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17 września w „Sali pod Aniołem” w głubczyckim ratuszu odbyły się Międzyregionalne Targi Edukacji i Pracy. Organizatorami przedsięwzięcia
byli Starosta Głubczycki oraz Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach.

Międzyregionalne
Targi Pracy i Edukacji
SAMORZĄD

Międzynarodowe Targi Pracy i Edukacji zostały zrealizowane w ramach działania EURES – Tbeskydy, czyli partnerstwa
transgranicznego ustanowione go pomiędzy
Republiką Czeską, Polską i SłowaOŚWIATA
cją i dążącego do połączenia działań publicznych służb zatrudnienia oraz innych
organizacji działających w sferze rynku
pracy, a także mobilności pracowniczej
na terenie Beskidów.
Starosta Głubczycki – Józef Kozina
oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach przywitali przybyłych
pracodawców i wystawców oraz otworzyli targi, których celem było zwiększenie zatrudnienia na lokalnym, międzyregionalnym
rynku pracy.
KULTURA
Cała sala zapełniła się stoiskami wystawców, których było aż 37, a także
licznie przybyłymi gośćmi. Wśród wy-

INWESTYCJE

stawców znaleźli się pracodawcy oraz instytucje pracy, szkoły ponadgimnazjalne
i szkoły wyższe, agencje zatrudnienia czy
szkoleniowe, a mianowicie:
l Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach,
l Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu,
l Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku,
l Urząd Skarbowy w Głubczycach,
l Zakład Ubezpieczeń Społecznych In-
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Collect Consulting S.A.,
InterKadra sp. z.o.o.,
l Gospodarstwo Agroturystyczne Pielgrzymów,
l Fundacja Dla Dobra Publicznego,
l Placówka Całodobowej Opieki SPOKOJNA PRZYSTAŃ,
l „Odnowa” sp. z.o.o. o/ Głubczyce,
l Środowiskowy Dom Samopomocy w
Nowych Gołuszowicach,
l Dom Pomocy Społecznej w Klisinie.
Na Międzyregionalne Targi Pracy i
Edukacji przybyło wielu zainteresowanych, szacunkowo ponad 500 osób. Pracodawcy oraz urzędy pracy oferowały zatrudnienie na wielu stanowiskach w kraju
i za granicą. Dodatkowo można było zaczerpnąć porady dotyczącej swojej kariery zawodowej. Dla młodzieży i osób
zainteresowanych edukacją przygotowana była bogata oferta edukacyjna szkół
wyższych, oferujących kształcenie na
wielu kierunkach i głubczyckich szkół ponadgimnazjalnych. Kolejną atrakcją była
możliwość skorzystania z porady pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
a także złożenia odpowiednich dokumentów aplikujących na dane stanowisko. SPA Day Marlin poprowadziło warsztaty wizażu i stylizacji cieszące się dużym
zainteresowaniem. Natomiast przy wejściu do sali dostępne były liczne foldery
dotyczące zatrudnienia.
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Rzecz Powiatowa
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Wszystkim mieszkańcom naszego Powiatu
życzymy w 2013 roku szczęścia i zdrowia,
spełnienia osobistych planów
i ambicji zawodowych oraz radości
i optymizmu na każdy dzień
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Bank Spółdzielczy,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Głubczycach,
Samodzielny Wojewódzki Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks.
bp. Józefa Nathana w Branicach,
Uniwersytet Opolski,
Politechnika Opolska,
Państwowa Wyższa Szkoła w Raciborzu,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w
Głubczycach,
Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach,
P.P.H. “Kosmed” Zbigniew Leżański,
Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET,

Wicestarosta
Piotr Soczyński

l
l
l
l
l
l
l
l
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„Galmet sp. z.o.o.” sp.k. ,
FPHU Złoty Kłos Józef Jurkiewicz,
PPH „Majka” Maria Olszaniecka,
SPA Day Marlin,
InPost sp. z.o.o. o/ Głubczyce,
Galon Paliwa Karol Galara,
Intermarche,
Ochotnicze Hufce Pracy,
Cech Rzemiosł Różnych,
Zakład Doskonalenia Zawodowego o/
Racibórz,
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie Koźlu,
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.
Bohaterów Westerplatte,
Interkadra,
Work Service S.A.,

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krzaczkowski
l

l

l

l
l
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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

30 września 2014 roku odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu. W obradach
udział wzięło 13 na 17 radnych.

Sesja Rady Powiatu

2 Rzecz Powiatowa

wyniosła 1000 zł, nagroda II stopnia 650
zł, a nagroda III stopnia 450 zł. Starosta
Głubczycki – Pan Józef Kozina wręczał
je laureatom, rodzicom, bądź w razie ich
nieobecności dyrektorom szkół.
W kolejnej części obrad radni przyjęli informację o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Głubczyckiego oraz
wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Głubczycach oraz Powiatowego Muzeum
Ziemi Głubczyckiej za I półrocze. Informacja ta została przedstawiona przez
Skarbnik Powiatu – Panią Annę Kasperek
– Pindur.
Radni podjęli wszystkie przedstawione uchwały jednogłośnie, bądź większością głosów, a były to uchwały w sprawach:
l zmiany Uchwały Nr LXIV/325/2014
Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 17
czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w ramach Samorządowego
Programu Pożyczkowego Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej;
l zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
l zmian budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2014 r. Informację w tych sprawach
przedstawiła Pani Anna Kasperek-Pindur
– Skarbnik Powiatu Głubczyckiego. Kolejne uchwały to:

l uchwała w sprawie wyboru firmy do
przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego na 2014 rok Samodzielnego
publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej
w Głubczycach;
l uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany ustawy Kodeks wyborczy z zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w
wyborach do rad powiatów oraz bezpośredniego wyboru starosty, Tu informację
przedstawił Pan Józef Kozina – Starosta
Głubczycki;

l uchwałę w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku. Do pracy w tej komisji powołani zostali radni: Sławomir Musiał i Mieczysław Bedryj;
l uchwałę w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLI/292/2014 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, finansowanych
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Informację
przekazał radny Benedykt Pospiszyl;
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Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
Pan Tadeusz Eckert – Dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, Pan Jan Łata – Dyrektor Zespołu
Szkół Mechanicznych w Głubczycach,
Pani Barbara Rosicka – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głubczycach, Pani Małgorzata
Krywko-Trznadel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, Pani Iwona
Kusznier – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego
w Głubczycach, Pani Barbara Piechaczek
– Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Pani Danuta Fraczek –
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Głubczycach.
Pierwszym etapem było uchwalenie
porządku obrad, po czym nastąpiło przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich
sesji, które były sesjami nadzwyczajnymi.
Następnie radni przystąpili do składania
interpelacji i zapytań.
Na XLVII Sesji Rady Powiatu wręczono
nagrody Starosty Powiatu Głubczyckiego
za najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym. Nagrodzeni zostali uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Głubczycach. Nagrody przyznawano w
3 stopniach przy czym nagroda I stopnia

Wywiad

Wywiad z Burmistrzem Kietrza
– Józefem Matelą
Rzecz Powiatowa – Proszę powiedzieć jak przebiegała ta
kończąca się kadencja w Gminie Kierz?
Józef Matela – Była to bardzo pracowita kadencja, a
wiązało się to z okresem programowania Unii Europejskiej 2007 – 2013. W tym okresie naszym głównym celem było pozyskanie jak największej liczby środków na
zadania gminne, co też robiliśmy. Wymagało to od nas
wiele wysiłku związanego z przygotowaniem i realizacją
projektów, a także z ich rozliczeniem. W rezultacie jednak wiele zadań zostało wykonanych.
Rz.P. – Jakie najważniejsze inwestycje/przedsięwzięcia zostały zrealizowane w ciągu tych 4 lat?
J.M. – Bardzo ważną inwestycją była budowa kanalizacji w mieście. Udało nam się również dokonać remontu
czterech świetlic wiejskich, a mianowicie: w Ściborzycach Wielkich, w Nasiedlu, w Ludmierzycach i w Pilszczu.
Dodatkowo ze środków pozyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu wybudowaliśmy trzy wiejskie oczyszczalnie ścieków – na osiedlu w Wojnowicach,
na osiedlu w Lubotyniu oraz na osiedlu w Pilszczu. Na
obecną chwilę w Lubotyniu wykonywana jest także kanalizacja. Kolejnym ważnym punktem jest to, że wykonaliśmy bardzo wiele zadań na drogach gminnych. Ich
lista jest tak długa, że nie sposób je wszystkie wymienić
w tym miejscu. Obecnie przygotowujemy informator, w
którym wszystkie te inwestycje drogowe powinny być
ujęte. Poza realizacją inwestycji staraliśmy się również o
pozyskanie inwestorów, którzy stworzyliby nowe miejsca pracy na terenie gminy. W związku z tym przez całą
kadencję podejmowaliśmy odpowiednie działania i tak
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l uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach,
l uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego. Te uchwały przedstawił Pan Tadeusz Schmidt
– Sekretarz Powiatu;
Następnie rozpatrzono dwie skargi, przy czym obie
uznano za niezasadne.
Na sesji przeprowadzono również głosowanie w sprawie przyznania statuetek „Głubczyckiego Lwa”. W tym
celu powołano komisję skrutacyjną w składzie: Andrzej
Wesołowski – Przewodniczący, Jolanta Brzeszczak – Sekretarz, Bartosz Rudziński. Nominowanymi do tej nagrody zostali: Teatr TRADYCJA ZSM oraz Zespół Uśmiech z
Branic. Statuetki zostaną wręczone na kolejnej sesji.
Następnie zapoznano się z Raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Głubczyckiego za
lata 2012 – 2013 oraz sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach.
Pierwszą część XLVII Sesji Rady Powiatu w Głubczycach zakończyła się złożeniem odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych oraz wniosków i oświadczeń
radnych.
II etap obrad poświęcony był działalności SPZOZ w
Głubczycach. Udział w nim wzięli: Pan Tomasz Uher Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Pan Edward Gondecki – Przewodniczący Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia, Pan Adam Jakubowski
– Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Głubczycach oraz Pan Dariusz Szymański
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SPZOZ w Głubczycach.
Przedstawione zostały szczegółowe dane dotyczące
wartości i ilości świadczeń lekarskich realizowanych
przez głubczycki szpital w porównaniu ze średnią wojewódzką, a także jego wyniku finansowego. SPZOZ w
Głubczycach wypadł w tej mierze bardzo dobrze. Druga
prezentacja dotyczyła najważniejszych zmian ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
Redakcja

udało nam się sprzedać działkę pomimo, że nie była to
działka znajdująca się w specjalnej strefie ekonomicznej,
ale poza nią. Działka sprzedana została firmie Eko-Okna,
która jeszcze w tym roku ma rozpocząć budowę nowej
fabryki okien. Po rozmowie przeprowadzonej z prezesem tej firmy wiadomo, że produkowane będą tam okna
drewniane, wykonane z drewna klejonego. Natomiast
produkcja ma być uruchomiona w okolicach sierpnia,
września 2015 roku. Budowa fabryki spowoduje utworzenie do 70 nowych miejsc pracy, co uważam za bardzo
pozytywny aspekt.
Rz.P. – Czy w trakcie realizacji zadań pojawiały się jakieś
problemy?
J.M. – Jeżeli chodzi o problemy jakie się pojawiały to nie
udało nam się zrealizować wszystkiego co planowaliśmy. Na początku kadencji chcieliśmy rozpocząć budownictwo socjalne, niestety obecnie nie ma programów, z
których można byłoby pozyskać środki na ten cel, więc
zadanie to nie zostało wykonane. Dużym problemem
było wdrożenie w życie nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Należało bardzo dokładnie
przygotować się do realizacji tego zadania i dopracować
wszystkie dokumenty. Było to zupełnie nowe działanie
w naszym państwie, nie było żadnych wzorców więc musieliśmy wszystko opracować od początku sami. Około
roku czasu zajęło nam przygotowanie, czyli przerobienie
starego systemu na nowy. Oceniam, że wprowadzony
przez nas system w miarę się sprawdza. Wiem, że pojawiły się jakieś problemy z dystrybucją worków i należy
to poprawić. W związku z tym pracujemy w gminie nad

najlepszym rozwiązaniem tej sprawy, aby wszystko działało lepiej i sprawniej. Mamy już przygotowane pewne
propozycje, które będziemy starali się wdrożyć w życie.
Uważam, że kiedy poprawimy sposób dystrybucji worków to cały system gospodarowania odpadami w naszej
gminie powinien działać na 100 %.
Rz.P. – Jakie wyzwania czekają władze kolejnej kadencji?
J.M. – Kolejna kadencja to kolejny okres programowania
w budżecie Unii Europejskiej, przypadający na lata 2014
– 2020. Regionalny Program Operacyjny jest już przygotowany i jeszcze w tym roku ma być podpisany przez
Urząd Marszałkowski. W związku z tym spodziewam się,
że pierwsze rozdania pieniędzy i pierwsze ogłoszenia
na składanie wniosków będą miały miejsce na początku
roku 2015. Jesteśmy już przygotowani jako gmina do pozyskania tych środków na kilka zadań. Należy więc znów
zmobilizować się aby pozyskać jak najwięcej pieniędzy
dla naszej gminy, co jest bardzo dużym wyzwaniem. Nie
możemy zmarnować danej nam szansy.
Rz.P. – Dziękuję za rozmowę.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA OPAŁOWEGO I UŻYTKOWEGO
Zarząd Powiatu w Głubczycach informuje, iż posiada
do sprzedania drewno opałowe i użytkowe pozyskane z
wycinki topoli w miejscowości Głubczyce w ilości:
drewno opałowe – łącznie ok. 18,90 metra przestrzennego
1 stos – 1,0 mp
2 stos – 6,5 mp
3 stos – 3,0 mp
4 stos – 1,0 mp
5 stos – 1,5 mp
6 stos – 1,8 mp
7 stos – 2,0 mp
8 stos – 2,1 mp
drewno użytkowe – 12 sztuk:
1. 10,2 mb x 58 cm = 2,69 m3
2. 9,0 mb x 26 cm = 0,48 m3
3. 6,4 mb x 23 cm = 0,27 m3
4. 5,6 mb x 23 cm = 0,23 m3
5. 4,8 mb x 55 cm = 1,14 m3
6. 6,8 mb x 27 cm = 0,39 m3
7. 8,0 mb x 28 cm = 0,49 m3
8. 4,3 mb x 20 cm = 0,14 m3
9. 4,4 mb x 20 cm = 0,14 m3
10. 4,4 mb x 18 cm = 0,11 m3
11. 5,8 mb x 47 cm = 1,01 m3
12. 5,3 mb x 60 cm = 1,50 m3
W/w drewno złożone jest na działce Powiatu Głubczyckiego nr 282/2 w Głubczycach – obok hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego.
Pisemne oferty w sprawie kupna przedmiotowego
drewna można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 w terminie do dnia 31 października 2014 roku do godziny 1000.
Sposób przygotowania i zawartość oferty:
1. Pisemną ofertę należy złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100
Głubczyce

2. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta
- proponowaną cenę za całość drewna lub za pojedynczy stos wraz z podaniem ceny jednostkowej za 1 mp
odnośnie drewna opałowego
- proponowaną cenę za całość drewna lub pojedynczą
sztukę wraz z podaniem ceny jednostkowej za 1 m3 odnośnie drewna użytkowego
3. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na sprzedaż drewna Powiatu
Głubczyckiego – działka 282/2 Głubczyce – nie otwierać
przed dniem 31 października 2014 roku, godzina 11:00„
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2014
roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 (I piętro - pokój nr 201).
O wyborze nabywcy decydować będzie zaoferowana
najwyższa cena jednostkowa brutto.
Wyniki rozstrzygnięcia przetargu zostaną ogłoszone
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od
sprzedaży bez podania przyczyny.
Informacje dodatkowe:
1. Po wyborze nabywcy, sprzedający w obecności nabywcy sporządzi protokół obmiaru drewna, a następnie wystawi fakturę na kwotę będącą iloczynem ceny
jednostkowej i ilości mp w przypadku drewna opałowego lub m3 w przypadku drewna użytkowego.
2. Wydanie drewna nastąpi po uregulowaniu należności
zgodnie z wystawioną fakturą.
3. Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu.
Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można
uzyskać w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul.
Kochanowskiego 15, parter, pokój nr 105 lub pod numerem telefonu (77) 405-36-84.
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Starostwo Powiatowe
23 września b.r. w Starostwie Powiatowym w Głubczycach odbyła się konferencja prasowa dotycząca rozpoczęcia realizacji projektu pod nazwą
„Podniesienie efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach”.

