebrać wymowne statuetki. Są wśród nich miłośnicy piłki nożnej,
siatkarze, koszykarze i inni. Gratulacjom
nie ma wręcz końca!
Trzeba też podziękować absolwentom
– dawcom krwi. Wywołani przez panią
prezes Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Głubczycach – Elżbietę
Kubal – pojawiają się uczestnicy akcji
„Młoda Krew”. Dość liczna grupa młodzieży traktująca krwiodawstwo jako swoiste
posłannictwo. Uhonorowani pamiątko-

wymi dyplomami wdzięczności stają się
niejako bohaterami. A są to: Michał Matiaszek, Sebastian Giermala, Piotr Hury,
Marcin Malec, Mateusz Wawrów, Kamil
Wolf, Piotr Pelczarski, Monika Sabatowicz
i Damian Podraza.
Do mównicy podchodzi Ela Śmidoda
– opiekun samorządu szkolnego. I ona
chce wyróżnić i nagrodzić maturzystów
zaangażowanych w działalność samorządu jak i wolontariatu. Jeszcze tylko
upominki od młodszych kolegów i czas
na program artystyczny przygotowany
przez klasy przedmaturalne i ich wychowawców, czyli: Anetę Bykowską, Urszulę
Chawę i Agnieszkę Korczyńską. Zabawna
scenka z życia szkoły i parafraza znanych
przebojów to duża porcja humoru.
Na zakończenie niespodzianka! Prezentacja multimedialna z maturzystami
w roli głównej. „Tyle było dni…”
Maria Farasiewicz

Rozpoczął się okres wiosenny. Na drogach pojawiła się większa liczba pieszych i miłośników jednośladów. Dlatego też głubczyccy policjanci apelują do niechronionych uczestników ruchu drogowego, by zadbali o własne
bezpieczeństwo.

Prewencja
Festiwal Kultury
Powiatowej
W dniach 25.04–27.05 odbył się XIV
Festiwal Kultury Powiatowej BABORÓW
2014. Organizatorami imprezy były Starostwo Powiatowe w Głubczycach oraz
Gmina Baborów. W ramach festiwalu odbyły się liczne konkursy artystyczne (np.
plastyczny, teatralny). Więcej szczegółów
z przebiegu imprezy podamy w kolejnym
numerze naszego biuletynu.
n
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Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, a więc piesi, rowerzyści i motorowerzyści narażeni są na poważniejsze
obrażenia, niż biorący udział w zdarzeniach kierowcy samochodów. Wraz z rozpoczynającym się okresem wiosennym
na drodze pojawia się znacznie większa
liczba pieszych i miłośników jednośladów. Głubczyccy policjanci apelują zatem: zadbajmy o własne bezpieczeństwo.
Pamiętajmy, aby po drodze poruszać się
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz, by być widocznym dla innych
uczestników ruchu. W tym celu nośmy
elementy odblaskowe, a jednoślady wyposażmy w niezbędne oświetlenie.
Pamiętajmy, że tylko dzięki odpowiedzialnym zachowaniom na drodze możemy zapobiec wielu zdarzeniom lub przynajmniej zminimalizować ich skutki.
Przypominamy, iż zgodnie z przepisami:
1. Pieszy jest zobowiązany korzystać z
chodnika lub drogi dla pieszych, a w

razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie
ma pobocza lub nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni,
pod warunkiem zajmowania miejsca
jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania
miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni zobowiązany jest iść lewą stroną drogi.
3. Piesi idący jezdnią zobowiązani są iść
jeden za drugim. W przypadku małego
ruchu i dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.
4. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające
się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązane używać elementów odblaskowych
w taki sposób, aby być widocznym dla
innych uczestników ruchu.
n

Starostwo Powiatowe
W Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej otwarta została nowa wystawa z okazji 160 - lecia Straży Pożarnej w Głubczycach. Jest to najstarsza
straż pożarna na Górnym Śląsku (1854-2014). Wernisaż odbył się 10 maja
- w dniu obchodów święta strażaków, a całą wystawę możemy oglądać
jeszcze do 18 lipca.

Wystawa – 160 lat
Straży Pożarnej
Zebrane eksponaty pochodzą zarówno ze zbiorów własnych Muzeum jak i z
zasobów Państwowej Straży Pożarnej i
Ochotniczej Straży Pożarnej. Znajdują
się wśród nich zarówno części garderoby strażackiej jak i wykorzystywane
sprzęty. Wśród zebranych eksponatów
podziwiać można wiele hełmów strażackich, pochodzących z różnych lat czy
też pasów strażackich. Na wystawie nie
mogło zabraknąć także toporków czy
trąbek sygnałówek, będących swoistym
symbolem strażaków. Wśród pozostałych
eksponatów znajduję się również przepiękny sztandar i akt jego poświęcenia.
Duże wrażenie robi lampa z sikawki konnej, pompa ssąco-tłocząca czy też wąż
tłoczny W75.
Innymi drobniejszymi eksponatami
są na przykład liczne prądnice, rozdzielacze i zbieracze wody, łączniki do węży
strażackich, syrena sygnałowa samochodowa czy też stojak hydrantowy i pływak
metalowy. Dodatkowo w gablocie można
podziwiać piękne odznaczenia, dyplomy
i orzełki do czapki strażackiej. Kolejnymi
atrakcjami wystawy są liczne książki o
tematyce „strażackiej”, a także Księgi Pamiątkowe.
Na ścianach Muzeum umieszczone
zostały liczne fotografie przedstawiające

dzieje straży pożarnej na przestrzeni lat.
Ponadto znajdują się tam wielkie plansze historycznej. To z nich dowiadujemy
się, że Święty Florian – patron strażaków

przedstawiają również szereg dat odnoszących się do wielkich pożarów na ziemi
głubczyckiej (poczynając od roku 1231 aż
do roku 1854), co wpłynęło na powołanie
ochotniczej straży pożarnej. Dodatkowo
podane są lata powołania straży pożarnych w pobliskich miejscowościach, które poszły śladem Głubczyc.
Redakcja

jest też historycznym patronem Głubczyc. Jest on najczęściej przedstawiany
jako gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem. Zdarza się, że w ręku trzyma
chorągiew, a jego atrybutami są: kamień
młyński u szyi, kolczuga, a także krzyż,
czerwony i biały, miecz, płonący dom,
palma męczeńska, orzeł, tarcza, zbroja.
Wizerunkowi świętego Floriana często

W dniu 30 kwietnia, w naszej komendzie doszło do rzadkiego ale bardzo
miłego i wzruszającego wydarzenia. Po długim leczeniu i rehabilitacji odwiedził nas Pan Waldemar, by podziękować strażakom za uratowanie mu
życia, po tym jak w wypadku samochodowym został uwięziony wewnątrz
swojego Volkswagena.

Tragedia na drodze
i szczęśliwy finał
W dniu 30 kwietnia, w naszej komendzie doszło do rzadkiego ale bardzo miłego i wzruszającego wydarzenia. Po długim leczeniu i rehabilitacji odwiedził nas
Pan Waldemar, by podziękować strażakom za uratowanie mu życia, po tym jak
w wypadku samochodowym został uwięziony wewnątrz swojego Volkswagena.
Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 19
maja 2012 r. około godz. 11:30. Po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku dwóch samochodów Mercedes Vito oraz VW Golf,
do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 419 w okolicy miejscowości Nowa
Cerekwia, dyżurny stanowiska kierowania natychmiast zadysponował na miejsce zastępy straży pożarnej. W wyniku
zderzenia poszkoowane zostały 3 osoby
w tym jedno dziecko. Kierowcę Volkswagena strażacy musieli uwalniać z zakleszczonego pojazdu używając specjalistycz-

towarzyszy też wezwanie: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. W topografii miasta znajdziemy kilka podobizn patrona
strażaków (malowidło przy klasztorze
franciszkańskim, ołtarz boczny w kościele parafialnym oraz medalion znajdujący
się na kamienicy przy ulicy Sobieskiego),
choć niektóre z nich dziś już nie istnieją
(figura znajdująca się na roku domu przy
ulicy Klasztornej i Moniuszki, obraz w
klatce schodowej przy ulicy Krętej, obraz
z kościoła w Równym). Na planszach historycznych zawarte są liczne ważne daty
z dziejów Straży Pożarnej na ziemi głubczyckiej. To tu znajdziemy informację, że
w roku 1854 została powołana pierwsza
ochotnicza straż pożarna w Głubczycach,
a stało się to za
sprawą ówczesnego burmistrza
– Adonisa Stephana. Plansze

nych narzędzi hydraulicznych. Kierowca
ten z miejsca wypadku został zabrany
śmigłowcem, natomiast pozostałe dwie
poszkodowane osoby, po zaopatrzeniu
przez zespół ratownictwa medycznego

Dodatkowe patrole
Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach - insp. Joanna Paruszewska oraz
Burmistrz Głubczyc - Jan Krówka w miniony wtorek( 6 maja) podpisali porozumienie o przekazaniu środków finansowych
w wysokości 10 tysięcy złotych na dodatkowe służby policyjne. Funkcjonariusze
przewieziono do szpitala karetką. Na czas
prowadzonych działań
ratowniczych ruch na
drodze był całkowicie
wstrzymany.

