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Powiat głubczycki rekordzistą wśród projektów
powiatowych
Mobilizacja mieszkańców powiatu głubczyckiego została wynagrodzona!

Z

namy wyniki głosowania nta zadania z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Spośród 117 projektów dopuszczony do głosowania zostało wybranych 25 zadań do realizacji,
z czego 11 jest związanych z kulturą, sportem i rekreacją, 10 ze zdrowiem i opieką społeczną, 2 z edukacją,
po jednym z infrastrukturą i ochroną środowiska.
W sumie w każdym z subregionów realizowane będą
po dwa projekty subregionalne.

z terenu gmin Baborów, Branice, Głogówek, Głubczyce
i Kietrz, w tym m.in.: przeszkolenie kadry klubowej
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zakup sportowych toreb medycznych, apteczek,
noszy i sprzętu sportowego wraz z wyposażeniem.

”

Rekordzistą wśród projektów
powiatowych został powiat głubczycki,
w którym realizowane będą 2. Hospicja – misja księdza Kaczkowskiego
aż 3 projekty lokalne. na Opolszczyźnie.
Mieszkańcy powiatu wykazali się ogromna mobilizacją zdobywają w sumie aż 19.834 głosów na zadania
przeznaczone do realizacji.
Nasz subregion obejmował powiaty: głubczycki,
krapkowicki i prudnicki. Zadania skierowane do realizacji to:

ZADANIA SUBREGIONALNE:
1. Poprawa bezpieczeństwa na obiektach
sportowych.
Piłka nożna jest dość powszechnym, ale i kontuzjogennym sportem drużynowym. Celem projektu jest:
poprawa bezpieczeństwa zawodników i kibiców dzięki
wyposażeniu klubów sportowych w sprzęt i wiedzę,
niezbędne do niesienie pierwszej pomocy. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wsparciu 34 klubów sportowych

Zadanie zakłada przeprowadzenie specjalistycznego
szkolenia dla personelu medycznego, pomocniczego
oraz wolontariuszy do pracy w terminalnym studium
choroby przewlekłej, a szczególnie choroby nowotworowej oraz ich rodzin.

ZADANIA POWIATOWE:
1. Każda sekunda ma znaczenie – nie czekaj,
działaj!
Zadanie zakłada zwiększenie wiedzy mieszkańców
powiatu głubczyckiego w zakresie udzielania pierwszej
pomocy oraz wykorzystania do tego urządzeń typu
deﬁbrylator AED. Projekt zakłada zakup deﬁbrylatorów,
które zostaną umiejscowione w miejscach użyteczności publicznej powiatu głubczyckiego ze szczególnym
uwzględnieniem terenów przygranicznych, do których

dotarcie zespołu ratunkowego z karetką wymaga dłuższego czasu oraz przeszkolenie z pierwszej pomocy
i obsługi AED, co znacznie podniesie standard bezpieczeństwa i ochrony życia mieszkańców.

2. Razem jesteśmy na wspólnej drodze
– zostań wolontariuszem zmieniaj świat
i siebie.

Celem zadania jest tworzenie grup wolontariackich
na terenie powiatu głubczyckiego, z udziałem młodzieży szkolnej, seniorów i osób niepełnosprawnych w celu
niesienia pomocy potrzebującym oraz zachęcania do
takiego działania innych. W ramach zadania zorganizowane zostaną praktyczne warsztaty, na których
uczestnicy nabędą umiejętności w dziedzinach, dzięki
którym będą mogli pomagać innym. Następnie przeszkolone osoby stworzą grupy wolontariackie, które
zorganizują szereg imprez charytatywnych.

3. Zmieniam lokalny świat dzieci
niepełnosprawnych na lepszy –
udostępniam im rehabilitację!

Głównym celem zadania jest poprawa sprawności
ﬁzycznej i intelektualnej ok. 20 niepełnosprawnych
dzieci, mieszkańców powiatu głubczyckiego poprzez
udostępnienie im bezpłatnego dostępu do regularnej
rehabilitacji i specjalistycznej terapii w pobliżu miejsca
ich zamieszkania. Zadanie będzie obejmowało: terapię
logopedyczną, pedagogiczną, integrację sensoryczną,
rehabilitację ruchową, hipoterapię, zajęcia manualno-plastyczne, logorytmikę i ﬁ zjoterapię w wodzie
z wykorzystaniem koncepcji Haltwick.
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Kolejne pieniądze dla Powiatu Głubczyckiego
Inwestycje na terenie powiatu głubczyckiego

W

piątek, 30 czerwca, w Muzeum Powiatowym w Nysie
Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej
Buła podpisał z przedstawicielami Subregionu Południowego
umowę na realizację projektu
pn. „Zintegrowany transport
subregionu południowego –
etap I” w ramach działania

3.1.1 Strategie niskoemisyjne
w miastach subregionalnych
RPO WO 2014-2020.

”

Wartość projektu
opiewa na kwotę ponad
33 mln złotych.
Partnerami projektu są powiaty: głubczycki, prudnicki
i nyski oraz gmina Głubczyce.

W ramach projektu przez
Powiat Głubczycki zostaną
zrealizowane następujące inwestycje:
• przebudowa dworca autobusowego w Głubczycach na
„Centrum przesiadkowe”,
• przebudowa peronów autobusowych oraz wiat,
• utworzenie ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,

• utworzenie parkingu bike&ride, park&ride,
• zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego.
Przetarg na wykonanie powyższych zadań został już ogłoszony. Powiat planuje zakończyć
realizację inwestycji jeszcze
w tym roku.

Wszystkie działania przewidziane w projekcie mają na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska m.in. poprzez
zmniejszenie liczby samochodów na drogach, a tym samym
zwiększenie liczby pasażerów
korzystających z komunikacji
zbiorowej, a co za tym idzie
zmniejszenie emisji spalin.
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Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – krok po kroku
Wskazówki jak uzyskać pozwolenie na budowę korzystając z wniosku B-1

Starosta Głubczycki
Uzyskanie pozwolenia na budowę krok po kroku:
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o pozwolenie na budowę (ze strony: www.powiatglubczycki.pl
> pliki do pobrania > Wydział Budownictwa i Architektury > B-1_wniosek o pozwolenie na budowę_rozbiórkę.pdf).
2. Do wniosku dołącz:
• cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz
z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi;
• zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu
budowlanego, niezależnie od tego czy będzie dołączone do projektu budowlanego;
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla każdego
z inwestorów oddzielnie - pobierz, wydrukuj i wypełnij (ze strony: www.powiatglubczycki.pl > pliki
do pobrania > Wydział Budownictwa i Architektury
> B-3_oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane_2015.pdf)
• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tylko tam gdzie nie ma miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego);
• specjalistyczną opinię w przypadku gdy: wykonanie
lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie
dla użytkowników lub projekt budowlany zawiera
nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznąjdujące podstaw w przepisach prawnych i Polskich Normach;
• w razie potrzeby, m.in.: pozwolenie właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, decyzję zezwaląjącą na
wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, zgodę na usytuowanie obiektu budowlanego
przy drodze w odległości mniejszej niż określona
w ustawie o drogach publicznych, decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzję na lokalizację zjazdu
z drogi publicznej,
• oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo dla osoby działającej w Twoim imieniu, w przypadku gdy nie możesz lub nie chcesz występować
samodzielnie

3. Złóż wniosek wraz z dowodami dokonania opłaty
skarbowej, w tym również z wydrukiem dokonania
operacji bankowej, jeśli wniosłeś opłatę inaczej niż
gotówkowo w kasie.