Konferencja prasowa
Projekt ten dofinansowany jest w 80%
ze środków Mechanizmu Finansowego
EOG 2009 – 2014 i jest realizowany w
ramach Programu Operacyjnego PL04.
Ma on na celu redukcję emisji gazów
cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, a także zwiększenie udziału energii
odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym szpitala. Wartość realizowanego
projektu wynosi 1 904 735,00 zł (z czego
wartość dofinansowania to 1 523 788,00
zł). Cała inwestycja zostanie natomiast
zakończona w lutym 2016 roku.
Na konferencję przybyli między innymi: Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach
– Pan Adam Jakubowski, Z-ca Dyrektora
do spraw Administracyjno-Technicznych
– Pan Tomasz Janyk, Starosta Głubczycki – Pan Józef Kozina oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Pan
Piotr Soczyński, a także przedstawiciele
mediów – TV Głubczyce, Rzecz Powiatowa, Radio Park.
Dyrektor SP ZOZ przekazał informacje
wstępne na temat projektu, natomiast
Starosta Głubczycki podkreślił jak istotne są takie działania w placówce naszego szpitala, opowiedział o działaniach
jakie do tej pory zostały zrealizowane w
SP ZOZ (I etap prac termomodernizacyjnych) oraz o korzyściach jakie ze sobą
niesie termomodernizacja, tak ekologicznych jak i finansowych. Dodatkowo podniesienie efektywności energetycznej na
pewno wpłynie również na podniesienie
poziomu oferowanych usług i przyczyni
się do zwiększenia zadowolenia społecznego.
Pan Tomasz Janyk przybliżył czym są
fundusze EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Trzy państwa - Islandia, Liechtenstein oraz Norwegia ściśle współpracują
z Unią Europejską na podstawie Porozumienia o EOG i przy wykorzystaniu
wyżej wymienionych funduszy przyczyniają się do zmniejszenia nierówności społecznych oraz ekonomicznych, a
także wzmacniania relacji dwustronnych
z państwami będącymi beneficjentami
w Europie (czyli 28 państw członkowskich UE). W latach 2009 – 2014 wartość
funduszy norweskich wyniosła aż 1,79
miliarda euro. Fundusze te są dostępne
dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora
publicznego oraz sektora prywatnego,
a realizowane przedsięwzięcia mają być
wdrażane do roku 2016.
Zakres Programu Operacyjnego PL04,
w którym udział bierze SP ZOZ w Głubczycach, koncentruje się na promowaniu
oszczędności energii poprzez realizację
projektów termomodernizacji i możliwości wymiany istniejących, często przestarzałych źródeł energii zaopatrujących
budynki nowoczesnymi, w tym wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych. Tylko dzięki środkom Mechanizmu
Finansowego EOG, szpital może realizować przedmiotowy projekt.
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Realizacja projektu będzie obejmowała:
1. Modernizację instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej:
l Demontaż starych grzejników żeliwnych.
l Demontaż starej instalacji z rur
stalowych.
l Wykonanie bruzd oraz montaż
zawiesi pod nową instalację;
l Montaż nowej instalacji rurowej
wraz z przygotowaniem podejść
dolnych do grzejników. Instalacja rurowa podtynkowa;
l Montaż zaworów podpionowych;
l Montaż nowych grzejników
l Montaż izolacji cieplnej przewodów;
l Odtworzenie wnęk, ścian, uzupełnienie tynków, szpachlowanie oraz malowanie.
l Montaż pompy ciepła woda powietrze.
l Montaż instalacji technologicznej na odcinku od pompy ciepła
do pomieszczenia istniejącej kotłowni;
l Podpięcie do istniejących zasobników
ciepłej wody;
l Montaż izolacji przewodów.
2. Modernizację instalacji chłodzenia,
poprzez likwidację klimatyzatorów punktowych wewnętrznych i zapewnienie
chłodu z centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej. Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne wyposażone będą w filtry wstępne kieszeniowe i wtórne elektrostatyczne,
co sprawi, że powietrze wprowadzane do
pomieszczeń będzie miało wyższą niż dotąd klasę czystości.
3. Wymianę oświetlenia wbudowanego
na energooszczędne. Na terenie całego
SP ZOZ w Głubczycach zamontowane
zostanie oświetlenie energooszczędne
typu LED, co przyczyni się to zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie budynku blisko o
połowę.
4. Instalację ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby szpitala. Łącznie zamontowanych
zostanie 285 paneli fotowoltaicznych (o
łącznej mocy 70kW). Energia przez nie
wytworzona przeznaczona będzie na potrzeby własne szpitala. Takie rozwiązanie
przyczyni się do znacznego obniżenia
opłat związanych z funkcjonowaniem SP
ZOZ.
5. Montaż systemów zarządzania energią w budynkach tzw. BMS. Będzie on
obejmował:
a) sterowanie ochroną przeciwsłoneczną
- zacienianie pomieszczeń z wykorzystaniem zewnętrznych żaluzji z lamelkami
w celu ochrony przed przegrzaniem w
oparciu o aktualne położenie słońca. Jeśli słońce przestanie naświetlać stronę
budynku, lamele mają ustawić się tak
aby jak największa ilość światła wpadała do pomieszczenia. Ochroną słoneczną
mają zostać objęte wszystkie okna od

pierwszego do ostatniego piętra na stronie wschodniej. Żaluzje w ramach zadania wykonane zostaną prawdopodobnie
tylko na 3 piętrze budynku, natomiast
pozostałe zostaną zrealizowane odrębnym zleceniem. Na pozostałych kondygnacjach zaprojektowane i wykonane zostaną wyprowadzenia podłączenia pod
ochronę przeciwsłoneczną w budynku;
b) kontrolę liczników - system BMS ma
umożliwiać odczytywanie aktualnych
wartości z licznika ciepłej i zimnej wody,
energii elektryczne wyprodukowanej i
pobranej z sieci;
c) energię z paneli fotowoltaicznych - do
systemu BMS mają być przekazywane informacje o ilości wyprodukowanej energii i ewentualnych awariach;
d) oświetlenie korytarzy - oświetlenie
na korytarzach ma się składać z 3 niezależnych obwodów oświetleniowych. Do
poszczególnego obwodu powinna przynależeć co trzecia oprawa. Każdy z obwodów powinien pełnić funkcję stałego
oświetlenia nocnego raz na 3 dni, w celu
równomiernego zużycia źródeł światła.
Na korytarzach należy podłączyć czujniki
ruchu, które pokryją całą powierzchnię
korytarza i w godzinach nocnych doświetlą korytarz w przypadku wykrycia ruchu;
e) wykrywanie zagrożeń - na każdym korytarzu oraz w kotłowni znajdą się czujniki dymu, które poinformują administratora o zaistniałym zagrożeniu poprzez
wysłanie wiadomości SMS pod wybrany
numer telefonu oraz zasygnalizują na wizualizacji obiektu, miejsce wystąpienia
alarmu. Dodatkowo w piwnicy oraz kotłowni powinny znaleźć czujniki zalania
informujące o wystąpieniu zagrożenia.
System ma monitorować stan otwarcia
drzwi wejściowych oraz poszczególnych
drzwi pożarowych wewnątrz budynku;
f) sterowanie ogrzewaniem - temperatu-

ra w całym budynku będzie równomierna i nie będzie dochodziło do wychładzania w zimie górnych kondygnacji.
Tym systemem zostanie również objęte
pogotowie.
g) wizualizację obiektu wraz z serwerem
danych - administrator budynku będzie
mieć dostęp do wizualizacji obiektu poprzez przeglądarkę internetową oraz poprzez urządzenia mobilne. Ma ona umożliwić przejrzyste zarządzanie budynkiem,
archwizować dane według wytycznych
administratora, informować o zagrożeniach i nieprawidłowościach w działaniu
systemu;
h) kontrolę pracy agregatu prądotwórczego i zaniku napięcia w sieci z powiadomieniem SMS i zasygnalizowaniem na
wizualizacji budynku.
6. Zmianę źródła zasilania instalacji ciepłej wody użytkowej z kotła gazowo-olejowego na pompę ciepła.
Pompa typu powietrze – woda pozyskuje ciepło z powietrza. Będzie ona
zapewniała ciepłą wodę użytkową praktycznie przez cały rok, z wyjątkiem sytuacji gdy temperatura powietrza atmosferycznego wynosi mniej niż –15 stopni
Celsjusza. Taka pompa ciepła zużywa
wyłącznie energię elektryczną nie wytwarzając żadnych spalin ani odpadów.
Urządzenie umieszczone zostanie na zewnątrz budynku.
Na konferencji zostały omówione również wszystkie kwestie finansowe związane z realizacją projektu. Pani Grażyna
Czajkowska (Główna Księgowa SP ZOZ
w Głubczycach) przybliżyła skąd zostaną
pozyskane środki i w jakich kwotach, jaki
będą miały charakter i kiedy to się stało.
Szpital m.in. ubiegał się o pozyskanie pożyczki na wkład własny w inwestycję z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i
środki te otrzyma, co potwierdził obecny
na konferencji Prezes WFOŚiGW Pan Piotr
Soczyński.
W kolejnym etapie konferencji przedstawiciele mediów mogli skierować swoje pytania do dyrekcji czy Starosty Głubczyckiego. Z udzielonych odpowiedzi
dowiadujemy się między innymi, że nasz
szpital już teraz znajduje się w bardzo
dobrej kondycji, spełniając wszystkie wymagania jakie stawia się przed szpitalem
szczebla powiatowego, a to umożliwia
właśnie realizację takich działań.
Redakcja

Starostwo Powiatowe
W dniach 4 – 7 października w Opalenicy odbył się XV Ogólnopolski
Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Klub „Jeżyk” działający przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Głubczycach reprezentowali: Karolina Mirga, Ewa Sznurawa, Katarzyna Mirga, Sebastian Wilczyński oraz nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Kiszczyk.

wylosowana jedna z najlepszych drużyn,
która weźmie udział w XIV Światowych
Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych
w Los Angeles.
Emocje sięgały zenitu bo w koszyczku
znalazły się cztery najlepsze drużyny w

Lecimy do Los Angeles!
Po przyjeździe na miejsce zakwaterowani zostaliśmy w hotelu Remes w tym
samym w którym podczas Mistrzostw Europy w 2012 roku gościli piłkarze z Portugalii z samym Cristiano Ronaldo na czele.
Hotel zrobił na nas niesamowite wrażenie, a nasze dziewczyny zostały zakwaterowane naprzeciw słynnego pokoju w
którym mieszkał Ronaldo.
Hotel Remes to piękny obiekt z ośmioma boiskami do piłki nożnej, kortami do
tenisa ziemnego, polem do gry w golfa,
basenem oraz szeregiem innych atrakcji.
W sobotę, 4 października w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opalenicy miała
miejsce ceremonia otwarcia. Na inaugurację przybyły władze miejskie z zastępcą burmistrza Andrzejem Mainką i przewodniczącym Rady Miejskiej Romanem
Szwechłowiczem, radni i zaproszeni go-

ście: senator RP Jan Filip Libicki, Radny
Sejmiku Wielkopolskiego Bartosz Dziewiałtowski – Gintowt , wicestarosta nowotomyski, okoliczni burmistrzowie oraz
władze Olimpiad Specjalnych.
W niedzielę 5 października zostały
przeprowadzone gry obserwowane i
przydzieleni zostaliśmy do grup. Rozegrano pierwsze mecze. Sebastian Wilczyński jako jedyny nasz reprezentant
trafił do bardzo silnej grupy gdzie walka
trwała do samego końca, a kontuzji nie
brakowało. W ostateczności Sebastian
wraz z kolegami z Opolszczyzny wywalczył brązowy medal.
Podobnie było w drużynie dziewcząt,
kwalifikacja nie była dla nas łaskawa, ale z
meczu na mecz nasze zawodniczki Karolina, Katarzyna i Ewa wraz z całą drużyną
grały coraz lepiej pokonując silne rywalki.

W poniedziałek 6 października dziewczęta doszły do finału i czekały na ostatni
mecz z drużyną z Kujawsko – Pomorskiego. Mecz okazał się niesamowitym wyzwaniem dla dwóch wyrównanych zespołów. Akcje toczyły się raz z jednej raz z
drugiej strony boiska, żadna z drużyn nie
odpuszczała. Pod koniec drugiej połowy
pięknym strzałem z 11 metrów popisała
się Wioleta Brodziuch posyłając piłkę w
samo „okienko” zdobywając upragnionego gola dla naszej drużyny. Do zakończenia meczu pozostało 8 minut, każdy odliczał dłużące się sekundy, w końcu jest
upragniony gwizdek sędziego, wytrzymaliśmy ostrą walkę do końca! Wygraliśmy jednym, ale jakże cennym golem.
Nasze dziewczęta zdobyły tytuł Mistrza
Polski.
Ale to nie koniec emocji jakie miały
miejsce w Opalenicy. Po zakończonej
inauguracji podobnie jak w Igrzyskach
w Bydgoszczy o których pisałem w poprzednim numerze na koniec została

tym nasza drużyna z Opolszczyzny z Karoliną, Katarzyną i Ewą w składzie. Losowania dokonał Burmistrz Andrzej Mańka,
który okazał się najukochańszym Andrzejem w Opolszczyźnie ponieważ wyciągną
właśnie naszą drużynę!!! Cała nasza ekipa
wpadła w szał radości wszyscy krzyczeli,
podskakiwali i gratulowali sobie wzajemnie.
Karolina, Katarzyna i Ewa wraz z siedmioma innymi dziewczętami z Opolszczyzny na przełomie lipca i sierpnia 2015
roku poleci na XIV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych do Los Angeles!!!
Nie muszę już pisać jak jesteśmy szczęśliwi oraz dumni z tego osiągnięcia. Jak
wielki to zaszczyt dla naszej szkoły, gminy, powiatu czy województwa. Mam nadzieję że wszyscy doczekamy w zdrowiu
tego wyjazdu, a o szczegółach oraz przygotowaniach do niego będziemy informować Państwa na bieżąco.
Tomasz Kiszczyk

Uważajmy na siebie!
Uważajmy na siebie! To apel przede
wszystkim do pieszych. Zmienne warunki pogodowe, zalegające liście na drodze,
szybciej zapadający zmierzch powodują,
że na drogach jest coraz bardziej niebezpiecznie, a piesi mniej widoczni. Brak wyobraźni oraz lekceważenie przepisów ruchu drogowego dodatkowo wpływają na
zmniejszenie naszego bezpieczeństwa.
Dlatego: Policjanci z głubczyckiej
komendy doświadczeni ostatnimi zdarzeniami z udziałem pieszych apelują

zarówno do pieszych jak i kierowców o
rozwagę, ostrożność, a także przestrzeganie elementarnych zasad obowiązujących w ruchu drogowym.

