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Tegoroczne obchody gminno - powiatowego święta plonów „Dożynki
2014” odbyły się w malowniczo położonej miejscowości Nasiedle, gmina
Kietrz. Rangę obchodzonego święta podnieśli swoją obecnością: Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła, Senator RP Pan Aleksander Świeykowski, organizatorzy i współgospodarze - Starosta Głubczycki
Pan Józef Kozina, Burmistrz Kietrza Pan Józef Matela, Samorządowcy z
SAMORZĄD
Przewodniczącymi
Rad na czele, przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji związanych z branżą rolną, przedstawiciele duchowieństwa oraz
służb mundurowych i inspekcji.

INWESTYCJE

Dożynki Gminno–
–Powiatowe w Nasiedlu
OŚWIATA

Korowód dożynkowy poprowadził
barwny zespół mażoretek z gminy Branice, obecne wicemistrzynie świata, w
rytmie marszowej muzyki granej przez
młodzieżową orkiestrę dętą. W południe
została odprawiona uroczysta, dziękczynna Msza Święta, której liturgia została wzbogacona oprawą muzyczną tejże
orkiestry. W godzinach popołudniowych
rozpoczęła się tradycyjna gala dożynkowa,
którą otworzył Starosta Głubczycki
KULTURA
Pan Józef Kozina witając zgromadzonych
i składając okolicznościowe życzenia. W
następnej kolejności zabrał głos Marsza-
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łek Województwa Pan Andrzej Buła, który
w swoim przemówieniu zwrócił uwagę
na ogrom pozytywnych zmian dokonanych w rolnictwie w związku ze zmianami
wynikającymi ze współpracy wewnątrzunijnej. Pan Senator Aleksander Świeykowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na
odpowiedzialność
jaka spoczywa na
barkach rolników,
wynikającą z ich
trudnej i ważnej
dla społeczeństwa
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Wszystkim mieszkańcom naszego Powiatu
życzymy w 2013 roku szczęścia i zdrowia,
spełnienia osobistych planów
mila Dereń
oraz
pracy.
Na uroczystej
gali dożynkowej oraz
i ambicji
zawodowych
radości
wyróżnionym rolnikom wręczone zosta- zespoły wokalne: „Trzy plus jeły odznaki
honorowe zasłużonych
i optymizmu
na każdydla dzień
rolnictwa za osiągnięcie wysokich wyni- den”, „Słoneczka”,
ków w produkcji rolnej, zaangażowanie i
wkład pracy na rzecz rozwoju rolnictwa.
Najlepszym rolnikiem w konkursie „Agro
Lider 2014” została firma TOP FARMS,
natomiast w kategorii indywidualnej
pierwszą nagrodę zdobyli Państwo Beata
i Krzysztof Głogiewicz z Nowej Cerekwii.
W dalszej części gali wręczono liczne nagrody książkowe.
Kolejną, rozrywkową część obchodów
rozpoczął występ damsko-męskiej orkiestry dętej „Plania” z Raciborza. Artyści
zaprezentowali się w znanych polskich i
zagranicznych utworach, grając na fletach, trąbkach, klarnetach, saksofonach
czy puzonach. Wkrótce potem na scenie
wystąpili laureaci XIV Festiwalu Kultury
Powiatowej. Jako pierwszy zaprezentował się zespół taneczny „Impuls” z Branic
w kilku aranżacjach. Następnie wystąpili
wyróżnieni soliści: Dorota Gronowicz,
Dominika Sozańska, Martyna Nowak, Ka-

Starosta Głubczycki
Józef Kozina
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„Szag”.
Dzieci i młodzież
ze Szkoły Podstawowej w Nasiedlu zaprezentowały kilka choreografii tanecznych, a także zabawną inscenizację
słowno-muzyczną „Od ziarenka do bochenka”, ukazującą istotę pracy rolników.
Około godziny 17:00 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów, gminnego i
powiatowego, koron dożynkowych oraz
wręczenie atrakcyjnych nagród rzeczowych, podziękowań, dyplomów. 1 nagrodę w Gminie otrzymało sołectwo
Rozumice, natomiast w konkursie powiatowym sołectwo Nowa Cerekwia.
Na dożynkach rozstrzygnięto dwa konkursy ogłoszone przez Powiat Głubczycki, a mianowicie „Przyroda w obiektywie:
i „Wiosenne porządki z odpadami” oraz
wręczono nagrody laureatom. Pierwszy
z konkursów skierowany był do uczniów

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krzaczkowski

klas średnich naszego powiatu. I miejsce
zdobył Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Głubczycach a II miejsce Zespół Szkół
Mechanicznych w Głubczycach.
Na dożynkach
przeprowadzony
INFORMACJE
Z GMINbył
także konkurs kulinarny pod nazwą „Festiwal smaków Płaskowyżu Głubczyckiego”. Udział w nim wzięły trzy Koła
Gospodyń Wiejskich z Nowej Cerekwii, z
Włodzienina oraz z Kietrza (zdobywając 1
miejsce).
Po wręczeniu wszystkich wyróżnień w
repertuarze ludowym zaprezentował się
zespół „Cerekwianki” z Wiejskiego Domu
Kultury w Nowej Cerekwii, a następnie
na scenie wystąpiła Jaśmina Zapotoczna
śpiewając znane, zagraniczne utwory.
Gwiazdą tegorocznych dożynek
SPORTbył
popularny zespół Bayer Full, który przy
licznie zgromadzonej publiczności wykonywał swoje największe przeboje. I tak
na scenie rozbrzmiały „Blondyneczka”, „Ach Ty Cyganko”
oraz wiele innych.
Kolejną
atrakcją
wieczoru był występ
znanego polskiego
satyryka i artysty
kabaretowego Marcina Dańca.
A następnie, późnym wieczorem
Bractwo
Ognia
Spaleni zaprezentowało zebranym pokaz tańca z ogniem.
Uroczystość dożynkowa zakończyła się przepięknym
pokazem sztucznych ogni oraz zabawą
taneczną.
Tegorocznym obchodom towarzyszyły
liczne atrakcje dodatkowe, takie jak: przejazd kolejką turystyczną po miejscowości
Nasiedle, wystawa sprzętu rolniczego czy
„Gulasz Powiatowy”. Ponadto wokół sceny
ustawione były liczne stoiska wystawowe
i handlowe.
– Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom sołectwa
Nasiedle oraz Burmistrzowi Gminy Kietrz
– Józefowi Mateli za zaangażowanie i
pracę włożoną w przygotowanie tegorocznego Święta Plonów – mówi Starosta
Głubczycki – Józef Kozina
Redakcja
Rzecz Powiatowa
1

Ponad 1200 zawodników z szesnastu województw wzięło udział w X Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, które 23-26.08.2014r. odbyły się w
Bydgoszczy.

Los Angeles coraz
bliżej…
Powiat Głubczycki reprezentowało
siedmiu uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Głubczycach,
a byli to: Denis Marcinek, Krystian Marcinek oraz Katarzyna Mirga uczniowie ci
startowali w konkurencji kolarstwo pod
opieką nauczyciela wychowania fizycznego Tomasza Kiszczyk. Ewa Sznurawa oraz
Mateusz Mirga to uczniowie, którzy startowali w konkurencji tenis stołowy pod
opieką nauczyciela wychowania fizycznego Dariusza Szałagana. Uczeń Robert
Bilik reprezentował Opolszczyznę w piłce
nożnej, a Sebastian Wilczyński startował w
zawodach lekkoatletycznych. Łącznie ekipa z Opolszczyzny liczyła ponad 90 osób.
Do Bydgoszczy przyjechaliśmy w sobotę rano i mieliśmy cały dzień na zaaklimatyzowanie się, gdyż starty zaczynały
się w niedzielę. U zawodników można
było wyczuć napięcie, każdy rozmawiał o
zawodach, formie, pogodzie oraz wszystkim co było związane z igrzyskami, sprawa była jasna, wszyscy czekali z niecierpliwością na start!
Większość z dziesięciu dyscyplin odbywało się na stadionie Zawiszy, to piękny
obiekt z szeroką bazą sportową. I tutaj
trzeba dodać iż wszystkie obiekty, trasy,

stadiony, pływalnie, korty itd. były przygotowane perfekcyjnie według światowych norm.
Po dwudniowych zmaganiach zostali wyłonieni najlepsi z najlepszych.
Największy sukces osiągnęliśmy w kolarstwie zdobywając dwa złote medale.
Denis Marcinek zdobył złoto w kolarstwie
czasowym oraz brąz w kolarstwie szosowym, Katarzyna Mirga złoto w kolarstwie
szosowym brąz w kolarstwie czasowym
oraz Krystian Marcinek brązowy medal
w kolarstwie szosowym oraz V miejsce w
kolarstwie czasowym.
Tenis stołowy, drugie miejsce i srebrny
medal wywalczył Mateusz Mirga w grze

ŚP. BP JÓZEF M. NATHAN
I JEGO DZIEŁO
ZNÓW BĘDĄ RAZEM
PROGRAM UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZENIESIENIEM TRUMNY
Z PROCHAMI ŚP. BISKUPA JÓZEFA NATHANA Z OPAVY DO BRANIC.
PIĄTEK 7 LISTOPADA 2014 R.
15.00 – Wystawienie trumny śp. Biskupa Józefa Marcina Nathana
w konkatedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Opavie;
16.00 – Uroczysta Msza św. w intencji śp. Biskupa Nathana na pożegnanie;
18.00 – Przywiezienie trumny do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Branicach;
19.00 – Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Branicach w intencji
śp. Biskupa Nathana na powitanie;
20.30 – 22.00 – Czuwanie modlitewne.
SOBOTA 8 LISTOPADA 2014 R.
8.00 – Czuwanie modlitewne;
10.30 – Procesja z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP do kościoła pw. Świętej Rodziny
w Branicach;
11.00 – Uroczysta Msza Św. w kościele pw. Świętej Rodziny
w intencji śp. Biskupa Nathana. Złożenie trumny do sarkofagu.
Biskup Ordynariusz
+ Andrzej Czaja

Biskup Ostravsko-Opavski
+ František V. Lobkowicz

Dyrektor
Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. Ks. Bpa Józefa M. Nathana
w Branicach
WYDANIE SPECJALNE
75 ZYGZAK
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deblowej oraz trzecie miejsce w grze pojedynczej, Ewa Sznurawa piąte miejsce w
grze pojedynczej. Nasz jedyny reprezentant, który startował w lekkiej atletyce
Sebastian Wilczyński zdobył drugie miejsce i srebrny medal w sztafecie 4 x 100m,
piąte miejsce skok w dal oraz siódme
miejsce bieg na 100m. Jako reprezentacja Opolszczyzny w piłce nożnej wraz z
Robertem Bilik zdobyliśmy brązowy medal igrzysk. Robert zdobył dwie bardzo
ważne bramki.
Jak można zauważyć igrzyska były dla
nas łaskawe, a medali nie brakowało. X
Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w
Bydgoszczy były preeliminacją do światowych igrzysk, które w lipcu 2015 odbędą się w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Aby wystartować w igrzyskach

światowych zawodnik musi zdobyć złoty
medal w igrzyskach krajowych co nasi
kolarze uczynili, oraz mieć łut szczęścia w
losowaniu.
Najlepszą wiadomość pozwoliłem sobie zostawić na koniec! Katarzyna Mirga
uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego w Głubczycach została
wylosowana jako rezerwowa do XIV Światowych Letnich Igrzysk, które w dniach
24 lipca – 02 sierpnia 2015 odbędą się w
Los Angeles. Jest to niesamowite wyróżnienie dla nas wszystkich zarówno szkoły,
nauczycieli czy wszystkich mieszkańców
naszego powiatu. Trzymam kciuki i mam
nadzieje że Kasi uda się wystartować w
Igrzyskach Światowych w Los Angeles!
Tomasz Kiszczyk

Wywiad

Wywiad ze Starostą Głubczyckim
– Józefem Koziną
Rzecz Powiatowa – Jak podsumowałby Pan tę kończącą
się kadencję?
Józef Kozina – Można powiedzieć, że kadencja, która
się kończy była dosyć trudna, ale jednocześnie obfita
w inwestycje z budżetu Powiatu Głubczyckiego. Utrudnienia jakie się pojawiały wynikały na pewno z sytuacji
ekonomicznej państwa oraz kryzysu w Europie, co sprawiło, że środki jakie do nas spływały nie były tak duże jak
oczekiwania. Uważam jednak, że pomimo kryzysu, udało nam się zrealizować bardzo dużo inwestycji na terenie
Powiatu Głubczyckiego w jednostkach nam podległych
i w jednostkach zależnych, a bilans tych inwestycji jest
bardzo, bardzo pozytywny. W latach 2010-2014 zrealizowane zostały inwestycje na kwotę około 45 mln złotych,
a z tego ponad 16,5 mln to dofinansowanie ze środków
unijnych, między innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Warto dodać, że Powiat
Głubczycki zajął 4 miejsce w pozyskiwaniu środków unijnych spośród powiatów województwa opolskiego. Zrealizowaliśmy praktycznie wszystko co zaplanowaliśmy,
z wyjątkiem większych nakładów na drogi powiatowe.
Dróg tych mamy ponad 300 kilometrów, a ponieważ nie
ma żadnej subwencji krajowej to wszystkie te działania
związane z drogami są finansowane z budżetu powiatu
bądź przy wykorzystaniu środków unijnych z RPO oraz
tzw. „schetynówek”. Dodatkowo ze względu na położenie geograficzne, korzystaliśmy i wciąż korzystamy ze
środków na współpracę transgraniczną (polsko-czeską).
Tak też powstała droga Kietrz - Trẽbom czy Ściborzyce
Wielkie – Hněvošice.
Inwestycje możemy rozpatrywać w różnych obszarach. Jeżeli chodzi o Domy Pomocy Społecznej to przede
wszystkim dokonano reorganizacji i powołania jednego
Domu Pomocy Społecznej ze wspólną dyrekcją. Zagospodarowane zostały wolne dotąd pomieszczenia oraz
utworzona została nowa filia DPS w Klisinie, a mianowicie filia Kietrz, dzięki czemu przy tych samych nakładach
administracyjnych liczba mieszkańców DPS zwiększyła
się o 70 osób. Dodatkowo realizowane były inwestycje
związane z termomodernizacją i pozyskiwaniem alternatywnych źródeł energii. Dokonaliśmy termomodernizacji prawie we wszystkich filiach DPS, w Klisinie, w
Dzbańcach i Bliszczycach zamontowano także pompy
ciepła i praktycznie w każdej filii założono solary. Tego
typu działania przyniosły konkretne oszczędności związane z kosztem utrzymania tych obiektów. A to pozwala
na dokonanie remontów ze środków własnych DPS w Klisinie. Na obecną chwilę wykonywany jest już bardzo duży
remont w Boboluszkach, gdzie wymieniane będą wszystkie instalacje i malowane pomieszczenia. W DPS w Klisinie
będzie wymieniony dach i również będzie on malowany.
Dzisiaj, pod koniec kadencji śmiało możemy powiedzieć,
że sytuacja w DPS Klisino jest bardzo dobra i bardzo stabilna. Liczba mieszkańców osiągnęła ponad 700 osób, a
zarobki pracowników w ciągu tych 4 lat wzrosły.
Kolejnym, bardzo ważnym obszarem działań dla Rady
Powiatu i Zarządu Powiatu Głubczyckiego był szpital.
Pierwsza, poprzednia kadencja była jak walka o jego
przetrwanie, gdyż sytuacja była bardzo „podbramkowa”,
używając terminologii sportowej. Natomiast w tej kadencji staraliśmy się aby funkcjonowanie szpitala było
coraz lepsze, co również nam się udało. Przeprowadziliśmy już jego częściową termomodernizację, a teraz rozpoczynamy drugą część termomodernizacji, związaną
z montażem solarów, pomp ciepła oraz wymianą całej
instalacji centralnego ogrzewania i wymianą żarówek na
ledowe. Każda ta zmiana obniży koszty funkcjonowania
naszego szpitala. Na pewno ogromnym sukcesem jest
fakt, iż nie cierpimy na braki kadrowe - nie brakuje nam
lekarzy. Nasz szpital uzyskuje coraz większą renomę w
okolicy i jest dobrze postrzegany przez mieszkańców.
Świadczy takie usługi jakie są w referencji szpitala po-