JEŻELI chcesz:
wybudować, w tym również: rozbudować, nadbudować, odbudować budynek mieszkalny jednorodzinny gdy obszar oddziaływania budynku mieści
się w całości na działce lub działkach, na których
został zaprojektowany;
b. przebudować budynek mieszkalny jednorodzinny
o ile taka przebudowa nie doprowadzi do zwiększenia
dotychczasowego obszaru oddziaływania przebudowywanego budynku;
w obu przypadkach możesz wybrać procedurę dokonania zgłoszenia na druku B-2.
a.

”

PAMIĘTAJ! Wniosek o pozwolenie na
budowę jest drukiem urzędowym, którego
nie wolno dowolnie zmieniać.
Jeśli wniosek będzie składany przez więcej niż
jednego inwestora lub jakieś dane nie zmieszczą się
w polach przeznaczonych do wypełnienia należy do
niego dołączyć informację uzupełniającą (ze strony:
www.powiatglubczvcki.pl > pliki do pobrania > Wydział Budownictwa i Architektury > B-4_informacja
uzupełniająca.pdf).
UWAGA! W przypadku gdy Twój wniosek nie będzie
kompletny, np. nie dołączysz decyzji o warunkach zabudowy, organ wezwie Cię do uzupełnienia wniosku
w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów we
wskazanym terminie, wniosek zostanie pozostawiony
bez rozpatrzenia, o czym zostaniesz poinformowany
zwykłym pismem. Będziesz mógł oczywiście złożyć
nowy wniosek.
JEŻELI Twój wniosek będzie kompletny (lub zostanie uzupełniony w terminie, jesteśmy zobowiązani do
sprawdzenia wszystkich jego załączników, w szczególności projektu budowlanego. Gdy projekt będzie
wymagał poprawienia lub uzupełnienia (np. doprowadzenia do zgodności z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennegol nałożymy
na Ciebie obowiązek dokonania tych poprawek lub uzupełnień postanowieniem, w wyznaczonym terminie,

a termin ten dostosujemy do zakresu uzupełnienia.
Jeżeli tego nie wykonasz odmówimy wydania pozwolenia na budowę.

”

PAMIĘTAJ! Wydanie pozwolenia na
budowę następuje w możliwie krótkim
czasie, lecz nie dłużej niż 65 dni, nie licząc
zwłoki która powstała nie z winy Urzędu.
Skrócony wykaz opłat skarbowych:
1. 17 zł - dokument stwierdzający ustanowienie
pełnomocnika,
2. 47 zł - zatwierdzenie projektu budowlanego,
3. za pozwolenie na budowę obiektu budowlanego
oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem
budowlanym w zależności od rodzaju robót:
• 1 zł za każdy metr kwadratowy (1 m2) powierzchni
użytkowej lecz nie więcej niż 539 zł - budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej
innej niż rolnicza i leśna,
• 14 zł - budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym,
• 48 zł - inny budynek,
• 20 zł - studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości stałych i ścieków,
• 112 zł - budowle związane z produkcją rolniczą,
• 2 143 zł - sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne
oraz drogi (z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do
budynków i zjazdów z drogi),
• 105 zł • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne
oraz drogi o dlugości do l km,
• 155 zł - inne budowle,
• 9 1 zł - urządzenia budowlane związane z obiektem
budowlanym;
4. za pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu
budowlanego - 50 % stawek określonych wyżej.

”

UWAGA! Jeżeli budujesz kilka obiektów
budowlanych, płacisz osobno za każdy
planowany obiekt
budowlany.

4x
PROJEKT
BUDOWLANY

B-1

B-3
CERTYFIKAT
PROJEKTANTA

NIEZBEDNE DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE
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ZWOLNENIA z opłaty skarbowej, m.in.: budownictwo mieszkaniowe, remont obiektu wpisanego do
rejestru zabytków, w przypadku funkcji mieszanej
obiektu – za powierzchnie mieszkalne.

Opłaty możesz dokonać:
1. w kasie Starostwa Powiatowego w Głubczycach
KASA CZYNNA:
pn.-czw.
8:00-14:30
pt.
8:00-14:00

go. Wtedy wszystkie stosowne dokumenty wraz z Twoim odwołaniem prześlemy do Wojewody Opolskiego,
który rozstrzygnie o słuszności odwołania.

5. pozwolenie wodnoprawne - Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa.

Informacje dodatkowe.

Co musisz jeszcze wiedzieć

Wszelkie pytania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę można uzyskać pod numerem telefonu:
dla gminy Kietrz – 77 4053675, dla pozostałych gmin
– 77 4053676.

Większość inwestycji realizowanych w pasie dróg
wojewódzkich (np. zjazdy, budowa sieci infrastruktury
technicznej) oraz wszystkie inwestycje usytuowane na
obszarze kolejowym i terenach zamkniętych wymagają załatwienia formalności budowlanych w Urzędzie
Wojewódzkim w Opolu.

Gdzie uzyskasz niektóre dokumenty:

2. przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Głubczycach nr 35 10203714 0000 4302
0012 7878,
3. w kasie Urzędu Miejskiego w Głubczycach
KASA CZYNNA:
pn.
8:00-16:15
wt.-czw.
8:00-14:30
pt.
8:00-3:30

Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji moźesz się od niej odwołać poprzez Starostę Głubczyckie-

1. decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia - właściwy ze względu na miejsce
inwestycji urząd miejski lub urząd gminy,
2. pozwolenie konserwatorskie lub uzgodnienie
z konserwatorem zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
3. decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów
z produkcji rolniczej lub leśnej - Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Wydział Geodezji i Nieruchomości;
4. zgody, decyzje i uzgodnienia dotyczące dróg publicznych - najpierw sprawdź kto jest zarządcą drogi:
w przypadku dróg gminnych - właściwy burmistrz lub
wójt ze względu na położenie drogi, w przypadku dróg powiatowych - Starosta Głubczycki, Wydział Drogownictwa;

Co powinieneś wiedzieć
Wszelkie decyzje wydawane na podstawie Prawa
budowlanego są informacją publiczną i każdy może
mieć do nich dostęp na warunkach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, po usunięciu
z nich danych chronionych na podstawie odrębnych
przepisów.
Projekt budowlany w części również jest informacją publiczną. Nie ma możliwości dostępu do rejestru
wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę bez jego
przetworzenia w trybie dostępu do informacji publicznej dla spraw zarejestrowanych w rejestrze do dnia 31
grudnia 2015 roku.
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Powiat głubczycki na pierwszym miejscu wśród
najzamożniejszych powiatów województwa opolskiego

W

lipcu został opublikowany ranking
najzamożniejszych
samorządów.
Jest to jedno z najstabilniejszych zestawień przygotowywanych przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
w oparciu o dane GUS.