OGŁOSZENIE biura rzeczy znalezionych
Starostwo Powiatowe w Głubczycach informuje o możliwości odzyskania zagubionych rzeczy, jak na przykład: okulary, rowery, telefony itp., które przekazywane
są do naszego Urzędu, do zasobu rzeczy znalezionych. Wystarczy zwrócić się do nas
z pismem zawierającym opis zaginionego przedmiotu i okoliczności jego utraty.
Pomocne w ustaleniu właściciela będą np. posiadane gwarancje, dokumenty potwierdzające nabycie rzeczy, zdjęcia lub inne znaki szczególne opisane we wniosku.
Zachęcamy do korzystania z tej możliwości odzyskania bardzo różnorakich przedmiotów, które są do nas przekazywane.
Wydział Ogólno-Organizacyjny
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W dniach 9-15 maja 2014r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia w Spale odbył się sprawdzian reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska w 8 dyscyplinach przed VI Europejskimi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych
w Antwerpii.

Złoty Medal Igrzysk
dla uczennicy SOSW
W obozie uczestniczyło 81 zawodników i 23 trenerów z następujących dyscyplin sportowych: lekkoatletyka, badminton, pływanie, koszykówka, bocce,
kolarstwo, piłka nożna, tenis stołowy.
Reprezentacja Olimpiad Specjalnych
Polska na Letnie Igrzyska w Antwerpii została wyłoniona spośród złotych medalistów Ogólnopolskich Turniejów w latach
2012-2013.
Województwo opolskie reprezentowało 4 zawodników w kolarstwie, lekkiej
atletyce oraz tenisie stołowym.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Głubczycach reprezentowała
Żaneta Sypniewska (tenis stołowy) wraz
z nauczycielem wychowania fizycznego
Dariuszem Szałaganem, który został powołany na trenera tenisa stołowego reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska.
Każda dyscyplina miała wyznaczony
własny program treningowy, który był

systematycznie realizowany. Poza profesjonalnymi treningami, uczestniczyliśmy
w testach sprawnościowych, szkoleniach, imprezach integracyjnych oraz w
badaniach prowadzonych przez lekarza
reprezentacji, jak również pracowników
Akademii Wychowania Fizycznego w
Warszawie. Celem tych badań była: ocena
reakcji organizmu na wysiłki krótkotrwałe o maksymalnej intensywności osób z
niepełnosprawnością intelektualną.
Pomimo codziennych, intensywnych
treningów zwiedzaliśmy najbliższą okolicę. Podczas krótkiego pobytu spotkaliśmy wielu naszych idoli m.in. Justynę
Kowalczyk, Pawła Fajdek, Anitę Włodarczyk trenera skoczków Łukasza Kruczka i
reprezentację siatkarzy.
Mieliśmy okazję aby uczestniczyć na
żywo w meczu siatkarzy Reprezentacji
Polski rozgrywanym na obiekcie COS – u.
Na co dzień mogliśmy obserwować tre-

Pani prof. Alicji Mruk
nie ma już wśród nas…
Pani Alicja Mruk z domu Krachulec
była nauczycielką historii w Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach. Urodziła
się 26 października 1929r. w Kamienicy
Polskiej k. Częstochowy, tam ukończyła
szkołę podstawową, a po zakończeniu
wojny gimnazjum i liceum humanistyczne. Następnie studiowała historię na WSP
w Krakowie i Uniwersytecie
Jagiellońskim. Od 1952 do
1993 zawodowo była związana z głubczyckim liceum, dodatkowo pracowała w Szkole Podstawowej nr4 , Szkole
dla Pracujących i Zaocznym
Technikum Ekonomicznym
dla Pracujących. Pracowała
też jako instruktor powiatowy historii, wychowawca internatu i opiekun Samorządu
Uczniowskiego , prowadziła Izbę Pamięci
Narodowej.
Pani prof. Alicji Mruk nie ma już wśród
nas, zmarła 12 września 2014r. Ci, którzy
znali panią prof. zapamiętali jako osobę
rzetelną ,sumienną, o wysokiej kulturze
osobistej, a przy tym niezwykle skromną.
Wspaniała koleżanka, chętnie dzieląca
się swoim doświadczeniem pedagogicznym. Miała wyraźny wpływ na atmosferę
panującą w szkole, dbała o wszechstronny rozwój osobowości uczniów ,była dla
nich wzorem do naśladowania. Pozostanie w pamięci wielu pokoleń uczniów i
tych żyjących nauczycieli ,którzy współpracowali z panią Alicją Mruk.
„Moja znajomość z panią profesor ma
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związek bezpośredni z rozpoczęciem
nauki w głubczyckim liceum w 1956.Ze
wspomnień uczniowskich ja i moi koledzy z 40-osobowej klasy, pamiętamy
panią prof. jako niezwykle miłą osobę o
dużej umiejętności organizowania pracy z uczniami, przyjazną wobec nich i
troszczącą się o ich powodzenie w nauce . Okazywała też pomoc
w sprawach rodzinnych
swoim wychowankom. Jako
nauczycielka historii była
skrupulatna w odniesieniu
do faktów historycznych i
istotnych dat dotyczących
przede wszystkim historii
Polski. Najogólniej mówiąc
lubiliśmy historię i panią
profesor. Miałem zaszczyt
współpracować z prof. Alicją Mruk jako nauczyciel fizyki, a w dość
długim okresie dyrektor liceum. Jako nauczycielka historii przykładała dużą wagę
do prawdy historycznej, interpretacji faktów i zdarzeń , co szczególnie w początkowym okresie PRL nie było takie proste.
Wymagało to mądrości, w pewnym sensie dyplomacji i odwagi osobistej. Miała
zawsze to na uwadze, że przekazuje tę
wiedzę kolejnym młodym pokoleniom.
Jako dyrektor żegnałem przechodząca na
emeryturę panią prof. Alicję Mruk i wyrażałem słowa podziękowania”.
Tak wspomina zmarłą były dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach Edward Wołoszyn.
Agata Wołoszyn

ningi sportowców z całego świata.
W wolnych chwilach korzystaliśmy z
basenu, czy gabinetów odnowy biologicznej. Po męczących badaniach relaksowaliśmy się w grocie solnej.
Nasza olimpijska przygoda rozpoczęła się 8 września w Warszawie, gdzie
wręczono nam nominacje reprezentacji
Olimpiad Specjalnych Polska na VI Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które odbyły się w Antwerpii w
dniach 9-20 września 2014 r.
Po kilkunastogodzinnej podróży dotarliśmy do wspaniałego średniowiecznego zamku „Wegimont” w belgijskiej
miejscowości Soumagne, w którym zostaliśmy zakwaterowani.
Następnego dnia pojechaliśmy do Liege aby przywitać sztafetę z ogniem olimpijskim. Po uroczystości zawodnicy wzięli
udział w festynie sportowym, który został
zorganizowany przez władze miasta Liege, a jego wykonawcami byli instruktorzy
prowadzący zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Czas pobytu w Host Town powoli dobiegł końca. Nasza ekipa spędziła tam
czas na zwiedzaniu oraz szlifowaniu formy przed igrzyskami. Wieczorem zostaliśmy zaproszeni na pożegnalną kolację,
spotkanie zakończyliśmy wiązanką polskich piosenek śpiewanych przez sportowców, co było przyjęte ogromnym
aplauzem.
Następnego dnia udaliśmy się do
Brukseli na ceremonię otwarcia Igrzysk.
Tysiące gości zebrało się w brukselskiej
hali EXPO, żeby podziwiać Ceremonię
Otwarcia VI Europejskich Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych.
Po przemówieniach gości, przeplatanych występami artystów, najpierw
zawieszono flagę Olimpiad Specjalnych
wraz z flagą Unii Europejskiej, przy akompaniamencie hymnu Unii, później Strze-

gący Prawa – organizacja „Torch Run”
– wbiegli z pochodnią z płomieniem nadziei zapalonym na Akropolu. Pochodnia
została przekazana zawodnikowi, który
zapalił znicz olimpijski, po czym Królowa Belgów - Matylda dokonała otwarcia
Igrzysk. Ceremonię zakończyła przysięga składana przez zawodnika, sędziego
i organizatora. Po ceremonii autokary
odwiozły nas do Mol, gdzie zostaliśmy
zakwaterowani w wiosce olimpijskiej.
13 września zawodnicy pojechali do
Antwerpii na obiekty sportowe właściwe
dla swoich dyscyplin. W Igrzyskach wzięło udział ponad 2000 zawodników z 58
krajów Europy i Azji.
Nareszcie rozpoczęły się starty. Tenisiści stołowi swoje mecze rozgrywali na
hali Expo. Obiekty sportowe przygotowane były na najwyższym poziomie.
W drugim dniu zmagań uczennica
SOSW w Głubczycach Żaneta Sypniewska wraz z koleżanką wywalczyły 4 miejsce w grze podwójnej.
W wolnych chwilach zawodnicy korzystali z programu „Zdrowi Sportowcy”,
gdzie byli badani przez specjalistów: laryngologów, stomatologów, okulistów i
specjalistów od wysiłku fizycznego i rehabilitacji.
Kolejny dzień zmagań sportowych
upłynął pod znakiem wspaniałych emocji ponieważ rozgrywane były mecze w
grze pojedynczej. Po bardzo wyrównanych grach Żaneta zdobyła złoty medal w
swojej kategorii wiekowej. Była to bardzo
wzruszająca chwila zarówno dla mnie
jako trenera jak i dla Żanety, która nie
kryła łez szczęścia.
Nikt nie liczył tutaj na medal. Sam
udział w tych igrzyskach był już dla nas
wielkim wyróżnieniem i nowym doświadczeniem, które pozostanie na długo w naszych pamięciach.
Dariusz Szałagan

KOMUNIKAT POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W GŁUBCZYCACH
W okresie wakacji, 31 lipca przeprowadziliśmy na terenie Osiedla Konstytucji 3
Maja ćwiczenia sprawdzające możliwość prowadzenia akcji ratowniczych. Niestety
w kilku przypadkach zastaliśmy zastawione drogi pożarowe, a także place manewrowe.
Z powodu zastawienia drogi pożarowej, nasz dojazd wydłużył się o prawie 10 minut. W zdarzeniach, gdy o życiu decydują sekundy, 10 minut to ogromna strata. W
tym czasie, swobodnie rozwijający się pożar w mieszkaniu może osiągnąć temperaturę blisko 700°C, nie dając nam szans na skuteczne działania ratownicze.
Pomimo upomnień wydanych podczas ćwiczeń niefrasobliwym kierowcom, drogi pożarowe są nadal nagminnie zastawiane.
Apelujemy do Państwa, abyście zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo
własne oraz sąsiadów i nie zastawiali nam jedynej drogi dotarcia do potrzebujących.
bryg. Wojciech Semeniuk
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Członkowie Teatru TRADYCJA
ZSM w latach 1994-2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Aftarczuk Elżbieta
Andres Katarzyna
Andruchowicz Marek
Baca Sebastian
Baran Anna
Baran Bartłomiej
Baron Piotr
Bednarczuk Paweł
Bezpalko Michał
Będkowska Izabela
Białek Damian
Bielska Joanna
Bielski Szymon
Blacharska Ewa
Bochen Marta
Bochen Monika
Bodziarczyk Anna
Bodziarczyk Jadwiga
Bojkowski Kamil
Bokowy Barbara
Budzan Monika
Chaszczewska Natalia
Chuchla Kinga
Cichobłaziński Maciej
Cybuch Joanna
Czajkowska Aneta
Derkacz Marek
Dłubacz Weronika
Dobras Tomasz
Drabczak Bartłomiej
Dragan Witold
Drozd Małgorzata
Dzieża Bartosz
Faron Marcelina
Folmering Anna
Folmering Iwona
Froś Iwona
Fryc Maryla
Frydryk Barbara
Gaducewicz Jacek
Gniatkowski Rafał
Gorczyca Maria
Górka Katarzyna
Górnicka Anna
Gużda Beata
Halikowska Iwona
Halikowska Karolina
Hamzik Ireneusz
Hanzel Marcin

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Hipnarowicz Andrzej
Isański Bartłomiej
Jabłoński Bartłomiej
Jakieła Małgorzata
Jakosz Marcin
Jakubowski Jarosław
Janikowska Weronika
Jankowska Lidia
Jordan Krzysztof
Junka Arkadiusz
Kaczor Janusz
Kaczorowska Marta
Kaliniec Agnieszka
Kaliniec Wioletta
Kawik Marzena
Kaźmierczak Kamil
Kaźmierczak Wioletta
Kędzierski Łukasz
Kłak Agnieszka
Koćwin Agnieszka
Konienko Aleksandra
Konieczna Małgorzata
Konopacka Joanna
Konopka Agnieszka
Kopytyński Rafał
Kościelny Łukasz
Kościelny Mateusz
Kownacki Piotr
Kozołubska Justyna
Kraszczyk Anna
Kroczak Paulina
Krusiec Przemysław
Krzysztoń Jacek
Kubiak Szymon
Kudła Robert
Kulka Arkadiusz
Lach Marzena
Lasończyk Patrycja
Leśkiewicz Agnieszka
Leśkiewicz Radosław
Litwin Patryk
Lorenc Magdalena
Lupzik Radosław
Luniak Wojciech
Łaba Lucyna
Łankowski Mariusz
Łanocha Kamil
Łoboda Monika
Mach Justyna

Kalendarium obchodów 20 lecia teatru
TRADYCJA ZSM
l

l

l

l

l

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

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

99. Maciaszczyk Andrzej
100. Maksymowicz Andrzej
101. Malik Katarzyna
102. Malkiewicz Daniel
103. Malkiewicz Łukasz
104. Marcinowska Jadwiga
105. Martowołos Dominika
106. Maziakowski Kamil
107. Mikler Grzegorz

108. Mirga Natalia
109. Mogielnicki Piotr
110. Naróg Agnieszka
111. Nędza Marek
112. Nowak Dawid
113. Nowicka Teresa
114. Nowiński Wojciech
115. Okrent Tomasz
116. Olejnik Rafał
117. Ozimek Aleksandra
118. Pardela Monika
119. Pasternak Beata
120. Paterek Angelika
121. Pompa Patrycja
122. Popiel Damian
123. Radaczyński Marcin

124. Romec Edyta
125. Rubczyński Krzysztof
126. Sabatowicz Monika
127. Sadło Natalia
128. Sak Bartosz
129. Salawa Michał
130. Sikora Magdalena
131. Skowyra Paulina
132. Skóra Krystyna
133. Stachura Natalia
134. Stanisławski Jarosław
135. Strochof Katarzyna
136. Szczerbaty Beata
137. Szczerbaty Wojciech
138. Szulborski Dawid
139. Ślepecki Robert

140. Świderski Mateusz
141. Tkaczyk Elżbieta
142. Tokarczyk Edyta
143. Treścińska Jagoda
144. Urbanik Patryk
145. Urbańczyk Piotr
146. Wasztyl Paweł
147. Węgrzyn Jolanta
148. Wegrzyn Łukasz
149. Wiciak Małgorzata
150. Wochnik Piotr
151. Wołowczyk Damian
152. Wróbel Kamila
153. Zając Mieczysław
154. Zamłyńska Ewelina
155. Zapotoczna Anna
156. Zapotoczna Sabina
157. Zawora Dariusz
158. Zdobylak Andrzej
159. Zgórski Adrian
160. Ziółkowska Agata
161. Ziółkowski Jacek
162. Złoczowska Anna
163. Żabka Magdalena
Założycielka, instruktorka i
opiekun teatru TRADYCJA ZSM
– Maria Farasiewicz.