wiatowego. Dodatkowo przejęliśmy ratownictwo medyczne. Uważam, że warunki zapewnione pacjentom
przebywającym w szpitalu, sprzęt jaki szpital posiada
sprawiają, że nasz SPZOZ jest obecnie dobrze postrzegany wśród szpitali o referencji powiatowej. Świadczyć
o tym może fakt, że liczba porodów na koniec sierpnia
2014 osiągnęła liczbę porodów z sierpnia 2013 i coraz
więcej pań decyduje się na poród w naszym szpitalu.
Przybywa także pacjentów na oddziale wewnętrznym i
chirurgicznym, nie tylko z naszego powiatu, ale i spoza.
Warto podkreślić, że w wyniku współpracy samorząd
powiatowy – DPS i szpital udało nam się zaadoptować
pomieszczenia 3 i 4 piętra szpitala na ZOL. Mieszkańcy
ZOL w Kietrzu, który był w nienajlepszym stanie technicznym i estetycznym, mają teraz naprawdę dobre warunki. Nasz szpital osiąga coraz lepsze standardy, a rok
2016 jest granicą kiedy już wszystkie standardy muszą
być w pełni spełnione. Uważam, że sytuacja naszej służby zdrowia jest diametralnie lepsza i zupełnie inna niż
było to w 2007 czy w 2008 roku. Ratownictwo medyczne, laboratorium, lekarze, remonty, sprzęt, który ma do
dyspozycji nasz szpital na pewno uległo w ciągu tych
kilku lat zdecydowanej poprawie.
Trzecim ważnym obszarem inwestycyjnym jest obszar związany ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym.
Mam tu na myśli Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół
Szkół Ogólnokształcących jak i Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy. W szkołach tych przeprowadzony
został szereg remontów. Najważniejszą inwestycją było
oddanie pełnowymiarowej i bardzo nowoczesnej hali
sportowej, na którą mieszkańcy Głubczyc i okolic oczekiwali od dawien dawna. Nie robiliśmy żadnych makiet,
ale przeszliśmy od razu do konkretnego działania i tak
hala służy nam już trzeci rok, a organizowane są tam nie
tylko zajęcia wychowania fizycznego, lecz także zajęcia
pozalekcyjne, często korzystają z niej kluby sportowe i
wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Wykonaliśmy pełną termomodernizację w ZSM, w tym roku zamontowaliśmy również pompy ciepła i solary w budynku internatu. Jeżeli chodzi o ZSM to większość z tych remontów już
się zakończyła. W tym roku nie udało się jednak dokonać
remontu hali sportowej, obejmującego głównie wymianę parkietu, gdyż po dokonaniu przetargów okazało się,
że kwoty zaplanowane w budżecie na ten cel są zbyt
małe w stosunku do ofert przedsiębiorców biorących
udział w przetargu. Również, jak już zapowiadaliśmy
wcześniej, rozpoczęliśmy remonty w ZSO, dokonując
pierwszej części termomodernizacji budynku tzw. „nowego”. Pozostała nam jeszcze termomodernizacja części
starej. Wymienione zostały okna i stropodach a elewacja
ocieplona. Te działania były możliwe dzięki pozyskiwaniu środków unijnych w ramach RPO i byliśmy tu bardzo
efektywni.
Pozostaje również niestety ten obszar, z którego nie
jesteśmy zadowoleni i który wymaga w najbliższej perspektywie finansowej dużego zaangażowania w pozyskiwaniu środków unijnych – nasze drogi powiatowe. Są
one nieprzystosowane do ilości i gabarytów pojazdów
jakie się po nich poruszają. Niestety w 2002 roku wycofano subwencję drogową, która dla naszego powiatu wynosiła około 3 mln złotych. Zatem w tym zakresie na razie dokonujemy głównie prac bieżących, ale również, jak
już wcześniej wspomniałem, realizujemy szereg „schetynówek”. I tak na przykład w tym roku wyremontowaliśmy drogę Nowe Gołuszowice – Krzyżowice czy drogę
Ściborzyce Wielkie – Sudice. W tej kadencji staraliśmy się
realizować tak wiele jak tylko mogliśmy, choć w moim
odczuciu i nie tylko moim, bo również Zarządu Powiatu
jest to niewystarczające w stosunku do potrzeb. Bardzo
wiele środków idzie na remonty bieżące, a dodatkowo
dochody własne powiatu są niewielkie. Dlatego też pojawiają się plany na przyszłość, aby remontować drogi

powiatowe. Naszym głównym celem jest droga Głubczyce – Wiechowice do granicy państwa i tu już złożyliśmy
fiszkę do sekretariatu wspólnego w Ołomuńcu, która została przyjęta. Zatem myślę, że w najbliższej perspektywie współpracy transgranicznej polsko-czeskiej ta droga
będzie wyremontowana. Podobnie przygotowujemy się
do szeregu remontów ze „schetynówek”, w tym między
innymi drogi Bogdanowice Kolonia – Zubrzyce jak i ulicy
Powstańców w Baborowie. Ważny będzie także remont
drogi Sucha Psina – Księże Pole – Kietrz, będącej w bardzo złym stanie. Oczywiście wciąż trzeba będzie wykonywać remonty bieżące. Następna kadencja, w moim
odczuciu, oprócz dalszej dbałości o szkoły, szpital, DPS,
będzie skierowana głównie na pozyskiwanie środków
na remonty dróg powiatowych.
Podsumowując tę kadencję, uważam, że zrobiliśmy
bardzo wiele. Realizowaliśmy duże inwestycje w obszarach, o których wcześniej wspominałem – służba
zdrowia, DPS, szkolnictwo i drogi, choć tu było ich zdecydowanie za mało. Cała kadencja była pozytywna, a
współpraca układała się dobrze w ramach samorządów
gminnych i w ramach powiatu. Każdy z radnych wnosił coś do pracy Rady, również opozycja, gdyż korzysta
się z każdego głosu i każdy głos bierze się pod uwagę
analizując co możemy jeszcze zrobić. Oczywiście mam
tu na myśli propozycje konstruktywne, a nie te, jak to
się często mówi, „wzięte z kosmosu”, których nie sposób zrealizować z różnych względów. Ogólnie sytuacja
jest dobra, choć trzeba wziąć pod uwagę, że populacja
mieszkańców Powiatu Głubczyckiego niestety nadal
spada. Bezrobocie wciąż jest za duże. Wierzę jednak,
że otwarcie obwodnicy w miesiącu październiku przyczyni się do tego, że oprócz istniejących i rozwijających
się przedsiębiorstw pojawi się nowy inwestor. Wiem, że
Gmina Głubczyce przygotowuje tereny inwestycyjne i
mam nadzieję, że te tereny przyniosą niezwykłe ożywienie na tutejszym rynku pracy. Dużo jest do zrobienia także w obszarze kapitału społecznego. Na bieżąco staramy
się organizować różnego rodzaju imprezy integracyjne,
realizować projekty polsko – czeskie, co spotyka się z
pozytywnym odbiorem. Uważam, że w przyszłości należy skierować się w kierunku jeszcze większej integracji
społeczeństwa. Pragniemy aby społeczeństwo utożsamiało się z tą ziemią i aby się wzajemnie rozumiało. A
radni różnych szczebli mogą dawać doskonały przykład
tej integracji. Myślę, że w następnej kadencji uda się to
zrealizować, stąd nasz udział i duże zaangażowanie w
tzw. Partnerstwo Nyskie, które pozwoli na sprawniejszą
absorpcję funduszy unijnych w latach 2014-2020. Na koniec, warto podkreślić, że trudno mówić o jakiejś kadencyjności w działaniu. Choć kadencyjność de facto jest to
tak naprawdę funkcjonowanie powiatu jest procesem
ciągłym i opiera się na modelu przyczynowo - skutkowym. Zatem nie można mówić, że dana kadencja się
skończyła i zaczyna się coś nowego. Oczywiście, choć
pojawiają się pewne marginesy zmian to jednak kontynuacja działań musi istnieć. Od 2007 roku, gdy zaczynaliśmy, różnice są ogromne, choćby w przypadku szpitala,
w którym wszystko trzeba było ratować. Teraz te marginesy już nie będą takie duże. Zatem ,w moim odczuciu,
powinniśmy iść w przyszłości w to co robiliśmy przez
ostatnie cztery lata.
Rzecz Powiatowa – Dziękuję za rozmowę.
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Wspomnienie ś.p.
Kazimierza Spalika
Kaziemierz Spalik to wybitna postać,
która na stałe wpisała się na karty historii naszego regionu. Choć urodził się na
Ziemii Częstochowskiej to przez ponad
20 lat (1951-1974) był nauczycielem
Przysposobienia Wojskowego w głubczyckim Liceum Ogólnokształcącym. Dodatkowo, przez wiele lat był działaczem
sportowym, zawodnikiem, instruktorem
siatkówki i strzelectwa. Często
wspominany jako znakomity nauczyciel i bardzo ciepły człowiek,
poświęcający cały swój czas, zdolności, zainteresowania i energię
szkole i młodzieży. Był lubiany i
szanowany. Odznaczał się ogromną fachowością, zawsze uśmiechnięty i życzliwy, a jednocześnie
cichy i skromny. Kazimierz Spalik prowadził aktywny i zarazem
spartański tryb życia. Mieszkał w

przykład zeszyt trenera – fotografia nr 3).
A sama drużyna odnosiła liczne sukcesy.
Kazimierz Spalik w znacznej mierze
przyczynił się do powstania oraz unowocześnienia strzelnicy znajdującej się
przy ulicy Parkowej. Dodatkowo urządził
strzelnicę dla uczniów na strychu szkolnym. Z licznymi sukcesami prowadził
drużynę sanitarną, która reprezentowała
2
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3

starym, niewyremontowanym domku po
niemieckim ogrodniku, który znajdował
się na zapleczu szkoły, natomiast w okresie największych mrozów sypiał w szkolnej suterenie. Czynnie uprawiał sport i
prowadził drużynę siatkówki w Klubie
Polonia Głubczyce, zarówno męską jak
i damską. Dodatkowo szkolił siatkarki
w samym liceum. To była jego pasja, w
której ciągle się rozwijał wprowadzając
nowe metody treningowe (prowadził na

nasze województwo w zawodach centralnych drużyn sanitarnych w stolicy.
Jako nauczyciel wykazywał się kreatywnością i pomysłowością, gdyż większość
pomocy naukowych wykonywał własnoręcznie. W 1974 roku uległ wypadkowi w
czasie lekcji, gdy demonstrował działanie
zapalnika, który okazał się nie być atrapą. Ryzykował własne życie osłaniając
uczniów. Od tego czasu zaczął chorować.
Leczył się w jednym w dolnośląskich

25 lipca o godzinie 13.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach
rozpoczęły się Obchody Święta Policji.

Obchody Święta
Policji w Głubczycach
W uroczystościach wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Opolu insp. Zbigniew Białostocki. Wśród
obecnych gości byli także burmistrzowie
z Kietrza i Baborowa, wójt gminy Branice, przedstawiciele służb mundurowych,
prokuratury, policji czeskiej, oraz emerytów i rencistów policyjnych.
W tym roku wyróżniający się funkcjonariusze zostali mianowani na wyższe
stopnie policyjne w korpusie oficerów
starszych, oficerów młodszych, aspirantów, podoficerów oraz szeregowych.
Dwóch funkcjonariuszy uhonorowanych
zostało medalem srebrnym za długoletnią służbę, kilku wyróżnieniami w formie
pochwały za wzorowe wywiązywanie się
z obowiązków służbowych oraz ofiarną
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uzdrowisk, a następnie w opolskim szpitalu, lecz nie powrócił już do zdrowia. Po
przewiezieniu do swojego rodzinnego
domu wkrótce zmarł. Został pochowany
na cmentarzu w Przystajni. We wrześniu
tego roku mija 40 lat od śmierci tego
wspaniałego nauczyciela, sportowca, instruktora, a przede wszystkim człowieka.
Kazimierz Spalik zapisał się w sercu
i pamięci wielu osób, które dziś tak Go
wspominają:
– Człowiek z otwartym sercem dla
każdego. Niezwykle uczynny, bardzo koleżeński, kochający młodzież i kochany
przez młodzież. Nawet gdy był już chory,
a prowadził drużynę siatkówki, to dziewczynom które nie mogły uczestniczyć w
treningach zespołowych organizował
treningi indywidualne w dogodnym czasie. Pamiętam, że gdy doktor Ceglarski
zlecił mu badanie, powiedział aby zwrócił
się do szpitala a badanie aby przeprowadziła moja żona. Byłem na treningu, gdy
żona poinformowała mnie, że wyniki badań są bardzo złe i wskazują na chorobę
rakową. Za chwilę patrzę, a prof. Spalik
idzie na trening indywidualny, wybiegłem i kazałem mu iść do doktora, jednak
on powiedział, że osoba, którą trenuje
będzie na niego czekała. Po odwołaniu
treningu wrócił i wylądował w szpitalu
w Opolu, skąd nie wrócił już na nasze
ziemie. Wkrótce potem odwieźliśmy
go do rodzinnej miejscowości, a za jakiś czas milicjant przyniósł wiadomość,
że nie żyje. Kazimierz Spalik prowadził
drużynę sanitarną, z którą reprezentował nasze województwo, jednak to
siatkówka była jego ulubioną drużyną sportową. Dodatkowo prowadził
strzelectwo, a jego wychowankowie
odnosili wiele wspaniałych sukcesów. On
zawsze znalazł się tam, gdzie trzeba było
nieść pomoc innym i był dyspozycyjny
dla każdego ucznia. Dla nich zawsze miał

czas – wspomina Zdzisław Bańkowski,
emerytowany prof. LO.
– Pan Spalik, profesor Spalik, tak był zawsze tytułowany przez swoich uczniów.
To postać niezwykle prawego i szlachetnego człowieka, nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży. Był mentorem
niejednego ucznia, to postać wspaniałego człowieka, o którym pamięć przechowywana jest wśród byłych uczniów
głubczyckiego liceum. Również należę
do pokolenia, które do dziś jest dumne z
tego, że mogło spotkać na początku swojego dorosłego życia tak dobrego, uczciwego i sprawiedliwego wychowawcę.
Im jestem starszy tym bardziej doceniam
pracę Pana Kazimierza w szkole przełomu gomułkowsko-gierkowskiego. Staram
się okazać swój szacunek i wdzięczność
profesorowi Spalikowi odwiedzając jesienią Jego grób na cmentarzu w Przystajni.
Szkoda, że tak szybko odszedł, przecież
nadal jest tyle do zrobienia, a społeczne
zapotrzebowanie na tak wspaniałe osobowości wciąż nieustające - mówi Tadeusz
Schmidt, Sekretarz Powiatu.
– Bardzo dobry nauczyciel, kochający
młodzież, wyśmienity trener, który pilnował nie tylko naszych osiągnieć sportowych, lecz także postępów w nauce.
Był naszym opiekunem. Po treningach
często odprowadzał nas do połowy drogi
do domu. Po drodze natomiast przy ulicy
Kochanowskiego znajdowała się cukiernia „Danusia”. Pamiętam, że prof. Spalik
często kupował nam tam czekoladki. Dla
mnie była to ogromnie ważna osoba,
której wiele zawdzięczam. Zdecydowany
i niedościgniony wzór nauczyciela i człowieka. Jego śmierć była dla mnie wielką
stratą, gdyż był mi niczym drugi ojciec.
Żałuję, że już Go nie ma wśród nas, bowiem uczynił by na pewno jeszcze wiele
dobrego – opowiada Maria Podgórska,
n
była siatkarka i uczennica LO.

Powiat Głubczycki po podpisaniu umowy partnerskiej z miastem Budisov
nad Budisovkou, był współorganizatorem trzech obozów tematycznych
w okresie wakacyjnym.

Obozy
wakacyjne

Pierwszy obóz – wędkarski – odbył się
w dniach 30.06 – 08.07.2014 r. w Głębinowie. Młodzież zakwaterowana była w
ośrodku „Błękitna Zatoka”. Udział w obozie brało 25 Czechów i 10 Polaków. Wiek
uczestników 10–17 lat.
Drugi obóz – sportowy – odbywał się
w dniach 10–18.08.2014 r. w centrum
Sportu Smilovice – Czechy. Udział w obozie brało 25 Czechów i 10 Polaków (dzieci trenujące w Polonii Głubczyce). Wiek
uczestników 7 – 11 lat. W dniu 16.08.2014

przewidziano rozegranie turnieju piłki nożnej, pomiędzy drużyną złożoną z
uczestników obozu, drużyną z Katowic i
drużynami czeskimi (rocznik 2003).
Trzeci obóz – przygoda w terenie –
odbywał się w dniach 11–21.08.2014 r.
w Zdarskim Potoku koło Rymarova. Młodzież zakwaterowana była w ośrodku
„RELAX”. Udział w obozie brało 25 Czechów i 10 Polaków.
n

OGŁOSZENIE biura rzeczy znalezionych
służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego. List gratulacyjny
za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych otrzymał jeden z
pracowników cywilnych. Na zakończenie
zaproszeni goście składali policjantom,
policjantkom i pracownikom cywilnym
KPP w Głubczycach życzenia i gratulacje.

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
Lipiec w Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami”
jak przystało na miesiąc wakacyjny przyniósł naszym podopiecznym i ich
rodzinom wiele atrakcji i słońca. Od 22 do 25 lipca zorganizowaliśmy turnus rehabilitacyjny, który miał miejsce w Piotrowickim Ośrodku Rekreacyjno–Wypoczynkowym. Nasi podopieczni wraz z rodzicami i rodzeństwem zamieszkali w tutejszym hotelu. A wolontariusze z terapeutami
zajęli pobliskie domki.