pełnić będą służbę w patrolach pieszych
i zmotoryzowanych na terenie Miasta i
Gminy Głubczyce między innymi w miejscach, w których najczęściej dochodzi do
wykroczeń i przestępstw uznawanych za
szczególnie uciążliwe dla mieszkańców.
n

Dzisiejszy
dzień
mężczyzna wybrał nie
przypadkowo, gdyż to
właśnie strażacy z dzisiejszej zmiany służbowej brali udział w akcji
ratowniczej 19 maja
2012r. Na chwilę wspomnienia znów odżyły.
Pan Waldemar dziękując strażakom za uratowane życie podkreślił, że tylko
dzięki szybkiej i profesjonalnej akcji może się dzisiaj
cieszyć pełną sprawnością. Na koniec koleżeńskiego
spotkania nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia.
Strażacy za swoje często heroiczne czyny nie
oczekują specjalnych wyróżnień, po prostu, robią to,
co potrafią najlepiej i z pełnym zaangażowaniem. Z
pewnością chcą wiedzieć, że ich trud jest doceniany
i takie chwile jak opisana, dają świadectwo „dobrze
wykonanej roboty” na służbie.
mł. bryg. Wojciech Semeniuk
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Gmina Głubczyce
Tegoroczne obchody 10-lecia w Unii Europejskiej uczczone były w niezwykle barwny sposób. Z tej okazji w dniach 1 - 3 maja 2014 odbył się cykl
imprez pod nazwą „Opolskie Kwitnące Muzycznie”. Organizatorami tego
przedsięwzięcia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
Urząd Miejski w Głubczycach, Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach,
Gimnazjum nr 1 w Głubczycach oraz Komenda Hufca ZHP w Głubczycach.
Imprezy miały charakter artystyczny i patriotyczny.

Opolskie Kwitnące
Muzycznie
1 maja o godzinie 15:00 w amfiteatrze
miejskim w Głubczycach zaprezentowała się barwna orkiestra dęta OZI BRASS
ze Zdzieszowic. Na scenie zabrzmiało 10
instrumentów: trąbki, puzon, saksofon,

klarnet, perkusja. Następnie o godzinie
17:00 wystąpił zespół JGL z małej, malowniczej miejscowości Leśna. Grupa zaprezentowała się w przebojach zespołu
Dżem, takich jak: „Wehikuł czasu”, „List do
M.”, „Jak Malowany Ptak”.
Kolejny dzień – 2 maja rozpoczął się
festynem rodzinnym pod nazwą „Tacy
Sami”, zorganizowanym przy Gimnazjum
nr 1 w Głubczycach w godzinach 09:00 –
13:00. W ramach festynu zaprezentowały
się dzieci i młodzież. Po południu uroczystości znów przeniosły się do amfiteatru
miejskiego w Głubczycach. Tego dnia
odbyły się dwa wspaniałe koncerty. 0 godzinie 16:00 znane polskie przeboje wykonał lokalny zespół – „Głubczyckie Dinozaury”. Następnie na scenie pojawiła się
znakomita i doceniana artystka – Anna
Żebrowska, w muzycznych wspomnieniach Anny Jantar. Wokalistka w barwny
i urokliwy sposób wykonała przeboje takie jak: „Moje jedyne marzenie”, „Jambo-

laya”, „Przetańczyć z tobą chcę całą noc”.
Kolejnego dnia obchodziliśmy Święto
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tej to
okazji o godzinie 11:00 odbyła się uroczysta msza święta w kościele parafialnym
w Głubczycach. Dalsza część obchodów
rocznicowych miała miejsce pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego. Uroczystość rozpoczęła się uroczystym pochodem, przy

akompaniamencie orkiestry dętej oraz
odśpiewaniem hymnu państwowego i
została poprowadzona przez komendanta Ryszarda Kańtocha. Na apel przybyli
między innymi:
Jan Krówka – Burmistrz Głubczyc,
Irena Sapa – Wicestarosta Głubczycki,
Stanisław Krzaczkowski – Przewodniczący Rady Powiatu,
Maria Farasiewicz – Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu,
Zbigniew Ziółko – Radny Sejmiku Wojewódzkiego,

Spotkanie kwartalne
sołtysów
Spotkanie sołtysów Gminy Głubczyce,
w dniu 23 kwietnia 2014 r
Porządek posiedzenia:
1. Zagadnienia z zakresu funkcjonowania
Sołectw i działań Sołtysów - wystąpienia Sołtysów
2. Integrowana ochrona Roślin - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa O/Gł-ce - Kierownik B. Górecki
3. Pszczelarstwo na terenie Gminy Głubczyce - zabiegi ochrony roślin ich
wpływ na środowisko i pszczoły - Koło
Pszczelarzy w Głubczycach Prezes
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Edward Wołoszyn
4. Ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie
chorób zakaźnych - Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Głubczycach Marek Szaciło-Kosowski
5. Płatności bezpośrednie dla rolników opracowanie i składanie wniosków na
2014r. - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe
w Głubczycach
6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ocenie Izby Rolniczej Izba Rolnicza w
Opolu - Mieczysław Myśliwy
n

Adam Krupa – Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu,
Piotr Soczyński – Prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
Anita Juhno i Tadeusz Ciechanowski –
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Głubczycach oraz inni przedstawiciele
samorządowi,
Ireneusz Węgrzyn – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,
Wojciech Semeniuk - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej,
oraz przedstawiciele rzemiosła, związków kombatanckich, dyrektorzy szkół,
prezesi firm i instytucji, druhowie, poczty sztandarowe. Pan Jan Krówka przybliżył ważniejsze zapisy Konstytucji 3 Maja
i wskazał na nadzieje jakie ona niosła ze
sobą. Konstytucja ta z roku 1791 była
pierwszą ustawą zasadniczą w Europie
i drugą na świecie, po Stanach Zjednoczonych. Następnie harcerze przestawili
program recytatorsko – muzyczny doty-

czący okoliczności uchwalenia konstytucji i historii Polski tego okresu. Wkrótce
potem zebrani przedstawiciele złożyli
kwiaty pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego po czym odśpiewano „Rotę”. Również
tego dnia nie zabrakło atrakcji muzycznych. Na scenie amfiteatru miejskiego w
Głubczycach koncertowały dwa zespoły:
Sweet Band z Poznania oraz Latające Talerze z Krakowa. Pierwszy z nich to grupa
młodych osób, wykonujących przeboje
Festiwalu Opolskiego, jak na przykład:
„Wielka Woda”, „Domy z betonu”. Zespół
Latające Talerze to Laureat Festiwalu Coverów. Na głubczyckiej scenie doskonale
zaprezentował się z repertuarze Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Wykonane
zostały takie utwory jak: „Biała flaga”, „Mamona”, „Telefony”, „Nie pytaj mnie o Polskę” i inne. Wszystkie koncerty w ramach
festiwalu Opolskie Kwitnące Muzycznie
zorganizowano w amfiteatrze miejskim
w Głubczycach, a prowadzącą była Pani
Monika Komarnicka.
Redakcja

X Gminny Przegląd
Teatrzyków
Już po raz 10 Przedszkole nr
3 w Głubczycach było organizatorem X Gminnego Przeglądu
Przedszkolaków, który odbył się
dnia 10.04.2014 roku w Miejskim Ośrodku Kultury na dużej
scenie.
Z racji jubileuszu przeglądu,
otwarcia dokonała Dyrektor
Przedszkola nr 3 – Małgorzata
Kunicka, z Burmistrzem Głubczyc – Janem Krówka, który
uświetnił swoją osobą nasz
przegląd.
W przeglądzie wzięły udział 4 zespoły:
Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 1 oraz zespół przedszkolny przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Gołuszowicach.
Jako pierwsi wystąpili gospodarze: zespół „Pszczółki” z Przedszkola nr 3, który
zaprezentował montaż słowno-muzyczny „Biesiada polska”. Zespół „Kubusie Puchatki” z Przedszkola nr 2 w kowbojskim
stylu zaprezentował tańce „Polka Country”. W świąteczno – wielkanocny nastrój
wprowadził nas zespół „Smerfy” z Przedszkola nr 1. Tanecznym krokiem zamknął
nasz przegląd zespół z Gołuszowic.
W naszym przeglądzie nie ma prze-

granych. Każdy zespół w ocenie profesjonalnego jury w składzie p. Agata Kopyto
– pracownik Państwowej Szkoły Muzycznej, p. Renata Kędzierska – pracownik Biblioteki Miejskiej oraz p. Józef Kaniowski
– kierownik do spraw artystycznych przy
MOKu, został nagrodzony dyplomem i
upominkiem przygotowanym przez organizatorów.
My jako organizatorzy jesteśmy bardzo
zadowoleni z organizacji i całego przebiegu przeglądu. Dziękujemy wszystkim
nauczycielom za przygotowanie dzieci i
zapraszamy za rok.
Aldona Grzywna,
Bogumiła Krówka

Gmina Głubczyce
Mistrzostwa Województwa Opolskiego Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej na stałe wpisały
się do kalendarza imprez sportowych, organizowanych w naszym województwie. Patronem honorowym imprezy był Pan Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego

Puchar Marszałka Województwa
Opolskiego trafił do Głubczyc
W 2014 roku już po raz jedenasty, reprezentacje złożone z pracowników samorządowych i ich przyjaciół walczyły o
tytuł mistrza województwa opolskiego w
halowej piłce nożnej.
Uczestnikami turnieju mogli być radni, pracownicy samorządowi, kierownicy
jednostek podległych gminie. Regulamin dopuszczał w drużynie co najwyżej
12 osób, w tym udział dwóch przyjaciół
samorządowców, ale będących w wieku
co najmniej 40 lat. Drużyny mogły być
łączone, czyli składać się z pracowników
np. z dwóch gmin lub dwóch dowolnych
instytucji samorządowych.
Tegoroczną edycję mistrzostw organizatorzy przeprowadzili w cyklu trzech
turniejów, które odbyły się w następujących miastach: w Głubczycach, Niemodlinie i Kluczborku. Inicjatywa zorganizowania cyklu turniejów „Gran Prix” spotkała
się z aprobatą Samorządowców.
W turniejach XI Mistrzostw Województwa Opolskiego Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej wystąpiło łącznie 14 drużyn z województwa
opolskiego.
Do rywalizacji o Puchar Marszałka
Województwa Opolskiego stanęły następujące drużyny: Urząd Marszałkowski
Opole, Starostwo Powiatowe Prudnik,
Starostwo Powiatowe Kędzierzyn - Koźle, Urząd Miejski w Kluczborku, Urząd
Miejski Niemodlinie, Urząd Miejski w
Głogówku, Urząd Miejski Strzelce Opolskie, Urząd Miejski Lewin Brzeski, Urząd
Miejski Grodków, Urząd Miejski Tułowice,
Urząd Miasta Opola, Gmina Olszanka oraz
Urząd Miejski w Głubczycach. Gościnnie
na zaproszenie Marszałka Województwa
Opolskiego w turnieju udział wzięła także drużyna Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
Wszystkie statystyki dot. punktacji
przejął na siebie i prowadził Urząd Marszałkowski. W poszczególnych edycjach
turnieju kolejność przedstawiała się następująco:
W Głubczyckim turnieju rozegranym
25 stycznia 2014 roku w hali ZOKiS-u
pierwsze miejsce zdobyła drużyna gospodarzy wygrywając w finale z Urzędem
Marszałkowskim 3:0. Trzecie miejsce Powiat Prudnicki, 4 miejsce Urząd Miejski
Kluczbork, 5 miejsce Urząd Miejski Lewin
Brzeski, 6 miejsce Starostwo Powiatowe
Kędzierzyn Koźle, 7 miejsce Urząd Gminy Olszanka, 8 miejsce Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, 9 miejsce Urząd Miejski Głogówek, 10 miejsce
Urząd Miasta Opola
Druga edycja odbyła się dnia 15 lutego 2014 roku w Niemodlinie w hali OSiR.
Na starcie stanęło 11 drużyn.
Tym razem w finale spotkały się drużyny Starostwa Prudnik z Urzędem Miejskim Głubczyce. Po bardzo zaciętej walce
wygrała wynikiem dwa do zera ekipa z
Głubczyc i tym samym zdobyła Puchar

za I miejsce w Niemodlińskim Turnieju z
cyklu XI Mistrzostw Województwa Opolskiego. Kolejność pozostałych drużyn:
3 miejsce wywalczyła drużyna Urzędu
Marszałkowskiego (nasz zespół pokonał
3:2 drużynę Urzędu Marszałkowskiego),
4 miejsce Urząd Miejski z Kluczborka.
Niespodziankę sprawiła sympatyczna
drużyna z Gminy Olszanka zajmując piąte miejsce, wyprzedzając między innymi
takie ekipy jak Starostwo Kędzierzyn
-Koźle, Urząd Miejski Grodków, OCRM czy
Urząd Miasta Opola, który podobnie jak
w turnieju głubczyckim był dopiero na 10
miejscu. Dodam, że gospodarz turnieju
Niemodlin zajął 7 miejsce.
W niedzielę 23 marca 2014 roku w Kluczborku odbył się ostatni z cyklu trzech
turniejów XI Mistrzostw Województwa
Opolskiego Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej. W turnieju
uczestniczyło 10 drużyn. Na zawody nie
dojechała drużyna z Paczkowa.
Przed rozpoczęciem turnieju w Kluczborku, po dwóch edycjach w punktacji
zespołowej prowadzi drużyna z Głubczyc
z ilością 50 punktów przed Urzędem Marszałkowskim i Powiatem Prudnickim po
33 punkty i Kluczborkiem 24 punkty.
Regulamin został opracowany w taki
sposób, że w ostatnim turnieju drużyny
zdobywają podwójną ilość punktów. Za I
miejsce było 25 punktów a teraz można
zdobyć aż 50 punktów, za II miejsce było
18 punktów a teraz 36 punktów. Natomiast za III miejsce było 15 punktów a
teraz jest do uzyskania 30 punktów. Taki
sposób punktowania mobilizuje zespoły
do zajęcia jak najkorzystniejszego miejsca w ostatnim cyklu turnieju. Dlatego
rywalizacja drużyn w Kluczborku była
emocjonująca i stała na dobrym poziomie sportowym.
W pierwszej czwórce tych rozgry-

wek znalazły się drużyny, które mogły
zdobyć Puchar Marszałka. W pierwszym
półfinale zespół z Głubczyc zmierzył się
z Powiatem Prudnik. Po zaciętym meczu
wynik brzmiał zero do zera i sędzia zarządził serię rzutów karnych. Lepszym
ich wykonawcą okazała się nasza ekipa
wygrywając 2:0. Awans do finału zapewnił drużynie z Głubczyc zajęcie I miejsca
w XI Mistrzostwach Województwa Opolskiego. W drugim półfinale po zaciętym i
wyrównanym meczu zespół Urzędu Marszałkowskiego pokonał 3 do 1 w rzutach
karnych Starostwo Kędzierzyn-Koźle.
Mecz o trzecie miejsce zakończył się
wynikiem 1 do 0 dla Starostwa Prudnik.
Drużyna z Kędzierzyna -Koźla straciła
bramkę na 5 sekund przed końcem meczu.
W wielkim finale zespół z Głubczyc
uległ Urzędowi Marszałkowskiemu 0:3.

Drużyna z Opola zrewanżowała się za
porażkę doznaną w Głubczycach w takim
samym rozmiarze.
Kolejność miejsc w turnieju kluczborskim: 1. Urząd Marszałkowski, 2. Urząd
Miejski Głubczyce, 3. Starostwo Prudnik
4. Starostwo Kędzierzyn-Koźle, 5. Urząd
Miejski Kluczbork 6. Urząd Miejski Niemodlin, 7. Urząd Miejski Głogówek, 8.
Gmina Olszanka, 9. rząd Miejski Strzelce
Opolskie, 10. OCRM.
Najlepszym bramkarzem tego turnieju wybrany został Krzysztof Fedorowicz, a
zawodnikiem Andrzej Brzezina z Urzędu
Marszałkowskiego. Królem strzelców został Łukasz Scholz z Prudnika.
Klasyfikacja końcowa po 3 turniejach:
I
miejsce Urząd Miejski Głubczyce 86 pkt.
II. Urząd Marszałkowski - 83 pkt.
III. Starostwo Prudnik - 63 pkt.
IV. Urząd Miejski Kluczbork - 54 pkt.
V. Starostwo Powiatowe Kędzierzyn
-Koźle - 40 pkt.
VI. Gmina Olszanka - 24 pkt.
VII. Urząd Miejski Niemodlin - 22 pkt.
VIII. Urząd Miejski Głogówek - 14 pkt.
IX. OCRM - 10 pkt.
X. Urząd Miejski Strzelce Opolskie i
Miasto Opole po 4 pkt.
Puchar przechodni Marszałka Województwa Opolskiego XI Mistrzostw Województwa Opolskiego Pracowników
Samorządowych w Halowej Piłki Nożnej
za 2014 roku odebrał w Kluczborku z rąk
Andrzeja Buły Pan Przewodniczący Rady
Miejskiej – Kazimierz Naumczyk.
Każda impreza była dla nas doskonałą
okazją do zweryfikowania swoich umiejętności sportowych, ale przede wszystkim możliwością spotkania się, wymiany
doświadczeń i nawiązania nowych przyjaźni.
Tego typu sportowe spotkania zawsze
były i pozostaną najprostszą i najsympatyczniejszą formą porozumiewania się ludzi, w tym przypadku samorządowców i
ich przyjaciół.
Drużynę z Głubczyc reprezentowali:
Krzysztof Fedorowicz, Tomasz Serafin,
Adam Buchaniec., Jacek Naróg , Maciej
Nowak, Stanisław Wysoczański, Kamil
Wysoczański, Jan Śnieżek, Tomasz Kotwica, Marian Piliszański, Wiesław Frydryk,
Wiesław Graboń , Dariusz Macedoński,
Marek Zagrobelny.
n

Baza logistyczna
W dniu 28 kwietnia z inicjatywy dowódcy mł. insp. ZS Grzegorza Tobasińskiego Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej
3009 Głubczyce im. płk Stanisława Glińskiego uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych i przeprowadzonych w 4
Regionalnej Bazie Logistycznej we Wrocławiu. Głubczyccy strzelcy pod okiem
instruktorów z jednostki wojskowej
Miejsca Stałego Składowania w Polskiej
Nowej Wsi mogli zapoznać się z celem i
zadani Bazy Logistycznej oraz Miejsca
Stałego Składowania (jedyna tego typu
jednostka wojskowa nie tylko w Polsce,
ale i w Europie).
Ponadto głubczyckich strzelców zapoznano ze sprzętem ciężkim Wojsk Lądo-

wych, min. czołgiem, bojowym wozem
piechoty, działem samobieżnym a także
z samobieżnym sprzętem technicznym.
Tego typu zajęcia weszły na stałe w kalendarium zajęć głubczyckich strzelców.
n
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Gmina Głubczyce
Na zaproszenie prezesa zarządu Stowarzyszenia Pancerny „Skorpion” w
Opolu w dniu 10.05.2014 strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009 Głubczyce
im. płk Stanisława Glińskiego ZS STRZELEC OSW, uczcili 70 rocznicę bitwy
pod Monte Cassino.