O Tradycji w strofach
Lat dwadzieścia upłynęło,
Gdy ów pierwszy spektakl zabrzmiał.
Dziś okazja, by się spotkać,
O dorobku porozmawiać.

W województwie i regionie
O „Tradycji” wciąż się mówi.
Popularyzuje folklor,
Wieś, obyczaj – tym się chlubi !

Podsumować, co „Tradycja”
Przez ten czas oferowała.
Jaki repertuar niosła,
Czym bawiła, jak wzruszała?

W satyrycznych tekstach także
Teatr ma zamiłowanie,
Z kabaretem i humorem
Zaprzyjaźnił się bez granic.

Wszak w głubczyckim „Mechaniku”
Rozpoczęła swą karierę.
W kulturalnej księdze miasta
Zapisała stronic wiele.

Młodzież chętnie tu wstępuje,
By na scenie móc się sprawdzić,
Przeżyć coś wyjątkowego,
W innym świecie się odnaleźć.

Teatr ten, jak wszem wiadomo,
Na swym koncie ma niejedno,
Bo w konkursach i przeglądach
Laury zbiera – to jest pewne !

Od „Tradycji” do „Fantazji” –
Tak pokrótce można rzec by;
Co się za tem wydarzyło?
Państwo mogą znów obejrzeć !
Maria Farasiewicz
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„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić…”

Dzień Edukacji
Narodowej w ZSM
7 października 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyły się „Otrzęsiny” oraz ślubowanie nowych uczniów ale także
tych, którzy uczęszczają do naszej szkoły od wielu lat ale osiągnęli kolejny etap swojej edukacji.

Otrzęsiny i Dzień
Edukacji Narodowej
w SOSW
W tym roku uroczystość odbyła się na
Sali gimnastycznej Ośrodka i upłynęła
pod znakiem świetnej zabawy. Uroczystość rozpoczęła część oficjalna, podczas której Pani Dyrektor Barbara Rosicka skierowała do uczniów wiele ciepłych
słów oraz życzyła samych sukcesów i
powodzenia w murach naszej szkoły.
Kolejno samorząd szkolny wraz z opiekunem Panią Wiesławą Karabin przygotował dla „pierwszaków” szereg zadań
do wykonania. Pierwszym wyzwaniem
był tor przeszkód. Uczniowie z pomocą
nauczycieli wspaniale poradzili sobie z
trudnościami. Następnie uczniowie samorządu szkolnego postarali się o finezyjne i wymyślne fryzury oraz makijaże
dla uczestników. Kończącym etapem
było ślubowanie oraz pasowanie przez
Panią Dyrektor.

Zarówno przygotowanie jak i same
otrzęsiny pozwoliły uczniom lepiej się
poznać, zintegrować z wychowawcami
oraz wzmocnić poczucie, że stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.
Dnia 10 października 2014 roku w auli
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głubczycach odbyła się
uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie pod kierownictwem Pani Wioletty Ottenbreit oraz Pana
Dariusza Wojciechowskiego przygotowali przepiękne przedstawienie oraz wiele
ciekawych wierszy i piosenek okazujących ciężką pracę nauczycieli.
Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły, a nasz zdolny uczeń odegrał
na swej trąbce wspaniałe „Sto Lat!”.

Dnia 14 października 2014 roku w
Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyła się uroczysta akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi
oraz uczniowie szkoły.
Uroczystość uświetnili swą obecnością także zaproszeni goście – kierownik
Wydziału Oświaty i Zdrowia Tomasz Seń,
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Maria
Farasiewicz, członek Rady Powiatu oraz
przewodniczący Komisji Administracyjno – Budżetowej Andrzej Wesołowski, a
także przewodniczący Rady Rodziców
Andrzej Domerecki.
Jako pierwszy o zabranie głosu poproszony został pan Tomasz Seń, który z okazji Dnia Edukacji Narodowej – dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji
oraz obsługi - złożył serdeczne podziękowania za oddanie i rzetelne wykonywanie
swej pracy. Dodatkowo życzył satysfakcji z
pracy, uznania i szacunku wychowanków,
wytrwałości w pełnieniu swojej misji a
także sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Następnie zabrał głos dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach
Jan Łata, który korzystając z okazji w tak
uroczystym dniu - dziękował wszystkim
nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi - za zaangażowanie i pracę na
rzecz wychowania młodego pokolenia.
Dodatkowo życzył zadowolenia z pracy
oraz wielu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych a także zdrowia i wszelkiej
pomyślności.

W dalszej części akademii nastąpiło
wręczenie Nagród Dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom
administracji oraz obsługi szkoły.
Później głos zabrał przewodniczący
Rady Rodziców Andrzej Domerecki, który
dziękował za codzienny trud, wrażliwość
na potrzeby młodych ludzi oraz zaangażowanie w pracy z młodzieżą.
Następnie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Mateusz Kościelny – w
imieniu społeczności uczniowskiej ZSM
- odczytał list skierowany do nauczycieli.
Oto jego fragmenty:
„W podziękowaniu za trudną pracę
i wskazanie właściwej drogi, życzymy
naszym nauczycielom dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych, jak również
uśmiechu każdego dnia (…) Pragniemy,
aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania naszych sumień, abyście uczyli nas
pokonywania zła i kierowania się w życiu
tylko dobrem. Potrzebne nam są wzorce
i Wy drodzy Nauczyciele, jesteście takimi
wzorcami!”
Po części oficjalnej nastąpiła część
artystyczna, którą przygotowali uczniowie klas maturalnych: 4ab, 3m1, 3m2
pod kierunkiem pań: Anety Bykowskiej,
Agnieszki Korczyńskiej i Bernadety Skoczylas. Artyści zaprezentowali pełen
humoru spektakl, gdzie muzyczne upominki były dopełnieniem refleksyjnych,
pełnych ciepła i sympatii – życzeń dla
wszystkich pracowników Zespołu Szkół
Mechanicznych w Głubczycach.

w rejonie szkół i placówek oświatowych
zarówno przez kierujących, jak i pieszych.
Uczniowie zostali wyposażeni w opaski
odblaskowe. Powyższe działania mają na
celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, zwłaszcza tych
najmłodszych, aby ich droga do szkoły
była bezpieczna.
Po oglądnięciu przedstawienia i
wysłuchaniu mądrych rad, nadszedł czas
na praktyczne działania. Nauczyciele oraz
uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno

–Wychowawczego wybrali się najbardziej ruchliwe skrzyżowania w Głubczycach gdzie wdrażali swoje umiejętności
w praktykę. Uczniowie między innymi:
prawidłowo przechodzili przez jezdnię
w miejscach wyznaczonych pasami oraz
sygnalizacją świetlną, zwracali uwagę na
znaki drogowe.
W ciągu tego tygodnia uczniowie dowiedzieli się jak unikać zagrożeń w drodze do szkoły oraz mieli okazję kształtować bezpieczne zachowania.

Elżbieta Śmidoda

We wrześniu zaczął się nowy rok szkolny, a w szkole i na drogach do nich
zaczynają pojawiać się dzieci, młodzież i inni piesi, którzy pojedynczo
lub w większych grupach korzystają z przejść dla pieszych oraz poboczy.
Droga z domu do szkoły i ze szkoły do domu jest codziennością każdego
ucznia aż do kolejnych wakacji. Pamiętajmy aby ta droga była bezpieczna. Zapewnienie bezpieczeństwa w tym szczególnym okresie jest jednym
z zadań dla rodziców, opiekunów, policji a także instytucji mających na
celu dobro i bezpieczeństwo uczniów. Aby zapobiegać niebezpieczeństwu jakie może spotkać dziecko w drodze do szkoły należy przestrzegać
pewnych zasad oraz przepisów ruchu drogowego.

Bezpieczna droga do
szkoły w SOSW
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyło się szereg czynności mające na celu powtórzenie i
utrwalenie zasad bezpieczeństwa jakie powinniśmy przestrzegać podczas
uczestniczenia w ruchu drogowym.
16 września 2014 roku w Auli Ośrodka
zaszczycił nas swoją obecnością Teatr ze
sceny krakowskiej. Uczniowie mieli okazji
obejrzeć i wziąć czynny udział w teatrzyku pt. „Piraci”. Widowisko było poświęco-
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ne właśnie zwróceniu uwagi na zasady
bezpieczeństwa podczas uczestniczeniu
w ruchu drogowym. Poprzez czytelną
formę przekazu uczniowie z ochotą brali
czynny udział w oglądaniu widowiska.
Ponadto tego samego dnia naszą
Szkołę odwiedzili funkcjonariusze Policji w Głubczycach: sierż. sztab. Joanna
Grabowska oraz st. asp. Krzysztof Fiszer.
Policjanci szczególnie zwrócili uwagę na
przestrzeganie przepisów drogowych

Gmina Kietrz
25 września 2014 roku o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu. Sesję otworzył
Przewodniczący Rady Czesław Gil, witając wszystkich zebranych.

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Lubotyniu

Spotkanie radnych stało się okazją do
wręczenia odznaczenia państwowego
przyznawanego postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z rąk Wicewojewody Opolskiego Pana Antoniego
Jastrzębskiego Srebrny Krzyż Zasługi za
zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odebrał Pan Andrzej Wójtowicz. Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa
lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków,
a przynoszące znaczną korzyść państwu
lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz
działalność charytatywną. Serdecznie i
gorące gratulacje odznaczonemu złożyli
Burmistrz Kietrza i Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrzu.
W dalszej części obrad radni wysłuchali informacji Burmistrza o jego pracy w

okresie międzysesyjnym i podjęli pakiet
uchwał w sprawach:
l zmiany Budżetu Gminy Kietrz na rok
2014;
l zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014,
l utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej
w Klisinie filia Kietrz w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw oraz
wyborów burmistrza;
l zmiany w Statucie Gminy Kietrz;
l umiejscowienia
Straży Miejskiej w
strukturze Urzędu Miejskiego w Kietrzu.
Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej w Kietrzu, kolejna sesja zostanie
zwołana na dzień 30 października 2014r.

Inwestycja p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Lubotyń w Gminie Kietrz” została rozpoczęta
w sierpniu 2014 r.(podpisanie umowy
nastąpiło 27.07.2014 r.). Zakończenie całości robót i odbiór jest przewidziany na
14.11.2014 r. Ryczałtowa wartość całego
zamierzenia budowlanego robót wynosi
412 899,54 zł brutto.
Zakres zadania obejmuje:
l kanały rurowe sieci grawitacyjnej kana-

Bogusława Paul

Umowa pomiędzy Gminą Kietrz a Konsorcjum Firm:
l Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „PROFECTUS” Sp.z.o.o.,
l Zakładem Ogólnobudowlanym „ Artur
Kiowski”
została zawarta 09.09.2014 r.
Przekazanie placu budowy nastąpiło
15.09.2014 r. Wartość całego zakresu robót wynosi 244 194,27 zł brutto.
Inwestycja obejmuje swoim zakresem
III etapy robót remontowych chodników
gminnych:
1. ul. Nową w Kietrzu; (pow. 1994,885 m2)
2. ul. Fabryczna w Kietrzu; (pow. 479,290 m2)
3. ul. Długą w Nasiedlu; (pow. 54,300 m2)
W chwili obecnej trwają prace remontowe na ul. Nowej w Kietrzu, które obejmują swoim zakresem usunięcie starych
płytek betonowych 50x50x7 cm, usu-

Wieści z Sesji

W dniu 14 września w Nasiedlu odbyły się Gminno – Powiatowe dożynki,
które przebiegały pod hasłem „Powiatowe Święto Chleba”.