Miło nam poinformować,
iż Powiat Głubczycki zajął 20
miejsce w skali kraju, i jednocześnie jest to pierwsze miejsce
wśród powiatów województwa
opolskiego. Z roku na rok pniemy się coraz wyżej w rankingu,
jeszcze 6 lat temu zajmowaliśmy odległą 113 pozycję, kie-

dy to głównym zmartwieniem
było zapobiegnięcie likwidacji
szpitala, który obecnie świetnie
prosperuje i zdobywa wysokie
miejsca w ogólnopolskich rankingach.
Jak mówi Starosta Głubczycki
Józef Kozina jest to efekt umiejętnego i przemyślanego zabie-

WYDARZENIA / Opole / Centrum Wystawienniczo-Kongresowe

Złota Spinka i Człowiek Roku

gania i wykorzystywania zewnętrznego
finansowania. Poz y sk a l i śmy pieniądze dla Domów
Pomocy Społecznej,
na inwestycje drogowe, obiekty sportowe.
Przygotowujemy kolejne
wnioski i mamy nadzieję,
iż rok bieżący będzie dla powiatu jeszcze lepszy.
Cały ranking dostępny jest
pod adresem: www.wspolnota.
org.pl.

Przedstawiciele z naszego powiatu nagrodzeni w plebiscycie NTO

Redakcja ZSM

W

środę, 7 czerwca br. o godz. 17:00 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
w Opolu odbyła się uroczysta gala „Złotych Spinek”, podczas której wręczono
nagrody wybitnym opolanom oraz laureatom plebiscytu „Człowiek Roku 2016” na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim.
W lutym i marcu tego roku miał miejsce zorganizowany przez Nową Trybunę Opolską plebiscyt w czterech

kategoriach: samorządność i społeczność lokalna, kultura, działalność społeczna i charytatywna oraz biznes.
Z przyjemnością informujemy, że statuetki „Człowiek Roku” otrzymali: starosta głubczycki – Józef
Kozina w kategorii samorządność i społeczność lokalna,
Maria Farasiewicz – nauczycielka j. polskiego ZSM
w Głubczycach w kat. kultura, Małgorzata KrywkoTrznadel – dyrektor DPS w Klisinie w kat. działalność
społeczna i charytatywna oraz właściciele Firmy „Biochem” z Kietrza – Stanisław Jabłoński i Dariusz Czyż
w kat. biznes.
Ponadto Józef Kozina, Maria Farasiewicz oraz Małgorzata Krywko-Trznadel stanęli także na podium
wojewódzkim.
Starosta głubczycki zdobył wyróżnienie, nominowany do prestiżowej nagrody – „Złotej Spinki”! Z kolei Maria Farasiewicz zdobyła II miejsce w kategorii
kultura w plebiscycie „Człowiek Roku” województwa
opolskiego, zaś Małgorzata Krywko-Trznadel III miejsce w kat. działalność społeczna.
Warto dodać, że wśród uczestników gali byli przedstawiciele świata kultury, nauki, biznesu, samorządowcy na czele z marszałkiem województwa, wojewodą
i prezydentem miasta Opole.
Laureaci „Złotych Spinek” i plebiscytu „Człowiek
Roku” to ludzie z pasją, którzy, działając aktywnie na
poziomie lokalnym, swoją pracą i oddaniem budują

małe ojczyzny, czyli powiaty. Są społecznikami, myślą
twórczo i nieszablonowo, a w pracę na rzecz innych
wkładają serce.
Gratulujemy naszym reprezentantom zdobycia
zaszczytnych tytułów, życzymy zdrowia i wszelkiej
pomyślności tak w życiu osobistym, zawodowym jak
i społecznym.
Więcej o naszych laureatach w wydaniu NTO
z 9 czerwca 2017 r. na stronie internetowej NTO oraz
TVP Opole.
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Ostrzeżenie przed chorobami przenoszonymi przez kleszcze
objawem zachorowania był rumień na
skórze.
Do zakażenia dochodziło w trakcie
pobytów w lesie, podczas wykonywania
raz z nadejściem wiosny prac w ogródkach przydomowych lub na
pojawiły się kleszcze, które działkach rekreacyjnych.
Rośnie także liczba przypadków
są powszechnie kojarzone z wycieczW
T
O
WA boreliozy, jako choroby zawoŃS
A
dowej. W 2017r. wydano 2 deką do lasu. To jednak błąd.
P
cyzje o stwierdzeniu choW rzeczywistości te małe
roby zawodowej „choroby
pajęczaki chętnie przezakaźne i pasożytnicze
bywają w trawie i równie
albo ich następstwa-boredobrze czują się na zwylioza” wymienionej w poz.
kłym skwerku. Potrafią
26 wykazu chorób zawodowspinać się na wybujałe
PE
wych w grupie zawodowej
trawy bądź krzewy, jednak
A
KC
T
I
związanej
z rolnictwem.
zwykle nie wyżej niż na wyJA S A N
Istotnym problemem, który
sokość 70 cm.
potęguje i uniemożliwia szybW związku z tym, drzewa wcale
nie są im potrzebne, by dostać się na kie opanowanie zakażenia, jest
twoją odzież, a stamtąd na skórę. Dodat- brak szczepionki przeciwko
kowo problem stanowi fakt, że ukłucie tej chorobie. Dlatego niekleszcza nie jest odczuwane, ponieważ zwykle ważna jest wczesna
wydziela on substancję znieczulającą. diagnostyka oraz edukaTo sprawia, że wracając z wycieczki, za- cja społeczeństwa na tepominamy o tym, aby dokładnie obejrzeć mat nieswoistych metod
zapobiegania zakażeniom.
swoje ciało.
W roku 2016 odnotowano
Jakie skutki zdrowotne może poworównież 3 przypadki kleszdować ukąszenie przez kleszcza?
czowego zapalenia mózgu. ZaPodczas wysysania krwi chorowania wystąpiły u osób bardzo
kleszcz może przekazać często przebywających w lesie i pokąsażywicielowi groźne wirusy, nych wielokrotnie.
Kleszczowe zapalenie mózgu to barbakterie oraz pierwotniaki
będące czynnikami dzo poważna choroba układu nerwowego
etiologicznymi chorób takich - jej leczenie jest długotrwałe nawet do
jak: anaplazmoza, babeszjoza, roku. Na szczęście przed kleszczowym
mózgu chroni nas szczekleszczowe zapalenie mózgu zapaleniem
pionka, z której powinny skorzystać
czy borelioza. osoby szczególnie narażone na kontakt
Badania dowodzą, że co trzeci kleszcz z kleszczami.
jest nosicielem chorobotwórczego patogenu, czasem nawet kilku jednocześnie Gdzie i kiedy atakują kleszcze?
- tzw. koinfekcja. Choroby te dają wiele
niespecyﬁcznych objawów, trudnych do
Kleszcze bytują w miejscach zaciewłaściwego zdiagnozowania, a ujawnia- nionych i wilgotnych oraz w pobliżu
jących się nawet po długim czasie od potencjalnych żywicieli, a więc w laukąszenia przez kleszcza. Mogą to być: sach, na łąkach, w okolicach naturalbóle kostno- stawowe, zapalenie sta- nych i sztucznych zbiorników wodnych,
wów, mięśni i ścięgien, zapalenie opon a także w przydomowych ogródkach. Pomózgowych, porażenie i zapalenie ner- traﬁą rozpoznać żywiciela na podstawie
wów, zapalenie mięśnia sercowego, stany zapachu potu, wydychanego przez niechronicznego zmęczenia, objawy psy- go dwutlenku węgla, ciepłoty ciała czy
chiatryczne (jak depresja i zaburzenia zmiany oświetlenia (rzucanego cienia).
pamięci) i inne. Sprawę może kompli- Przechodząc przez trawy czy krzewy
kować jednoczesne wystąpienie kilku „zbieramy” kleszcze. Gdy średnia doboróżnych chorób odkleszczowych.
wa temperatura przekroczy 8°C, kleszcze
Leczenie bywa długotrwałe i tym stają się aktywne i poszukują żywiciela,
trudniejsze, im później postawiona a więc od wczesnej wiosny do późnej jewłaściwa diagnoza, a niektórych szkód sieni, czasem nawet zimą.
wyrządzonych w organizmie przez paKto jest szczególnie narażony?
togeny nie sposób już cofnąć.
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Statystyka zachorowań na
choroby przenoszone przez
kleszcze na terenie powiatu
głubczyckiego
W roku 2016 zarejestrowano znacznie
wyższą ilość zachorowań na boreliozę,
niż w roku ubiegłym. Odnotowano 32
przypadki boreliozy (wsp. zap./100tys.
wyniósł 66,81), natomiast w 2015r. 16
przypadków (wsp. zap./100tys. wyniósł
33,40).
W większości przypadków głównym
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SAMORZĄD / Baborów /
Paraﬁa OO. Karmelitów