70 rocznica bitwy pod
Monte Casino

Czy z wiatrem historii przeminęło to wszystko, co nazywamy Kresami? –
nad tym zastanawiali się Kresowiacy zgromadzeni na trzecim spotkaniu
kresowym dn. 29 .04.2014r o godz. 18:00 w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki w Ratuszu.

Echa Kresów - spotkanie

Ten dawny, piękny świat, który pokolenie 40+ pamięta z relacji swoich rodziców i dziadków, pokolenie 16+ ,czyli
uczniowie ZSM w Głubczycach z klas
mundurowych i technikum ekonomicznego, przedstawiło w programie przygotowanym przez nauczycielkę Krystynę Koziarę.
Historia Kresów przeplatana patriotycznymi wierszami Władysława Bełzy,
fragmentami filmów o Lwowie, cmentarzu Łyczakowskim, a także opowieść
Krystyny Koziary, która wskrzesiła daw-

ną mowę kresową i cząstkę obyczajów
kresowych, wywołały u publiczności
wspomnienia ze swojego dzieciństwa,
bo przecież niejeden z nich pamiętał te
zwroty, wypowiadane przez swoich ojców, dziadków , często i dziś używanych
w kresowych rodzinach.
W drugiej części spotkania głos zabrał
Ryszard Brzeziński, wygłaszając prelekcję
na temat Tatarów Krymskich. Prelekcja ta
połączona była z prezentacją multimedialną.
Redakcja

Gdy ucichły wystrzały salwy honorowej oddanej przez żołnierzy 10 Brygady
Logistycznej, zebrani złożyli wiązanki
kwiatów przed tablicą upamiętniającą
żołnierzy poległych na wzgórzu Monte
Cassino. Na zakończenie uroczystości
muzycy z Bytomia odegrali wiązankę
pieśni patriotycznych. Głębokie wzruszenie wśród weteranów wywołała melodia
piosenki „Czerwone maki spod Monte
Cassino”.
Pamięć o tej krwawej bitwie jest mocno obecna w Opolu, gdzie funkcjonuje Stowarzyszenie „Pancerny Skorpion”.
Gromadzi ono byłych żołnierzy 4 Pułku
Pancernego Skorpion, który brał udział
w bitwie pod Monte Cassino oraz żołnierzy V Brygady Pancernej Skorpion, która
odziedziczyła jego tradycje.
Obchody rozpoczęły się już o poranku,
w kościele Błogosławionego Czesława
od mszy świętej, w intencji poległych
we Włoszech żołnierzy, którą celebrował były kapelan V Brygady Pancernej
Skorpion, ksiądz podpułkownik rezerwy
Henryk Kaczmarek. Na mszy obecny był
jeden z ostatnich żyjących uczestników
wydarzeń z 1944 roku, pułkownik Edward
Głowacki, służący wówczas w 4 Pułku
Pancernym Skorpion.
Z kościoła żołnierze i weterani udali się
na cmentarz komunalny Opole – Półwieś,
gdzie spoczywa pułkownik Stanisław
Gliński, pierwszy dowódca 4 Pułku Pancernego Skorpion. Przed grobem posterunek honorowy wystawili żołnierze z ba-

n

Rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja jest bardzo ważnym świętem
państwowym. Przypominanie tych istotnych, lecz odległych wydarzeń
jest obowiązkiem nas dorosłych, aby młode pokolenie rosło, pamiętając
o swojej przeszłości i tradycji.

Mam biało-czerwone
serce
Uczniowie gimnazjum w Pietrowicach przygotowali dla całej społeczności
szkolnej uroczystą akademię, która była
lekcją historii dla małych przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej i kolegów z gimnazjum. Bardzo trudno jest
skupić uwagę młodych ludzi na tak trudnym i poważnym temacie, dlatego artyści
używali różnych środków przekazu, aby
zainteresować odbiorców.
Oprócz pięknej recytacji wierszy, usłyszano słowa piosenki Marka Grechuty
”Ojczyzna”, niezwykły tekst o Polsce
Andrzeja Rosiewicza w utworze „ Pytasz
mnie” czy „Rotę” Marii Konopnickiej, która
niezmiennie wzrusza. Odegrano również
scenkę przedstawiającą rozbiory Polski,
kiedy zagrożona jest suwerenność wol-
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talionu dowodzenia i zabezpieczenia 10
Brygady Logistycznej, harcerze i Strzelcy
z Głubczyc. Podpułkownik Zbigniew Koziarz, prezes Stowarzyszenia „Pancerny
Skorpion” przypomniał sylwetkę, szlak
bojowy oraz dokonania pierwszego dowódcy 4 Pułku. Następnie zebrani uczcili
pamięć swojego pierwszego dowódcy
minutą ciszy i złożyli kwiaty na jego grobie.
Gdy ucichły wystrzały salwy honorowej oddanej przez żołnierzy 10 Brygady
Logistycznej, zebrani złożyli wiązanki
kwiatów przed tablicą upamiętniającą
żołnierzy poległych na wzgórzu Monte
Cassino. Na zakończenie uroczystości
muzycy z Bytomia odegrali wiązankę
pieśni patriotycznych. Głębokie wzruszenie wśród weteranów wywołała melodia
piosenki „Czerwone maki spod Monte
Cassino”.
Głubczycka jednostka strzelecka nosi
imię pułkownika Stanisław Glińskiego i
na stałe współpracuje ze Stowarzyszeniem Pancerny Skorpion”

nego kraju, co było niezwykle symboliczne , biorąc pod uwagę obecną sytuację
na Ukrainie. Gimnazjaliści zatańczyli pięknie Poloneza , prezentując się wspaniale
w tym uroczystym tańcu. Podsumowaniem całego występu był utwór „Mam
biało- czerwone serce”, który ukazywał
że współczesny młody Polak może być
patriotą, może pamiętać o swojej historii , rapując te ważne słowa: „Mam białoczerwone serce, nikt mi tego nie zabierze
, po polsku myślę (…)”.
To nieprawda , że młodzież nie potrafi
kochać Ojczyzny, należy tylko znaleźć odpowiednią drogę do jej serca, aby z obojętnego stało się biało – czerwone. Udało się to w Zespole Szkół w Pietrowicach.
Izabela Rostowska

Gmina Głubczyce
W nocy z 8 na 9 maja 1945 roku w zakończyła się II wojna światowa. W tym
roku mija już 69 lat od tej daty. Z tej okazji 9 maja 2014 roku pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach zorganizowany został uroczysty
apel, na który przybyli goście, druhny, druhowie, młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dodatkowo obchody te były poświęcone
95 rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej
Polskiej.