Powiatowe Święto
Chleba 2014
Tegoroczne obchody święta plonów
rozpoczęła msza św. w czasie, której
modlono się o rolników i gospodarzy
oraz dziękowano Bogu za obfite zbiory.
Po dziękczynnej mszy św. barwny korowód dożynkowy przemieścił się na
boisko sportowe, gdzie miały miejsce
dalsze uroczystości. Podczas gali dożynkowej burmistrzowi i staroście wręczono
chleb, który następnie podzielono wśród
uczestników dożynek. Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości nawiązywały do święta plonów. Wyróżnieni
rolnicy z terenu powiatu głubczyckiego
otrzymali nagrody. Część artystyczną
uroczystości rozpoczął koncert orkiestry
dętej „Plania” z Raciborza. Kolejno zaprezentowali się laureaci tegorocznego XIV
Festiwalu Kultury Powiatowej „Złote Talenty”. Dla publiczności zaśpiewali: Dorota Gronowicz – ZSzP z Kietrza, Dominika
Sozańska – SP z Włodzienina, Martyna
Nowak – LO z Głubczyc, Kamila Dereń –
ZGS z Branic, zespół „Trzy plus jeden” – SP
z Włodzienina, „Słoneczka” – ZSz z Lisięcic, i „Szag” – ZGS z Branic. Gościnnie na

scenie zatańczył zespół „IMPULS” z Branic.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nasiedlu przygotowały ciekawy program
artystyczny „Od ziarenka do bochenka”
obrazujący etapy powstawania chleba.
Tegoroczne korony dożynkowe wykonane przez poszczególne sołectwa prezentowały wysoki poziom artystyczny. W
związku z tym, iż dożynki miały wymiar
gminno- powiatowy zostały przeprowadzone dwa konkursy na najpiękniejszą
koronę żniwną.
W powiatowym konkursie koron i
wieńców żniwnych jury w składzie: Barbara Piechaczek, Jadwiga Tomala, Ewa
Samotyj przyznało następujące miejsca:
I miejsce – Korona dożynkowa wykonana
przez sołectwo: Nowa Cerekwia
II miejsce – Korona dożynkowa wykonana przez sołectwo: Ludmierzyce
III miejsce – Korona dożynkowa wykonana przez sołectwo: Uciechowice
Wyróżnienia otrzymały korony wykonane przez sołectwo: Jakubowice, Wódka, Zawiszyce, Bogdanowice, Babice,
Czerwonków, Sucha Psina i Nasiedle

lizacji sanitarnej i przyłącza wykonane z
rur PVC-U o średnicy 160 mm i 200 mm,
l studzienki na sieci i przyłącza wykonane
z PEHD o średnicy 315 mm i 425 mm.
Sieć kanalizacji sanitarnej będzie przebiegać częściowo przez tereny zielone ,
większość natomiast zlokalizowana będzie w drodze utwardzonej, dlatego też w
ramach inwestycji przewidziane jest odtworzenie nawierzchni chodników i drogi.
Tomasz Watras

Remont chodników
gminnych

W gminnym konkursie koron i wieńców żniwnych jury w składzie: Jadwiga
Tomala, Zdzisława Podkalicka, Iwona Lachowicz oceniło i przyznało następujące
miejsca:
I miejsce - Korona dożynkowa wykonana przez sołectwo: Ludmierzyce
II miejsce - Korona dożynkowa wykonana przez sołectwo: Nowa Cerekiew
III miejsce - Korona dożynkowa wykonana przez sołectwo: Nasiedle

Wyróżnienia otrzymały korony wykonane przez sołectwo: Kozłówki, Wojnowice, Dzierżysław, Chróścielów i Pilszcz.
W czasie gali dożynkowej odbyło się
rozdanie nagród oraz uroczyste odczytanie zwycięzców w konkursie ekologicznym dla sołectw powiatu głubczyckiego
„Wiosenne porządki odpadami”. Konkurs
ten udowodnił, że w naszym powiecie

nięcie nadmiaru ziemi, wykonanie podbudowy z tłucznia niesortowanego gr. 0
do 31,5 mm, ułożenie kostki brukowej gr.
odpowiednio 6 i 8 cm.
W następnej kolejności będą prowadzone prace remontowe chodnika na ul.
Fabrycznej w Kietrz, a w końcowym etapie będzie wykonywany chodnik na ul.
Długiej w Nasiedlu. Zakres prac na tych
chodnikach obejmuje te same roboty jak
na ulicy Nowej.
Tomasz Watras
mieszkańcom zależy na poszanowaniu
środowiska przyrodniczego oraz na odpowiednim segregowaniu odpadów. W
czasie trwania uroczystości dożynkowych przeprowadzony został konkurs
kulinarny „Festiwal Smaków Płaskowyżu
Głubczyckiego” pod przewodnictwem
pana Zbigniewa Chłopeckiego. Zwyciężyły panie ze Stowarzyszenia „Bliżej
szkoły” z Kietrza, drugie miejsce zdobyły
panie ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń
Wiejskich z Włodzienina, miejsce trzecie otrzymały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Nowej Cerekwi. W popołudniowych godzinach dla publiczności
wystąpił zespół „Cerekwianki” z Nowej
Cerekwi oraz odbył się mini recital Jaśminy Zapotocznej. Gwiazdami wieczoru tegorocznych dożynek był zespół polskiej
sceny Disco Polo „Bayer Full” oraz Kabaret
Marcina Dańca. Kiedy było już zupełnie
ciemno Nasiedle rozświetlił pokaz sztucznych ogni oraz pokaz pirotechniczny, w
którym herby miasta Kietrza i Głubczyc
rozbłysły blaskiem. Ponadto publiczność
rozgrzał pokaz tańca z ogniem w wykonaniu Bractwa Ognia – Spaleni. Do późnych godzin wieczornych publiczność
bawiła się na zabawie, której przygrywał
zespół „Orion” .
Dorota Kaczmar
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W dniu 25 września 2014 roku, podczas XLVIII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu, Andrzej Wójtowicz został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Wyróżnienie to jest jednym z najważniejszych odznaczeń państwowych
przyznawanych osobom cywilnym za ich szczególną działalność publiczną.

Andrzej Wójtowicz
odznaczony Srebrnym
Krzyżem Zasługi

Uroczystego aktu w imieniu Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dokonał Antoni Jastrzembski
-wicewojewoda opolski. Najlepsze życzenia złożył również Burmistrz Kietrza Józef
Matela oraz, w imieniu radnych, przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Gil.
Andrzej Wójtowicz jest radnym, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w
Kietrzu. Pełni również funkcję prezesa
Kietrzańskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego „GRYF”. Ponadto jest
pomysłodawcą i współorganizatorem
półmaratonu Kietrz - Rohov, który w tym
roku odbył się już po raz VIII. Właśnie to
biegi stały się pasją Andrzeja Wójtowi-

cza i biegami zaraził wielu mieszkańców
gminy. W ciągu roku organizuje kilka
różnych biegów, w których bierze udział
wielu sympatyków tego sportu w różnym
wieku - od przedszkolaka do osiemdziesięciolatka. Oprócz półmaratonu Kietrz
- Rohov jest inicjatorem i organizatorem
Sztafety Papieskiej Kietrz – Wadowice Kraków, która w dniach 10-11 października 2014 roku odbędzie się po raz drugi.
Serdecznie gratulujemy Andrzejowi
Wójtowiczowi takiego wyróżnienia i życzymy dalszej owocnej pracy społecznej
na rzecz gminnego, kietrzańskiego społeczeństwa.
Czesław Gil

Przepis na szczęśliwe
dzieci
Czym jest odwaga? Między innymi
tym, co popycha nas do działania nie
tylko dla siebie, ale też dla innych. Daje
siłę i konsekwencję. Na przekór lękom,
obawom, rezygnacji, bo przecież i tak
się nie uda, dla innych nie warto… Dotacja? A po co? Tyle papierów, księgowa,
prawnik, rachunki… może trzeba będzie oddać? Kto to da i dlaczego, kto ma
w tym interes?
Znacie? To posłuchajcie. Można napisać projekt, dostać dotację, rozliczyć go
bezboleśnie. Potrafić zaryzykować, wysłać, dostać i sporządzić samodzielnie
przepis na szczęśliwe dzieciaki:
Weź 23 dzieciaki, 3 pudy odwagi, 2 łuty
sponsora, funt radości i kopę pracy. Pójdź
do dobrych ludzi i powiedz im, czym to
wszystko pachnie – wanilią, goździkami,
cynamonem…, zapachami świąt, zrozumieją. Zmieszaj wszystko dokładnie, nie
pomyl stron, lewo, prawo, jak wolisz, byle
w jedną stronę, tę właściwą. Zaryzykuj,
bez tego będziesz tylko trwać, nie iść do
przodu. Podgrzej atmosferę i wszystko
zacznie rosnąć, nabierać kształtu, sensu,
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marzenia staną się rzeczywistością. I już,
ugotowane.
Bo na tym to wszystko polega. Pluszowe Misie potrafiły. To ich Akademia,
bez pana Kleksa, za to z Największym
Przedszkolakiem, tym z wąsami. Potrafi
być dzieckiem i menadżerem, przedszkolakiem i wizjonerem, nigdy nie zgubił dziecka w sobie i dlatego wie, czego
dzieciom trzeba, żeby stały się spełnionymi dorosłymi. Na początek wystarczy
plac zabaw, taki, na widok którego dzieci
piszczą i krzyczą z radości. Mało? Na pewno nie, bo śmiech dziecka to największa
nagroda, najważniejsza rzecz na świecie.
Bywają piątki 13-go, bywają i 26-go.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

Perła 2014 dla Oleju
Głubczyckiego
Olej Głubczycki rzepakowy tłoczony
na zimno produkowany przez firmę NAPUS-OIL z Nasiedla otrzymał prestiżową
nagrodę „PERŁA 2014” w XIV konkursie
Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki
Regionów. Nagroda została wręczona
28 września b.r. podczas Targów Polagra
Food – Smaki Regionów, które odbywały
się w Poznaniu.
Firma NAPUS-OIL tłoczy na zimno oleje: rzepakowy, słonecznikowy oraz lniany.
Oleje te mają naturalny kolor i smak, są
źródłem witaminy E oraz kwasów Omega
– 3, Omega – 6 i Omega - 9. Technologia
tłoczenia na zimno pozwala uniknąć stosowania polepszaczy i konserwantów.
Dzięki temu oleje produkowane przez
NAPUS-OIL są całkowicie naturalne i
długo zachowują swoje właściwości biologiczne. Są one wybornym dodatkiem
kulinarnym z uwagi na ich doskonały
smak, aromat i piękny kolor. Nadają się
do potraw serwowanych na zimno, sałatek, pieczywa, potraw wegetariańskich,
majonezów, dressingów, a także (poza
olejem lnianym) do smażenia.
Olej głubczycki rzepakowy jest produkowany od roku 2008 i jest zdobyw-

cą wielu nagród, został również wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych
prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi dodatkowo producent jest
członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Opolskie w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, co
potwierdza jakość żywności, która promuje tradycję regionu.
Redakcja

Maturzyści na start
Bieżący rok szkolny jest wyjątkowy dla
uczniów klasy III LO. Ci uczniowie przystąpią do matury w nowej formule, gdyż są
pierwszym rocznikiem, kończącym naukę
zgodnie z nowa podstawą programową.
Dlatego szkolna praca wre; młodzież pod
czujnym okiem swoich pedagogów rozwiązuje zadania z matematyki, doskonali
umiejętności z języka polskiego i w pocie
czoła zgłębia zawiłości gramatyczne języków obcych. Także chemia, biologia czy
historia pozostają w kręgu zainteresowań, ponieważ przedmioty dodatkowe

zdaje się na poziomie rozszerzonym.
Mamy nadzieję, ze ten trud zaowocuje dobrymi wynikami matur, które dadzą
powód do dumy, podobnie jak wyniki
matury 2014.
Przypomnijmy: w tym roku w Liceum
im. C.K. Norwida w Kietrzu maturę zdało 87% maturzystów; wszyscy poradzili
sobie z egzaminami z języka polskiego,
100% zdało egzaminy z języków obcych.
Matematyka okazała się zbyt trudna dla
trojga absolwentów.
Anna Ludwikowska-Wierzchowiec

Ten wrześniowy był wyjątkowy. Czekaliśmy na niego ponad 2 miesiące – tyle
trwały formalności – i stało się, otwarty
został plac zabaw przy „Akademii Pluszowych Misiów” w Rozumicach. O 10.00
przecięta została wstęga balonowa, dzieci tańczyły i śpiewały, Norbert i Wiktor
odtańczyli solowe tańce, zjedzone zostały ciasta, pękały balony, harcerze uczyli
kowbojskiego tańca, a potem… wielki
krzyk radości, znikająca w tłumie karuzela, powiewające warkoczyki, spadające
kaptury, bo padał deszcz, ale jakie to ma
znaczenie…
Panowie Burmistrzowie i Prezes Stowarzyszenia wyglądali tak, jakby sami
chcieli spróbować, jak to wszystko działa, ale powaga urzędu wyhamowała, ku
żałości zgromadzonych, ten zapał. Koordynator projektu nie miał zahamowań,
dokonał odbioru technicznego montowanych zabawek, huśtając się, wraz z

przedstawicielem wykonawcy, na sprężynowej ważce. W końcu po coś tu jest –
ważka i koordynator.
Projekt projektem, ale gdyby nie Fundacja PZU, nic by z tego nie wyszło. To
Rada Fundacji pochyliła się nad naszym
projektem i przyznała grant pozakonkursowy. I dzięki tym ludziom, dla których
dzieci są równie ważne, kupiliśmy zabawki dla przedszkola. A dzięki Urzędowi Gminy Kietrz możemy Państwa o tym
poinformować. Współpraca, bo to jest
istotne, rzadko wychodzą projekty z wyłącznie silnym liderem, jest nie do przecenienia. Koło Gospodyń, OSP, Lider Odnowy Wsi i perę innych osób mogą zdziałać
wszystko. Bo marzenia są po to, żeby je
realizować i marzyć o następnych. Czego
sobie i Państwu życzę.
Grażyna Skrzyńska
Koordynator projektu
Projekt sfinansowany przez Fundację PZU

Gmina Kietrz

Remont dróg gminnych
Umowa na przedmiotową inwestycję została zawarta w dniu 10.07.2014 r.
(jednocześnie nastąpiło przekazanie
placu budowy) a zakończenie całości robót i odbiór jest przewidziane do
dnia 31.10.2014 r. Wykonawcą robót
jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o. Wartość całego zakresu robót
wynosi 268 265,47 zł brutto.
Inwestycja obejmuje swoim zakresem
następujące remonty dróg gminnych;
1) ulicę Polną w Nasiedlu; (powierzchnia
remontowana 2270,00 m2)
2) ulicę Zieloną w Dzierżysławiu; (powierzchnia remontowana 609.600 m2)
3) ulicę Okrężną w Wojnowicach; (powierzchnia remontowana 1165 m2)
Do dnia 10.09.2014 r. zostały wyko-

nane roboty związane z wykonaniem
nakładki asfaltowej na ulicy Polnej w Nasiedlu. W chwili obecnej prowadzone są
roboty na ulicy Zielonej w Nasiedlu związane z usunięciem starej warstwy asfaltu
oraz na ulicy Okrężnej w Wojnowicach
gdzie zostały zakończone prace związane z korytowaniem drogi, uzupełnieniem
podbudowy tłuczniem kamiennym oraz
przygotowywaniem drogi pod ułożenie
warstwy asfaltowej.
Dobra, sprawna oraz bezpieczna organizacja robót oraz współpraca pomiędzy
Gminą Kietrz a wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z.o.o.
zapewniają wykonanie prac zgodnie z
terminem umownym.
Tomasz Watras