Uwaga na kleszcze!
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

//

Kleszcza usuwać delikatnie specjalna
pęsetą /dostępna w aptece/ wykonując
ruch obrotowy, zwracając uwagę aby
nie został w skórze żaden jego element.
Nie należy smarować wkłutego kleszcza
tłuszczem - duszący się kleszcz zwraca
do organizmu żywiciela wyssaną wcześniej krew, a wraz z nią patogeny chorobotwórcze.
Obserwować miejsce ukłucia przez
kleszcza w kierunku wystąpienia tzw.
rumienia wędrującego (czerwonej plamy
rozchodzącej się promieniście z przejaśnieniem w środku) charakterystycznego dla boreliozy. Niestety w ok. 40-70%
przypadków zakażenia krętkami Borrelia rumień nie występuje, a choroba
ujawnia się dopiero po dłuższym czasie
jako postać przewlekła.

”

Proﬁlaktyka
to podstawa

Udając się w miejsce
w ystępowania kleszczy
ubierać się warstwowo,
w długie rękawy i wysokie buty, aby maksymalnie
utrudnić kleszczom dostęp
do ciała. Powinniśmy wyrobić
w sobie nawyk dokładnego sprawdzania czy z wycieczki nie przynieśliśmy nieproszonych gości. Po powrocie
do domu niezwłocznie zdjąć i wyprać
ubranie.
Stosować na ciało specjalnie do tego
przeznaczone repelenty, odstraszające
kleszcze.
Po ekspozycji w miejscu narażenia na
kleszcze dokładnie obejrzeć całe ciało.
Szacuje się, że kleszcz przekazuje chorobotwórcze patogeny dopiero po kilku,
a nawet kilkunastu godzinach od wkłucia. Im szybciej usunięty kleszcz, tym
mniejsze ryzyko zachorowania.
Przy częstym narażeniu na ukąszenia
kleszczy, warto rozważyć szczepienie
przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Skuteczna szczepionka na boreliozę
jak dotąd nie powstała.
Po każdym kontakcie z kleszczem
skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
Pamiętajmy, że zwierzęta domowe
mogą ucierpieć przez kleszcze częściej
i szybciej niż człowiek.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Głubczycach
Alina Mazur-Ciapa

Osoby które:
• aktywnie spędzają czas na świeżym
powietrzu,
• uprawiają turystykę pieszą, rowerową,
kajakarstwo, żeglarstwo i inne,
• zbierają grzyby i jagody,
• polują i wędkują,
• wyjeżdżają na obozy i kolonie,
• przebywają często w lesie i na tzw.
terenach zielonych w ramach pracy,
hobby czy rekreacji.

Jak się pozbyć kleszcza?
Rzecz Powiatowa - info lipiec 2017 / www.powiatglubczycki.pl

Dotacja celowa
z budżetu
powiatu na prace
konserwatorskie
przy zabytku
Remont organów

S

amorząd Powiatu Głubczyckiego
co roku udziela dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków.
W bieżącym roku zostały złożone dwa
wnioski, z czego jeden nie spełniał wymogów formalnych.
W dniu 30 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z Paraﬁą Rzymsko-Katolicką OO. Karmelitów p.w. Narodzenia
NMP w Baborowie na kwotę 20.000,00 zł.
W ramach dotacji zostanie wykonany III
etap renowacji prospektu organowego.
Prace konserwatorskie swym zakresem
obejmą renowację i naprawę wiatrownicy
I i II manuału, wiatrownicy pedału oraz
traktury pneumatycznej organów.
Cieszymy się, że możemy dołożyć
swoją cegiełkę do tego typu działań
wspierających ochronę zabytków i dóbr
dziedzictwa kulturowego, bo kto pracuje
z historią, ten myśli o przyszłości.
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II Mundurowy Dzień Dziecka

Wołyń ’43 – Pamiętamy

Mundurowi Służby Więziennej Zakładu Karnego w Głubczycach
– dzieciom

74. rocznica Mordu Polaków na Wołyniu

ppor. Bartłomiej Kawulok

74. rocznicę upamiętniającą Mord Ludności Polskiej
na Wołyniu, na Cmentarzu
Komunalnym w Głubczycach pod pomnikiem Sybiraków i Kamieniem Pamięci Kresowiaków odbył
się uroczysty Apel upamiętniający wydarzenia z 11 lipca 1943r.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządow ych,
związków kombatanckich, służb mundurowych, Kresowiacy, poczty sztandarowe, zuchy i harcerze. Ksiądz Adam
Szubka, proboszcz Paraﬁi w Bogdanowicach i kapelan Kresowian Głubczyckich poprowadził wspólną modlitwę
za wszystkie oﬁary zbrodni a Edward
Wołoszyn – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich nawiązał do tragicznych
wydarzeń mających miejsce na Kresach.
Na zakończenie uroczystości zgromadzone delegacje złożyły kwiaty
i zapaliły znicze upamiętniając oﬁary
„Krwawej Niedzieli”.
Należy wspomnieć, iż zbrodnie na
Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucieństwem
palono żywcem, wrzucano do studni,
używano siekier i wideł, wymyślnie
torturowano ofiary przed śmiercią.