Dzień Zwycięstwa
Uroczystość poprowadził Ryszard Kańtoch, komendant hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach. Wśród
przybyłych gości znaleźli się: Jan Krówka
– Burmistrz Głubczyc, Kazimierz Bedryj
– Zastępca Burmistrza Głubczyc, Józef

dów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej
jest otwarty na wszystkich żołnierzy, którzy ponieśli ofiarę dla odkupienia naszej
ojczyzny. Dodatkowo od lat 70 XX wieku
jednakowo jak inwalidzi wojenni traktowane są także osoby represjonowane:

Kozina – Starosta Głubczycki, Tadeusz
Schmidt – Sekretarz Powiatu, Maria Farasiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Zbigniew Ziółko – Radny Sejmiku
Wojewódzkiego, Wiesław Kopecki - Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Głubczycach, Joanna Paruszewska – Komendant Powiatowy Policji, Mirosław Ligenza – Dyrektor Zakładu
Karnego w Głubczycach, przedstawiciele
kombatantów i Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej, a także
dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie
oraz harcerze. Uroczystość była uczczeniem pamięci tych, którzy oddali swe życie na wolność naszego narodu.
Pani Amelia Mamczak – Prezes Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej
Polskiej opowiedziała o działaniu organizacji, powstałej 19 kwietnia 1919 roku.
Związek obejmował wszystkich żołnierzy
zranionych, kontuzjowanych, walczących
na różnych frontach I wojny światowej.
Jest to najstarsza polska organizacja
kombatancka i jedna z trzech w skali
światowej. Za najważniejszy cel Związek
postawił sobie wywalczenie należytych
praw moralnych i prawnych względem
inwalidów wojennych. Organizacja działała nieprzerwanie do 1940 roku, gdy
przeniosła się w podziemia i brała udział
w wysiłku zbrojnym o wolność narodu.
W roku 1944 Związek Inwalidów Wojennych został reaktywowany, jednak decyzją władz warszawskich w grudniu 1950
roku został znów zlikwidowany. Dzięki
determinacji jego członów sześć lat później na nowo był powołany do życia i
działa do chwili obecnej. Związek Inwali-

więźniowie obozów koncentracyjnych,
więzień politycznych, łagrów oraz zesłań.
Związek Inwalidów Wojennych oddział
Głubczyce powstał w roku 1946 i zrzeszał
wówczas 180 członków. Obecnie w jego
skład wchodzi 21 członów zwyczajnych i
27 członków podopiecznych.
Kolejnym elementem apelu było
uczczenie minutą ciszy wszystkich zranionych i poległych w walce o ojczyznę.
Wkrótce potem rozpoczął się program artystyczny przygotowany przez harcerzy.
Wyrecytowany został wiersz Leopolda
Staffa pod tytułem :Pierwsza przechadzka”, opowiadający o nadziei i planach w
związku z zakończoną wojną. Harcerze
zaśpiewali również pieśni patriotyczne. 9
maja 1945 roku był dniem szczególnym,
był to dzień zwycięstwa nad ideologią
faszyzmu.
Pan Dariusz Wojciechowski – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głubczycach otrzymał
pamiątkowe pióro za pielęgnowanie tradycji historycznych i świąt państwowych,
za wzorową postawę i za swą obecność
na wszystkich uroczystościach. Nagroda
została wręczona przez Pana Józefa Kozinę – Starostę Powiatu Głubczyckiego
oraz przez Pana Jana Krówkę – Burmistrza Głubczyc.
Delegacje przybyłe na apel złożyły
hołd poległym i zranionym żołnierzom
polskim składając kwiaty i znicze pod
Pomnikiem Czynu Zbrojnego. Na zakończenie uroczystości zaśpiewana została
„Rota”, a Pan Ryszard Kańtoch złożył podziękowania przybyłym gościom.
Redakcja
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Gmina Głubczyce
Na kilka dni przed Wielkanocą, a dokładniej 16 kwietnia w Miejskim
Ośrodku Kultury w Głubczycach odbyła się inscenizacja misterium męki
Pańskiej, pod nazwą „Kielich Goryczy”.

Misterium męki
Pańskiej
Przedstawienie zostało zorganizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Gołuszowicach. Wśród
zebranych gości znalazły się takie osoby jak Burmistrz Głubczyc - Jan Krówka,
Wójt Branic - Maria Krompiec, Przewodniczący Rady Gminy Głubczyce - Kazimierz
Naumczyk, Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu - Maria Farasiewicz, Dyrektor
ZSO w Głubczycach - Tadeusze Ecklert.
Inscenizacja rozpoczyna się sceną gdy
Jezus modli się w Ogrójcu, a uczniowie
usypiają. W tym samym czasie zaśpiewana zostaje piosenka „Adonai, Adonai”. Na
scenie pojawia się także anioł i kuśiciel,
a samotnosć Jezusa pogłębia się coraz
batdziej. Kolejną piosenką jest „Getsemani”. Wkrótce potem Jezus spotyka
się z Piłatem i zostaje wydany na Niego
wyrok smierci. Tu rozpoczyna się droga
krzyżowa, biegnąca przez 14 stacji. Przy
każdej z nich do Jezusa dołączają kolejne osoby, a Chrystus wypija „kielich go-

ryczy”. Przy stacji II pojawia się żołnierz
przynoszący koron cierniową, a Jezus
bierze krzyż na swe ramiona. Po pierwszym upadku Izraelita mówiący o Święcie
Paschy kpi z wielkości Chrystusa. Kolejną
postacią jaka pojawia się na scenie jest
Maria - matka Jezusa, ciepiąca z powodu krzywdy swego dziecka. Przy V stacji

Warsztaty Teatralne
w Klisinie
W czwartek 24 kwietnia br. w Szkole
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Klisinie prowadzącej klasy I – III
odbyło się kolejne spotkanie w ramach
projektu edukacyjnego realizowanego w
tej placówce od września 2013r., a dotyczącego dziecięcych zmagań z teatrem.
Tego dnia na zaproszenie p. dyrektor
Teresy Zakrzyk do szkoły przybyła wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Maria
Farasiewicz, instruktor teatru TRADYCJA
Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Towarzyszyli jej aktorzy teatru
– Michał Bezpalko i Michał Salawa oraz
solistka – Iwona Halikowska.
Wizyta ta miała charakter spotkania
autorskiego z panią Marią i warsztatów
teatralnych dla dzieci przez nią prowadzonych.
W części pierwszej spotkania p. Farasiewicz podzieliła się z dziećmi i gronem
pedagogicznym swą pasją teatralną, doświadczeniem scenicznym, po czym odpowiadała w sposób barwny i ciekawy na
zadawane przez dzieci pytania dotyczące
m. in. pracy reżysera czy jak zostać aktorem?
W tzw. międzyczasie uczniowie mogli
obejrzeć dwutomową kronikę z szerokiej
działalności artystycznej teatru TRADYCJA oraz niektóre trofea zdobyte przez
ten teatr, który ma już swą prawie 20 –
letnią historię.
W części drugiej spotkania dzieci zaprezentowały gościom specjalnie przygotowany na tę okazję mini – program
sceniczny, a młodzi artyści z głubczyckiego „Mechanika” przedstawili dwie zabawne scenki kabaretowo satyryczne, które
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rozbawiły entuzjastycznie reagującą publiczność. Były też wspólnie śpiewane
piosenki.
Część trzecia spotkania, stricte warsztatowa, wywołała wiele emocji wśród
uczniów, którzy chętnie brali udział w
różnorodnych ćwiczeniach aktorskich
zaproponowanych przez gościa, w tym
ćwiczeniach tzw. teatru bez granic, czyli rozwijających wyobraźnię, myślenie
twórcze, aktywność fizyczną i słownictwo. Zajęcia te miały formę wesołej zabawy scenicznej. Wywołały wiele radości
i spontanicznych reakcji. Prowadząca
spotkanie podkreśliła ogromny potencjał
twórczy oraz umiejętności i możliwości
aktorskie dzieci SP w Klisinie. Jednocześnie motywowała je i zachęcała do rozwijania talentów artystycznych w różnych
dziedzinach.
A na zakończenie były miłe słowa podziękowania i symboliczny bukiet kwiatów oraz zaproszenie na kolejne spotkania z teatrem dziecięcym.
Szkoła Podstawowa Stowarzyszeniowa w Klisinie została wysoko oceniona
przez wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, która pogratulowała dyrekcji wzorowo prowadzonej placówki i wspaniałych,
zaangażowanych w jej rozwój życzliwych
nauczycieli i pracowników.
Redakcja

przybywa Szymon z Cyreny pomagający
nieść krzyż Jezusowi, a przy VI stacji Weronika ociera Mu twarz. Drugi upadek
pod krzyżem połączony jest z opowieścią wskrzeszonej córki Jaira, kolejnymi
osobami są natomiast niewiasty płaczące
pod krzyżem. Po trzecim upadku pojawia
się samotnosć Jezusa. Wkrótce potem,
przy stacji 10 nowotestamentowa cudzołożnica wspominała swoje nawrócenie.
Pojawia się także posta łotra kpiącego z
jezusa. Przy stacji 12 Jezus wydaje Janowi

polecenie zaopiekowania się swą matką
i umiera... Maria bardzo cierpi po stracie
syna, a Nikodem wspomina Chrystusa.
Na scenie rozbrzmiewa „Gdybyś był tylko
człowiekiem...”. Znów wracam do Ogrodu
Oliwnego, gdzie Judasz wraz z żólnierzami skazują Jezusa, a uczniowie ubolewają
po stracie Mistrza. Na koniec rozbrzmiewają słowa piosenki :”tak po omacku w
ciemności, szukamy wciąż miłości, krwią
ocealeni baranka, najświętszą...”.
Redakcja

27 kwietnia br., w niedzielę kanonizacji papieża-Polaka w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Klisinie o godz. 16:00 miał
miejsce uroczysty koncert ku czci Świętego Jana Pawła II.