Turnusowe wakacje
w Stowarzyszeniu
TACY SAMI
Dzień zaczynaliśmy od zajęć ruchowo
- energetyzujących prowadzonych przez
Panią Martę Pirch, następnie wspólne
śniadanie i udawaliśmy się na dalsze zajęcia. A było ich sporo dla każdego uczestnika. Dzieci do południa brały udział w

zajęciach logopedycznych, rehabilitacji
ruchowej, zajęciach manualno plastycznych i hipoterapii.
Po obiedzie przewidziany był czas wolny. Niektórzy z nas szli nad wodę aby nacieszyć się słońcem, inni spacerowali albo
leniuchowali w swoich pokojach. Wieczorem tuż przed kolacją dzieci brały udział
w zajęciach relaksacyjnych połączonych z elementami jogi prowadzonych
przez Panią Magdalenę Szafrańską.
Oczywiście dla rodzeństwa i rodziców
przewidziane były również atrakcje. Rodzeństwo codziennie uczestniczyło w
zajęciach plastycznych tworząc min. maski z odlewów gipsowych swojej twarzy.
Rodzice brali udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przed medycznej prowadzonej przez Panią Magdę Ratowską, dzięki czemu dowiedzieli się jak
reagować w stanach zagrożenia u swoich
dzieci. Tutaj z pełnym zaangażowaniem

Usług Komunalnych. Gorąco liczymy, że
w przyszłym roku uda nam się powtórzyć
całe przedsięwzięcie bogatsi o doświadczenia tegoroczne.
Wszystkich zainteresowanych poczynaniami naszego stowarzyszenia, obejrzeniem obszernej fotorelacji z turnusu i
chętnych do współpracy wolontariuszy,
zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.tacy-sami.org
W imieniu naszych podopiecznych i ich
rodziców, dziękujemy wszystkim darczyńcom i liczymy na waszą dalszą pamięć. To
dzięki ludziom dobrej woli udało nam się
zrealizować ten projekt, którego koszt całkowity opiewał na kwotę 17 000 zł.
Wiceprezes Stowarzyszenia „Tacy – Sami”
Anna Strychaniecka

Zarząd Powiatu Głubczyckiego o g ł a s z a
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

włączyli się starsi podopieczni stowarzyszenia. Mateusz i Tomek z pełnym poświęceniem uczyli się praktycznej strony
reanimacji. Liczymy na dalszą część szkolenia tym razem w naszej siedzibie.
W czwartek odwiedziły nas panie terapeutki na stałe pracujące w Fundacji Dom
w Opolu i współpracujące z naszym stowarzyszeniem. Umiliły one popołudniowy czas zarówno dzieciom jak i rodzicom.
Pani Małgosia Stefanowska - terapeutka
integracji sensorycznej przygotowała dla
wszystkich dzieci blok zajęć grupowych a
w tym czasie rodzicie zostali zaproszenie
na warsztaty psychologiczne prowadzone przez psycholog Panią Patrycję Piętę.
Turnus zakończyliśmy w piątkowe
popołudnie z łezką w oku wracając do
domu.
Całe nasze turnusowe przedsięwzięcie
nie byłoby możliwe gdyby nie dofinansowanie, jakie przyznał nam Pan Burmistrz
Głubczyc w ramach konkursu na zadania
publiczne za co z całego serca dziękujemy.
Nieocenioną pomocą wykazali się nasi
wolontariusze, towarzysząc dzieciom zarówno podczas zajęć jak i w czasie wolnym. Dziękujemy Dalii Khawli, Dominice
Minartowicz, Monice Mazur, Karolinie

Trylogia w Zespole
Szkół Specjalnych
W odpowiedzi na apel pana prezydenta Bronisława Komorowskiego 7
września w wielu miastach Polski odbyło
się wspólne „Narodowe czytanie Trylogii
Henryka Sienkiewicza”. Nasza szkoła nie
pozostała bierna i także przyłączyła się
do tego apelu.
9 września uczniowie gimnazjum przy
Zespole Szkół Specjalnych w Głubczycach wspólnie czytali fragmenty „Trylogii”, które przybliżyły im sylwetki bohaterów i wspaniałe sceny balistyczne. Mimo
trudnych archaizmów językowych (które
tłumaczyliśmy ze słownikiem), gimnazjalistom bardzo podobało się dzieło naszego noblisty i pomysł wspólnego czytania.
Uczniowie pod kierunkiem pani polonist-

Gomułce oraz naszemu rodzynkowi Kamilowi Sulidze. Dziękujemy Pani Marioli
Naróg i Renacie Remie za pyszne posiłki
i udostępnienie stołówki do warsztatów.
Dziękujemy całej obsłudze ośrodka na
czele z Panem Krzysztofem Federowiczem - Kierownikiem ośrodka oraz Panem
Stanisławem Szczerbakiem - Prezesem

ki wykonali także gazetkę ścienną o bohaterach „Trylogii”.
n

Zarząd Powiatu Głubczyckiego zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2014 roku poz. 518 ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 roku Nr
207 poz. 2108 ) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 979/1 o powierzchni 0,2000 ha wraz z zabudowaniami położonej w Lisięcicach przy ul. Głubczyckiej 1
ujawnionej w księdze wieczystej nr OP1G/0001476/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Prudniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Głubczycach.
– budynek usługowo-mieszkalny, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym,
częściowo podpiwniczony z dachem czterospadowym wybudowany w technologii
tradycyjnej o powierzchni użytkowej 235 m2 w tym pomieszczenia na parterze stanowiące lokal użytkowy – 119 m2 i lokal mieszkalny na poddaszu – 116m2 , budynek wyposażony w instalacje – elektryczną, wodno-kanalizacyjną do szamba wybieralnego,
centralnego ogrzewania zasilanego z pieca węglowego w piwnicy, w lokalu mieszkalnym kominek opalany drewnem, lokal mieszkalny posiada odrębną klatkę schodową
– budynek gospodarczy niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 39,90m2 wyposażony w instalację
elektryczną
– wiata garażowa niepodpiwniczona wykonana w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 19,80m2 nie wyposażona w żadne instalacje
– nieruchomość położona na skraju wsi przy głównej drodze przebiegającej przez wieś o
nawierzchni asfaltowej, działka uzbrojona jest w instalacje wodociągową, elektryczną,
telefoniczną, sanitarną do szamba wybieralnego, cała nieruchomość jest ogrodzona.
Cena wywoławcza do sprzedaży – 161 000,-zł. Wadium 16 000,-zł.
- Zgodnie z art. 43 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i
usług (jednolity tekst Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054) sprzedaż powyższej nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.
- Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Nieruchomość położona jest na terenie który nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Głubczyce nieruchomość położona jest
na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową wsi oraz na terenach ośrodków produkcji rolnej i obsługi rolnictwa.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na
rzecz osób trzecich.
- Pierwszy przetarg w sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu
20 sierpnia 2014 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2014 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 (I p.- pokój nr 201)
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w
dniu 9 października 2014 roku wpłacą w/w wadium na konto: Starostwo Powiatowe w
Głubczycach PKO BP S.A. O/Głubczyce Nr 25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, przy czym
za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Starostwa. Zaznacza się, iż
na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości i numer działki. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetargu nie
wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
odwołania lub zamknięcia przetargu. Cenę nabycia prawa własności przedmiotowej
nieruchomości wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto:
Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP S.A. O/Głubczyce Nr 35 1020 3714 0000
4302 0012 7878. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.
Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy
notarialnej w terminie ustalonym przez Zarząd Powiatu Głubczyckiego powoduje przepadek wpłaconego wadium. Zarząd Powiatu Głubczycki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
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Starostwo Powiatowe
Teatr TRADYCJA Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach został założony w 1994 roku przez polonistkę – Marię Farasiewicz i nadal jest przez
nią prowadzony. Jest to praca społeczna i pozalekcyjna.

20 lat TRADYCJI

Od początku swojego istnienia TRADYCJA bierze czynny udział w życiu
szkoły, miasta, powiatu i województwa,
zapisując kolejne karty księgi kulturalnej
naszego regionu.
O wysokim poziomie artystycznym
teatru oraz jego znaczącej roli w powiecie głubczyckim świadczą liczne, udokumentowane osiągnięcia na szczeblu
wojewódzkim i ogólnopolskim. Można tu
wymienić wielokrotnie zdobywane laury
na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Kolędniczych HERODY w Lewinie Brzeskim,w Wojewódzkich Spotkaniach Teatrów Dramatycznych i Kabaretów PROSCENIUM w Nysie, Nagrody Marszałka
Województwa Opolskiego czy Nagrody
Muzeum Wsi Opolskiej i inne.
Osiągnięcia te są dostrzegane przez
prasę regionalną, wojewódzką i ogólnokrajową, jak też telewizję regionalną i lokalną oraz Radio Opole i Katowice. Stale
nagrywane i emitowane są występy TRADYCJI, audycje i wywiady z panią Marią
Farasiewicz i członkami teatru.
Wychowankowie szkolnego teatru
kształcą się w szkołach teatralnych Krakowa, Warszawy i Łodzi. Są już zawodowymi
aktorami, jak np. Marek Nędza – absolwent PWSTiT w Łodzi, wykładowca tejże
uczelni, zdobywca „Złotej Maski’2012” dla
najlepszego aktora teatralnego, aktor Teatru im. Jaracza w Łodzi.
Artyści teatru TRADYCJA zdobywają
również liczne nagrody i wyróżnienia indywidualne. Są laureatami Wojewódzkiego i Centralnego Turnieju Teatru Jednego
Aktora (Marek Nędza, Mietek Zając),Wojewódzkiego Przeglądu Poezji i Pieśni
Jana Pawła II „Syćkasewomzycom” (Iwona
Halikowska, Monika Sabatowicz, Bartłomiej Baran, Agata Ziółkowska, Agnieszka
Kłak), Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Polskiej i Obcojęzycznej (Natalia Atłachowicz, Iwona Halikowska, Damian Wołowczyk) i innych.
Teatr TRADYCJA ZSM na bieżąco
współpracuje z Miejskim Ośrodkiem
Kultury, Urzędem Gminy, Starostwem
Powiatowym w Głubczycach, Urzędem
Marszałkowskim w Opolu i innymi ośrodkami. Współtworzy życie kulturalne nie
tylko szkoły, ale i lokalnego środowiska,
powiatu i województwa. Świadczą o tym
liczne przedsięwzięcia(w większości cykliczne), np.:
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Głubczyckie
Dni Kultury,
l Festiwal Kultury Powiatowej,
l program
integracyjny
„Bez barier”,
l Dożynki Gminno-Diecezjalne i Powiatowe,
l Jarmark Anielski pod Ratuszem,
l Dni Kultury Kresowej – Biesiada Kresowa,
l programy artystyczne dla osadzonych
w Zakładzie Karnym w Głubczycach,
l koncerty Maryjne i Bożonarodzeniowe
oraz Programy Papieskie w kościołach
dekanatu głubczyckiego i poza nim,
l jubileusze i imprezy okolicznościowe,
l występy
w wielu miejscowościach
Opolszczyzny.
Niezwykłym wyróżnieniem dla TRADYCJI było zaproszenie do udziału w
benefisie Daniela Olbrychskiego w Zakrzowie w 2011 roku i występ przed znakomitym aktorem, który wysoko ocenił
talent i umiejętności sceniczne aktorów
– amatorów (Mietka Zająca i Moniki Sabatowicz).
Współpraca z lokalną grupą działania
„Płaskowyż Dobrej Ziemi” zaowocowała
udziałemw czesko – polskim spektaklu
„Zaślubiny Mieszka i Dąbrówki” w Hradcu nad Morawicą i występami na terenie
Republiki Czeskiej. Ponadto teatr współpracuje z młodymi studentami reżyserii
Praskiej Szkoły Filmowej – FAMU, w efekcie czego został nakręcony film „Świętokradztwo” z udziałem aktorów TRADYCJI
W repertuarze teatru znajdują się
programy tak świeckie jak i sakralne,
klasyczne i awangardowe, kabaretowo – satyryczne i poetycko-muzyczne.
Wśród propozycji scenicznych zaszczytne miejsce zajmują spektakle ludowe,
obrzędowe i obrzędowo – kolędnicze,
np.: „Skubaczki”, „Herody”, „Pascha”, „Noc
Świętojańska” itd. Szkolny teatr kultywuje
i popularyzuje polską tradycję z jej bogatą obrzędowością i zwyczajem, kształci w
duchu regionalizmu oraz przywołuje ducha Kresów. Skupia wokół siebie uczniów
głubczyckiego „Mechanika”, absolwentów, nauczycieli i sympatyków.
Opiekun, reżyser, scenarzysta i autorka
wielu tekstów tworzonych na potrzeby
l

TRADYCJI, pani Maria Farasiewicz, kładzie
szczególny nacisk na kulturę żywego
słowa, sięga do dzieł literatury pięknej,
adaptując teksty Gombrowicza, Mrożka,
Gałczyńskiego czy Czechowa.
Jej podopieczni wykazują się
scenicznie także w trudnej
sztuce monodramu. Młodzi
ludzie rozwijają tu swoje pasje i zainteresowania, poszerzają horyzonty i zdobywają
wiedzę przydatną w dorosłym
życiu.
W aktywnej i owocnej pracy scenicznej teatru TRADYCJA działalność społeczna i
charytatywna zajmują szczególne miejsce, co świadczy
o wrażliwości i otwarciu się
na potrzeby lokalnego środowiska.
Wszystkie występy zespołu są ogólnodostępne i bezpłatne. Od lat teatr

TRADYCJA zajmuje się oprawą artystyczną organizowanych przez panią Marię
Farasiewicz koncertów charytatywnych
z okazji pierwszego dnia wiosny w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach.
Dochód z tych koncertów przeznaczony
byłm. in. na wsparcie działalności Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom
w Głubczycach czy też Stowarzyszenia
Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
TACY SAMI.
Powiatowe i gminne media na bieżąco
informują lokalne społeczeństwo o pracy artystycznej teatru TRADYCJA. Należy
podkreślić, że odgrywa on ważną rolę w
Powiecie Głubczyckim i regionie, cieszy
się uznaniem, popularnością i pełni rolę
kulturotwórczą.
Obchody jubileuszu teatru TRADYCJA
odbędą się w ramach Głubczyckich Dni
Kultury.
Redakcja

Kalendarium obchodów 20 lecia teatru TRADYCJA ZSM
		 27.10.2014r., godz. 19:00 – „Teksty w rozsypce” – wieczór autorski Marii Farasiewicz
(„Klub na skrzyżowaniu” MOK w Głubczycach),
l		28.10.2014r. – spotkanie z zawodowym aktorem Markiem Nędzą w murach „Mechanika”,
l		28-29.10.2014r., godz. 16:00 – warsztaty teatralne poprowadzone przez Marka
Nędzę (Sala widowiskowa MOK),
l		29-30.10.2014r. – monogram „Skąd ta wrażliwość” Ireneusza Iredyńskiego w wykonaniu Mietka Zająca; reż. Maria Farasiewicz (ZSM, LO, ZSCKRU w Głubczycach),
l		30.10.2014r., godz. 17:00 – koncert galowy (Sala widowiskowa MOK).
l

WSZYSTKIE IMPREZY - WSTĘP WOLNY!
ZAPRASZAMY!
Patronat medialny: Rzecz Powiatowa, Głos Głubczyc, TV Głubczyce.

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2014/2015 w Zespole
Szkół Mechanicznych w Głubczycach

Nowy rok szkolny
Dnia 01 września 2014
roku o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Mechanicznych w
Głubczycach odbyła się uroczysta inauguracja nowego
roku szkolnego 2014-2015.
W uroczystości uczestniczyli: Członek Zarządu
Powiatu Maria Farasiewicz
oraz Przewodniczący Komisji

Administracyjno - Budżetowej Rady Powiatu Andrzej Wesołowski, którzy zabrali
głos dzieląc się ze społecznością szkolną
swymi refleksjami. Wśród zaproszonych
gości byli również: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Ireneusz
Węgrzyn oraz Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Mechanicznych Andrzej Domerecki.
U progu nowego roku szkolnego dyrektor szkoły Jan Łata wszystkim nauczycielom oraz pracownikom Zespołu Szkół

Mechanicznych w Głubczycach życzył,
aby zaangażowanie i profesjonalizm w
nauczaniu i wychowaniu były źródłem
satysfakcji i spełnienia zawodowego.
Zwracając się do uczniów – zachęcał, by
ten nowy rok szkolny był czasem nowych
wyzwań, prowadzących młodych ludzi
do otwartości, poszanowania innych i
umiejętności znalezienia się we współczesnym świecie.
Z kolei uczniowie pięciu klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie powtarzając za panią wicedyrektor Iloną
Klepacką słowa przysięgi.
Podczas uroczystości Szkolny Teatr
„Tradycja” zachęcając do refleksji i zadumy - przedstawił program poetycko-muzyczny upamiętniający 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Elżbieta Śmidoda

Starostwo Powiatowe
Ze wspomnień…

Za kulisami
...gorączka. Wszak gramy dziś dwa
spektakle kabaretowo – satyryczne „A
potem … Zielona Gęś”! Siedem części.
Wybrałam teksty Gałczyńskiego i Sikory.
W sam raz na pierwszy dzień wiosny.
Zegarek wskazuje 8.30. Młodzież z „rolniczaka” zapełnia widownię. Tak naprawdę to pierwszy spektakl gramy głównie
dla nich. Widzę też reprezentację „ogólniaka” i „mechanika”. Biegam. Potykam się
o piłę elektryczną – rekwizyt do „Miłości
chirurga”. Jacek powtarza na głos ostatnią
kwestię „Antygony”. No tak! Tego się nie
spodziewał. Jak zwykle, za pięć dwunasta
zmiana w scenariuszu. Tak czy owak poradzi sobie, ma talent. Podchodzi Jagoda.
Nazywam ją Jadzia. Dziś jej wielki dzień.
Jadzia wystąpi jako pramatka Ewa, Ptysia
i Hermenegilda Kociubińska – ukochana
chirurga. A`propos, ów chirurg to… „Kanibal” Lecter ( ha! ha! ha! ). Niedawno zagrała Gospodynię w „Skubaczkach”. Była
świetna. Jej wrażliwość współgra z kreacją postaci scenicznych.
Jadzia czegoś uporczywie szuka. –
Gdzie są moje okulary przeciwsłoneczne?
Przecież Ewa musi mieć okulary! – krzyczy – Spokojnie, moja droga. Nie złość się.
Rozumiem, nerwy. Okulary na pewno są
w pudełku. Rzeczywiście. – Nie zapomnij
słomianego kapelusza! – przypominam.
Wchodzę do garderoby. Mareczek z wężem na szyi kręci się między kostiumami.
Wystąpił jako przekupny Wąż-Kusiciel. –
Profesorsko – prosi – czy muszę wystąpić
w pampersie w „Zaręczynach Gżegżółki”?
– Ależ oczywiście –odpowiadam – Amorek w pampersie to gwóźdź programu.
– No dobrze. Jakoś przeżyję. Ale co powiedzą moi koledzy z innych szkół? – Nie
przejmuj się jesteś aktorem. – Czy grabarze gotowi? – pytam. Dawid i Wojtek
niosą nosze. To na węża. Ubrani w czarne
garnitury będą reprezentować zakład pogrzebowy. Madzia i Agnieszka przyczepiają dekorację. Gotowe. Podchodzę do
ekipy technicznej. Łukasz debiutuje jako
kurtynowy. Paweł zadba o muzykę. To
solidna firma. Zrezygnował nawet z wycieczki, by czuwać nad stroną muzyczną
spektaklu. Dokładnie wie, kiedy włączyć
podkłady. A jest ich dużo. Nagłaśnia nas
Piotr z Domu Kultury. Współpracuje z
nami od lat.
Ukradkiem badam widownię. Czas
zaczynać. Podchodzi Zbyszek – dyrektor
MOK-u. Powierzyłam mu konferansjerkę.
Przedstawi historię naszego teatru, bowiem to już sporo lat…
„Parasol, motyka, transparent, czasopisma! Czy wszystkie rekwizyty na miejscu?
Zatem do biegu, gotowi, start! – powiadam.
Wychodzę ze Zbyszkiem przed kurtynę. Witamy obecnych wierszem, który
pozwoliłam sobie napisać na jubileusz
„Tradycji”. Później umykam za kulisy, by
dopilnować wszystkiego. Już Zbyszek zapowiada pierwszy mini spektakl. Fanfary.
Mareczek jako wodzirej anonsuje – Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić boską sztukę wierszem w trzech odsłonach z muzyką szaloną, czyli „Gdyby
Adam był Polakiem”.