Ogółem zbrodni na Polakach dokonano
w 1865 miejscach na Wołyniu. 11 i 12 lipca 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia
dokonała skoordynowanego ataku na
polskich mieszkańców. Była to kulminacja trwającej już od początku 1943 r.
fali mordowania i wypędzania Polaków
z ich domostw. Historycy oceniają, że
podczas rzezi wołyńskiej zginęło od 30
do 60 tysięcy Polaków. Strona ukraińska
ocenia swoje straty na 10-12, a nawet
20 tysięcy oﬁar, przy czym część oﬁar
zginęła z rąk UPA za pomoc udzielaną
Polakom lub odmowę przyłączenia się do
sprawców rzezi. Zbrodnia ta jest określana jako jedna z najstraszniejszych
w historii narodu polskiego.

na własne oczy mogły przekonać się na
czym na czym polega codzienna praca
naszych funkcjonariuszy, jak wygląda
sprzęt i umundurowanie poszczególnych
jednostek oraz jak się siedzi w prawdziwym radiowozie czy wozie strażackim.
Policja zaprezentowała ciekawy pokaz
z użyciem psów policyjnych, który wzbudził spore zainteresowanie szczególnie
wśród naszych najmłodszych.
Po pokazach nadszedł czas na tańce,
gry i zabawy, które poprowadziła grupa
PAT z Pietrowic. Młodzież z sekcji sportowej Taekwondo pod kierownictwem
Pana Daniela Jano zaprezentowała pokaz swoich umiejętności. Było ognisko,
pieczenie kiełbasek, słodki poczęstunek. Na koniec imprezy rozstrzygnięto
konkurs na najlepszy plakat dotyczący

służb mundurowych. Na zakończenie
spotkania wszystkim uczestnikom rajdu
rozdano pamiątkowe znaczki.
Dziękujemy nauczycielom, przyjaciołom, całej naszej kadrze instruktorskiej
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do przygotowania tegorocznego pikniku zuchowego,
a także Wam drogie zuchy i harcerze za
tak liczne przybycie i wspaniałą zabawę.
Z tego miejsca pragniemy już Was zaprosić na przyszłoroczną ZUCHOLANDIĘ
2018!

Z

akład Karny w Głubczycach
wspólnie z Komendą Powiatową
Policji w Głubczycach, Komendą
Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Głubczycach oraz związkami zawodowymi tych formacji po
raz drugi zorganizował wielki festyn
rodzinny. 3 czerwca br. sfera strzelnicy
naszej jednostki w Lesie Marysieńka
stała się bajkowym rajem zabaw dla
dzieci.
Wspólnie z dziećmi funkcjonariuszy
głubczyckich jednostek mundurowych,
bawiły się dzieci z Domu Dziecka w Krasnym Polu. W samej imprezie udział
wzięło w sumie ponad dwieście dzieci.
Program zabaw i atrakcji był bardzo
bogaty. Tego dnia można było zobaczyć:
pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej, pokazy statyczne pojazdów służbowych
i sprzętu będącego na wyposażeniu
służb mundurowych, pokaz i przejażdżkę motocyklową oraz samochodami terenowymi „OFF-ROAD”.
Organizatorzy zapewnili liczne
konkursy strzeleckie z karabinków
i pistoletów pneumatycznych, malowanie twarzy, zjeżdżanie z dmuchanego zamku.

Na poczet wspólnej zabawy znalazło
się wielu sponsorów i darczyńców, dzięki
którym nasze dzieciaki w tym dniu otrzymały darmowe upominki, można było
skorzystać z ciepłych posiłków, takich
jak grochówka, kiełbaski z grilla. Było
również mnóstwo darmowych napojów,
różnego rodzaju wyrobów cukierniczych,
popcornu, waty cukrowej. Dzięki wsparciu sponsorów wszyscy uczestnicy mogli
skorzystać z bogatego programu rozrywki
i zabaw podczas pięciogodzinnej imprezy.
W ten sposób funkcjonariusze
wszystkich służb mundurowych chcieli
podziękować sowim pociechom, za to że
często nie ma ich przy nich w domu,
kiedy pełnią codzienną służbę dla Ojczyzny, chroniąc społeczeństwo przed
wszelkimi niebezpieczeństwami. Po raz
kolejny mundurowi powiatu głubczyckiego udowodnili, że współpraca między
poszczególnymi formacjami układa się
na bardzo wysokim poziomie.

W

WYDARZENIA / Pietrowice / ZHP

ZUCHOLANDIA 2017
Piknik zuchowy ZHP „Zucholandia” w Pietrowicach

dh Joanna Kuc

W

dniu 07.06.2017 r. w Zespołe
Szkół w Pietrowicach odbył
się organizowany przez Komendę Hufca Zw ią zku
Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie
Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach
i Zespół Szkół w Pietrowicach piknik
zuchowy ZUCHOLANDIA 2017 z udziałem służb mundurowych.
Zucholandia co roku cieszy się wielkim zainteresowaniem i na nasze zaproszenie odpowiedziały jednostki z całego Województwa. Na piknik przybyli
przedstawiciele 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, Śląskiego Oddziału
Straży Granicznej w Raciborzu, Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Głubczycach, Komendy Powiatowej
Policji w Głubczycach, a także przedstawiciele policji z Opola, KędzierzynaKoźla i Prudnika.
O godz. 10:00 odbył się uroczysty apel
z udziałem zaproszonych gości: Zastępca
Burmistrza Głubczyc Pan Kazimierz Bedryj, Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach Pan Waldemar Hołownia, Członek
Rady Powiatu, a zarazem Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach Pan Bogdan Kulik oraz Zastępca Dyrektora ZS
Pietrowice Pani Mariola Bedryj, którzy
dokonali oﬁcjalnego rozpoczęcia pikniku
Zuchowego ZUCHOLANDIA 2017.
Na uczestników pikniku czekało
mnóstwo atrakcji, gier i zabaw. Dzieci
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Cykl imprez integracyjnych w Domach Pomocy
Społecznej w Klisinie wraz z filiami
Sprawozdanie

Aleksandra Tomczak
Kierownik zespołu
Filia w Dzbańcach

D

nia 10 czerwca 2017 r w Dzbańcach po raz kolejny odbyła
się impreza integracyjna dla
mieszkańców DPS i rodzin.
Spotkanie to kończyło cykl imprez organizowanych we wszystkich ﬁliach Domu
Pomocy Społecznej w Klisinie.

Atrakcją imprezy był występ Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego
z Warszawy pod batutą Artura Małeckiego. Koncert ożywił całą publiczność
historią pieśni żołnierskich. Również jak
co roku mieszkańcy DPS z zespołu „Jutrzenka” zaprezentowali swoje zdolności
aktorskie. Tym razem był to skecz pt.
„Na plaży”. Aktorzy zostali nagrodzeni
ogromnymi brawami.
Gościem specjalnym imprezy był Pan
Szymon Ogłaza - wicemarszałek woje-