Nowy rok szkolny
– nowe wyzwania
Po dwumiesięcznym wakacyjnym odpoczynku pełni twórczej energii i zapału
do pracy wrócili uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kietrzu. Inaugurację
nowego roku szkolnego uroczyście rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Ludwikowska- Wierzchowiec, która szczególnie
serdecznie powitała uczniów klas pierwszych Gimnazjum im. T Kościuszki oraz
Liceum Ogólnokształcącego im. C. K.
Norwida. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na indywidualne podejście do
każdego ucznia, w którym drzemie jakiś
talent. Każdy bowiem ma inne potrzeby rozwojowe, możliwości i pasje. Nasza
szkoła to miejsce, gdzie te pasje będziemy rozbudzać i rozwijać.
Otwierając się na potrzeby uczniów,
w tym roku szkolnym otworzono w gimnazjum oprócz klasy sportowej, klasę
artystyczną, w której realizowana będzie
innowacja pedagogiczna „Słowo–obraz–
–ruch–wrażenie” napisana przez Agatę
Mormul i Edytę Szczyrba-Goździk. Klasa to
zostanie objęta patronatem Teatru Lalki i
Aktora w Opolu. Nowością jest też wprowadzona innowacja z matematyki „Wzrost
stopnia zapamiętywania poznanych wia-

domości przez uczniów poprzez wykorzystanie komputera na lekcjach powtórzeniowych” napisana przez Ewę Lewosz.
Warto też podkreślić, że w tym roku
szkolnym w klasie I LO podjęło naukę 29
uczniów, których zachęcił fakt świetnie
zdanych egzaminów maturalnych przez
naszych absolwentów.
Jesteśmy szkołą, która potrafi odpowiednio motywować uczniów, rozwijać
ich talenty. Bo szkoła to nie tylko lekcje,
to także różne inne formy działań, dzięki którym uczniowie mogą uczyć się
współpracy, zaangażowania, aktywności
obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby
innych ludzi. Jak powiedział Platon filozof starożytnej Grecji „Celem rozumnego
życia jest myśleć to, co prawdziwe, czuć
to co piękne, i kochać co dobre”. W nowym roku szkolnym 2014/2015 uczniom,
rodzicom, nauczycielom, pracownikom
i przyjaciołom szkoły życzymy samych
sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów.
Mamy nadzieję, że nauka w Zespole Szkół
w Kietrzu będzie dla nich szczególnie interesująca i pasjonująca.
Agata Mormul

Przedszkolaczek to jest zuch, zuch nie byle jaki.
Do przedszkola raz i dwa, idą przedszkolaki

Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka
O godzinie 9.30 z kolorowymi pomponami w rękach wyruszyliśmy z przedszkola ze śpiewem i akompaniamentem instrumentów perkusyjnych. Barwny korowód
wzbudził zainteresowanie przechodniów i
okolicznych mieszkańców. Przedszkolaki z
dumą informowały o swoim święcie „Dzisiaj mamy dzień przedszkolaka!”. W drodze do Parku Czterech Żywiołów zatrzymaliśmy się przy Urzędzie Miasta Kietrza
gdzie powitali nas Panowie Burmistrzowie
oraz inni pracownicy Urzędu. Pan Burmistrz złożył wszystkim przedszkolakom
życzenia z okazji ich święta, przekazał list
z życzeniami dla dzieci od Rzecznika Praw
Dziecka oraz wręczył piękny „tort” ze smakołykami.
Następnie wyruszyliśmy naszym ko-

rowodem do Parku Czterech Żywiołów
gdzie czekali na nas licealiści, aby przeczytać nam opowiadanie „Agnieszka
opowiada bajkę”. Bajka bardzo się nam
podobała.
Następną atrakcją były zabawy sportowe na Orliku, które przygotował nauczyciel WF z Zespołu Szkół. Naszym
zadaniem było pokonywanie mini torów
przeszkód. Gdy byliśmy już zmęczeni postanowiliśmy wrócić do przedszkola.
W naszym przedszkolu święto to dostarczyło nam wielu miłych wrażeń i na
pewno będziemy je długo i ciepło wspominać. Radość i uśmiech na twarzach
przedszkolaków to również nasza satysfakcja, pracowników przedszkola.
Mirosława Gaj

W dniu 27 września w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczystość z
okazji obchodów Dnia Seniora.

Dzień Seniora 2014

Na zaproszenie klubu seniora „Wrzos”
oraz Miejskiego Domu Kultury przybyli seniorzy z klubu seniora „Magnolia” z
Kietrza, „Orchidea” z Pilszcza, „Margaretki” z Baborowa oraz goście zaproszeni w
osobach Burmistrza Kietrza Pana Józefa
Mateli, Starosty Głubczyckiego Pana Józefa Koziny oraz pań z kietrzańskiego
Caritasu. Były życzenia, kwiaty i toasty.
Seniorzy świętowali swój dzień do późnych godzin wieczornych przy dźwię-

kach muzyki, śpiewie i wesołej zabawie.
Wszystkim seniorom składamy najserdeczniejsze życzenia, życząc dużo zdrowia, pomyślności oraz pogody ducha na
dalsze lata życia. I mimo tego, że już szronu na głowie już nie to zdrowie to w sercach Waszych niech ciągle kwitnie maj.
Już szron na głowie już nie to zdrowie a w
sercu ciągle maj.
Zuzanna Zapotoczna

wróciliśmy do przedszkola na obiadek. A
o godz. 12.30 otrzymaliśmy wiadomość,
że udało się nam pobić rekord. Milutki i
Słoneczka tak się ucieszyły, że było ich

słychać w całym przedszkolu. W całej Polsce w jednym czasie ząbki szczotkowało
razem z nami: 313 328 dzieci!
Mirosława Gaj

Rekord Guinnessa
W największej liczbie osób myjących zęby w jednym czasie z akademią
Aquafresh.
Już od dłuższej chwili przygotowywaliśmy się do tego dnia. Na zajęciach
poznaliśmy Pastusie i ich przyjaciół, przynieśliśmy do przedszkola szczoteczki do
zębów oraz kubeczki. A dzisiaj od samego rana ozdabialiśmy nasze przedszkole
dekoracjami przypominającymi o „naszym” rekordzie. P. Bogdan i nasze Panie
na placu przedszkolnym rozłożyli wielki
namiot, który został ozdobiony balonami w trzech kolorach: biało – czerwono
– niebieskich. Zamieściliśmy również dekorację z napisem; REKORD GUINNESSA i
tylko czekaliśmy, aż będzie godzina 12.00

Już o 11.45 ustawiliśmy się w szatni grupami z naszymi szczoteczkami i kubeczkami. Pod namiotem przygotowane były
pojemniki z ciepłą wodą, z których mogliśmy wlać do naszych kubeczków. Gdy
wyszliśmy z przedszkola, na placu zabaw
czekały już na nas przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych. Wszyscy stanęliśmy
przy swoich „stanowiskach” i punktualnie
o 12.00 134 dzieci zaczęło szczotkować
swoje ząbki. Przez 2 minuty szczoteczki
tańczyły w prawo, w lewo, do góry i w dół,
aż wszystkie ząbki były czyste. Po wypłukaniu ząbków, szczoteczek i kubeczków
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Gmina Głubczyce
Jan Paweł II to niestrudzony i najsłynniejszy pielgrzym wszechczasów.
Oszałamiają już same liczby: 102 zagraniczne podróże, 129 odwiedzonych
krajów, ponad milion przemierzonych kilometrów (co daje trzykrotną odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem); prawie 600 dni poza Watykanem.
Ale być może jeszcze bardziej oszałamiające jest to, co trudno zmierzyć i
policzyć: owoce, jakie owo niezwykłe pielgrzymowanie przyniosło i wciąż
przynosi zarówno w życiu indywidualnym milionów ludzi, jak i życiu całych społeczeństw. Podróże Papieża stały się dla całego świata jednym z
najbardziej charakterystycznych znamion jego pontyfikatu.

II Sztafeta Papieska

„Nie lękajcie się być świętymi”
Dla nas, członków Kietrzańskiego
Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego
GRYF, formą upamiętnienia wszystkich
wydarzeń związanych z pielgrzymowaniem Jana Pawła II stała się Sztafeta Papieska z Kietrza do Wadowic i Krakowa
oraz udział w X Pieszej Pielgrzymce Śladami Karola Wojtyły Robotnika z Dębnik
do Łagiewnik. Jest to nasze podziękowanie Bogu za dar Jana Pawła II, jego pontyfikat i kanonizację. Rano w dniu 10 października po odprawieniu Mszy Świętej o
godz. 7:30 grupa 15 amatorów – biegaczy wyruszyła z Kietrza do Wadowic, aby
pokonać 138 km. W drugim dniu z Wadowic do Krakowa 45 km. Nad bezpieczeństwem czuwali i sztafetę pilotowali na
trasie strażnicy Straży Miejskiej i policjanci z różnych jednostek za co im serdecznie dziękujemy. Na trasie biegu dało się
odczuć przyjazne nastawienie mieszkańców, młodzieży i władz samorządowych.
Odbyły się krótkie spotkania z władzami
miasta i szkoły w Gorzycach, Mszanie
oraz Pawłowicach. W sobotę ostatnie 5
km biegu do Dębnik wzorcowo naszą
sztafetę pilotowała krakowska policja na

motorach. O godz. 9:00 spod kościoła Św.
Stanisława Kostki na Dębnikach biegacze
sztafety wraz z 700 innymi pielgrzymami z całej Polski po raz drugi odwiedzali
miejsca związane z Karolem Wojtyłą. Trasa pielgrzymki wiodła przez kamieniołomy na Zakrzówku, gdzie uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej. Pielgrzymka
zakończyła się Mszą świętą, Eucharystią i
Koronką do Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Uczestnicy sztafety przekazali
do Centrum Jana Pawła II dar w postaci
świecy z wizerunkiem świętego. Druga
świeca – symbol Chrystusowego światła
została przekazana do naszego ołtarza
Jana Pawła II w Kietrzu.
Dziękuję serdecznie Zarządowi Kombinatu Rolnego w Kietrzu, Prezesowi
Panu Mariuszowi Sikorze za objęcie naszej sztafety Patronatem Honorowym
oraz Telewizji Lokalnej z Głubczyc i Radiu
Vanessa za Patronat Medialny. Dziękuję
za pomoc w organizacji sztafety Kwiaciarni „Szafirek” oraz Stacji Paliw MZ PETROL
w Kietrzu.
Andrzej Wójtowicz

W duchu sportowej rywalizacji i w pięknym jesiennym słońcu spotykają
się dwa razy do roku miłośnicy biegania z Kietrzańskiego Stowarzyszenia
„GRYF”.

Jesienny „Bieg
przełajowy”
W dniu 27 września br. już po raz VII
odbył się bieg przełajowy na dystansie
7,2 km. W imprezie biegowej brał udział
Burmistrz naszej gminy Józef Matela i
V-ce Burmistrz Jacek Karpina. Zawodników powitał Dyrektor Biegu Andrzej Wójtowicz. Zawodnicy po zakończeniu swoich zmagań sportowych w kategorii open
otrzymali statuetki. Wszyscy uczestnicy
w ramach losowania otrzymali gadżety
promocyjne od Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, za co im serdecznie dziękujemy. Tradycyjnie na koniec
czekała bułka z kiełbasą, kasza, kaszanka
i gorąca herbata.
Wyniki – mężczyźni:

12 Rzecz Powiatowa

Puchar Premiera po
raz piąty
W dniach 15-16.09.2014 na kietrzańskim Orliku odbyła się runda eliminacyjna V Turnieju Orlika o Puchar Premiera
Donalda Tuska. W turnieju uczestniczyły
dzieci i młodzież kietrzańskich szkół oraz
gościnnie uczniowie szkoły podstawowej
z Włodzienina. W ciągu dwóch dni ponad
stu zawodników i zawodniczek rywalizowało w swoich kategoriach wiekowych o
awans do eliminacji wojewódzkich. We
wszystkich kategoriach zwyciężyły drużyny z Kietrza: rocznik 2003/2004 chłopcy – Orliki Kietrz, 2001/2002 chłopcy – ZS
Gimnazjum Kietrz, 2001/2002 dziewczęta – ZS Gimnazjum Kietrz. Po raz kolejny
Animator Orlika p. Zbigniew Wanicki zorganizował zawody na bardzo wysokim

poziomie. Tradycją kietrzańskich zawodów staje się obecność przedstawicieli
władz miasta – Burmistrza p. Józefa Mateli, Z-cy Burmistrza p. Jacka Karpiny oraz
dyrektorów lokalnych szkół. Na każdego
uczestnika czekały pamiątki V turnieju,
a także poczęstunek w postaci kiełbaski,
pączka, jogurtów oraz zimne napoje.
Chciałbym serdecznie podziękować za
pomoc w organizacji i sprawnym przeprowadzeniu turnieju opiekunom drużyn, zawodnikom za sportową postawę
i walkę, a sponsorom za ufundowanie
poczęstunku.
Zwycięzcom gratuluję i życzę powodzenia w kolejnym etapie rozgrywek –
zakończył Zbigniew Wanicki.

11.09.2014r. w auli Zespołu Szkół w Kietrzu odbyło się podsumowanie
sportowego współzawodnictwa szkół i gmin powiatu głubczyckiego.

Podsumowanie sportowych
zmagań szkół i gmin
W uroczystościach uczestniczyli: Prezes Szkolnego Związku Sportowego
”Opolskie” Joanna Dzido, Starosta Głubczycki - Józef Kozina, Wójt Gminy Branice - Maria Krompiec, Burmistrz Głubczyc
- Jan Krówka, Burmistrz Kietrza - Józef
Matela, Z-ca Burmistrza - Jacek Karpina,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu
- Czesław Gil, delegacje szkół powiatu
głubczyckiego na czele z dyrektorami
szkół, nauczyciele wychowania fizycznego, uczniowie.
Wyniki współzawodnictwa:
Szkoły podstawowe
1. PSP Kietrz
2. SP Nr 1 Głubczyce
3. SP Baborów
Gimnazja
1. Gimnazjum Kietrz
2. Gimnazjum Nr 1 Głubczyce, Gimnazjum Baborów
Szkoły ponadgimnazjalne
1. ZSO Głubczyce
ZSM Głubczyce
1. ZS Kietrz
Klasyfikacja Gmin
I. Gmina Głubczyce
II. Gmina Kietrz
III. Gmina Baborów
Najlepsi uczniowie sportowi
Szkoły podstawowe
1. Maciej Matusz SP Nr 1 Gł-ce

2. Bartosz Gałązka SP Nr 1 Gł-ce
3. Maja Śliwa ZSP w Kietrzu
4. Kaja Sipel w Branicach
Gimnazja
1. Arkadiusz Sowerszenko i Konrad Muzyk - Gim. Kietrz
2. Kordian Kobulnik - Gim.Nr 1 Gł-ce
3. Natalia Urbańska – Gim. Lisięcice, Roman Śmiechowski – Gim. Baborów
Szkoły ponadgimnazjalne
1. Jakub Piecha - ZSM Gł-ce, Kamila Ciechanowska – ZSO Gł-ce
2. Michał Cyganek - ZSO Gł-ce
Uroczystość umilili swoimi występami
zespół wokalny działający przy Zespole
Szkół w Kietrzu, a uroczystość uwieczniła
na taśmie TV Głubczyce. Następne spotkanie w Baborowie.
Koordynator Sportu Szkolnego
Marian Węgrzynowicz

Wystawa malarstwa
i fotografii
1. FIRLEJ Dariusz - 27:44 min
2. MUZYK Patryk - 29:40 min
3. MUZYK Piotr - 32:18 min
Kobiety:
1. PIASKOWY Elżbieta - 46:47
Najmłodszy zawodnik: Marek Darowski.
Najstarszy zawodnik: Franciszek Sobczuk.
Andrzej Wójtowicz

W dniach od 16 do 30 września 2014 r.
w Miejskim Domu Kultury w Kietrzu miała miejsce wystawa malarstwa i fotografii
pt. „Hluczyńsko i polskie gminy oczyma
malarzy oraz fotografów”. Wystawa została zorganizowana przez Stowarzyszenie gmin Hluczyńska oraz polskie gminy
Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice i Pio-

trowice Wielkie. Na wystawie wyeksponowane zostały obrazy wykonane techniką malarstwa olejnego oraz fotografie
przedstawiające piękno krajobrazów
naszych terenów. Wystawa cieszyła się
sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta i gminy Kietrz.
Dorota Kaczmar

Gmina Głubczyce
WYBORCO SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ!!!