– Pawełku! Muzyka! –dysponuję. Jacek
jako Adam przechodzi sam siebie. Tajemniczy głos zza kulis woła –„Adamie, hej
Adamie (…). Tylko proszę się nie broń,
teraz ci wyjmę żebro! Widownia kona ze
śmiechu. Nasz praojciec nie chce oddać
żebra! Czyżby zmiana w Księdze Rodzaju?
Akt II. Pojawia się Ewa (Jagoda): „Cóż to
za nowa heca? (…) Wąż: -Ślicznie jabłko
polecam” etc. Etc. Pramatka Ewa dławi
kusiciela jabłkiem. Ten wije się w konwulsjach i… kona. Pierwsi rodzice nie dają się
przekupić. Zmieniają bieg historii biblijnej. Tańczą, gdy pobrzmiewa
„M jak miłość”. Śmiech na
sali.
Druga odsłona. To powtórka z literatury – „Antygona” w nowej wersji.
Tytułowa
bohaterka,
czyli Marylka na rozkaz
Kreona zastaje zamurowana przez…Boba Budowniczego. Na scenie
zabawkowe taczki, łopatki, wiaderka, cegły są
prawdziwe.
Reakcja – radość na twarzach. To dopinguje. Zatem spektakl podoba się. Gramy dalej.
Kolejna podróż w czasie. Średniowieczny zamek i uwieziona w wieży
księżniczka. Błaga o pomoc. Zawodzi niczym etatowa płaczka – Help! Hilfe! Pomoszczi! Języki zna (ha! ha! ha!). Ratuje
ją rycerz Bolko z… Sierocińca. W nagrodę
zostaje jego żoną.
– Wiedziałem, że to prowokacja – krzyczy bohater. Widownia szaleje. Fanfary
anonsują kolejną odsłonę. Przenosimy
się w wiek XVIII. Tu następuje brutalne
zdarzenie historii ze współczesnością.
Oto „Kuszenie Mozarta”. Mistrz w niemocy twórczej. Zjawiają się Kazik i Heniek
(Wojtek i Dawid) jako przedstawiciele
współczesności. Są wściekli, bo czekają
200 lat – Żądamy arcydzieła, bo jak nie
to…
Pojawia się Muza – Marylka. Usiłuje
przekonać Mistrza, że poważna muzyka,
to bieda z nędzą. On jednak staje na straży ambicji i sztuki. Ona stawia na kasę,
popularność i showbiznes. On wierzy, że
prawdziwa sztuka zwycięży, a nie jakieś
tam „bara, bara” czy „riki tiki tak”.
Spada kurtyna. Łukaszku, trochę szybciej, nie ociągaj się! – powiadam – Mamy
mało czasu! Odsuńcie fortepian. – Co teraz gramy? – ktoś pyta – Jak to co? „Potwornego wujaszka”! –odpowiadam –
Ojej, chyba nie zdążę się przebrać – mówi
Marylka – Pomogę Ci. Masz tu chustkę,
koc i wsiadaj na wózek inwalidzki. A co
z Jackiem? Jeszcze nie jest gotów? – Już
idę – słyszę jego głos. Wychodzi z garderoby. Daję mu siekierkę.
Zbyszek wraca kulisy. Zabawiał publiczność. – Kurtyna w górę! – wołam.
Jacek zaczyna. Śledzę tekst. Już wujaszek
wypowiada ostatnią kwestię – Generał
wróci z bronią w ręku. Na białym koniu i
wszystkie dzwony uderzą. (…) Jajka stanieją. Ja zostanę wojewodą smoleńskim.
God save general.

Chwila grozy.
Słychać trzaskanie piorunów. To
efekty specjalne.
Zaraz gramy „Zaręczyny Gżegżółki”.
Jadzia trzyma w
ręku tomik wierszy
Asnyka. Ptysia bę-

dzie rozczytywać się w poezji miłosnej,
gdy Gżegżółka przyjdzie się jej oświadczyć. Jak jednak poradzi sobie z matką
Ptysi, poniekąd na uszy cierpiącą? Czy
zdołają się porozumieć? Wybiega Jacuś: –
Toteż wiedz Ptysiu, że pokochałem cię od
pierwszego wejrzenia – słyszę ze sceny.
Szukam Mareczka. Schowany w kącie
garderoby męczy się z Pampersem. – Czy
muszę? – pyta. – Rozmawialiśmy o tym
przyjacielu. Czy słyszysz, jak młodzież
reaguje na dialog między Gżegżółką, a
niedosłyszącą matką panny? Zrywają
boki. Zobaczysz, co się będzie działo, gdy
Ciebie ujrzą. – No dobrze. Czego się nie
robi dla sztuki – odpowiada. Zakładam
mu perukę i skrzydełka. Wygląda uroczo.
Jeszcze łuk, strzały i dwa złączone serca. Paweł włączył „Złote obrączki” –Teraz
Twoja kolej młodzieńcze – wypycham
Eroska na scenę. Publiczność szaleje. Bożek miłości strzela z łuku w widownię,
biega po scenie. Dawid wbija gwóźdź
w grobową deskę. To tak a`propos słów
Gżegżółki: -„Ptysiu, będę cię kochał do
grobowej deski.”
- Kochani! Ostatnia odsłona! Mareczku, zmieniaj kostium! Zapowiadaj! –Spokojnie pani profesor – przecież dyrektor
przemawia do publiczności. –Rzeczywiście. Wszystko pod kontrolą. Nasłuchuję.
Ooo… wylicza osiągnięcia „Tradycji”! A
jest ich sporo, więc nie musimy się spieszyć. – Chłopcy, weźcie kozetkę. Nogę i
głowę schowajcie pod prześcieradło. Ja
biorę parawan. – Gdzie torba lekarska?pytam. Wtem słyszę wołanie – Profesorko, nie mogę zawiązać fartucha. Biegnę
do garderoby. Potykam się o nosze. No

tak, będzie siniak. Nerwowymi ruchami
wiążę fartuch. – Muszę lecieć – mówi Jacek –A torba z akcesoriami? –Mam, mam
– Zmykaj więc. Jagoda już czeka na ciebie. Leży na kozetce.
Wodzirej zapowiada krwawy dramat
Pt. „ Miłość chirurga”. Osoby nerwowe
prosi o opuszczenie widowni. Konsternacja. Na scenie kolejne etapy pracy zakochanego chirurga. Operacja wyrostka,
amputacja nogi (a noga, jak mówi mój synek, jest zabawkowa) i usunięcie brodawki. Jeszcze tylko rap z głową ręku i marsz
żałobny. Burza oklasków.
Nasz program dobiega końca. – Wszyscy artyści na scenę! Wielki finał! – wołam.
Sięgam po mikrofon. Śpiewamy piosenkę
o „Tradycji” i naszej macierzy – Zespole
Szkół Mechanicznych w Głubczycach.
Napisałam ten utwór na taką właśnie
okoliczność. A i muzykę w rytmie samby
też udało mi się dorobić. Brzmi całkiem
nieźle. Rafał (nasz absolwent) zrobił ciekawy podkład. Kłaniamy się raz i drugi.
Oklaski. Kurtyna. Wychodzę i dziękuję
publiczności za chwile wspólnie spędzone. Zapraszam na kolejne przedstawienia. Zadowolona młodzież opuszcza salę
widowiskową.
Jest 10.30. pół godziny wytchnienia
i następny spektakl. Widownia pęka w
szwach. Mnóstwo ludzi! Po raz kolejny
podróżujemy z „Zieloną Gęsią”. Widownia reaguję żywiołowo. Ponownie finał
i … Maciek, pensjonariusz Warsztatów
Terapii Zajęciowej, wchodzi na scenę.
Dziękuję za przedstawienie i wręcza mi w
imieniu niepełnosprawnych symboliczny
upominek. Drzewko wielkanocne. Tego
nie było w scenariuszu. Jestem wzruszona.
Maria Farasiewicz

Uczę się…
Uczę się siebie od nowa,
Uczę się Ciebie od zawsze;
Uczę się widzieć, nie widząc,
Uczę się słuchać, nie słysząc;
Uczę się dostrzegać dobro,
Uczę się negować zło;
Uczę się naprawiać błędy,
Uczę się wyciągać wnioski;
Uczę się dystansu do świata,
Uczę się wybaczać słabości;
Uczę się…
Maria Farasiewicz
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Dożynki Gminne
23. Dożynki Gminne – Mokre 2014
– przeszły do historii, którą zapoczątkowały, po rocznej przerwie w 1991 r., dożynki na Stadionie Miejskim ze Mszą św.
odprawianą przez śp. bpa Antoniego
Adamiuka w 1992r. Były to pierwsze dożynki w epoce samorządowej. Następne
odbyły się w Piotrowicach nad zalewem
w Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym zakończone (przerwane) pamiętną
ulewą. Kolejne odbywały się we wsiach
które wykazywały największą społeczną
aktywność i wygrywały konkurs „Na najestetyczniejszą wieś i posesję” zainicjowany przez ówczesnego przewodniczącego
Rady Miejskiej. Nagrodą dla wsi, oprócz
poprawy estetyki i licznych odnowionych
posesji były realizowane przez gminę
inwestycje szczególnie cenne dla mieszkańców bo oczekiwane latami. Pierwsze skorzystały Bogdanowice, a potem
opinie innych wsi „szkoda, że dożynki są
tylko raz w roku”. Dlatego z satysfakcją

(2014r.) przyjąłem informację, że po kilkuletniej przerwie Gmina przywróciła do
życia ten konkurs.
Dożynki „Mokre 2014” wniosły nowe
rozwiązania organizacyjne m.in. trwały
dwa dni. Sobotnie świętowanie dedykowane było dzieciom - blok zabawowy
prowadzony przez dość nietypową Grupę Bahamas, kierującą muzykę disco polo
do najmłodszych odbiorców, piosenki
dziecięce grane na scenie posiadały odpowiednią scenerię i wyjątkowy klimat.
Gdy pojawili się Pluszowy Miś i Kłapouchy, to był już show. Rodzice z dziećmi
wspólnie śpiewali, klaskali i tańczyli. Do
tego były konkursy z nagrodami i niespodzianki, nawet dorośli, towarzyszący
dzieciom dobrze się bawili. Późniejsza
pora - dla młodzieży, zakończyła się zabawą taneczną. W międzyczasie – recital
Klaudii Stabik młodej, ale jakże dojrzałej i
obdarzonej fantastycznym, mocnym głosem wokalistki, po niej gwiazda wieczoru

W sobotę 28 czerwca br. na boisku sportowym w Gadzowicach przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, których organizatorem
był Burmistrz Głubczyc Jan Krówka.

Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze
W zawodach uczestniczyły jednostki z
gminy Głubczyce. Drużyny uczestniczące
w zawodach zmierzyły się ze sobą w konkurencjach – sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.
Sportową rywalizację strażaków obserwowała zgromadzona na boisku publiczność. Wykonanie zadań oceniała
komisja sędziowska złożona ze strażaków ochotników pod przewodnictwem
sędziego głównego powołanego przez
Komendanta Powiatowego PSP w Głubczycach Wiesława Kopeckiego.
Klasyfikacja końcowa drużyn pożarniczych przedstawia się następująco:
SENIORZY: 1 – Zubrzyce; 2 – Bogdanowice; 3 – Gadzowice I; 4 – Zawiszyce; 5 –
Gadzowice II; 6 – Grobniki; 7 – Nowa Wieś
Głubczycka; 8 – Chomiąża; 9 – Pietrowice; 10 – Lisięcice; 11 – Ściborzyce Małe;
12 – Równe.
Kobiece Drużyny Pożarnicze: b – Lisięcice; 2 – Zawiszyce; 3 – Bogdanowice; 4
– Chomiąża.
HDP Chłopięca 12-16 lat: 1 – Zubrzyce;
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2 – Lisięcice; 3 – Zawiszyce; 4 – Równe;
5 – Bogdanowice
HDP Dziewczęca do 12 lat: 1 – Chomiąża.
HDP Chłopięca do 12 lat: 1 – Zubrzyce;
2 – Lisięcice; 3 – Chomiąża; 4 – Zawiszyce.
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników
zawodów w przez sędziego głównego,
odbyła się uroczystość wręczenia nagród
tegorocznym zwycięzcom . Nagrody wręczali Burmistrz Głubczyc oraz zaproszeni goście. Wręczając puchary i medale
Burmistrz, pogratulował zwycięzcom i
podkreślił wielkie zaangażowanie, przygotowanie oraz wyszkolenie naszych
strażaków.
Po udekorowaniu zwycięzców głos
zabrali Komendant Powiatowy PSP w
Głubczycach Wiesław Kopecki, Z/ca Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Głubczycach
Kazimierz Bernacki oraz Prezes zaprzyjaźnionej jednostki z Republiki Czeskiej Jan
Krśnak, dziękując wszystkim drużynom
za udział w zawodach.
n

Łukasz Zagrobelny, nic dodać, nic ująć.
Niedziela – tradycyjnie. Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony, odprawiona
przez ks. Piotra Kunca oficjała Sądu Duchownego w Opolu i ks. Proboszcza parafii Równe Krzysztofa Cieślaka, korowód
dożynkowy z nieodłącznymi koronami
żniwnymi prowadzony przez mażoretki
i orkiestrę dętą na boisko. Tu czekały na
gości imprezy rekreacyjno – rozrywkowo- wystawowo- gastronomiczne oraz
estrada na której prezentowały się dzieci
z Zespołu Szkół w Pietrowicach i zawodnicy Klubu Taekwondo. Poprzedzone
jednak powitaniem przez Burmistrza
Głubczyc gości dożynkowych - Starosty
Powiatu, Starostów dożynek - Marię Małocha i Tadeusza Falkowskiego. Szczególnymi gośćmi byli członkowie Sto-

warzyszenia Rodzin Miast Partnerskich
Głubczyce –Rockenhausen z udziałem
Burmistrzów i Zarządu tamtejszej Gminy Związkowej oraz delegacji strażaków.
Po czym ogłaszano wyniki konkursów: „
Na najładniejszą koronę żniwną” – 1. Zawiszyce, 2. Bogdanowice, 3. Nowy Rożnów, 4. Równe, Bernacice Górne, Zopowy
Osiedle, Debrzyca, Nowa Wieś Głubczycka, Zubrzyce, oceniane przez komisję w
składzie – Barbara Piechaczek, Elżbieta
Zenfler, Joanna Radecka oraz „Na najestetyczniejszą posesję i sołectwo w Gminie”
– Nowa Wieś Głubczycka nagrodzona
przywilejem organizowania Dożynek w
2015r. Wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” – Albert BogusławMokre, Kocoń Adam- Nowy Rożnów,
Kulikowska Katarzyna-Bernacice, Rojek
Ryszard- Mokre, Sobolewski Zbigniew –
Zopowy Osiedle.
Występy Teatru „Tradycja” w reż. Marii
Farasiewicz oraz pokaz laserów zakończyły doroczne świętowanie. „Jednym
słowem” było dla każdego coś miłego,
smacznego, interesującego. Warto dodać, że nawet niebo było łaskawe dla
organizatorów, w czasie nawałnicy deszczowej w Głubczycach i okolicy w Mokrem w tym czasie świeciło słońce w który wygrzewali się bohaterowie licznych,
pomysłowych dożynkowych dekoracji
przed posesjami.
Jan Wac

W dniach 24 i 25 lipca 2014r w Głubczycach gościła delegacja miasta Zbaraża z Ukrainy. Współpraca ze społecznością miasta Zbaraża została zainicjowana Uchwałą Rady Miejskiej w Głubczycach w dniu 29 września 2005 r.