Zuzanna Wardawy

D

nia 03.06.2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie ﬁlia Radynia odbyła się kolejna
„Impreza Integracyjna”.
Swoją obecnością zaszczycił nas Pan
Tomasz Kostuś – Poseł na Sejm RP VIII
Kadencji, Pan Józef Kozina – Starosta
Głubczycki, Dyrekcja naszego DPS - Pani
Małgorzata Krywko-Trznadel i Pan Michał Dobrowolski oraz zaproszeni przez
mieszkańców rodziny, znajomi.
Impreza rozpoczęła się pokazem Taekwondo przygotowanym przez zawodników LKS SPARTA Głubczyce i Pietrowice. W pokazie wzięli udział mistrzowie
Europy oraz zwycięzcy pucharów Europy
i Polski w tej dyscyplinie. Przed zgromadzonymi mieszkańcami oraz gośćmi
wystąpili również z krótkim montażem
słowno-muzycznym uczniowie pobliskiego Zespołu Szkół w Pietrowicach
oraz nasi mieszkańcy. Przez następne
godziny goście oraz mieszkańcy wspaniale się bawili w miłej, przyjaznej atmosferze i smacznym poczęstunku.
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Absolutorium dla
Zarządu Powiatu
Głubczyckiego
Obrady sesji absolutoryjnej

S

esja absolutoryjna to jedno z najważniejszych posiedzeń w roku,
to czas kiedy radni powiatu podsumowują rok budżetowy i dokonują oceny pracy Zarządu Powiatu
Głubczyckiego.
Zarząd Powiatu, na czele ze starostą
Józefem Koziną, otrzymał od radnych absolutorium z wykonania budżetu za rok
2016. Głosowanie nad najistotniejszym
punktem czerwcowej sesji poprzedziło
przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, które były pozytywne.
Przewodniczący Rady pogratulował
Zarządowi Powiatu i życzył skutecznego
realizowania budżetu.
Starosta podziękował za udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu oraz
za pracę nad całym budżetem. Dziwi go
fakt, że nie ma żadnych pytań ze strony
totalnej opozycji, a następnie głosują za
nieudzieleniem absolutorium. Według
niego jest to sprzeciw dla zasady. Dodał, że opozycja nie musi się zgadzać
z działaniami Zarządu, ale może wskazać
błędy, nad którymi można popracować.

”

Większość radnych
opowiedziała się za uznaniem
tego co realizowaliśmy w roku
2016, 4 radnych było przeciw.
Tegoroczna impreza cieszyła się
wielkim entuzjazmem i zadowoleniem
zarówno ze strony mieszkańców jak
również ich rodzin, społeczności lokalnej oraz zaproszonych gości.
Spotkanie uatrakcyjniły występy
dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej
z Włodzienina pod opieką Pani Małgorzaty Sawickiej i Krystyny Walaszczyk.
Młode pokolenie wywołało wiele pozytywnych emocji.

wództwa opolskiego oraz Pan Józef Kozina - Starosta Głubczycki w towarzystwie
gospodarzy - Dyrekcji Domu Pomocy
Społecznej w Klisinie – Pani Małgorzaty
Krywko-Trznadel i Pana Michała Dobrowolskiego.

Rzecz Powiatowa - info lipiec 2017 / www.powiatglubczycki.pl

”

Budżet był realizowany
dobrze, świadczą o tym
wskaźniki, po stronie
dochodowej na poziomie
98%, natomiast po stronie
wydatkowej – 96%. Powstała
nadwyżka budżetowa
została przyjęta do realizacji
w bieżącym roku. Wszystkie
założenia z uchwały
budżetowej przyjętej
w grudniu 2015r. zostały
zrealizowane.
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SAMORZĄD / Głubczyce / Powiat Głubczycki

Zmiana
w dyżurach aptek
w Kietrzu

Ponad 18 km dróg powiatowych zostanie
odnowionych do końca roku

Pojawiła się nowa apteka

W

Inwestycje drogowe w powiecie głubczyckim

O

związku z powstaniem Apteki “DROFARM” przy ul.
Wojska Polskiego 2 w Kietrzu wprowadza się zmianę
planu dyżurów aptek na terenie powiatu
głubczyckiego w miejscowości Kietrz
(Uchwała nr XXXIV/213/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23.06.2017r.).
Plan dyżurów aptek w miejscowości
Głubczyce pozostaje bez zmian.

becnie trwają prace na 4 odcinkach
dróg powiatowych
w ramach trzech
projektów mających na celu
modernizację dróg oraz poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych uczestników
ruchu.

Godziny otwarcia
Apteki “DROFARM”

Ulica Żeromskiego
i Aleja Lipowa

pn.-pt. 08:00-19:00
so. 08:00-14:00
„ESKULAP”

26.06-02.07.2017

„CENTRALNA”

03.07-09.07.2017

„ESKULAP”

10.07-16.07.2017

„DROFARM”

17.07-23.07.2017

„CENTRALNA”

24.07-30.07.2017

„ESKALUP”

31.07-06.08.2017

„DROFARM”

07.08-13.08.2017

„CENTRALNA”

14.08-20.08.2017

„ESKULAP”

21.08-27.08.2017

„DROFARM”

28.08-03.09.2017

„CENTRALNA”

04.09-10.09.2017

„ESKULAP”

11.09-17.09.2017

„DROFARM”

18.09-24.09.2017

„CENTRALNA”

25.09-01.10.2017

„ESKULAP”

02.10-08.10.2017

„DROFARM”

09.10-15.10.2017

„CENTRALNA”

16.10-22.10.2017

„ESKULAP”

23.10-29.10.2017

„DROFARM”

30.10-.05.11.2017

„CENTRALNA”

06.11-12.11.2017

„ESKULAP”

13.11-19.11.2017

„DROFARM”

20.11-26.11.2017

„CENTRALNA”

27.11-03.12.2017

„ESKULAP”

04.12-10.12.2017

„DROFARM”

11.12-17.12.2017

„CENTRALNA”

18.12-24.12.2017

„CENTRALNA”

25.12-26.12.2017

„ESKULAP”

27.12-31.12.2017

Pierwsza z inwestycji
obejmuje ul. Żeromskiego
i Aleję Lipową w Głubczycach.
W ciągu ulicy Żeromskiego
została już wbudowana kanalizacja deszczowa, umiejscowiona będzie pod nowa
bitumiczną ścieżką pieszorowerową. Została poszerzona również nawierzchnia
jezdni.
Z uwagi na fakt, iż nie
wszystkie prace można wykonać bezpiecznie zajmując
tylko jeden pas ruchu, Wykonawca zastosował czasową sygnalizację świetlną. Wszystkie te działania
mają na celu bezpieczeństwo
uczestników ruchu podczas
realizacji projektu.
Z kolei na Alei Lipowej
trwają prace ziemne, przygotowywane jest podłoże pod
ścieżkę spacerową oraz roboty związane z wykonaniem
oświetlenia.

Wojnowice – Nowa
Cerekwia
Kolejna inwestycja obejmuje swym zakresem dro-

gę na odcinku Wojnowice –
Nowa Cerekwia.
W ramach projektu docelowo zostanie zmodernizowany
odcinek drogi o długości ponad
5 km. Na drodze znikają ubyt-

poruszać się poboczem stwarzając zagrożenie dla siebie, jak
i dla kierujących pojazdami.
W najbliższym czasie inwestycja zostanie ukończona.

w miejscowości Wiechowice.
Droga ta stanowi główny ciąg
komunikacyjny na trasie Opole
– Opava, a jednocześnie jest
mocno zdeformowana z licznymi ubytkami i spękaniami.