W hołdzie
Św. Janowi Pawłowi II
Koncert ten wykonała grupa artystyczna teatru TRADYCJA Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach z gościnnym
występem solistów pod kierownictwem
Marii Farasiewicz.
Zespół przybył tu na zaproszenie
księdza proboszcza Witolda Knoppa, by
we wspólnocie z wiernymi złożyć hołd i
oddać cześć św. Janowi Pawłowi II i podziękować Bogu za dar świętości papieża-Polaka.
W bogatym poetycko- muzycznym
programie koncertu wybrzmiały utwory
autorstwa Karola Wojtyły, pieśni oazowe
oraz te, które towarzyszyły Ojcu Świętemu podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Z
kolei aktorska narracja przywołała ważne wydarzenia z jego niezwykłego pontyfikatu, jaki i fragmenty pouczających i

niezapomnianych homilii. Były łzy wzruszenia, głębia przeżyć, ale i wielka radość
towarzysząca kanonizacji. Na zakończenie wspólnie odśpiewana BARKA zjednoczyła zgromadzonych symbolicznym
uściskiem dłoni.
Występ grupy artystycznej teatru TRADYCJA spotkał się z ciepłym przyjęciem
księdza proboszcza, parafian i przybyłych
gości, a owacje na stojąco były żywym
dowodem uznania za wysoki poziom
przedsięwzięcia.
W koncercie wystąpili: Kinga Chuchla
-Pal, Maria Farasiewicz, Iwona i Karolina
Halikowskie, Gabriela Karaczyn, Agnieszka Kłak, Damian Wołowczyk oraz Mietek
Zając. Nad stroną akustyczno-techniczną
czuwał Dawid Szulborski.
Redakcja

Gmina Kietrz
W ramach projektu „Podwyższanie kompetencji informatycznych osób
50+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego seniorzy podnosili swoje umiejętności
komputerowe. Szkolenie odbywało się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kietrzu.

Seniorzy dają czadu…
W zajęciach, które trwały między 19
marca a 28 kwietnia br. wzięło udział 19
osób, w tym zaledwie jeden mężczyzna. Grupa była bardzo zróżnicowana. Z
jednej strony uczestnikami były osoby,
które rozpoczynały swoją karierę z komputerem, a z drugiej takie, które już od
dłuższego czasu go użytkują. Jednakże
niezależnie od tego czy są nowicjuszami,
czy mają już doświadczenie w obsłudze
komputera, cała grupa
była niezwykle ambitna i
wymagająca.
W trakcie 80 godzin
szkolenia uczestnicy poznali: podstawy technik
informatycznych i komunikacyjnych; użytkowanie
komputerów;
przetwarzanie tekstów (program
Word) oraz przeglądanie
stron internetowych. Seniorzy poznali również program Paint
oraz poznali jak można wykorzystać Internet do załatwiania spraw urzędowych,
znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu. Ponadto seniorzy poznali różne
urządzenia cyfrowe i wiedzą, czym różni

się laptop od notebooka.
Szkolenie prowadził Marek Cylny. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Seniorzy nie tylko byli na wszystkich zajęciach, ale również przychodzili
punktualnie i byli niezwykle ambitni. Zadawali dużo pytań i chcieli jak najwięcej
się nauczyć. Przy tym doskonale się bawili. Dużo żartowali i tworzyli fantastyczną
atmosferę. Oprócz podniesienia umie-

W dniach od 6.06 do 8.06 zapraszamy na obchody Dni Kietrza 2014. Uroczystości
rozpoczną się w piątek 6.06. uroczystą sesją poświęconą 10-leciu Polski w Unii Europejskiej.
W sobotę 7.06. zapraszamy na VIII Półmaraton Kietrz-Rohov, bieg dzieci niepełnosprawnych, VII edycję biegu dla dzieci „Będziemy Maratończykami”, oraz na koncerty
zespołów: „Inkluz”, „Latające Talerze”- cover zespołu „Republika”, ”Dancing Queen” cover szwedzkiej grupy „ABBA” jak również zabawę do późnych godzin nocnych przy
muzyce zespołu „Orion”.
W tym dniu zapraszamy również na imprezę „OLEFFKA JAM SESSION”, która
będzie odbywała się przy Stadionie Miejskim w Kietrzu. W ramach tej imprezy od
godz.12.00 do 17.30 będą trwały eliminacje Oleffki BBOY Jam, o 17.30 finały, natomiast Oleffka Graffiti Jam Vol.2 rozpocznie się o godz. 13.00. Więcej informacji na temat tej imprezy można już znaleźć na stronach internetowych http://www.hip-hop.
pl, http://www.break.pl, a już wkrótce na plakatach.
W niedzielę 8.06 zapraszamy na kietrzański rynek już na godzinę 15.00 kiedy to
rozpocznie się festyn rodzinny a w nim występy zespołów z Miejskiego Domu Kultury w Kietrzu, jak również dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Kietrza, następnie wystąpi ludowy amatorski zespół taneczny „Tysmenyczanka” z Ukrainy, Formacja
Chatelet, na zakończenie obchodów Dni Kietrza jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół „BRACIA”.
Serdecznie zapraszamy!!!

„Kawałek wierszyka dla małego smyka” – pod takim hasłem został zorganizowany 15 kwietnia 2014 r. konkurs recytatorski przeznaczony dla dzieci 3 i 4 letnich, uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Kietrzu.

jętności zajęcia były dawką pozytywnej
energii i doskonałym sposobem na integrację. Frekwencja, dociekliwość i dobra
zabawa są ponadto dowodem na to, że
seniorzy potrzebują miejsca, gdzie mogliby podwyższać kompetencje komputerowe i rozwijać swoje zainteresowania.
Marek Cylny

Jarmark wielkanocny
i warsztaty

W dniu 6 kwietnia 2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Kietrzu po raz
drugi zorganizowany został jarmark
wielkanocny. W ramach imprezy odbyły
się warsztaty kroszonkarskie i rękodzieła
artystycznego związanego z wielkanocną tradycją. Warsztaty kroszonkarskie
poprowadziły twórczynie ludowe, które
są mieszkankami Śląska Opolskiego: Pani
Helena Wojtasik (technika: pisanka), Maria Maciak (technika: oklejanka z sitowia)
i Irena Zawadzka (technika: kroszonka).
Na wstępie pani Helena Wojtasik opowiedziała nam o wielkanocnych zwyczajach i obrzędach panujących na Śląsku Opolskim. Kolejno zaprezentowane
zostały tradycyjne techniki zdobienia jaj
metodą rytowniczą, oklejania sitowiem
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i pokrywania woskiem. Następnie pod
kierunkiem prowadzących, uczestnicy
własnoręcznie ozdobili wielkanocne jaja.
W warsztatach zostały zaprezentowane
także współczesne techniki zdobienia jaj
wielkanocnych metodami: karczochową,
oklejania wełną i szydełkową. Techniki te
omówiły artystki z terenu gminy Kietrz:
Pani Katarzyna Szwej, Bożena Świętanowska i Barbara Pilch. W czasie trwania
warsztatów można było podziwiać tradycyjny stół wielkanocny. Na zakończenie
uroczystości goście zostali poczęstowani
potrawami przyrządzonymi przez Panie z
klubu seniora „Wrzos”. Podczas jarmarku
można było zakupić świąteczne dekoracje.
Dorota Kaczmar

Konkurs recytatorski
przedszkolaków
W konkursie wzięło udział 14 przedszkolaków z trzech grup przedszkolnych.
Podczas konkursu dzieci recytowały wybrany przez siebie wiersz, a publiczność
oklaskiwała ich gromkimi brawami. Wiersze były bardzo zróżnicowane tematycznie, ciekawe i barwnie zaprezentowane.
Mali artyści również swoim strojem czy
oryginalnymi rekwizytami podkreślali
charakter prezentowanych przez siebie
utworów poezji dziecięcej. Konkurs recytatorski miał głównie na celu kształtowanie wrażliwości dzieci na piękno języka
polskiego, rozbudzanie zainteresowań
literackich, rozwijanie zdolności recytatorskich ]oraz umożliwienie dzieciom
zaprezentowania swoich umiejętności
podczas występów przed kolegami i koleżankami z przedszkola i rodzicami.
Ocenie jury podlegały: opanowanie
pamięciowe tekstu, dykcja, odpowiedni
dobór repertuaru, oraz ogólne wartości
artystyczne (strój, gest sceniczny). Jury w
składzie: p. J. Tarnowska – dyrektor ZSP w
Kietrzu, p. E. Janczura – nauczyciel ZS w
Kietrzu oraz p. M. Król – przedstawicielka
Rady Rodziców PP w Kietrzu po burzli-

wych i trudnych obradach wyłoniło zwycięzców, którymi zostali:
I miejsce: Natalia Smotrycka, Aleksandra
Łachmańska, Alicja Drzewiecka.
II miejsce: Oliwia Lach, Patrycja Wanicka,
Karolina Bogacz.
III miejsce: Lena Kantor, Karolina Szczygieł, Agnieszka Żerebecka.
Wyróżnienia przyznano dla: Amelii
Szyra, Aleksandry Katolik, Natalii Skibińskiej, Adama Pach, Olimpii Staśko.
W oczekiwaniu na werdykt dzieci
oraz ich nauczyciele bawili się do tańca
integracyjnego „Krasnoludek”, ”Woogie
– boogie” i innych. Było dużo śmiechu i
radości. Po ogłoszeniu werdyktu wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom
konkursu i życzymy dalszych sukcesów.
Gorąco dziękujemy sponsorom Konkursu Recytatorskiego, a w szczególności: p. Elżbiecie Katolik, Firmie Chempest
– przedstawiciel p. Elżbieta Żerebecka, p.
Annie Kamińskiej z Kwiaciarni „Szafirek”,
Radzie Rodziców ZSP w Kietrzu.
M.G

Spotkanie z bajkowym
Franklinem
Dnia 24 kwietnia 2014 roku w „Klubie
Malucha” odbyło się spotkanie z żółwiem
Franklinem. Dzieci radośnie przyjęły postać książkową, przywitały się i wspólnie
zabawiły w kole. Na pamiątkę Franklin
zrobił sobie zdjęcie z dziećmi i obdarował
drobnymi upominkami.
Monika Kuśnierz
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Gmina Kietrz
W przeddzień kiedy cały świat radował się z kanonizacji Jana Pawła II,
55-osobowa grupa Dzieci Maryi z parafii św. Tomasza Apostoła, a zarazem uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II wyruszyła śladami swego patrona po naszej diecezji.