Delegacja ze Zbaraża
Celem współpracy są działania na
rzecz zbliżenia instytucji i organizacji
miasta Głubczyce i Zbaraża. Współpraca obejmuje w szczególności wymianę
doświadczeń i wiedzy w zakresie samorządności lokalnej, współpracy kulturalno-oświatowej ,wymiany młodzieży i
mieszkańców naszych miast.
Obecna wizyta naszych gości ukierunkowana była przede wszystkim na
rozwiązywanie problemów w dziedzinie
gospodarki komunalnej oraz współpracy
gospodarczej pomiędzy firmami. Podczas wizyty goście ze Zbaraża odwiedzili
nasze spółki komunalne. Gości interesowała gospodarka wodno-ściekowa oraz
zorganizowanie gospodarki odpadami
komunalnymi. W ramach tych obszarów
goście zapoznali się z funkcjonowaniem
punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, wysypiska odpadów jak
również zapoznali się funkcjonowaniem
oczyszczalni ścieków przy ul. Kopernika
w Głubczycach. W ramach współpracy
gospodarczej dzięki przychylności Zarządów firm Galmet oraz Turek, goście
mogli zapoznać się z profilem produkcji, strategią sprzedaży oraz zapoznać
się działalnością firm dzięki prezentacji
multimedialnej. Przedstawiciele delegacji zwiedzili linie produkcyjne odwiedzonych zakładów. W delegacji miasta
Zbaraża uczestniczyli także przedstawiciele biznesu, którzy są zainteresowani
organizacją hurtowni urządzeń produkowanych przez firmę Galmet w Zbarażu
oraz szkoleniem pracowników w zakresie

montażu i serwisu urządzeń.
Z uwagi na potencjał rolniczy Zbaraża goście zainteresowani byli produkcją
mleczarską w grupie Bongrain Polska, w
skład której wchodzi firma Turek zakład
produkcyjny w Głubczycach. Goście byli
zainteresowani historią powstania zakładu w szczególności kiedy powstawała spółka Toska w okresie transformacji
ustrojowej i gospodarczej, kiedy rodziła
się prywatna inicjatywa gospodarcza i
nowe reguły gospodarki wolnorynkowej.
Przedstawiciele delegacji interesowali
się także programami przedakcesyjnymi
finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. W czasie wizyty goście zwiedzili
Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Ratuszu
Miejskim, jednakże nie zdążyli odwiedzić ŚDS w Nowych Gołuszowicach oraz
zapoznać się z działalnością ośrodka w
zakresie terapii zajęciowej i rehabilitacji,
z uwagi na skrócenie wizyty w związku z
ogłoszoną mobilizacją na Ukrainie.
Przez cały okres wizyty gościom z
Ukrainy towarzyszył Pan Edward Wołoszyn, Zbarażanin z urodzenia, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach, która była inicjatorem współpracy z miastem
Zbaraż w 2005r.
W imieniu samorządu Gminy Głubczyce, dziękujemy Zarządom Firmy Galmet o
Firmy Turek oraz zarządom spółek Komunalnych za miłe przyjęcie delegacji oraz
podzielenie się posiadanymi doświadczeniami w obszarach jakie interesowały naszych gości z miasta partnerskiego Zbaraż.
K.B.

Gmina Głubczyce
W dniu 26 czerwca harcerze z Komendy Hufca ZHP w Głubczycach na
zaproszenie ppłk. Artura Wiatrzyk pełniącego obowiązki dowódcy 10
Opolskiej Brygady Logistycznej wzięli udział w obchodach 15 rocznicy
powstania 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu.

Święto 10 Opolskiej
Brygady Logistycznej
Na przełomie czerwca i lipca Głubczyce przemieniły się w prawdziwy
warsztat malarski. Do miasta zawitali profesjonalni malarze by uczyć swej
sztuki lokalne dzieci i młodzież – naszych małych artystów.

Plener malarski
Wśród przybyłych gości byli malarze
zarówno z Polski, jak i z innych państw –
z Ukrainy czy Słowacji, w liczbie 9 osób.
Artyści przez kilka dni spotykali się z
dziećmi i młodzieżą w Sali pod Aniołem
głubczyckiego ratusza, gdzie odbywały
się warsztaty malarskie. Tam z wykorzystaniem różnych technik plastycznych
powstawały piękne dzieła sztuki, będące
wyrazem młodego sposobu patrzenia na
świat.
26 czerwca malarze spotkali się z Burmistrzem Głubczyc – Janem Krówką oraz
Zastępcą Burmistrza – Kazimierzem Bedryjem. Na tym spotkaniu poznali walory
i specyfikę naszego regionu, dowiedzieli
się jak wygląda lokalny przemysł, współpraca zagraniczna czy jak rozwija się malarstwo. Po spotkaniu przybyli malarze
zwiedzili kilka pięknych miejsc w Głubczycach, jak amfiteatr czy budynek Urzędu Miasta. Burmistrz wręczył również artystom pamiątkowe upominki.
4 lipca odbył się wernisaż dzieł powstałych w ramach warsztatu malarskiego, zorganizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów LO w Głubczycach i

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej,
pod nazwą „Plener i warsztaty malarskie
Głubczyce 2014 rok”. Dodatkowo zorganizowana została wystawa poplenerowa
czynna aż do 28 sierpnia 2014 roku.
Artyści przybyli tylko na kilka dni, ale
to właśnie w tym czasie dali szansę wielu
młodym ludziom odnaleźć swoje ukryte
talenty plastyczne i pokazali jak je pielęgnować, a po zakończonych warsztatach
z pewnością nie jedno młode serce zapragnęło w przyszłości poświęcić się sztuce.
Redakcja

95 lat Związku Inwalidów
Wojennych RP
Szanowni Państwo !
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej to organizacja społeczna, silnie związana z lasami naszego narodu. Utworzono ją po I wojnie światowej
95 lat temu 19 kwietnia 1919 r. z połączenia czterech już istniejących organizacji
inwalidzkich (był to: Centralny Związek
Inwalidów Wojennych w Warszawie, Gospodarczy Związek Wielkopolskich Inwalidów Wojennych w Poznaniu, Związek
Kalek, Wdów, Sierot i byłych Wojskowych
w Gnieźnie oraz Krakowski Związek Inwalidów Wojennych w Polsce. Organizacja
obejmowała inwalidów wojennych ze
wszystkich ziem odrodzonej Polski, żołnierzy zranionych, kontuzjowanych, którzy
walczyli na różnych frontach i w armiach
w okresie I wojny światowej. Związek In-

walidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej jest najstarszą polską kombatancką
organizacją i jedną z trzech w skali światowej mających tak wiele zasług.
Celem związku było ,,wywalczenie
należytych praw moralnych i prawnych
interesów inwalidów wojennych”. Ta
prężna i zasobna organizacja działała nieprzerwanie do 1940 r. W okresie II wojny
światowej funkcjonowała w strukturach
konspiracyjnych Polski Podziemnej, a
do zadań związku doszły nowe: udział w
wysiłku zbrojnym kraju, co zaowocowało
represjami okupanta i wielkimi stratami
osobowymi. Jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej w 1944 r. ZIWRP
został reaktywowany jako pierwsza organizacja społeczna w Polsce. Opracowano
program pomocy socjalnej i bytowej dla

10 Opolska Brygada Logistyczna jest
patronem naszego Hufca, ściśle współpracuje i pomaga nam w propagowaniu idei harcerstwa, w związku z tym nie
mogło i tym razem zabraknąć nas na tak
ważnej uroczystości.
Obchody rozpoczęły się od uroczystego apelu, złożenia meldunku i podniesienia Flagi Państwowej na maszt, później
przywitano wszystkich przybyłych gości,
wśród nich byli miedzy innymi , zwierzchnicy naszych sił zbrojnych, kombatanci,
kapelani, euro posłowie, a także Nasz
Burmistrz Głubczyc, oraz przewodnicząca Komisji Oświaty w Głubczycach. Na
uroczystym apelu, za swoja ofiarną służbę żołnierze 10 Opolskiej Brygady Logistycznej otrzymali odznaczenia, medale
i wyróżnienia, były wśród nich „Gwiazdy
Afganistanu”, Odznaka Honorowa Wojsk
Lądowych i inne. Burmistrz Pan Jan Krówka otrzymał Medal ZKRPiBWP a Plakietkę
Honorową imienia płk. Piotra Wysockiego
patrona 10 Opolskiej Brygady Logistycznej otrzymała Pani Barbara Piechaczek
z rąk dowódcy. Harcerze wręczyli Panu
ppłk. Arturowi Wiatrzyk wyróżnienie „
Dar Serca”, za współprace i pomoc jaką

10 Opolska Brygada Logistyczna okazuje
naszemu hufcowi.
Po uroczystym apelu orkiestra wojskowa odegrała Pieśń Reprezentacyjną
Wojska Polskiego. Część oficjalna uświetniła defilada pododdziałów brygady, następnie uczestnicy zostali zaproszeni na
poczęstunek, gdzie nie mogło zabraknąć
tradycyjnej wojskowej grochówki.
Bardzo dziękujemy 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej, za zaproszenie na
uroczystość i za takie wyróżnienie dla
Komendzie Hufca, że mogliśmy tam być
i uczestniczyć w życiu brygady, tak samo
jak brygada uczestniczy w życiu Komendy Hufca ZHP. Dziękujemy także całej kadrze instruktorskiej, zuchom i harcerzom
z Głubczyc i Kietrza, za pomoc i aktywny
udział ze swoimi drużynami w tych uroczystościach. Mamy nadzieję, że było to
miłe przeżycie dla samych harcerzy i, że
spotkamy się już niedługo na kolejnych
uroczystościach w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej w Opolu.
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!!!

zwiększonej w wyniku wojny liczby inwalidów, głównie młodych ludzi, by mogli
wyrównać swe życiowe szanse.
Rozwój organizacji przerwała katastrofa. W grudniu 1950 r. związek został
ponownie zlikwidowany decyzją władz
warszawskich, (ok.90% majątku przepadło bezpowrotnie). Znacznie pogorszył się poziom opieki nad inwalidami
wojennymi. Determinacja byłych członków sprawiła, że już w 1956 r. związek
został ponownie reaktywowany i działa
do chwili obecnej. ZIWRP jest organizacją otwartą dla każdego żołnierza, który
poniósł ofiarę krwi, której przyświeca
zasada: ,,krew przelana za Ojczyznę ma
jednakową barwę”. Tradycja ta sięga
okresu międzywojennego, kiedy rzesze
członków związku stanowili Polacy walczący pod sztandarami różnych armii
zaborczych. Po II wojnie światowej doszli żołnierze I i II Armii Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich,
ugrupowań konspiracyjnych i ofiary zniewolenia narodowego. Od drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku zrównano w
uprawnieniach z inwalidami wojennymi
osoby represjonowane legitymujące się
zaświadczeniem kombatanckim, ofiary
obozów koncentracyjnych, więzień politycznych, łagrów i zesłań. Dzisiejsi członkowie związku reprezentują pokolenia z
lat 20. i 30. XX w. To Polacy, żołnierze z lat
II wojny światowej. Walczyli z bronią w
ręku na wszystkich frontach tej wojny oddając ojczyźnie swe zdrowie, zachowując

pamięć o tych, którzy zginęli za Niepodległą. Od samego początku, czyli od 1919
r. związek kieruje się zasadą apartyjności.
A widniejące na sztandarach związku
szczytne hasło: ,,Bóg-Honor-Ojczyzna”,
wypełnione jest konkretną treścią.
Szanowni Państwo pozwólcie, że
wspomnę krótko o ZIWRP Oddział Głubczyce, który powstał w 1946 r. i liczył w
tym okresie 180 członków. W 1950 r. związek został rozwiązany. Przerwa trwała do
1956 r. Po tym okresie powstała grupa
inicjatywna, która reaktywowała związek.
9 maja 1957 r. odbyło się pierwsze walne zebranie. Głubczycki oddział ZIWRP
liczy 21 członków zwyczajnych i 27 podopiecznych. Średnia wieku wynosi 86 lat.
W gronie naszych członków jest od 1946
r. 94-letni kolega Józef Mielnik, którego
aktywność jest godna pozazdroszczenia.
Jest byłym prezes, zawsze obecnym na
wszystkich uroczystościach. Godna podkreślenia jest dobra współpraca ZIWRP z
innymi związkami kombatanckimi.
Pragnę podziękować za współpracę
władzom Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Głubczycach, młodzieży, harcerzom na czele z komendantem
Ryszardem Kańtochem oraz Związkowi
Strzeleckiemu i jego komendantowi
Grzegorzowi Tobiasińskiemu za udział w
poczcie sztandarowym. Dziękuję również
Marianowi Pospiszelowi z TV Głubczyce
oraz redaktorowi „Głosu Głubczyc” – Janowi Wacowi.
Prezes ZIWRP Oddział w Głubczycach
Amelia Mamczar

pwd Krzysztof Patryjach
phm Agnieszka Kowalczyk
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Dnia 26 czerwca 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Głubczycach odbyło
się uroczyste podsumowanie roku harcerskiego 2013/2014. Spotkanie
poprowadził Pan Ryszard Kańtoch - Komendant ZHP w Głubczycach.

Podsumowanie roku
harcerskiego
Na uroczystość przybyli między innymi: Pan Jan Krówka – Burmistrz Głubczyc,
Pan Kazimierz Bedryj – Z-ca Burmistrza,
Pani Anna Liphardt - członek Rady Opolskiej Chorągwi Komendy Hufca ZHP, oraz
instruktorzy ZHP, a także liczni harcerze.
Komendant Hufca ZHP dokonał posumowania całego ubiegłego roku harcerskiego – wszystkich akcji i przedsięwzięć jakie zostały zrealizowane przez
Komendę Hufca ZHP, w oparciu o kalendarz przedsięwzięć programowych na
rok 2013/2014. Nasi harcerze byli obecni
na wielu ważnych wydarzeniach tak państwowych jak i kościelnych.
W kolejnej części spotkania Burmistrz
– Pan Jan Krówka wraz z Komendantem
ZHP – Panem Ryszardem Kańtochem dokonali wyróżnienia harcerzy, którzy odznaczyli się wzorową służbą, wręczając
pamiątkowe statuetki. Wśród wyróżnionych harcerzy byli między innymi: druhna Maria Kaniowska, druh Maciej Kaniowski, druh Jakub Patryjach, druhna Anna

Róg, druhna Kamila Klein, druhna Jolanta
Piątkowska, druhna Weronika Kostuś,
druhna Karolina Buczek, druh Filip Sołtys,
druhna Aleksandra Sieradzka, druh Paulina Kornacka, druhna Justyna Katolik, druhna Aleksandra Piestrak, druhna Martyna
Kęska. Następnie wręczono pamiątkowe
dyplomy, nagradzając harcerzy biorących czynny udział w życiu Komendy
Hufca ZHP jako wyraz podziękowania
za pomoc oraz pracę włożoną w organizację przedsięwzięć programowych w
ubiegłym roku. Narody otrzymali między
innymi: druhna Martyna Lupzik, druhna
Kamila Katolik, druhna Anita Juzwiszyn,
druhna Paulina Kaliwoda, druhna Judyta
Różyńska, druhna Oliwia Iwanow, druhna
Alena Dziedzic, druh Krzysztof Iwaniec.
Podsumowania uroczystości dokonał
Pan Jan Krówka – Burmistrz Głubczyc,
mówiąc, że mundur harcerski nosi się
przez całe życie i wartości jakie przyświecają harcerstwu należy przestrzegać zawsze i nieść je dalej do swoich środowisk.
Redakcja

W dniu 20 sierpnia strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3009 Głubczyce ZS
STRZELEC OSW im. płk Stanisława Glińskiego już po raz kolejny w tym
roku szkolili się w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej im. Płk Piotra Wysockiego.

Szkolenie strzelców
Tym razem zajęcia odbywały się na
strzelnicy. Głównym punktem szkolenia
było strzelanie szkolne nr 1., pozycja leżąca z podpórką do celu (figura 23) stałego
na odległość 100m oraz bojowe nr 1.
Kolejne punkty nauczania związane
były z zagadnieniami:
l Bronioznawstwo – dane taktyczno-konstrukcyjne: kbk Beryl.
l Rozpoznanie chemiczne i biologiczne:
zapoznanie z działaniem oraz budową
maski przeciw gazowej MP 6.
l Pozycje strzeleckie – strzelców uczono
jak przyjmować prawidłową pozycje
wymaganą podczas strzelania.
Zajęcia te wywarły na głubczyckich
strzelcach jak zawsze spore wrażenie
oraz z cała pewnością przyczyniły się do
integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży strzeleckiej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, budowania poczucia tożsamości
narodowej, kształtowania pozytywnego
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stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych oraz wychowania młodzieży w duchu patriotycznym, ze szczególnym uwzględnieniem
umacniania etosu oraz kultywowanie
chlubnych tradycji Wojska Polskiego.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach w dniu:
1. 14.08.2014 r. wykazu obejmującego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Grobniki, oznaczona według ewidencji gruntów jako działka nr 1208 o powierzchni 0,9547 ha
b)nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Grobniki, oznaczona według ewidencji gruntów jako działka nr 361/2 o powierzchni 0,0800 ha
c) nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Zawiszyce, oznaczona według ewidencji gruntów jako działka nr 532 o powierzchni 1,0000 ha
Z dniem 25.09.2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518, 659 i 805) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z
mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
2. 18.08.2014 r. wykazu obejmującego przeznaczone do zbycia:
a)		nieruchomość lokalowa położona w Głubczycach przy ul. Kościuszki nr 30a/1
b)		nieruchomość lokalowa położona w Głubczycach przy ul. Kościuszki nr 30a/4
Z dniem 29.09.2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518, 659 i 805) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z
mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
3. 19.08.2014 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia nieruchomość zabudowaną, położoną w Głubczycach przy ul. Dworcowej, oznaczoną według ewidencji
gruntów jako działka nr 762/1 o powierzchni 0,3101 ha.
Z dniem 30.09.2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518, 659 i 805) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z
mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
4. 20.08.2014 r. wykazu obejmującego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomość zabudowana położona w Głubczycach w rejonie ulicy Żeromskiego,
oznaczona według ewidencji gruntów jako działka nr 1295 o powierzchni 0,1323 ha
b)nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kietlice, oznaczona według ewidencji gruntów jako działka nr 358/1 o powierzchni 0,0514 ha
Z dniem 01.10.2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518, 659 i 805) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z
mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

UWAGA !!! Zmiana harmonogramu i częstotliwości wywozu odpadów komunalnych z Gminy Głubczyce

Zmiana harmonogramu
Spółka Usługi Komunalne realizując
umowę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z Gminą Głubczyce
uprzejmie informuję mieszkańców Gminy, że zmianie ulegają zasady segregacji
odpadów i częstotliwość ich odbioru.
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie selektywnej zbiórki popiołów
powstających w gospodarstwach domowych. W celu zrealizowania tego obowiązku przez mieszkańców Spółka Usługi
Komunalne wyposaży nieruchomości w
pojemniki do gromadzenia tylko popiołów. Zakupione przez naszą spółkę pojemniki o pojemności 240l odpowiednio
oznakowane zostaną dostarczone właścicielom poszczególnych posesji i protokólarnie przekazane do użytkowania.
Właściciele posesji będą zobowiązani do
prawidłowego korzystania z powierzonych pojemników, by nie narażać ich na
zniszczenie, spalenie lub utratę. Dostawa
pojemników będzie realizowana sukcesywnie od początku miesiąca września.