”

Od dłuższego
czasu poszukiwaliśmy
środków, aby
ją wyremontować.
Dzięki 50%
doﬁnansowaniu
z Programu gminnej
i powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata
2016-2019 stało się
to możliwe.
Wykonawca przystąpił do
prac i w chwili obecnej odtwarza rowy i pobocza, co wpłynęło również na poszerzenie
jezdni. Planowane zakończenie całości prac przypada na
początek września.

ki, które stwarzały niebezpieczeństwo w ruchu kołowym,
ponadto w miejscowości Wojnowice powstaje chodnik na
ponad 1 km odcinku.
Dzięki temu wzrośnie
bezpieczeństwo pieszych, co
najbardziej nas cieszy, gdyż
wcześniej mieszkańcy musieli

Wiechowice

Wszystkie powyższe
trasy staną się nie
tylko atrakcyjniejsze
wizualnie, ale
i bezpieczniejsze.
Za chwilowe
utrudnienia w ruchu
przepraszamy
i jednocześnie
dziękujemy
za wyrozumiałość.

Ostatnia inwestycja obejmuje swym zakresem najdłuższy odcinek, bo aż 9,5
kilometrowy, mowa o modernizacji nawierzchni od skrzyżowania w miejscowości Niekazanice do granicy Państwa

SAMORZĄD / Głubczyce / Powiat Głubczycki

Inwestorzy z Belgii w powiecie
Inwestorzy zagraniczni zainteresowani lokowaniem zakładu pracy na terenie powiatu głubczyckiego

W

środę, 5 lipca
2017 odbyło się
spotkanie Starosty Głubczyckiego Pana Józefa Koziny
z inwestorem belgijskim.
Inwestor reprezentuje
przemysł lekki, którego zakłady w Europie i Azji zatrudniają ponad 6 tys. osób,
który już nawiązał współprace z lokalnymi podmiotami
gospodarczymi, a docelowo
ma w planach wybudowa-

nie nowej bazy magazynowej w Kietrzu. W dalszej
perspek t y w ie,
zgodnie z planami inwestycyjnymi Belgów, część
produkcji również zostanie uruchomiona na terenie
powiatu głubczyckiego.
Pan Starosta zadeklarował wszelką możliwą pomoc
na każdym etapie realizacji
zamierzeń inwestycyjnych,

pracę mieszkańcom naszego
powiatu. Planowana inwestycja w dużej mierze wzbogaci
i urozmaici miejscowy rynek
pracy i w związku z tym jest
szczególnie ważna dla samorządu powiatowego.

które zapewnią stałą

Rzecz Powiatowa - info lipiec 2017 / www.powiatglubczycki.pl
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K

XVII FESTIWAL KULTURY
POWIATOWEJ – GŁUBCZYCE 2017
Sprawozdanie

Monika Komarnicka

O

rganizatorem XVII Festiwalu Kultury Powiatowej był
Powiat Głubczycki natomiast współorganizatorem
całości konkursów, przeglądów i warsztatów Gmina
Głubczyce, a koordynatorem Miejski Ośrodek Kultury
w Głubczycach.
Tegoroczny Festiwal Kultury Powiatowej był wyjątkowy,
ponieważ po raz pierwszy odbył się w formie warsztatów,
jedynie swą formę zachował przegląd taneczny.
W pierwszych dniach festiwalu, czyli 18-19 kwietnia na
deskach sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty wokalne z fantastyczną artystką Katarzyną
„Pumą” Piasecką. Jest to absolwentka Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie kompozycji i aranżacji prof. Andrzeja Zubka. Wokalistka, pianistka, kompozytorka,
aranżerka, dyrygentka, autorka
tekstów, producentka, pedagog.
Pierwszego dnia warsztaty prowadzone były dla młodzieży oraz
dorosłych, zaś drugiego dla dzieci
ze szkół podstawowych.
Kolejnym elementem Festiwalu były warsztaty plastyczne,
które odbyły się 20 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Baborowie prowadzone przez Martę
Drapiewską, absolwentkę ASP we
Wrocławiu, ilustratorkę podręczników szkolnych, książek i kolorowanek dla dzieci. Warto również wspomnieć, że Pani Marta
pracuje dla różnych wydawnictw,
jest m.in. autorką ilustracji obecnych podręczników MEN dla klas
I-III oraz prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku w Miejskim
Ośrodku Kultury w Głubczycach,
które cieszą się wielkim zainteresowaniem zarówno dzieci jak
i dorosłych.
27-28 kwietnia to czas, w którym dzieci, młodzież oraz dorośli
mogli przenieść się w świat recytacji, bowiem w tych dniach
odbyły się warsztaty recytatorskie prowadzone przez Macieja
Namysło, absolwenta wrocławskiego Wydziału Aktorskiego
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, aktora Teatru Ludowego w Krakowie, wcześniej Teatru
im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Zajęcia z recytacji odbyły
się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu.
Dnia 8.maja wróciliśmy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach, gdzie miały miejsce warsztaty teatralne
z Markiem Nędzą, absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły
Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Aktorem Teatru
Jaracza w Łodzi, Teatru 6 Piętro i Teatru Polskiego w Warszawie, wykładowcą WSFTviT w Łodzi.
9.05 był dniem przeznaczonym na poezję oraz inne gatunki
literackie bowiem o godzinie 18:00 w sali kameralnej MDK
w Kietrzu odbyło się podsumowanie konkursu literackiego
w ramach Festiwalu Kultury Powiatowej. Gościem specjalnym oraz jurorem konkursu było Jacek Podsiadło – poeta,
felietonista, krytyk literacki, radiowiec. W konkursie kolejno
uplasowali się:

Kategoria dziecięca:
I miejsce - Paulina Biłka

10 maja w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się przegląd
tańca, który pozostał w formie konkursowej. W jury zasiadali
: Judyta Pakulska – bardzo utytułowana tancerka m. in mistrzyni Europy w tańcu nowoczesnym, Grażyna Pakulska –
kierownik oddziału w Głubczycach szkoły tańca Royal Dance
Center oraz Monika Komarnicka – kierownik ds. artystycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach. Na scenie
zaprezentowało się pięć zespołów, które uplasowały się na
kolejnych miejscach:

Kategoria dziecięca:
I miejsce – Zespół „Flowers” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Baborowa III miejsce – Zespół „Hawajki” z SP Nr
2 w Głubczycach oraz Zespół „Smyki” z Gminnego Ośrodka
Kultury w Baborowie