Podział Gminy Głubczyce
na stałe obwody głosowania
Informujemy o zmianie numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Nowy podział będzie obowiązywał w tegorocznych wyborach samorządowych jak równie w kolejnych latach.
Nr obw. Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej; Granice obwodu
1. Gimnazjum Nr 1, ul. Kochanowskiego 31, Głubczyce; część miasta
Głubczyce z ulicami: Asnyka, Bończyka,
Broniewskiego, Chopina, Kasprowicza,
Konopnickiej, Kwiatowa, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Norwida, Oś. Tuwima,
Powstańców, Reymonta, Skłodowskiej,

Słoneczna, Słowackiego, Wyspiań skiego,
Żeromskiego.
2. Świetlica ZOKiS, ul. Olimpijska 1,
Głubczyce; część miasta Głubczyce z ulicami: Akacjowa, Andersa, Bukowa, Brzozowa, Chrobrego, Dębowa, Kasztanowa,
Klonowa, Oś. Konstytucji 3 Maja, Krakowska, al. Lipowa, Olimpijska, pl. Sportowy,
Wiązowa, Wiśniowa, Wrocławska.
3. Zespół Szkół CKR ul. Niepodległości 2, Głubczyce; część miasta Głubczyce z ulicami: pl. Jana Pawła II, Fabryczna,
Niepodległości, Parkowa, Lwowska, Kochanowskiego, pl. Zwycięstwa.

W dniach 25.09 – 01.10 w Głubczycach po raz pierwszy obchodzony był
Tydzień Seniora. Przez siedem kolejnych dni nasi seniorzy brali licznie
udział w zorganizowanych atrakcjach, których zdecydowanie nie brakowało. Organizatorem przedsięwzięcia była Głubczycka Rada Seniorów,
która dąży do integracji, wspierania i reprezentowania seniorów na zewnątrz. Wojewoda Opolski Pan Ryszard Wilczyński oraz Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła objął patronatem honorowym
głubczycki Tydzień Seniora.

Tydzień Seniora
25 września, w czwartek odbyła się
uroczysta Msza Święta w intencji seniorów w Kościele o.o. Franciszkanów,
która rozpoczęła tygodniowe obchody.
Kolejnego dnia odbyły się warsztaty fotograficzne. Było one zorganizowane na
głubczyckich ogrodach działkowych. Po
zakończonych atrakcyjnych warsztatach,
o godzinie 16:00 dla seniorów wystąpił
znany zespół lokalny – Głubczyckie Dinozaury. Sobota rozpoczęła się w sportowym stylu. Już o godzinie 10:00 uczestnicy wzięli udział w warsztatach nordic
– walking w parku miejskim. Tego samego dnia wieczorem Głubczycka Rada
Seniorów zorganizowała koncert galowy
w sali widowiskowej MOK, pod nazwą
Juniorzy dla Seniorów. Na uroczystość
przybył między innymi Pan Jan Krówka
– Burmistrz Głubczyc oraz radni gminy i
powiatu. Uroczystość poprowadzili Pan
Jan Bażyński oraz Pani Monika Komarnicka. Pan Burmistrz przytoczył okoliczności
powstania Głubczyckiej Rady Seniorów,
jej cele i sposób funkcjonowania takich
rad. Na koncercie wystąpili uczniowie

4. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dworcowa 2, Głubczyce; część miasta Głubczyce z ulicami: pl. Armii Krajowej, I Armii
Wojska Polskiego, Browarna, Garbarska,
Kolejowa, Krnowska, Moniuszki, Opawska, Oświęcimska, Plater, Plebiscytowa,
Pocztowa, Przyrowie, Wodna, Rożnowska, Rynek, Sosnowiecka, pl. Szkolny, Torowa, pl. Wiosenny.
5. Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 24, Głubczyce; część miasta
Głubczyce z ulicami: Dzierżonia, Gdańska, Grunwaldzka, Polna, Królowej Jadwigi, Park Młodzieżowy, pl. 1 Maja, Sobieskiego, Zielona.
6. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kochanowskiego 2, Głubczyce; część
miasta Głubczyce z ulicami: Koszarowa,
Kościuszki, Kręta, Marka, Piastowska, Sienkiewicza, Wałowa, Warszawska, Zacisze.
7. Internat SOSzW, ul. Raciborska 19,
Głubczyce; część miasta Głubczyce z ulicami: Głowackiego, Karpacka, Kołłątaja, Krasińskiego, Miarki, Morawska, Ogrodowa,
Raciborska, Stroma, Sudecka, pl. Zgody.
8. Ratusz, Rynek 1, Głubczyce; część
miasta Głubczyce z ulicami: pl. bpa Adamiuka, Bałuckiego, Bytomska, Chorzowska, Gliwicka, Jana Pawła II, pl.Józefa,
Klasztorna, Kopernika, Kozielska, pl. Kościelny, Łąkowa, Nowy Świat, Pszczelna,
Ratuszowa, Rybnicka, Staszica, pl. Stawowy, Stelmacha, Wiejska, Zakonna, Żorska,
Żytnia.
9. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dworcowa 2, Głubczyce; część miasta Głubczyce z ulicami: Dworcowa, al. Śląska.
10. Szkoła Podstawowa, Gołuszowice

34; sołectwa: Gadzowice, Gołuszowice.
11. Szkoła Podstawowa, Grobniki ul.
św. Jana 13; sołectwa: Debrzyca, Grobniki, Widok.
12. Szkoła Podstawowa, Bogdanowice ul. Konopnickiej 15; sołectwa: Bernacice, Bernacice Górne, Bogdanowice
z przysiółkiem Bogdanowice - Kolonia,
Nowy Rożnów, Nowa Wieś Głubczycka.
13. Środowiskowy Dom Samopomocy, Nowe Gołuszowice 18; sołectwa:
Krzyżowice, Nowe Gołuszowice, Zopowy,
Zopowy Os.
14. Zespół Szkół, Pietrowice 9; sołectwa: Braciszów, Chomiąża, Mokre-Kolonia, Pietrowice.
15. Świetlica Wiejska, Zubrzyce, ul.
Długa 32; sołectwa: Chróstno, Ciermięcice, Zubrzyce.
16. Świetlica Wiejska, Równe 120; sołectwa: Dobieszów, Krasne Pole, Lenarcice z przysiółkiem Podlesie, Mokre, Opawica, Pielgrzymów, Radynia, Równe.
17. Świetlica Wiejska, Pomorzowice 1;
sołectwa: Kwiatoniów, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Sławoszów z przysiółkiem
Dobrogostów, Stara Wieś, Ściborzyce
Małe z osadą Żabczyce, Tarnkowa.
18. Szkoła Podstawowa, Klisino 68;
sołectwa: Kietlice, Klisino z przysiółkiem
Klisinko, Królowe.
19. Świetlica Wiejska, Głubczyce-Sady
1; sołectwa: Głubczyce-Sady, Lwowiany z
przysiółkiem Głubczyce-Las Marysieńka,
Zawiszyce z przysiółkiem Studzienica.
20. Zespół Szkół, ul. Szkolna 5, Lisięcice; sołectwa: Biernatów z przysiółkiem
Biernatówek, Lisięcice, Nowe Sady,

20.08.2014 r. Opole. Żołnierze z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej przeprowadzili zajęcia ze strzelcami z Jednostki Strzeleckiej 3009 im. płk. Stanisława Glińskiego z Głubczyc.

Państwowej Szkoły Muzycznej oraz nauczycielka – Pani Natalia Goniowska.
W niedzielę, 27.09.2014 w Kościele o.o.
Franciszkanów odbył się koncert chórów
Feniks oraz Uśmiech. Zespół Feniks tworzą seniorzy, a zespół Uśmiech juniorzy i
seniorzy, zatem koncert ten był doskonałą okazją do integracji międzypokoleniowej. Następnego dnia odbyły się kolejne
warsztaty, ty razem były to warsztaty
plastyczne. Seniorzy ćwiczyli swoje zdolności artystyczne w Sali Pod Aniołem w
Ratuszu Miejskim. Warsztaty zakończyły
się wernisażem. Wtorkowy wieczór był
również bardzo artystyczny. W Klubie
Na Skrzyżowaniu MOK w Głubczycach
odbyło się spotkanie z głubczyckimi poetami, poprowadzone przez Panią Marię
Farasiewicz. Zaprezentowana została poezja trzech naszych doskonałych poetek
seniorek – Pani Franciszki Dylanowskiej,
Pani Cecylii Pasternak oraz Pani Anny
Magaj. Wiersze w głównej mierze nawiązywały do piękna życia, lokalnego patriotyzmu, wesołej starości oraz wspaniałych
wspomnień. Obchody Tygodnia Seniora
w Głubczycach zakończyły się pierwszego dnia października występami podopiecznych w Domu Dziennego Pobytu.
Redakcja

Szkolenie strzeleckie
z młodzieżą
Podczas kolejnych już zajęć w tym
roku, żołnierze z batalionu dowodzenia
i zabezpieczenia 10 Opolskiej Brygady
Logistycznej spotkali się ze strzelcami z
Głubczyc na strzelnicy w Winowie. Kierownikiem zajęć był starszy chorąży sztabowy Waldemar Szczepański. Głównym
punktem szkolenia była nauka strzelania
karabinkiem 5,56 mm kbk Beryl. Aby właściwie przygotować młodzież, musiała
ona najpierw poznać budowę i zasadę
działania broni oraz jej dane taktyczno
– techniczne. Kolejnym punktem zajęć
przygotowującym do strzelania była nauka przyjmowania postawy strzeleckiej.
Doświadczeni żołnierze wiedzą, że prawidłowa postawa strzelecka jest kluczowym elementem decydującym o celnym
strzale. Po etapie przygotowań młodzież
z Głubczyc przystąpiła do strzelania.
Prowadzenie ognia z prawdziwej broni
wywarło na strzelcach duże wrażenie, a
uzyskane wyniki były dla wielu z nich źródłem sporej satysfakcji.
Dodatkowym elementem wprowadzonym do szkolenia były zajęcia z
obrony przed bronią masowego rażenia.
Strzelcy poznali budowę, zasadę działania oraz sposób użycia maski przeciwga-

zowej MP-6. Maska MP-6 jest najnowocześniejszą spośród używanych masek w
Wojsku Polskim i znajduje się na wyposażeniu żołnierzy 10 Opolskiej Brygady
Logistycznej.
Wspólne zajęcia z młodzieżą organizowane przez 10 Opolską Brygadę Logistyczną stały się już tradycją. Przyczyniają się one do integracji środowiska
żołnierskiego i młodzieży w warunkach
profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Budują poczucie tożsamości narodowej, kształtują również
pozytywny stosunek społeczeństwa do
wypełniania przez nie zadań obronnych.
Podczas zajęć z żołnierzami młodzież nabiera szacunku do trudów wojskowego
rzemiosła, szkolenie prowadzone jest w
duchu patriotycznym, ze szczególnym
uwzględnieniem umacniania etosu żołnierza zawodowego oraz kultywowania
chlubnych tradycji Wojska Polskiego.
ppor. Piotr Płuciennik
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Gmina Głubczyce
I staje się na naszych oczach rzecz niezwykła! Oto bogdanowicki kościół
urasta do rangi sanktuarium. Wydarzenie spektakularne, swoista nobilitacja ziemi głubczyckiej. Prawie trzy lata starań ks. proboszcza Adama
Szubki uwieńczone sukcesem. Radość wielka!

Sanktuarium Maryjne
w Bogdanowicach
Otoczona od lat szczególnym kultem
w bogdanowickiej świątyni Matka Boska z Monasterzysk słynie łaskami „(….)
Ukryta w cudownym obrazie patronuje Bogdanowicom, chroniąc parafię od
złych zdarzeń. W stuletnim kościele ikona
kresowe przypomina dzieje, krwawą historię Polaków wypędzonych ze swoich
domów (…)”.
Ocalały z wojennej i banderowskiej
zawieruchy obraz, przywieziony przed
laty przez niegdysiejszego proboszcza ks.
Kazimierza Jońca, znajduje schronienie
właśnie w tym kościele. Otoczony wielką czcią i nabożeństwem przez sprawującego tu posługę duszpasterską od lat
prawie czterdziestu ks. radcy i kapelana
Kresowiaków - Adama Szubkę, przyciąga rzesze Kresowian rozproszonych po
całej Polsce. Ich Pani, Bolesna – Łaskawa,
to orędowniczka łask. Słynie cudami, co
symbolizują liczne wota dziękczynne tuż
obok bocznego ołtarza. Tego, w którym
Pani z Monasterzysk ma swoje miejsce.
Od pięciu lat wieś Bogdanowice w
miesiącu wrześniu obchodzi tzw. Dni Kultury Kresowej organizowane przez Głubczyckie Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Płd. – Wsch., sołectwo i parafię. Z
tymi obchodami związany jest niewątpliwie kult Matki Bożej z Monasterzysk. Do
Królowej z Kresów przybywają dawni, sędziwi już parafianie, ich potomkowie oraz
wierni z całego regionu.

w imieniu ks. bp. ordynariusza - Andrzeja
Czai – uczynić kościół p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego prawdziwym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Dom Pański
wypełniony po brzegi. Przyodziany w
białe kwiaty, oczarowuje pięknem i prostotą jednocześnie.
Wprowadzony przy dźwiękach orkiestry dętej ks. biskup obdarowuje wiernych uśmiechem, sympatią i życzliwością
bijącą z twarzy. W ławkach władze samorządowe ze starostą Józefem Koziną
i burmistrzem - Janem Krówką na czele.
Radni różnych szczebli, przedstawiciele
organizacji, stowarzyszeń, goście z Kędzierzyna –Koźla, Wrocławia i inni. Tuż
obok, na stojąco, głubczyccy harcerze
pod przewodnictwem komendanta Hufca OHP - Ryszarda Kańtocha.
Sołtys - Marek Gorczyca - wita Jego
Ekscelencję i … rozpoczyna się Msza Św.
koncelebrowana, której przewodniczy
wspominany wcześniej ksiądz biskup.
Ten sam, który w maju tego roku udzielił
naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. A obok spora grupa księży. Z dekanatu głubczyckiego i spoza.
Biskupowi asystuje ks. proboszcz
Adam Szubka. Jego ściśnięta bólem
twarz promienieje! Bo oto marzenie staje
się rzeczywistością. Kiedy ks. biskup odczytuje dekret nadający kościołowi rangę sanktuarium, a ks. Szubkę czyni tym
samym kustoszem, ten nie kryje wzrusze-

wierszowaną refleksją, a pieśń mego autorstwa „Do Matki Bożej z Montarzysk”
ofiarowuję Łaskawej Pani w tak wyjątkowym dniu. Akompaniuje mi na organach kompozytor pieśni – Józef Kaniowski. Z kolei jego dzieci, Marysia i Maciek
śpiewają utwór Franciszka Karpińskiego
„Ręka, która wam kadzidło pali” także
z muzyką i akompaniamentem swego
taty. A’propos Karpińskiego. Mowa tu
o poecie doby sentymentalizmu, który
ponad 200 lat temu w swym wierszu złożył hołd „Pani z Monasterzysk” już wtedy
czczonej. Lecz to nie wszystko. Nie może
bowiem zabraknąć nuty poetycko – modlitewnej, stąd też Mietek Zając – aktor i
recytator - kieruje do Maryi pełne liryzmu
słowa:
Ty jesteś siewna, Tyś różańcowa;
Ty polem szumisz,
		
rankiem po rosie chodzisz,
Ty jesteś panna polna, Ty jesteś łąkowa;
Gwiazdo zaranna!
		