W związku z realizacją obowiązku selektywnego gromadzenia popiołów zmianie
ulega system odbioru odpadów z posesji w ten sposób, że zmieszane odpady
komunalne będą odbierane dwa razy
w miesiącu oraz raz w miesiącu selektywnie gromadzony popiół. Powyższa
częstotliwość dotyczy zarówno terenów
miejskich jak i wiejskich. Szczególnie w
okresie grzewczym terminy odbioru odpadów są przedstawione w harmonogramie zamieszczonym poniżej, jak również
w harmonogramach dostarczanych do
posesji. Kolejną zmianą wynikającą z zapisów Regulaminu Utrzymania Czystości
jest zmniejszenie częstotliwości odbioru
odpadów wielkogabarytowych. Częstotliwość odbioru tych odpadów jest 1 raz
na kwartał. Przypominamy, że do dyspozycji mieszkańców naszej Gminy jest
funkcjonujący w Usługach Komunalnych
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK).
Stanisław Szczerbak

Gmina Głubczyce

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
GROMADZONYCH SELEKTYWNIE od X do XII 2014 r.
Teren Miasta i Gminy Głubczyce (szkło-plastik- makulatura/tetra pack)
Miejscowość
Głubczyce : Asnyka, Bończyka, Broniewskiego, Chopina, Chrobrego, Fabryczna, Gdańska, Kasprowicza, Kochanowskiego, Konopnickiej,
Kościuszki, Kwiatowa, Lwowska, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Niepodległości, Norwida, Nowy Świat, Olimipijska, Oś.Konstytucji, Pocztowa,
Powstańców, Reymonta, Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego, Tuwima, Wodna, Wyspiańskiego. Opawica, Lenarcice, Krasne Pole, Chomiąża,
Pietrowice, Mokre Kolonia, Mokre, Dobieszów, Radynia, Pielgrzymów, Równe, Zopowy Osiedle.
Głubczyce : I-szej Armii, Al. .Śląska. Dworcowa, Garbarska, Głowackiego, Karpacka, Kolejowa, Kołłątaja, Krasińskiego, Krnowska, K. Miarki, Morawska, Opawska, Oświęcimska, Ogrodowa, Parkowa, Plac Kościelny, Plac Zgody, Raciborska, Rożnowska, Stroma, Sudecka, Torowa.Bogdanowice Osiedle, Zubrzyce, Zopowy Wieś, Chróstno, Braciszów, Ciermięcice, Nowe Gołuszowice, Krzyżowice, Bogdanowice, Nowa Wieś, Bernacice,
Bernacice Górne.,
Głubczyce: Bałuckiego, Bytomska, Chorzowska, Emilii Plater, Gliwicka, Klasztorna, Kopernika, Kozielska, Kręta, Łąkowa, Moniuszki, Piastowska,
Plac Stawowy, Pszczelna, Przyrowie, Ratuszowa, Rybnicka, Sienkiewicza, Sosnowiecka, Staszica, Stelmacha, Warszawska, Zakonna, Zacisze, Żorska, Żytnia.Grobniki, Widok, Debrzyca, Studzienica, Zawiszyce, Lisięcice,, Nowy Rożnów, Biernatów, Biernatówek, Nowe Sady, Królowe, Klisino,
Kietlice.
Głubczyce: Aleja Lipowa, Akacjowa, Andersa, Bukowa, Brzozowa, Dębowa, Dzierżonia, Grunwaldzka, J. Pawła, Kasztanowa, Klonowa, Koszarowa, Krakowska, Królowej Jadwigi, Plac Sportowy, Plebiscytowa, Polna, Sobieskiego, Wałowa, Wiązowa, Wiejska, Wiśniowa, Wrocławska, Zielona,
Żeromskiego.Gadzowice, Gołuszowice, Głubczyce Sady, Kwiatoniów, Lwowiany, Marysieńka Las, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Sławoszów,
Stara Wieś, Ściborzyce Małe, Tarnkowa.
sz - szkło,
p - plastiki,
m - makulatura / tetra pack

Odpady Zielone/
/Biodegradowalne
– Teren Miasta Głubczyce
Miejscowość
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Odpady Zielone / Biodegradowalne - Teren Gminy Głubczyce
Miejscowość
Lenarcice, Krasne Pole, Chomiąża, Pietrowice, Mokre Kolonia, Mokre, Dobieszów, Radynia, Pielgrzymów, Równe, Zopowy Osiedle, Opawica
Bogdanowice Osiedle, Zubrzyce, Zopowy Wieś, Chróstno, Braciszów, Ciermięcice, Nowe Gołuszowice, Krzyżowice, Bogdanowice, Nowa Wieś Bernacice, Bernacice Górne.
Grobniki, Widok, Debrzyca, Studzienica, Zawiszyce, Lisięcice, Nowy Rożnów, Biernatów, Biernatówek, Nowe Sady, Królowe, Klisino, Kietlice.
Gadzowice, Gołuszowice, Głubczyce Sady, Kwiatoniów, Lwowiany, Marysieńka Las, Pomorzowice,
Pomorzowiczki, Sławoszów, Stara Wieś, Ściborzyce Małe, Tarnkowa.

Harmonogram odbioru: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Miasta i
Gminy Głubczyce
Odpady wielkogabarytowe w IV kwartale 2014 r. odbierane będą tylko raz tj. 20
grudnia 2014 r.
Odbiory odpadów biodegradowalnych i wielkogabarytowych z terenu Gminy Głubczyce będą realizowane po uprzednim zgłoszeniu:
nr tel. (77) 485-22-69, e-mail: uslugikom@rubikon.pl, www.uk-glubczyce.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH od X do XII 2014 r.
Miasto Głubczyce
I- szej Armii WP, Fabryczna, Gdańska , J. Pawła II, Karpacka ,
Kochanowskiego , Kołłątaja, Koszarowa, Kościuszki ,Lwowska,
Morawska, Niepodległości, Nowy Świat Opawska ,Oświęcimska, Parkowa, Plebiscytowa, Pocztowa, Raciborska, Rożnowska Sobieskiego, Sudecka, Torowa, Wałowa, Wodna.
Aleja Śl. Asnyka, Bończyka, Chrobrego, Dworcowa, Kasprowicza, Konopnickiej, Kwiatowa,, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Norwida, Olimpijska, Osiedle Konstytucji, Powstańców
,Reymonta, Skłodowskiej, Słoneczna ,Tuwima.
Akacjowa ,Aleja Lipowa, Andersa, Broniewskiego, Brzozowa, Bukowa, Chopina, Dębowa, Garbarska, Kasztanowa,
Klonowa, Krakowska, Polna, Plac Sportowy. Słowackiego,
Wiązowa, Wiśniowa, Wrocławska, Wyspiańskiego, Zielona,
Żeromskiego.
Bałuckiego, Bytomska, Chorzowska, Dzierżonia, Emilii Plater,
Gliwicka, Głowackiego, Grunwaldzka, Karola Miarki, Klasztorna, Kolejowa, Kopernika, Kozielska, Krasińskiego, Kręta,
Krnowska, Królowej Jadwigi, Łąkowa, Moniuszki, Ogrodowa, Plac Kościelny, Plac Stawowy, Plac Zgody, Piastowska,
Pszczelna, Przyrowie, Ratuszowa, Rybnicka, Sienkiewicza,
Sosnowiecka, Staszica, Stroma, Stelmacha, Warszawska,
Wiejska, Zacisze, Zakonna, Żorska, Żytnia.

X

XI

XII

odpady zmieszane
6/20

3/17
10

Teren Gminy Głubczyce
Bogdanowice osiedle, Braciszów, Ciermięcice,
Chróstno,Nowy Rożnów, Zopowy wieś, Zubrzyce.
Chomiąża, Krasne Pole, Lenarcice, Mokre Kolonia,
Nowe Gołuszowice, Opawica, Pietrowice, Radynia,
Zopowy osiedle.
Dobieszów, Gadzowice, Gołuszowice, Mokre, Pielgrzymów, Równe.

1/15

popioły
13

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH od X do XII 2014 r.

8

Bernacice, Bernacice Górne, Bogdanowice, Krzyżowice, Nowa Wieś.
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odpady zmieszane
8/22
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popioły
15
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6/20

Głubczyce Sady, Klisino, Królowe.

10

odpady zmieszane
9/23

Biernatów, Biernatówek, Kietlice, Kwiatoniów,
Lwowiany, Marysieńka Las, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Sławoszów, Stara Wieś, Ściborzyce Małe,
Tarnkowa.

Lisięcice, Nowe Sady, Studzienica, Zawiszyce.

4/18

popioły
Grobniki, Debrzyca, Widok.
16

15

11

X

XI
XII
odpady zmieszane
1/15
29 X/17
1/15
popioły
13
10
8
odpady zmieszane
2/16
30 X/18
2/16
popioły
14
12
9
odpady zmieszane
6/20
3/19
3/17
popioły
15
13
10
odpady zmieszane
7/21
4/20
4/18
popioły
16
14
11
odpady zmieszane
8/22
5/24
8/22
popioły
27
24
22
odpady zmieszane
9/23
6/25
9/23
popioły
28
25
29
odpady zmieszane
13/27
10/26
10/29
popioły
29
26
30
odpady zmieszane
14/28
13/27
11/30
popioły
30
27
31
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Gmina Kietrz
Młodzież kl. II LO w ZSZ w Kietrzu znalazła się w gronie pół miliona
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kraju objętych programem edukacyjnym pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość, w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Ars, czyli jak
dbać o miłość
Wyjątkowość programu „ARS, czyli
jak dbać o miłość?” autorstwa Pana dr.
Krzysztofa Wojcieszka, polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane
przez młodych ludzi. Głównym celem
programu pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież
(np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych
ról rodzicielskich.
Według badań GIS z 2012 roku 2,2%
polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali
papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol.
Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na bierne palenie.
O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik
ryzyka dla rozwijającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu, świadomość
na temat szkodliwości picia alkoholu jest
dużo niższa. Nadal wiele Polek uważa, że
picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie
ciąży nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%).
Niektóre z nich są zdania, że picie dużych
ilości alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne. W konsekwencji, w 2012 roku u 0,5%
badanych dzieci z wadami wrodzonymi
stwierdzano cechy alkoholowego zespo-

łu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki
nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej
wargi i krótkiej szyi.
Program składa się z trzech części: I
Ars vivendi – sztuka życia, II Ars amandi,
III Ars generandi – sztuka rodzenia realizowanych na sześciu jednostkach lekcyjnych. Zasadniczą tezą programu jest
przeświadczenie, że dbanie o życie zdrowie jest dbaniem o miłość w wielu jej wymiarach. Po zakończeniu realizacji programu zarówno młodzież jak i ich rodzice
otrzymali broszury i ulotki dotyczące poruszanych podczas realizacji zagadnień.
Na spotkaniu z rodzicami przekazano im
bardzo ważną i pocieszającą informację
wynikającą z pracy podczas realizacji programu: dla nich także, podobnie jak dla
pokolenia ich rodziców, wysoko cenione
jest bezpieczeństwo rodziny i spajająca je miłość. Mam nadzieję, że młodzież
uczestnicząca w zajęciach została wyposażona w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich
samych oraz ich potomków, zwłaszcza
spowodowane używaniem substancji
psychoaktywnych.
Elżbieta Szewczak

Dni Sportu
Dzierżysław 2014
W dniach 19-20.7.2014 w Dzierżysławiu odbyły się kolejne „Dni Sportu Dzierżysław 2014” organizowane przez klub
sportowy GLKS Kietrz oraz Ochotniczą
Straż Pożarną Dzierżysław.
Impreza rozpoczęła się w sobotę o godzinie 12:00 turniejem młodzików 6-osobowych. W tym dniu odbył się również
otwarty turniej drużyn 6-osobowych w
piłce nożnej.
Wieczorem na świeżym powietrzu imprezie towarzyszyła zabawa taneczna. O
godzinie 21:30 rozpoczęły się nocne polsko-czeskie zawody strażackie, w której
brało udział 17 sekcji seniorów oraz 5 sekcji seniorek. Puchary ufundował Starosta
Powiatu Głubczyckiego, Pan Józef Kozina,
a przy wręczeniu pucharów uczestniczyli
Burmistrz Kietrza – Pan Józef Matela oraz
zastępca komendanta PSP Głubczyce –
Pan Wojciech Semeniuk.
W niedzielę natomiast festyn rozpoczął
się o godzinie 10:30. W tym dniu odbył się
turniej piłki nożnej drużyn seniorów oraz
oldboi z udziałem drużyn m.in. GLKS Kietrz
i FC Pilszcz, LZS Lisięcice oraz drużyny z
Czech. Zawody wygrała drużyna z Czech.
Po południu Ochotnicza Straż Pożarna
przedstawiła interesującą akcję ratowni-
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czą, polegającą na ugaszeniu płonącego
pojazdu oraz udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym. O godz. 16:00 po raz
pierwszy w tej imprezie odbył się bieg na
8 km o puchar Starosty Głubczyckiego, w
którym wzięło udział ok. 20 uczestników
m.in. Burmistrz Kietrza.
Ogromnym zainteresowaniem dzieci i dorosłych cieszyła się przejażdżka
ciuchcią. Imprezie towarzyszyły całodzienne gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Sprzedawane były również cegiełki, z których dochód przeznaczono
w całości na bieżącą działalność klubu
sportowego.
Po raz kolejny okazało się, że impreza pod nazwą „Dni Sportu Dzierżysław”
cieszyła się dużym zainteresowaniem
mieszkańców Gminy Kietrz i nie tylko.
Tomasz Czuj

Lato w Mieście 2014
W dniach od 1 do 31 lipca 2014 r. w
Miejskim Domu Kultury w Kietrzu odbyły
się zajęcia w ramach akcji „Lato w Mieście”. Instruktorzy MDK oraz Biblioteki
Miejskiej zorganizowali dla dzieci wiele
zabaw, atrakcji i konkursów. Zajęcia były
prowadzone w sposób tematyczny i w
każdym dniu odbywały się pod innym
hasłem. Podczas codziennych zajęć dzieci wcielały się w role swoich ulubionych
bohaterów, tworzyły ciekawe przedmioty, poznawały różne kultury naszej planety. W pierwszym tygodniu na zajęciach
dzieci przeniosły się w czasy średniowieczne gdzie chłopcy wykonali papierowe miecze a dziewczynki korony. W tym
dniu dzieci wzięły także udział w turnieju
rycerskim. W kolejnym tygodniu ciekawą propozycją okazał się dzień faraona
i świata starożytnego Egiptu. Uczestnicy
wykonali piękne maski Tutenchamona
oraz Kleopatry, porozumiewali się hieroglifami i przebierały w mumie.
W dniu 17 lipca Miejski Dom Kultury w Kietrzu zorganizował jednodniową wycieczkę do średniowiecznego
Grodu w Byczynie. Dzieci miały okazję
zwiedzić gród, poznać codzienne życie
wczesnośredniowiecznego ludu. W tym
pełnym atrakcji dniu uczestnicy zwiedzili grób czarownicy, rozwiewając przy
tym mity i legendy o średniowiecznych
wiedźmach. Strzelanie z łuku, rzucanie
toporem, nożem i włócznią wcale nie należało do prostych zadań. Chętne dzieci
uczyły się pisać gęsim piórem. Zwiedzanie zbrojowni i przymierzanie eksponatów wywołało u dzieci wiele emocji.
Zainteresowanie rozbudziła dodatkowo
projekcja filmu dotycząca średniowiecz-

nych narzędzi tortur. Dzieci posileni staropolskim obiadem ruszyły ku dalszemu
zwiedzaniu grodu. Zwieńczeniem pobytu w Grodzie były średniowieczne zawody, w których dzieci konkurowały ze sobą
w różnych konkurencjach min. w biegu
ze slalomem, ubieraniu zbroi rycerskiej,
jeździe na drewnianym koniu oraz wyścigach na średniowiecznych nartach. Ten
wehikuł czasu pomógł naszym dzieciom
zrozumieć odlegle czasy, średniowieczną
codzienną rzeczywistość niekoniecznie
łatwą. W czwartym tygodniu dzieci bawiły się przysłowiami, wykonały rzeźby
fantastycznych ptaków, zdobiły kamienie techniką decoupage i wcielały się
w role farmerów. W ostatnim tygodniu
dzieci tworzyły min. własne komiksy i
maski ulubionych bohaterów z kolorowych opowiadań. Codziennie dzieci
brały udział także w zajęciach bibliotecznych. W czasie zajęć dzieci uczestniczyły
w licznych zabawach i konkursach, które
miały na celu zachęcenie ich do czytania
książek. Podczas realizacji wakacyjnego
programu nie zabrakło również zajęć kulinarnych. Pod okiem opiekunów dzieci
przyrządzały desery, sałatki, tosty czy kolorowe kanapki. W dniu 31 lipca odbyło
się zakończenie zajęć wakacyjnych. Podczas wspólnej zabawy odbyło się pieczenie kiełbasek, a za aktywne uczestnictwo
w zajęciach dzieci zostały nagrodzone
pamiątkowymi orderami. Mimo słonecznej pogody dzieci z ogromną ochotą aktywnie uczestniczyły w proponowanych
zajęciach. Kolejna edycja akcji „Lato w
Mieście” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych.
Dorota Kaczmar