W dniach 14 i 15 kwietnia 2014 r. odbył się Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski. Organizatorem konkursu był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu.

Konkurs
recytatorski
Pamiętamy, jesteśmy
W Kędzierzynie- Koźlu z wielkim wzruszeniem obejrzała film pt. „Karol, który
został świętym”. Z łezką w oku wychodziły dziewczęta opowiadając, co najbardziej zapadło w ich sercach.
Pełni podziwu dla nowego świętego
skierowaliśmy kroki na Górę św. Anny.
Otaczając ołtarz papieski z uroczystości czerwcowej w 1983r. wysłuchaliśmy wspomnień naocznego świadka i
uczestnika tych pamiętnych Nieszporów
prowadzonych przez Papieża Polaka. Na
nowo rozbrzmiewały słowa pieśni „Abba
Ojcze” i „Barki”. Następnym miejscem modlitwy był pomnik Jana Pawła II, gdzie
odmawialiśmy różaniec, a animatorzy
diecezjalni Dzieci Maryi: Paweł Korsan,
Katarzyna Sacha i Weronika Piasna w
imieniu całej wspólnoty złożyli serce z
żółtobiałych kwiatów i znicz – niosący
światło świętości. Po przejściu do bazyliki 55-osobowa grupa została przywitana
przez Ojca Gwardiana Góry św. Anny i
oprowadzona po wystawie upamiętniającej wizytę Papieża Polaka – dziś świętego. Wędrówkę zakończyliśmy wspólną
modlitwą z wiernymi zebranymi na Górze
św. Anny dziękując Bogu za dar świętego
Jana Pawła II.

Z sercami przepełnionymi modlitwą,
wdzięcznością i radością wracaliśmy do
domów, by w niedzielę 27.04.2014r. wraz
z całym światem, wspólnie w rodzinie
przeżywać Uroczystość Kanonizacji Jana
Pawła II. Dnia 28.04.2014r., z inicjatywy
dyrekcji szkoły noszącej im. Jana Pawła
II od rana w uroczystym nastroju, przy
pięknej dekoracji holu szkoły rozbrzmiewał głos naszego Świętego Patrona przeplatany pieśniami. Obraz Jana Pawła II
był udekorowany kwiatami, wstęgami,
chorągiewkami i świecami w kształcie
serca. Każda lekcja rozpoczynała się 15
minutowym apelem dla poszczególnych
klas wiekowych, przybliżając im wydarzenia z życia i działalności patrona św.
Jana Pawła II. Natomiast każda przerwa
gromadziła uczniów, którzy oglądając
zdjęcia z pielgrzymki 55-osobowej grupy
wsłuchiwali się w słowa swego patrona.
Ogólny apel dla wszystkich roczników
zakończył dzień oddania czci swojemu
patronowi. W tle dni uczniowie naszej
szkoły z radością mogli powtarzać „PAMIĘTAMY, JESTEŚMY”.
s. mgr Justyna Karaś
katechetka, organizatorka tych chwil

Rozgrywki w piłce
nożnej dziewcząt
Dnia 03.04.2014 r. na boisku „ORLIK” w
Kietrzu rozegrano mecze półfinału woj. w
piłce nożnej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych.
Wyniki zawodów:
1. ZS NR 1 Kędzierzyn-Koźle
2. ZSZ NR 1 Brzeg
3. ZS Krapkowice
4. ZS Kietrz
Zawody rozegrano pod hasłem promującym zasady stosowane w życiu
przez sportowców: „NIE PALĘ, NIE PIJĘ ,

NIE BIORĘ”. Drużyna z Kietrza wystąpiła w
koszulkach z logo akcji, a uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkowe długopisy z
logo imprezy.
Marian Węgrzynowicz, Koordynator sportu

Spektakl i warsztaty
teatralne
W dniu 25 kwietnia br. Miejski Dom
Kultury w Kietrzu odwiedziły dzieci z
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierżysławiu. Teatr „Mewa” działający przy
placówce zaprezentował gościom spektakl pt. „Kot w Butach”. Po zakończonym
przedstawieniu dzieci wzięły udział w
warsztatach teatralnych. Zafascynowane
spektaklem dzieci chętnie brały udział w
warsztatach teatralnych prowadzonych
także przez samych członków teatru.
Na warsztatach uczestnicy uczyli się jak
animować kukiełki, tworzyć postać i jej
charakter, a także tworzyli scenografię.
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Po zakończonych warsztatach chętne
dzieci samodzielnie odtworzyły scenariusz spektaklu. Wykonane kukiełki oraz
scenografia będą służyć uczniom szkoły
do tworzenia własnych projektów teatralnych.
Dorota Kaczmar

Konkurs został przeprowadzony w formie czterech turniejów i przeznaczony
był dla trzech grup wiekowych. Podczas
występu młodsi uczestnicy turnieju recytowali jeden dowolny utwór poetycki. Od
starszych uczestników konkursu wymagana była prezentacja dowolnego utworu poetyckiego oraz prozy w całości bądź
we fragmentach. Starsi uczestnicy turnieju dodatkowo zaprezentowali dowolny
utwór poezji śpiewanej.
Jury w składzie:
Michał Szachnowski - przewodniczący
Marek Bień
Zuzanna Zapotoczna
Przyznano następujące miejsca:
Kategoria klasy I-III
I m. – Durda Julia ZSzP Kietrz
II m. - Herba Karol ZSzP Kietrz
II m. – Krechowicz Adam ZSzP Kietrz
III m. – Bąk Karolina ZSzP Kietrz
III m. – Kęska Martyna ZSzP Kietrz
Wyróżnienia:
Hipnarowicz Jakub – ZSzP Kietrz
Kroczak Marcel – ZSzP Kietrz
Makarska Matylda – ZSzP Kietrz
Kategoria klasy IV-VI:

I m. Wiktoria Klimowska – SP Pilszcz
II m. Jakub Witwicki – SP Pilszcz
II m. Małgorzata Gronowicz – ZSzP Kietrz
III m. Żaneta Bywalska – ZSP Kietrz
Wyróżnienie:
Filip Buch - ZSzP Kietrz
Kategoria klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
III m. - Sacha Katarzyna
III m. – Paweł Korsan
Wywiedzione ze słowa – wyróżnienie Jakub Świętanowski
Nagrodzone osoby wyróżniały się wysoką kulturą słowa oraz ciekawą interpretacją przedstawianych utworów. Nagrodzeni uczestnicy ponadto wystąpią
podczas tegorocznego Festiwalu Kultury
Powiatowej.
Dorota Kaczmar

Zawody powiatowe
Dnia 08.04.2014 r. na obiektach „ORLIKA” w Kietrzu odbyły się zawody powiatowe w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych. Miały one na celu wyłonienie
mistrza powiatu, który będzie nas reprezentował na szczeblu wojewódzkim.
Wyniki zawodów:
1. Gimnazjum Kietrz
2. Gimnazjum Baborów
3. Gimnazjum Branice

4. Gimnazjum Głubczyce
Zawody odbywały się pod hasłem
kampanii przeciw uzależnieniom –„ NIE
PALĘ, NIE PIJĘ, NIE BIORĘ”. Uczniowie gimnazjum z Kietrza wystąpili w koszulkach z
logo imprezy a wszyscy zawodnicy otrzymali długopisy z hasłem propagujących
zdrowy styl życia.
Marian Węgrzynowicz
Koordynator sportu

Wodociąg do Kozłówek
Rozpoczęła się budowa wodociągu
Kietrz–Kozłówki. Zadanie realizowane
jest w oparciu o umowę podpisaną w
dniu 24.04.2014 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 30.04.2014r. Zakres
zadania obejmuje wykonanie sieci wo-

dociągowej długości L= 2115,5 m z rur
PE 100 oraz z rur SDR 17,6 średnicy DN
110 mm. Wartość inwestycji wynosi 154
558.10 zł brutto. Termin zakończenia robót przewidziany jest na 31 lipca 2014 r.
Tomasz Watras

Przebudowa drogi
transportu rolnego
Umowa na przedmiotową inwestycję
została zawarta 04.11.2013 r.(jednocześnie nastąpiło przekazanie placu budowy
), a zakończenie całości robót i odbiór jest
przewidziane do dnia 30.06.2014r. Wartość całego zakresu robót wynosi 585
240,28 zł brutto.
Do dnia dzisiejszego zostały wykonane
roboty związane z wykonaniem korytowania na całym odcinku 2 i 3 etapu, stabilizacji gruntu cementem, wykonaniem dolnej
warstwy podbudowy z tłucznia 31,5 mm

do 63 mm gr. 20 cm, górnej warstwy podbudowy z tłucznia 0 do 31,5 mm gr. 5 cm,
oraz wykonaniem warstwy wiążącej asfaltowej gr. 4 cm. W chwili obecnej prowadzone są roboty związane z wykonaniem mijanek (zatok) na całym odcinku drogi.
Dobra, sprawna oraz bezpieczna organizacja robót oraz współpraca pomiędzy
Gminą Kietrz a wykonawcą z Raciborza
zapewniają wykonanie prac zgodnie z
terminem umownym.
Tomasz Watras

Gmina Kietrz
Tegoroczna wiosenna przerwa świąteczna była w tym roku wyjątkowo
długa dla uczniów klas pierwszych i drugich naszego gimnazjum. Trzecioklasiści bowiem przystąpili do egzaminu gimnazjalnego.