Przewodniczko łodzi (….)
A potem procesja z cudownym obrazem niesionym przez „córki” bogdanowickiego kościoła ( jak mówi ks. Szubka), czyli przedstawicieli okolicznych wsi
włączonych niegdyś do parafii. Oczywiście najpierw „idą” Bogdanowice, potem
Nowa Wieś należąca do parafii, potem
Nowy Rożnów i Krzyżowice. Po procesji
uroczyste „Te Deum”, błogosławieństwo
i… niespodzianka! Wyrazy wdzięczności

w stronę ks. biskupa i ks. kustosza kieruje
sołtys, po czym wybrzmiewają rytmicznie dwa znane motywy muzyczne: „Syćka se Wom Zycom” i „Życzymy, życzymy”.
Śpiewamy pełną piersią na nutę góralską,
a potem tradycyjnie. Wierni nam wtórują.
Maestro Kaniowski przygrywa. Ksiądz biskup uśmiecha się, a ks. kustosz ponownie jest wzruszony…
Zbliża się koniec. Jeszcze długa lista
podziękowań z ust ks. Szubki, a potem
pani Stasia Mrzygłód, przewodnicząca
Koła Gospodyń, zatroskana o przebieg
uroczystości, zaprasza wszystkich gości
na świąteczny obiad do świetlicy wiejskiej. Przy wyjściu z Sanktuarium jeden
z ministrantów wręcza mi obrazek z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej – Bolesnej. Proszę o więcej. Dla rodziny, przyjaciół, znajomych. Niech nam
towarzyszy w codzienności… Przez dłuższą chwilę wpatruję się w oblicze Maryi.
Smutne, lecz jaśniejące blaskiem…
Tymczasem smaczny posiłek w świetlicy i kuluarowe rozmowy. A jest o czym
rozmawiać …
Maria Farasiewicz

Nasze Kresy
Uroczysta Msza Św. inaugurująca owe
Dni Kresowe jest szczególnym wydarzeniem w naszej społeczności, a obecność
ks. Tadeusza Isakowicza- Zaleskiego (ze
strony ojca rodem z Monasterzysk) i jego
poruszające homilie są jakże istotnym
elementem tychże kresowych spotkań.
Nie sposób pominąć dorocznych pielgrzymek nauczycieli udających się zazwyczaj 14 października, w Dniu Edukacji
Narodowej, do stóp Bogdanowickiej Matuchny, by dziękować i prosić… Zresztą
to nie jedyne pielgrzymki.
4 październik 2014 r., godz. 12:00. Podniosła Uroczystość! Do świątyni we wsi
Bogdanowice przybywa niecodzienny
gość z Opola – ks. bp Rudolf Pierskała, by
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nia i … łez.
Przejmująca homilia księdza biskupa oraz list od opolskiego ordynariusza
sprawiają, że doświadczamy sacrum. Serce chce „wyskoczyć” z piersi, gdy podczas
tajemnicy przeistoczenia zamiast klasycznych dzwonków, słyszymy donośne
trąby. Podniosły i uroczysty nastrój potęgują laudacje od burmistrza, parafian i
różnych środowisk.
Łzę wyciskają pieśni w wykonaniu
niewidomej studentki z Nysy – Marysi, a
zwłaszcza jej „Ave Maria”.
Po komunii chwila skupienia i montaż
poetycko- muzyczny. Jakże się cieszę, że
jest mi dane włączyć małą cząstkę siebie
w to przedsięwzięcie. Dzielę się swoją

Kresy nostalgiczne, Kresy sentymentalne
Przez Głubczyckie Towarzystwo Miłośników Lwowa…
Od lat wielu popularyzowane.
Poezją, pieśnią czczone, otoczone kultem;
W obrazach przywoływane,
Malowane akwarelą i na płótnie.
Kresy idylliczne, także refleksyjne;
Te pełne zadumy,
Jak też smutku goryczą i piołunem.
W sferze sacrum i profanum istniejące;
We łzach naszych praojców,
Za dawną Rzeczpospolitą i macierzą tęskniących.
Kresy w losach Polaków wypędzonych z Ojczyzny;
W symbolicznej grudce ziemi,
W wierze przodków jakże pełnych nadziei…
Kresy wciąż żywe w głosie „Lwowskiej Fali”,
W dialogach Szczepka i Tońka,
W humorze, który przetrwał całe pokolenia.
Maria Farasiewicz

Gmina Głubczyce
5.10.2014r. już po raz piąty w Głubczycach odbył się Jarmark Anielski. W
ten piękny, słoneczny, niedzielny dzień na placu przy ratuszu głubczyckim
wszystko skierowane było w stronę tematyki anielskiej. Przedsięwzięcie
zorganizowane było przez: Gminę Głubczyce, Powiatowe Muzeum Ziemi
Głubczyckiej i Miejski Ośrodek Kultury, natomiast współorganizatorem
był Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom.

Jarmark Anielski
Na początku uroczystości, organizatorzy – Pan Jan Krówka – Burmistrz Głubczyc, Pani Barbara Piechaczek – Dyrektor
Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Pani Adrianna Dziaczyszyn – Kierownik Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż
Dobrej Ziemi” w Kietrzu, Pan Zbigniew
Ziółko – Radny Sejmiku Województwa
oraz Dyrektor MOK w Głubczycach, a także ojciec Jan Franosz powitali wszystkich
przybyłych oraz przedstawili program
uroczystości.
Ojciec Jan tradycyjnie dokonał poświęcenia zwierząt. Wokół sceny licznie
zgromadzili się właściciele wraz ze swoimi mniejszymi i większymi pupilami,
głównie psami.
Nastąpiła część artystyczna. Na scenie
zaprezentowali się ci najmłodsi i troszkę

starsi – dzieci i młodzież szkół i przedszkoli Gminy Głubczyce:
- Zespół Szkół w Bogdanowicach,
- Przedszkole nr 3 w Głubczycach,
- Przedszkole nr 2 w Głubczycach,
- Przedszkole nr 1 w Głubczycach,
- Przedszkole PICCOLINO,
- Szkoła Podstawowa nr 2,
- Zespół Szkół w Pietrowicach.
Były przedstawienia, śpiew, recytacje i
piękne kolorowe stroje.
Pani Monika Komarnicka przedstawiła
zebranym opowieści anielskie. Opierając
się na Piśmie Świętym mówiła o tym jakie anioły są naprawdę a posługując się
różnymi barwnymi opowieściami przedstawiła sposób ich działania.
W tzw. międzyczasie rozstrzygany był
konkurs na anielską bezę. Bezy, które bra-

Tak, tak. To już piąta edycja spotkania Kresowego, które dorocznie odbywa się we wsi Bogdanowice. Wsi, która od 2009r. w jedną z wrześniowych
niedziel staje się swoistym ośrodkiem kultury kresowej. Miejscem, do
którego zjeżdżają Kresowianie z różnych zakątków naszego województwa i kraju.

V Dzień Kultury Kresowej

Bogdanowice 2014
Organizatorzy przedsięwzięcia, czyli
Głubczyckie Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, sołectwo i duszpasterz parafii czynią starania, by Dzień Kultury Kresowej
był imprezą na wysokim poziomie. Niedziela, 14 września br. g. 12:00. Bogdanowicka świątynia wypełniona po brzegi.
Oto i Msza Św. Koncelebrowana z przejmującą homilią ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, oprawiona artystycznie
przez chór ECHO KRESÓW z Kędzierzyna
-Koźla. Wśród wiernych przedstawiciele
władz
samorządowych,
zaproszeni goście, rzesze
Kresowiaków i mieszkańcy Bogdanowic skupieni
wokół cudownego obrazu Matki Boskiej Bolesnej
Łaskawej z Monasterzysk.
Tych Monasterzysk.
Po części sakralnej estrada na boisku sportowym
i występy do późnych godzin nocnych. Profesjonalna
scena agencji artystycznej

MUSIC-BOX, a obok wielki telebim.
Po raz kolejny mam przyjemność
prowadzić konferansjerkę tej kresowej
imprezy, którą wypełniam osobistymi
dygresjami i tematyczną poezją, czytają
własne teksty. Wszak jestem Kresowianką. Rodem z Maziarni Wawrzkowej, powiat Busk, woj. tarnopolskie…
Poczęstunek. Jadła i napoju wystarczy
dla wszystkich! Komenda hufca ZHP i
harcerze wydają talony. A potem oficjalne otwarcie uroczystości, co czyni pan
prezes Edward Wołoszyn wespół z ks.

Adamem Szubką – kapelanem środowisk
Kresowian. Przywitanie gości i… długa
lista przybyłych, w tym także ze Zbaraża.
Tego historycznego, znanego choćby z
„Trylogii”. Oto i Danuta Skalska – rzecznik
Kongres Kresowian w Polsce i redaktorka

ły udział w konkursie były przygotowane
przez dzieci i rodziców.
O godzinie 17:00 rozpoczął się program artystyczny pod nazwą „Uśmiech
anioła”, przygotowany przez Panią Marię
Farasiewicz. Były wiersze i utwory muzyczne z motywem anielskim, nawiązujące głównie do miłości. Również był
zabawny kabaret w wykonaniu Teatru

TRADYCJA ZSM. Utwory muzyczne były
wykonywane przez Panią Marię Farasiewicz jak również przez Panią Beatę Krzaczkowską, przy uczestnictwie Zespołu
„Mundurek” z ZSM. Zebrani przez ponad
2 godziny doskonale bawili się przy znanych, lubianych i ciepłych polskich piosenkach.
Na jarmarku można było zobaczyć i
nabyć piękne, ręcznie wykonane przedmioty. Były tam między innymi obrazy –
malowane, wyszywane czy wykonane na
szkle. Były także przeróżne figurki aniołków czy zabawki, a także ozdoby z motywem anielskim.
Redakcja

„Lwowskiej Fali” w Radio Katowice. Potem Halina Nabrdalik – redaktorka radia
Opole i autorka słynnej audycji „Nie samym chlebem”.
Lecz czas na program artystyczny.
Dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Bogdanowicach rozpoczynają swój blok
tradycyjnym polonezem, by następnie
zaprezentować się w bogatej odsłonie
wokalnej. Tuż obok dopingująca ich p.
dyrektor – Aleksandra Bobkier, zatroskany o całokształt przedsięwzięcia sołtys
– Marek Gorczyca z wiceprezesem Kazimierzem Naumczykiem.
W tzw. międzyczasie uczestników „zlotu kresowego” odwiedzają niecodzienni
goście, a mianowicie: marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła i senator RP – Aleksander Świejkowski powracający z powiatowych dożynek. Dzielą się
swymi refleksjami, pozdrawiając ciepło
Kresowiaków.
Dostrzegam tez burmistrza Jana Krówkę i jego zastępcę – Kazimierza Bedryja w
towarzystwie mera Zbaraża. Witam ich i
pozdrawiam.
Następnie anonsuję postać nietuzinkową – znakomitego historyka – prof.
Stanisława Nicieję, gościa honorowego. W swej barwnej
prelekcji zabiera nas w krótką
podróż na Kresy, podkreślając
przy tym, że historia Kresów
jest nauczycielką patriotyzmu. Zachęca też do lektury
swej kilkutomowej książki pt.
„Kresowa Atlantyda”.
Tuż po nim wystąpienie
profesor Politechniki Opolskiej – Marii Kolczyńskiej. To
autorka licznych publikacji
poświęconych Kresowianom w Polsce i
na świecie.
Godz.18:45. Półgodzinny poślizg. Pora
na mój program „O Kresach z nostalgią,
o Kresach na wesoło”. Rozpoczynam
więc piosenką napisaną na tę właśnie

okoliczność. Zaraz potem wywołuję
Mietka Zająca, który doskonale wchodzi
w rolę lwowskiego baciara, używając
przy tym gwary zwanej lwowskim bałakiem. Opowiada gawędę, dowcipkuje,
bawiąc publiczność, która nie szczędzi
braw. Jest z nami Beata Krzaczkowska,
w wykonaniu której „Dumka na dwa serca” sprawie, że czuję się jak… Helena z
„Ogniem i mieczem”. Wreszcie gwiazda
wieczoru – Maciej Wróblewski! Wspaniały pieśniarz, bard, kompozytor i poeta z
Zielonej Góry. Oczarowuje wszystkich
swym niezwykłym głosem, o niekończącej się niemal skali. Ku zdumieniu widowni zaczyna swój koncert zaśpiewną
a’capella na stojąco „Bogurodzicą. Jego
występ wypełniają utwory przepełnione
miłością Ojczyzny. Wtóruje sobie na własnoręcznie zrobionych gitarach, w tym
18-strunowej, o niespotykanym dźwięku.
Jego koncert zapiera dech. Kupuję płytę
barda, a kolejną otrzymuję od niego w
prezencie. Z dedykacją. Jest miło… A gdy
wybrzmiewa „Babcia ze Lwowa” w rytmie
hiszpańskim… burza oklasków. Bis! Musi
być bis! I jest bis.
Coraz intensywniej padający deszcz
nie jest w stanie popsuć tego wieczoru.
Jeszcze koncert Klaudii Stobik. To przedostatni punkt programu. Pełen emocji.
Młoda wokalistka o oryginalnej barwie
głosu, uczestniczka X-FAKTOR i MUST BE
THE MUSIC świetnie interpretuje największe światowe przeboje. Robi wrażenie.
Dochodzi 22:00. Zapowiadam zespół
MUSIC-BOX i zapraszam na zabawę taneczną. Oczywiście deszczowo – burzową. Żegnam się z wytrwałymi do końca.
V Dzień Kultury Kresowej w Bogdanowicach. Kolejna jakże udana impreza
kultywująca i popularyzująca tradycje
kresowe na ziemi głubczyckiej, ale i przypominająca tragiczne wydarzenia na Kresach w latach 1939 – 1946.
Pozwolę sobie zakończyć cytatem: „By
czas nie zaćmił i niepamięć”.
Maria Farasiewicz
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