Diamentowe Gody
– 60 lat razem!
W dniu 2 lipca 2014 r mieszkający w
Dzierżysławiu, Państwo Adela i Tadeusz Kulpa obchodzili sześćdziesiątą (60)
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
Z tej okazji Szanownym Jubilatom złożył
gratulacje Burmistrz Kietrza Józef Matela. Podziękował dostojnym Jubilatom, za
trud codziennego życia, za ich pracowitość, oddanie i zaufanie, za dotrzymanie
małżeńskiej przysięgi.
Każda rocznica budzi wspomnienia,
skłania do refleksji i oceny przeszłości, ale
jest też okazją do złożenia gorących życzeń. Niech w dalszej drodze nie opusz-

cza Państwa zdrowie, szczęście i wszelka
pomyślność
Ewa Jureczko

Gmina Kietrz

Plac zabaw w Rozumicach
nagrodzony przez Fundację PZU
Przedszkole…Kiedy czytam suche definicje, określenia, dorosłe nazewnictwo,
kiedy kłują mnie placówki oświatowe dla
dzieci nieobjętych jeszcze obowiązkiem
szkolnym, formy edukacji, instytucje wychowawczo – opiekuńcze, gdy słyszę, że
rolą przedszkola jest „zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego
i społecznego, wyrównywanie ewentualnych braków i opóźnień w tym zakresie, przygotowanie dziecka do nauki w
szkole oraz pomoc pracującym rodzicom
w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej”, ogarnia mnie wielki smutek. To
wymysły dorosłych, którzy już dawno wyrzucili z siebie dziecko, których świat pożegnał się z bajką i zabawą, a od których tak
wiele zależy w życiu malutkich pingwinków, które kiedyś też będą dorosłe…
Jak można o takim miejscu, jak Akademia Pluszowych Misiów pisać urzędniczo
– psychologicznym żargonem? Niech sobie te wszystkie edukacje siedzą cichutko
w kąciku i robią swoje, a my wejdźmy w
świat małych mebelków, niskich krzesełek, miękkich zabawek rozsypanych na
dywanie, świat, w którym dorosły, z całym
bagażem mądrości życiowych, trudami i
radościami codzienności, zdejmuje buty i
kuca, bo czuje się za duży. Ręka bezwiednie sięga po najbliższy klocek, zaczyna
go obracać w palcach, na twarzy pojawia
się nostalgiczny uśmiech i gdyby było
ciut więcej czasu, żeby nie to zebranie,
narada… schodami, cichutko na pewno
zszedłby konik na biegunach…
Tu cały świat koncentruje się na wysokości mniej więcej jednego metra –
wszystkie plany (wejdę za chwilę do tego
dużego, chyba żółtego pudła), marzenia
(będę królewną), troski i radości (muszę
natychmiast do łazienki! a do pani tak
daleko, oj, idzie do mnie, jak dobrze), problemy i odkrycia (mama dała kapcie na
sznurówki… ale długie i poplątane… jak
ten robak, którego wykopałem z tatą). Odkrywa się świat pełen zaskakujących zagadek – klej klei nie tylko papier, ale i stolik,
i paluchy; zauważa innych w prywatnym
świecie – on też rysuje tą kredką, dać, czy
odebrać? Uczy bycia razem – z Olą za rączkę na spacer, bo jest mała, a ja duża!
Panie niby są duże, ale zupełnie oswo-

jone, jedna mięciutka i lubi przytulać,
druga z długimi włosami, jak królewna na
obrazku, trzecia ma mnóstwo pomysłów
i wszystko umie. Nigdy nie mówią, że nie
maja czasu, żeby przyjść później. Uśmiechają się, biorą na ręce, jak człowiek zatęskni za mamą, pomagają jeść, myć rączki,
pilnują cały dzień, w sali i na spacerze,
żeby wszystko było dobrze, żeby stłuczone kolanka, żal i płacz trzymały się z
daleka, pokonują każdego smoka. Nad
największymi potworami panuje pan
Dyrektor, duży, z wąsem, zawsze śmiejącymi się oczami, Największy Przedszkolak
i Pluszowy Miś na świecie, który podgląd
z monitoringu ma nawet w swoim telefonie – to dopiero wynalazek, cały dzień
oglądać ten zaczarowany świat… Żadne
narady i finanse niestraszne, jak ma się
taki widok.
Taki świat zapamiętają nasze dzieci, kiedy
ruszą w duży świat. Nie
wyrosną na człowieka,
bo już są ludźmi, z całym bagażem dostępnych temu gatunkowi
emocji i przeżyć. W
swoim worku na kijku
poniosą w dorosłość
ciepło, radość, zabawę, beztroskę, wspomnienia, do których
niejednokrotnie wrócą
i będą one dla nich oparciem. Nigdy nie
wyrzucą bajki z dziecinnego pokoju, bo
kiedy na świecie zawierucha, cóż zostaje,
jeśli nie bajka, pani z przedszkola i konik
na biegunach.
W tym bajecznym świecie pojawił się
PROBLEM. Wszystko zaczęło się od pomruku niezadowolenia „Nie podoba mi
się plac zabaw, jest brzydko i mało zabawek. Chciałabym huśtawkę i zjeżdżalnię”
– 3-letnia Roksana jest dziewczyną bardzo konkretną. Podobnie, jak Kinga, jej
rówieśniczka: „nie podoba mi się, bo nie
ma huśtawki, basenu i ślizgawek. Chciałabym, żeby były stokrotki, wtedy byłoby ładnie”. Trochę starsi panowie, 6-letni
Wiktor i 5-letni Norbert, postawili kropkę
nad i: „Nie przypomina placu zabaw, bo
nie ma tam za dużo trawy, nie ma wspinaczki, podciągaczki… nie ma tam w

ogóle zabawek”, „Nie ma na nim zabawek,…jest pusty”.
Mgr inż. Wiesław Ciastoń, przez dorosłych zwany Dyrektorem, wie, że z
dziećmi rozmowa jest konkretna i merytoryczna, nie ma miejsca na - proszę zrozumieć, trudności… może w przyszłym
kwartale… postaramy się… koniunktura…, kiedy patrzysz w oczy małego
człowieka. Ma być huśtawka, zjeżdżalnia i
bujak. I będą, zostały już zamówione. We
wrześniu dzieci dostaną ekologiczny plac
zabaw, z zestawem wymaganych atestów, a za sprawą talentu plastycznego
Lidera Wsi, p. Moniki Moskała, już mają
kolorowe podwórko, z kaczką na stawie,
bocianami na wieży kościelnej, wesołymi
cebulami, stokrotkami, radosnym słońcem, śmiejącymi się pałkami wodnymi
nad rzeką… wprawdzie malowanymi na

ciut nieśmiało, przygląda się Mysia, córka
stracha i pacynki.
Na świecie jest wielu dorosłych, którzy
potrafią, chcą i robią
wszystko, żeby świat
małych ludzi był beztroski, szczęśliwy i
bezpieczny.
Takich
ludzi odnaleźliśmy w
Fundacji PZU, która
nasz pozakonkursowy
projekt „Plac zabaw nie tylko dla dzieci
– przełamujemy stereotyp”, nagrodziła
grantem w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup zabawek. Projekt
obejmuje jednak wiele więcej, między
innymi zajęcia z Dziadkami – bo kto dziś
wie, jak bawić się bez komputera i czym
może być zwykły patyk, spotkania z Rodzinami – dzieci gospodarzami podejmującymi gości, nawiązanie stałej współpracy z innymi przedszkolami, bo inne
bajki trzeba dokładnie poznać i polubić.
W świecie rozumickiego przedszkola
nie trwa się bezczynnie, tu plany i pomysły się realizuje, nie zważając na przeciwności. Jeśli nie dziś, to jutro, bo tak
naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych,
są czasem tylko takie, przy których trzeba
trochę dłużej popracować.
Koordynator projektu – Grażyna Skrzyńska

rać od wyjeżdżających pełną kwotę. W
tym miejscu chcielibyśmy podziękować
dyrekcji PKS, a w szczególności panu kie-

rownikowi Stupińskiemu za wyrozumiałość i dofinansowanie naszych wyjazdów.
Doceniamy też gest pana burmistrza
Józefa Mateli, który z własnych środków
dopłacił do naszej ostatniej sierpniowej
wyprawy. Zamierzamy w czasie roku
szkolnego kontynuować tę tradycję,
choć ograniczymy ją do tych sobotnich
dyskotek, w czasie których organizatorzy zaplanują jakieś szczególne atrakcje.
Wówczas spodziewamy się większej liczby uczestników i tym samym przejazd nie
będzie deficytowy.
Paulina Hnatyszyn,
Sekretarz MRM w Kietrzu

Bezpiecznie na Magic
Od wielu lat dużą popularnością wśród
młodzieży miasta i gminy Kietrz cieszy się
dyskoteka Magic w Krzyżanowicach. Problem pojawia się najczęściej wtedy, gdy
trzeba zaplanować- ogarnąć, jak mawiają
nasi rówieśnicy- dojazd do tego miejsca
oddalonego od naszej miejscowości o
ponad 30 km. Nie zawsze można liczyć na
dorosłych członków rodziny. Komu chce
się zrywać o trzeciej po północy, aby odebrać nastolatka z imprezy? Młodzieżowa
Rada Miejska w Kietrzu w osobach Ma-

teusza Krupy i Pawła Kozibrody w obecności Burmistrza Kietrza zawarła porozumienie z PKS w Głubczycach, na mocy
którego w wakacyjne soboty podstawiano autobus sygnowany zakupionym
przez władze gminne napisem Przejazd
rekomendowany przez Młodzieżową
Radę Miejską w Kietrzu, dowożący młodzież do Krzyżanowic. Dotąd odbyły się
cztery takie akcje. Zobowiązaliśmy się do
każdorazowej opłaty w wysokości 500 zł.
Niestety, nie zawsze udaje nam się uzbie-

ścianach, ale prawdziwe pszczoły też się
mylą i siadają na bajkowych kwiatach. Po
zamontowaniu zabawek powstaną rabaty kolorowych kwiatów, rzecz jasna ze
stokrotkami, białych truskawek w czerwone kropki, uśmiechniętych poziomek.
Nad całością czuwają już Staszek i Franek
– wędrowne strachy na wróble, z drzewa,
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Podsumowanie
wszystkich zawodów
strażackich w 2014 r.
Zawody ligi strażackiej „Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 2014”
W okresie od 1 maja do 16 czerwca
2014 r. w 5-ciu startach /Ściborzycach
Wielkich, Nasiedlu, Pilszczu, Kietrzu i
Dzierżysławiu/ - rozegrała się kolejna
edycja zawodów ligi pożarniczej „Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 2014”,
w której startowało 6 sekcji juniorek i 11
sekcji juniorów.
Zawody przebiegały w sportowych i
pogodnych warunkach, nie było żadnych
poważnych wypadków a po zakończeniu
startów, każda drużyna otrzymała skromny poczęstunek w postaci batonika czekoladowego i napoju. Każdy z 5-ciu startów
trwał od 1,5 do 2 godzin (w zależności czy
nie było awarii motopomp lub złego połączenia sprzętu przez zawodników).
Zwycięzcy z pierwszych 3. miejsc w
obu kategoriach otrzymali pamiątkowe
puchary i dyplomy a pozostałe sekcje
także otrzymały pamiątkowe dyplomy .
W ciągu tych 5. startów juniorki i juniorzy
zdobywali punkty według lokat jakie zajmowali i ostateczne wyniki przedstawiały
się następująco:
Juniorki
1. Kietrz I - 460 pkt - I miejsce
2. Wojnowice - 370 pkt - II miejsce
3. Pilszcz - 270 pkt - III miejsce
4. Chróścielów - 250 pkt - IV miejsce
5. Nowa Cerekwia - 235 pkt - V miejsce
6. Kietrz II - 170 pkt - VI miejsce
Juniorzy
1. Pilszcz - 420 pkt - I miejsce
2. Dzierżysław II - 410 pkt - II miejsce
3. Nasiedle - 300 pkt - III miejsce
4. Pilszcz II - 245 pkt - IV miejsce
5. Nowa Cerekwia - 232 pkt - V miejsce
6. Kietrz I - 224 pkt - VI miejsce
7. Ściborzyce Wlk - 181 pkt - VII miejsce
8. Kietrz II - 166 pkt - VIII miejsce
9. Ściborzyce Wlk II - 157 pkt - IX miejsce
10. Rozumice - 152 pkt - X miejsce
11. Dzierżysław I. - 148 pkt - XI miejsce
Punktacja za kolejność w startach:
I-100 , II - 80 , III - 60 , IV - 50 , V - 45 , VI 40, VII - 36, VIII - 32, IX - 30, X - 28, XI - 26,
XII - 24, XIII - 22.
Międzynarodowe Zawody Pożarnicze
„MORAWSKA BRAMA 2014”
Dnia 17 maja 2014 r. – na stadionie
piłkarskim Gminnego Ludowego Klubu
Sportowego w Kietrzu – odbyły się Międzynarodowe Zawody Pożarnicze „MORAWSKA BRAMA 2014”, w której startowało 5 sekcji seniorek z Polski i 1 sekcja
seniorek z Republiki Czeskiej oraz 8 sekcji
seniorów z Polski i 7 sekcji seniorów z Republiki Czeskiej. Zawody nie były podzielone na kategorie polskie i czeskie, lecz
starty odbywały się wspólnie. Czeskie
drużyny startowały na sprzęcie swoich
partnerskich polskich drużyn. Zawody
rozpoczęły się o godz. 14.00 a zakończyły
się o godz. 1600 – wręczeniem pucharów
/dla pierwszych 3 drużyn w każdej kate-
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gorii/ i dyplomów dla wszystkich uczestniczących drużyn. Wszyscy uczestnicy
otrzymali skromny poczęstunek, a potem
czeskie jednostki pojechały do swoich
polskich partnerskich jednostek. Ogółem w zawodach uczestniczyło i oglądało
około 250 osób.
Ostateczne wyniki przedstawiały następująco:
Seniorki
1. Pilszcz - I miejsce
2. Nowa Cerekwia - II miejsce
3. Svoboda - III miejsce
4. Chróścielów - IV miejsce
5. Kietrz - V miejsce
6. Wojnowice - VI miejsce
Seniorzy
1. Pilszcz - I miejsce
2. Dzierżysław - II miejsce
3. Oldrisov - III miejsce
4. Nowa Cerekwia - IV miejsce
5. Kietrz - V miejsce
6. Sudice - VI miejsce
7. Borova - VII miejsce
8. Stepankovice - VIII miejsce
9. Ściborzyce Wlk - IX miejsce
10. Svoboda - X miejsce
11. Chróścielów - XI miejsce
12. Rozumice - XII miejsce
13. Rohov - XIII miejsce
14. Wojnowice - XIV miejsce
15. Koberice - XV miejsce
„Gminne Zawody OSP – 2014 Kietrz”
– 22.06.2014 r.
W dniu 26 czerwca 2014 r. na stadionie piłkarskim Gminnego Ludowego

Klubu Sportowego w Kietrzu – odbyły
się „Gminne Zawody Pożarnicze Seniorek i Seniorów - Kietrz 2014”, w których
startowało 5 sekcji seniorek i 11 sekcji
seniorów. Najpierw odbywały się starty w
„sztafetach” a potem w „bojówkach”. Łączne czasy obu dyscyplin były sumowane i
z najmniejszymi czasami byli wyłonieni
zwycięzcy. Za pierwsze 3 miejsca w obu
kategoriach były pamiątkowe puchary i
dyplomy a pozostałe sekcje także otrzymały pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy

Seniorki
Lp.

Nazwa
jednostki osp

Czasy i punkty karne
sztafeta

karne

bojówka karne

Czas
łączny

Lokata

1.

NOWA CEREKWIA

1.16,66

3

44,97

-

2.04,63

I

2.

CHRÓŚĆIELÓW

1.13,57

3

55,97

-

2.12,54

II

3.

PILSZCZ

1.23,77

-

55,64

-

2.19,41

III

4.

KIETRZ

1.20,77

-

1.01,14

-

2.21,91

IV

5.

WOJNOWICE

1.16,51

-

1.21,78

-

2.38,29

V

Czas
łączny

Lokata

Seniorzy
Lp.

Nazwa
jednostki osp

Czasy i punkty karne
sztafeta

karne

bojówka karne

1.

DZIERŻYSŁAW I

1.03,91

-

37,48

-

1.41,39

-

2.

PILSZCZ

1.06,42

-

36,72

-

1.43,14

II

3.

KIETRZ II

1.05,90

-

38,34

-

1.44,24

III

4.

NASIEDLE

1.07,68

-

40,59

-

1.48,27

IV

5.

DZIERŻYSŁAW II

1.09,44

5

36,09

-

1.50,53

V

6.

KIETRZ I

1.09,73

-

43,19

-

1.53,02

VI

7.

CHRÓŚCIELÓW

1.11,63

-

41,53

-

1.53,16

VII

8.

WOJNOWICE

1.15,14

-

43,91

-

1.59,05

VIII

9.