Egzaminy czas zacząć...

Nie lękajcie się być
świętymi
Pod takim hasłem w dniu 26 kwietnia
2014r. piętnastu biegaczy członków Kietrzańskiego Stowarzyszenia Kulturalno
-Sportowego ”GRYF” wystartowało w II
Sztafecie Papieskiej z Kietrza do Wadowic
żeby uczcić kanonizację bł. Jana Pawła
II. Przed rozpoczęciem biegu uczestnicy spotkali się na Mszy św. odprawionej
przez księdza Leszka Ryguckiego, proboszcza kietrzańskiej parafii. Bieg rozpoczęto o godzinie 7:30 wspólnym startem
wszystkich uczestników, później każdy

biegacz już indywidualnie lub parami był
rozstawiany na trasie. W sumie uczestnicy biegu pokonali dystans 138 km, każdy
według zaplanowanego odcinka biegu.
Sztafeta zakończyła się o godzinie 14:45
wspólnym wbiegnięciem uczestników
na wadowicki rynek i złożeniem białych i
czerwonych róż pod pomnikiem naszego
wielkiego rodaka Karola Wojtyły przy wadowickiej katedrze.
Józef Matela

25 kwietnia 2014 pożegnaliśmy 41 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Kietrzu. Kolejna grupa młodych,
wykształconych, ambitnych młodych ludzi opuszcza szkolne mury, by realizować swoje marzenia i plany w dorosłym życiu.

Zakwitły kasztany
Na uroczystości zakończenia roku
szkolnego gościliśmy sekretarza Gminy pana Leszka Wilka, który w imieniu
Burmistrza Kietrza wręczył nagrody pieniężne najlepszym absolwentkom, które
uzyskały świetne wyniki w nauce i świadectwa z biało-czerwonym paskiem.
Były to: Ewa Szota, Karolina Kowalska i
Magdalena Frelich. Wszyscy absolwenci otrzymali także Listy Gratulacyjne od
Burmistrza Kietrza. Z prawdziwą przyjemnością wręczałam nagrody za osiągnięcia
sportowe, za zwycięstwa w konkursie
ekologicznym, ekonomicznym, za pracę
na rzecz szkoły. Niezwykle wzruszający
był moment wręczenia Listów Gratulacyjnych rodzicom, których dzieci przez
trzy lata były radością i dumą, i dla swojej
szkoły, i dla swoich rodziców.
W imieniu rodziców przemówienie
wygłosiła przewodnicząca Rady Rodziców, pani Jadwiga Sacha, w pięknych
słowach dziękując nam, nauczycielom
za „pracę, dobrą radę, wsparcie, poświęcenie i serce, (….), za podejmowanie się
zadań najbardziej wymagających i niełatwych…”
Za część artystyczna odpowiedzialni

byli drugoklasiści wraz z wychowawczynią, panią Sandrą Adamek-Gloth. Zaprezentowali zabawną, a przy tym wzruszającą, pełną wspomnień inscenizację.
Nie zabrakło tradycyjnych „Norwidków”,
wesołych charakterystyk wszystkich absolwentów.
W imieniu absolwentów głos zabrali Paulina Hnatyszyn i Krystian Trusz, a
swoim wspaniałym przemówieniem
udowodnili, jak wiele wiedzą, rozumieją
i czują.
Żegnaliśmy naszych uczniów ze smutkiem, ale i z dumą .
Od 5 maja rozpoczęła się matura. Abiturienci wybrali wiele przedmiotów, ponieważ wyniki egzaminu maturalnego
stanowią przepustkę na studia. Oprócz
obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
lub niemieckiego, zdawanych na poziomie podstawowym, absolwenci liceum
rozwiążą zadania z tych przedmiotów na
poziomie rozszerzonym, a także z chemii,
biologii, historii, WOS-u, fizyki, geografii i
informatyki.
Trzymamy kciuki! Powodzenia, maturzyści!
Anna Ludwikowska-Wierzchowiec

W środę, 23 kwietnia, 102 uczniów
przystąpiło do egzaminu z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
w czwartek, 24 kwietnia, zmagali się z
matematyką, biologią, fizyką, chemia i
geografią, a w piątek, 25 kwietnia mogli
pochwalić się swoimi umiejętnościami
językowymi.
Do egzaminu przystąpiło 102 uczniów,
26 zdawało egzamin z języka niemieckiego, 76 z języka angielskiego. Prawie
wszyscy elegancko ubrani, w dobrych
humorach, z pozytywnym nastawieniem i oczywiście z wiedzą, zmierzyli
się z zadaniami, przygotowanymi przez
ekspertów CKE. Prawie wszyscy…. Jedna gimnazjalistka, Agnieszka Sałek, już w

ubiegłym roku szkolnym zapewniła sobie
najwyższe noty na egzaminie w części
humanistycznej jako laureatka Konkursu
Polonistycznego. A w tym roku szkolnym
uzyskała tytuł laureatki Konkursu Chemicznego i została zwolniona z egzaminu
także w części matematyczno-przyrodniczej. Agnieszce po raz kolejny serdecznie
gratulujemy. Na pozostałe wyniki poczekamy do połowy czerwca.
Przy organizacji egzaminów wsparli
nas, jak zawsze pełni życzliwości, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół podstawowych w Kietrzu, Nasiedlu, Dzierżysławiu,
Pilszczu i Nowej Cerekwi. Serdecznie
dziękujemy.
Anna Ludwikowska-Wierzchowiec

Wyroby i specjały wielkanocne

Święta z jajem
11 kwietnia w DPS na ul. Raciborskiej
odbyła się prezentacja Projektu Edukacyjnego, przygotowana przez dwie podopieczne domu, a zarazem uczennice
Gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych w
Głubczycach objęte nauczaniem indywidualnym. Nad realizacją projektu Zosia i
Kasia wraz z nauczycielką Marzeną Bilińską pracowały przez miesiąc. Wcześniej
wspólnie ustalono temat i zakres działań.
Wykonano cztery prace związane z jajkiem. Były to świeczki w kształcie jajka,
karty świąteczne, malowane jajka i babeczki wielkanocne. Podczas prezentacji
uczennice pokazały i omówiły swoje prace na specjalnej wystawie. Odbiorcami
projektu byli zaproszeni goście: dyrekcja
SOSW w Głubczycach, nauczyciele oddziału szkolnego, psycholog i siostry DPS
ze swoimi podopiecznymi. Różnobarwny pokaz połączony był ze smaczną niespodzianką. Na zakończenie każdy mógł

udekorować wielkanocną babeczkę kolorową bitą śmietaną i posypką, a potem
oczywiście ją skonsumować. Realizacja
tego projektu dowiodła, że uczeń niepełnosprawny intelektualnie też może i też
potrafi.
Marzena Bilińska

Uroczysty koncert
z okazji kanonizacji
Niedziela 27 kwietnia była wyjątkowym dniem dla wszystkich Polaków. Był
to dzień kanonizacji Naszego Wielkiego
Polaka, papieża Jana Pawła II. Z tej okazji Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Kietrzu zorganizował uroczysty koncert
o godz. 15.30 w kościele parafialnym
pod wezwaniem Św. Tomasza. Koncert
rozpoczęli harcerze oraz zuchy z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego pod kierunkiem
artystycznym Pani Jolanty Wojnarskiej.
W koncercie wzięła udział gościnnie orkiestra „Plania” z Raciborza pod batutą
Pana Włodzimierza Mołdrzyka oraz chór
Vivace z Miejskiego Domu Kultury oraz
młodzież Zespołu Szkół. Teksty mówione
recytował Pan Paweł Maleńczyk. Mieszkańcy licznie przybyli na koncert. Nasza

świątynia wypełniona była do ostatniego
miejsca. Utwory wykonywane przez artystów poruszyły publiczność. Na niejednej
twarzy pojawiły się łzy wzruszenia. Na
zakończenie koncertu wszyscy wspólnie
zaśpiewali ulubioną pieśń Ojca Świętego „Barkę”. Wykonawcy otrzymali liczne i
gromkie brawa.
Zuzanna Zapotoczna
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