NOWA CEREKWIA

1.14,67

-

44,67

-

1.59,34

IX

10. ROZUMICE

1.17,73

5

53,88

-

2.16,61

X

11. ŚCIBORZYCE WLK

1.25,59

5

NS

-

NU

XI

NS – nie startowali. NU – nie ukończyli

z I-szych miejsc mają realną szansę startów w Powiatowych Zawodach Seniorek
i Seniorów, które odbywają się co 2 lata.
Ostateczne wyniki przedstawiały się następująco:
„VIII POŻARNICZE NOCNE ZAWODY SENIOREK I SENIORÓW – DZIERŻYSŁAW
2014”
W dniu 19 lipca 2014 r. na stadionie piłkarskim „ORZEŁ” w Dzierżysławiu – odbyły się „VIII POŻARNICZE NOCNE ZAWODY
SENIOREK I SENIORÓW– DZIERŻYSŁAW
2014” w których startowało 17 sekcji seniorów i 5 sekcji seniorek. Zawody rozpoczęły się o godz. 21.30. Za pierwsze 3
miejsca w obu kategoriach były pamiątkowe puchary i dyplomy a pozostałych
drużyn dyplomy.
Puchary ufundował Starosta Powiatu
Głubczyckiego a zarazem Prezes Zarządu
Związku OSP RP Powiatu Głubczyckiego
– Druh Józef Kozina, natomiast puchary wręczali: Burmistrz Kietrza a zarazem
Prezes MG Zarządu Związku OSP RP w
Kietrzu – Druh Józef Matela i Zastępca
Komendanta Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej w Głubczycach – Druh
Wojciech Semeniuk. Po wręczeniu nagród, wszyscy zostali zaproszeni na
wspólny poczęstunek.
Ostateczne wyniki pierwszych 3-ch
miejsc w obu kategoriach zawodów
przedstawiały się następująco:
Seniorki
I Nowa Cerekwia
II Dzierżysław
III Pilszcz
Seniorzy
I Dzierżysław I
II Dzierżysłąw II
III Nowa Cerekwia
Materiały: Tomasz Głuszek
Sporządził: Zb. Litwinowicz

Gmina Kietrz
Gminne Centrum Informacji w Kietrzu zaprasza na
IV edycję BEZPŁATNYCH szkoleń komputerowych.
Co oferujemy:
l materiały dydaktyczne
l bezpłatne szkolenie z podstaw obsługi komputera
l indywidualne podejście do każdego kursanta
l szkolenia w Gminnym Centrum Informacji w Kietrzu
ROZPOCZĘCIE PIERWSZYCH SZKOLEŃ OD POŁOWY PAŹDZIERNIKA 2014r.
W celu uzyskania szczegółowych informacji
lub zgłoszenia się, prosimy o kontakt:
GMINNE CENTRUM INFORMACJI W KIETRZU
ul. Głubczycka 4
48-130 Kietrz

tel. 77-486 10 69
e-mail: gci@gcikietrz.pl
W dniach: poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00
l KURSY PORANNE odbywają się w godz. 9.00–11.00
l KURSY POPOŁUDNIOWE odbywają się w godz. 13.00–15.00

Podsumowanie sportowego
współzawodnictwa szkół
Dnia 24.06.2014r. w siedzibie ZSP w
Kietrzu odbyła się uroczystość podsumowania współzawodnictwa szkół gminy
Kietrz. Łącznie w roku szkolnym 2013/14
młodzież szkół podsumowanych uczestniczyła w 38 imprezach sportowych organizowanych przez szkolny związek
sportowy.
Wyniki współzawodnictwa:
1. ZSP Kietrz
2. ZSP Nowa Cerekwia
3. ZSP Pilszcz
4. ZSP Nasiedle
5. SP Dzierżysław
6. ZSP Ściborzyce Wielkie
Nagrody wszystkim drużynom wręczył
Sekretarz Urzędu Leszek Wilk i Dyrektor
Szkoły – Jadwiga Tarnowska. Uroczystość
zakończono wspólnym biesiadowaniem

przy grillu, a czas grillowania umilał zespół pod kierunkiem Pani Wojnarskiej.
Koordynator Sportu Szkolnego
Marian Węgrzynowicz

Czas spędzony wśród lasów młodzież
wykorzystała do maksimum, nie narzekała na brak telewizora, komputera, czy
telefonu komórkowego. Za rok następny

obóz tym razem na dwa tygodnie, już teraz chętnych zapraszamy.
Z turystycznym pozdrowieniem
Agata Mormul

Każdy chętnie spędza wakacje na łonie natury, wśród szumu rzeki czy
śpiewu ptaków. Taką możliwość daje obóz „Prajzska bez Granic” w Vitkovie-Klokocuvku, który jest organizowany przez Ambasadę Prajzską (Martin Hiltavsky, Agata Mormul).

U nas zawsze jest
wesoło…

Komendantem obozu był Jan Halfar (czeski żołnierz zawodowy), który w
„iście” wojskowy sposób prowadził cały
obóz. Oprócz opiekunów czeskich byli
również opiekunowie z Polski (Paula Śliwa, Kryspin Strzondała, Jakub Szybik).
Warto podkreślić, że opiekę nad każdą
drużyną sprawuje dwóch opiekunów. W
tym roku tematem przewodnim obozu
były „Olimpijskie gry”. Młodzież z Czech
(Bela, Chuchelna, Bolatice) oraz Polski
(Kietrz, Racibórz, Szczecin) miała przygotowany bogaty program gier i zabaw.
Najbardziej podobała się uczestnikom
gra terenowa „Komandosi” opracowana
przez Agatę Mormul i Jakuba Szybika.
Dla obozowiczów, którzy po raz pierwszy
byli na obozie, przygotowano tradycyjny
„Chrzest”, który obfitował w wymyślne
przeszkody.
Sercem obozu jak zawsze jest kuchnia, która przygotowywała 5 posiłków
dziennie. Przez żołądek do serca potrafiły trafić: Małgorzata Szybik i Agata Mormul.
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SPORT
Za nami kolejny sezon zmagań piłkarskich. Zapadły ostateczne rozstrzygnięcia we wszystkich klasach rozgrywkowych - dla jednych sukcesy i
awanse, dla drugich porażki i spadki. Jak było w głubczyckiej Polonii?

Toporowski, Paweł Wachniewski, Filip
Wołoszczuk, Filip Wójcik, Jakub Wójcik,
Kacper Zapotoczny.
Miejsce w tabeli: 1, mecze: 22, punkty:
66, bramki: 207-14.

Polonia Głubczyce po
sezonie 2013/2014
Seniorzy drugi sezon występowali w III
lidze opolsko-śląskiej. Niestety nasza drużyna zanotowała spadek do IV ligi opolskiej. Zdania dotyczące efektów gry w III
lidze, jak zwykle wśród kibiców są podzielone i każdy ma na ten temat swoje
zdanie i odpowiedź na pytanie, czy warto
było? Ci którzy na piłce nożnej znają się
choć trochę odpowiedzą: tak. Malkontenci będą swoje racje na „nie” opierać na
spadku drużyny, ale pamiętajmy, że Polonia spadła z silnej III ligi. Silnej? Tak, gdyż
właśnie m.in. przeciwnik Polonii - Nadwiślan Góra, po dwóch barażach z Sokołami
(Kleczew i Ostróda) awansował do II ligi.
Jak widać mocna ta opolsko-śląska liga!
A czy ktoś jeszcze pamięta, że jesienią w
Głubczycach Poloniści zremisowali 1-1
z… Nadwiślanem. Można się teraz długo
zastanawiać, czego zabrakło Polonii w
minionym sezonie? Pewnie wszystkiego
po trochu: punktów, szczęścia, doświadczenia… I do tego ta reorganizacja. Cóż,
zostało tylko gdybanie…
Wróćmy jednak na ziemię. Przed nami
kolejny rozdział w dziejach głubczyckiej
Polonii. Jubileuszowy rok 70-lecia przypadający w 2015 roku Polonia spędzi w
IV lidze. Znając historię klubu, nie będzie
to łatwy dla niego czas. W przeszłości po
spadku Polonia podnosiła się z mozołem.
Na szczęście gwarancję dobrej postawy
zespołu na dzień dzisiejszy daje zarząd
klubu. Prezes Marek Curyło nie dopuszcza myśli o jakimkolwiek upadku Polonii.
Wprost przeciwnie - działacze mają już
konkretny pomysł na zbliżający się szybkimi krokami sezon. I liczą na pomoc w realizacji planów także innych zainteresowanych losem Polonii. A o tych w dzisiejszych
czasach i w naszym głubczyckim środowisku nie jest tak łatwo. W minionym sezonie
głubczycką Polonię wspierali m.in. Urząd
Miasta i Gminy Głubczyce, Top Farms
Głubczyce, Top Farms Agro, Galmet, PKS
Głubczyce, Kosmed, Biochem, Lombard
Głubczyce, Orlik, AgroComplex... Miejmy
nadzieję, że w nadchodzących miesiącach
będzie dobrze a działacze, zawodnicy,
kibice i sympatycy klubu hucznie w przyszłym roku będą świętować jubileusz Polonii! To już 70 lat!
SENIORZY
Klasa rozgrywkowa: III liga opolskośląska / Trenerzy: Tomasz Makarski (1-16
kolejka), Dariusz Wolny (17-30 kolejka).
Czy wiesz, że… seniorów Polonii w
sezonie 2013/2014 prowadziło – przynajmniej teoretycznie – aż 5 szkoleniowców.
Do 18 stycznia trenerem był Tomasz Ma-

karski. Zarząd poinformował wówczas,
że trenerem zostanie Waldemar Sierakowski. Niestety, 20 stycznia trener Sierakowski z przyczyn osobistych nie przyjął
funkcji trenera. Podjęto decyzję, że chwilowo drużynę poprowadzi duet Mirosław
Monasterski i Dariusz Macedoński. 30
stycznia zarząd klubu zatrudnił Dariusza
Wolnego, który poprowadził Polonię w
13 III-ligowych spotkaniach. Już wiemy,
że w nowym IV-ligowym sezonie Polonię
w roli trenera poprowadzi urodzony w
Głubczycach Marek Hanzel, który swoje najlepsze lata zawodnicze spędził we
Włókniarzu Kietrz (m.in. w II lidze).
Kadra: Łukasz Bawoł, Patryk Ciastoń,
Tomasz Cieślik, Rafał Czarnecki, Marcel
Fedorowicz, Wiesław Frydryk, Sławomir
Góra, Szymon Grek, Marcin Gużda, Kamil
Herba, Piotr Jamuła, Rafał Janicki, Rafał
Kiklaisz, Szymon Kobylnik, Jacek Kopek,
Piotr Kowalczyk, Tomasz Kowalczyk, Patryk Krywko, Jacek Lenartowicz, Maciej
Machi, Miłosz Mikołajczak, Jakub Milewski, Wojciech Rudziński, Krzysztof Szeja,
Marcin Ściański, Karol Wanat, Mateusz
Wawoczny, Mariusz Wiciak, Janusz Złoczowski, Marcin Zygmunt; kierownik drużyny: Wojciech Kruszyński.
Miejsce w rundzie zasadniczej: 9, mecze: 22, punkty: 20, bramki: 21-37.
Czy wiesz, że… po rozegraniu rundy
zasadniczej systemem „każdy z każdym”
(mecz i rewanż) w dwóch grupach po 12
zespołów (północna i południowa), po 4
najlepsze zespoły awansowały do grupy mistrzowskiej, a pozostałe 16 drużyn
utworzyło dwie grupy spadkowe po 8
zespołów każda (5-8 z grupy północnej
i 9-12 z grupy południowej oraz 9-12 z
północnej i 5-8 z południowej). Rozegrały
one wiosną mecz i rewanż, ale tylko z zespołami z przeciwnej grupy (8 spotkań).
Zachowano punkty i bramki z rundy zasadniczej. Utrzymanie w III lidze dawały
miejsca 1-3 z grup spadkowych…
Miejsce w grupie B spadkowej: 5, mecze: 8, punkty: 29, bramki: 32-49.
JUNIORZY U-18
Klasa rozgrywkowa: Opolska I Liga Juniorów / Trener: Mirosław Monasterski.
Czy wiesz, że… ze względu na liczbę
drużyn - zaledwie 7, zespoły juniorów
spotkały się ze sobą aż czterokrotnie dwukrotnie jesienią i dwukrotnie wiosną.
Zdecydowanie lepiej młodzi Poloniści zaprezentowali się w tym roku…
Kadra: Patryk Ciastoń, Tomasz Czekaj, Szymon Grek, Dawid Gródecki, Bartłomiej Karwowski, Marcin Karwowski,

Szymon Kobylnik, Maciej Łapuńka, Marek Malinowski, Oskar Mielnik, Damian
Miksiewicz, Krzysztof Mirga, Szymon
Nasierowski, Patryk Nowak, Łukasz Orlik,
Mateusz Pastuch, Paweł Piątkowski, Dominik Raczkowski, Radosław Rubczyński,
Tomasz Ruszczak, Paweł Sęk, Paweł Sobociński, Bartosz Śnieżek, Karol Wanat,
Łukasz Wolanin.
Miejsce w tabeli: 3, mecze: 24, punkty:
37, bramki: 51-56.
JUNIORZY MŁODSI U-16
Klasa rozgrywkowa: I Liga Juniorów
Młodszych / Trener: Andrzej Bożęcki, Jakub Milewski (jesień), Andrzej Bożęcki
(wiosna).
Czy wiesz, że… niewiele brakowało,
aby zespół Polonii zajął 1. miejsce w tabeli, gdyż prowadził w wiosennym meczu w
Głubczycach z liderem z Opola (MKS MOSiR II), ale dał sobie strzelić wyrównującą
bramkę. Tych dwóch „oczek” zabrakło
właśnie do zwycięstwa w grupie…
Kadra: Natan Antoszczyszyn, Filip
Bieniarz, Łukasz Gaczkowski, Szymon
Gagatek, Szymon Grek, Bartłomiej Karwowski, Marcin Karwowski, Krzysztof Kopera, Marek Malinowski, Oskar Mielnik,
Damian Miksiewicz, Daniel Minartowicz,
Krzysztof Mirga, Dawid Morawiec, Kamil
Nowacki, Patryk Nowak, Paweł Orłowski,
Paweł Piątkowski, Dominik Raczkowski,
Jarosław Rubczyński, Radosław Rubczyński, Tomasz Ruszczak, Aron Szczypkowski, Bartosz Śnieżek, Jan Tomczak, Paweł
Wachniewski, Kacper Zapotoczny, Wojciech Żłobicki.
Miejsce w tabeli: 2, mecze: 16, punkty:
34, bramki: 78-25.
TRAMPKARZE U-14
Klasa rozgrywkowa: II Liga Trampkarzy (Grupa IV) / Trener: Wiesław Frydryk,
Przemysław Michalak (jesień), Dariusz
Macedoński (wiosna); kierownik drużyny:
Dorota Curyło.
Czy wiesz, że… Polonia z kompletem
22 zwycięstw pewnie zajęła 1 miejsce w
grupie, zdobywając w całych rozgrywkach aż 207 bramek…
Kadra: Rafał Bilik, Jakub Curyło, Łukasz
Gaczkowski, Jakub Gawęcki, Wojciech
Hauc, Maksymilian Kobeluch, Simon Kobylański, Mateusz Kogut, Szymon Kołodyński, Paweł Kopek, Tomasz Kownacki,
Mateusz Koziara, Szymon Kuklewicz,
Ksawery Lejczak, Kacper Litwin, Kacper
Mazurkiewicz, Wojciech Pilch, Robert
Poźniak, Sebastian Rak, Jarosław Rubczyński, Piotr Szmit, Jan Tomczak, Dawid
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MŁODZICY U-12
Klasa rozgrywkowa: Liga Młodzików.
Trener: Tomasz Makarski, Przemysław
Michalak (jesień), Przemysław Michalak
(wiosna).
Czy wiesz, że… Polonia zdobyła tyle
samo punktów, co zwycięzca rozgrywek
Cukrownik Baborów (28), ale o kolejności
w tabeli zadecydowały wyniki bezpośrednich meczów: 0-1 w Baborowie i 2-2
w Głubczycach…
Kadra: Gracjan Bernadzik, Rafał Bilik,
Szymon Curyło, Maksymilian Ćwięczek,
Szymon Gawęcki, Wojciech Hauc, Karol
Janiczek, Szymon Kołodyński, Mateusz
Koziara, Patryk Kubik, Szymon Kuklewicz,
Filip Kunc, Kacper Litwin, Jakub Makselan, Kacper Mazurkiewicz, Michał Raczkowski, Błażej Wiciak, Filip Wołoszczuk,
Jakub Wójcik, Michał Związek.
Miejsce w tabeli: 2, mecze: 10, punkty:
28, bramki: 84-4.
ORLICY U-10
Klasa rozgrywkowa: Liga Orlików (grupa I) / Trener: Rafał Czarnecki.
Czy wiesz, że… Poloniści rywalizowali
tylko z 2 drużynami. Rozgrywki składały się z cyklicznych turniejów z udziałem
wszystkich 3 zespołów w poszczególnych
miejscowościach, m.in. na boiskach Orlika.
W 12 turniejach Poloniści rozegrali 24 mecze, z których 7 wygrali a 17 przegrali.
Kadra: Wiktor Behra, Stanisław Błoński,
Bartosz Bryliński, Szymon Burek, Krystian
Chrobostowski, Miłosz Ciapa, Filip Dąbrowa, Jacek Dąbrowa, Patryk Frydryk,
Marcel Jaworski, Jakub Krajewski, Adrian
Kunc, Maciej Lichocki, Robert Litwin, Patryk Marek, Beniamin Mroczkowski, Jakub Opolony, Dominik Przybyła, Michał
Seń, Jakub Więcek, Dawid Wilusz.
Miejsce: 3, mecze: 24, punkty: 21,
bramki: 43-74.
ŻACY
Trener: Rafał Czarnecki.
Czy wiesz, że… zespół żaków uczestniczył w dwóch turniejach, które odbyły
się w Głogówku (pierwszy w kwietniu).
W czerwcu najmłodsza drużyna Polonii
uczestniczyła w Mini Mistrzostwach Świata
2014, w których uczestniczyły aż 32 drużyny z województwa opolskiego. Głubczyccy
żacy zagrali jako reprezentacja Iranu, ale
niestety Pucharu Świata nie zdobyli. Ten
prawdziwy Iran w Brazylii też nie…
Kadra: Dominik Biśta, Piotr Czyżowicz,
Paweł Kotwica, Dominik Lenartowicz,
Jakub Lichocki, Konrad Mendrala, Szymon Piskorz, Marcin Rudziński, Tomasz
Serwetnicki, Franciszek Waliduda, Milan
Zarówny.
Robert Stebnicki
„Poloniusz”