Kategoria młodzieżowa:
Wyróżnienie:
Zespół „Iskra”z Gminnego
Ośrodka Kultury w Baborowie
oraz Zespół „I love dance” ze
Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym w Nasiedlu.
11.05.2017 r. to czas dla najmłodszych – przedszkolaki miały
swoje święto. Na hali sportowej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach odbyło się
spotkanie przedszkolaków z fantastycznymi animatorkami pt.
„Świat dziecka”. Przedszkolaki
tańczyły, śpiewały, miały możliwość poznania Scooby Doo oraz
bardzo sympatycznego „Dinusia”.
Na koniec każde dziecko
otrzymało pieczątkę uczestnika, magiczne piórko oraz zostało zamknięte w mydlanej bańce.
W zabawie uczestniczyły następujące przedszkola: Przedszkole
Nr 1 z Głubczyc, Przedszkole Nr
2 z Głubczyc, Przedszkole Nr 3
z Głubczyc, Katolickie Przedszkole z Branic, Przedszkole z Baborowa, Przedszkole z Włodzienina.
Wszystkie warsztaty, które
zostały zorganizowane w ramach
XVII Festiwalu Kultury Powiatowej miały charakter edukacyjny.
Prowadzone były przez profesjonalistów. Mamy nadzieję, że
uczestnicy tych przedsięwzięć wyszli z ogromną wiedzą oraz
inspiracją do dalszego kształcenia się w danym kierunku.
Pięknym zwieńczeniem festiwalu był koncert galowy, który odbył 14 maja w sali widowiskowej MOK w Głubczycach.
Na początku została wyświetlona prezentacja multimedialna, obrazująca każdy dzień festiwalowy. Następnie na scenie
wystąpiła laureatka I miejsca konkursu literackiego Paulina
Biłka. Przeczytała wiersz oraz krótkie opowiadanie, a już
chwilę później wystąpił zespół „Ministerstwo Brzmienia”
z Markiem Nędzą na czele, prowadzącym warsztaty teatralne.
Artyści zaprosili nas na spotkanie z muzyką żydowską a usłyszeliśmy ją w wykonaniu Sabiny Karwali, Huberta Jarczaka
oraz Marka Nędzy przy akompaniamencie fenomenalnych
muzyków. Był to fantastyczny, pełen emocji koncert za który
wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi owacjami na stojąco.
„Ministerstwo brzmienia” wystąpiło na deskach głubczyckiej
sceny po raz pierwszy, mamy jednak nadzieję, że nie ostatni.
Pełen materiał video z koncertu galowego dostępny jest
na www.tvpogranicze.pl zaś fotogaleria na www.twojeglubczyce.pl

Kategoria dorośli:
Wyróżnienie – Jennifer Stoczkowska, Bogdan Nowicki,
Jerzy Piliszewski
Rzecz Powiatowa - info lipiec 2017 / www.powiatglubczycki.pl
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O SPOTKANIU
Z KULTURĄ
Maria Farasiewicz

W

e wtorek, 23 maja br. w auli
Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach miało miejsce przedostatnie
w roku szkolnym 2016/2017 ,,Spotkanie z kulturą’’ w ramach autorskiego
projektu edukacyjnego. Uczestniczyły
w nim klasy pierwsze realizujące przedmiot wiedza o kulturze. Gościem a tym
samym prelegentem owego spotkania
była p. Aleksandra Ziółkowska – przedstawicielka Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głubczycach, mieszczącej się w Ratuszu Miejskim.
Pani Aleksandra przybliżyła młodzieży MECHANIKA 70-letnią historię instytucji, którą reprezentuje, jej działalność
i rolę w lokalnym środowisku, zachęcając
tym samym do korzystania z bogatych
zbiorów biblioteki. Swe wystąpienie zilustrowała prezentacją multimedialną.
Lecz to nie wszystko! Zainteresowała
i zaintrygowała młodych odbiorców tematyką, nadając w swej prelekcji zabawowo- quizową formę. Były interesujące pytania oraz nagrody-czekoladki za
trafne odpowiedzi.
W miłej i twórczej atmosferze, pełnej
humoru i spontanicznych reakcji upłynął
czas w myśl zasady: ,,bawiąc-uczyć!’’.
Uczniowie ZSM niekończącymi się
brawami nagrodzili panią Olę – młodszego bibliotekarza i dygitalizatora MiG
Biblioteki. Wyrazem wdzięczności za interesujący wykład był symboliczny bukiet niebiesko-białych róż.
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EDUKACJA / Pietrowice / Zespół Szkół

IX Wojewódzki Konkurs Poezji i Pieśni
św. Jana Pawła II
Po raz kolejny w Zespole Szkół w Pietrowicach spotkali się młodzi interpretatorzy poezji z całej Polski

K

onkurs Poezji i Pieśni św. Jana
Pawła II jest bardzo ważnym
w ydarzeniem dla Zespołu
Szkół w Pietrowicach. Niezwykła postać Wielkiego Papieża Polaka niezmiennie inspiruje do sięgania
po jego lub inne dzieła o charakterze
religijnym.
Patronat honorowy nad imprezą
sprawowali Kardynał Stanisław Dziwisz,
Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Opolski Kurator Oświaty
Michał Siek.
Organizatorami byli: Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Pietrowicach i Miejski
Ośrodek Kultury w Głubczycach. Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach:
recytacja i poezja śpiewana i przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
W tym roku przesłuchania konkursowe odbyły się 12 maja w Miejskim
Ośrodku Kultury, a 13 maja miała miejsce
Gala Finałowa w Zespole Szkół w Pietrowicach. Rozpoczęła się ona uroczystą
mszą świętą w pietrowickim kościele pod
przewodnictwem ks. Krzysztofa Wójtowicza, po której nastąpiły prezentacje
laureatów w murach szkoły.
Jury w składzie Waldemar Lankauf,
Monika Komarnicka i Paweł Maleńczyk
przyznało następujące nagrody.

POEZJA ŚPIEWANA:

RECYTACJA:

Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

I miejsce – Zuzanna Urbanik, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Kędzierzyn-Koźle
II miejsce – Zespół Wokalno-Instrumentalny, Publiczna Szkoła Podstawowa
Tarnów Opolski
III miejsce – Schola Szkolna, Szkoła
Podstawowa Gościęcin
Wyróżnienie – Anna Reinosch, Szkoła
Podstawowa Dobra
Wyróżnienie – Agnieszka Kura, Publiczna Szkoła Podstawowa Żyrowa

I miejsce – Kamila Katolik, Zespół
Szkolno-Przedszkolny Kietrz
II miejsce – Inga Kaśków, Szkoła Podstawowa nr 2 Głubczyce
III miejsce – Martyna Purszke, Zespół
Szkół Lisięcice
III miejsce – Dominika Zagwocka,
Szkoła Podstawowa nr 2 Głubczyce
III miejsce – Julia Pszczolarska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Brzeg
Wyróżnienie – Julia Szymańska, Publiczna Szkoła Podstawowa Łubniany
Szkoły Gimnazjalne
I miejsce – Zuzanna Wieczosek, Publiczne Gimnazjum Branice
II miejsce – Magdalena Wabnic, Zespół Szkół Pietrowice
III miejsce – Michał Kiner, Publiczne
Gimnazjum Baborów
Szkoły Ponadgimnazjalne
III miejsce – Aleksandra Pabian, Zespół Szkół Mechanicznych Głubczyce

Szkoły Gimnazjalne
II miejsce – Katarzyna Kopera, Zespół
Szkół Pietrowice
II miejsce – Paulina Węgrzyn, Zespół
Szkół Pietrowice

Szkoły Ponadgimnazjalne
II miejsce – Maciej Albert, Zespół
Szkół Mechanicznych Głubczyce
III miejsce – Aleksandra Pabian, Zespół Szkół Mechanicznych Głubczyce
Wyróżnienie – Kamil Kazimierczak,
Zespół Szkół Mechanicznych Głubczyce

EDUKACJA / Głubczyce / Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Konkurs był współﬁnansowany
ze środków Powiatu
Głubczyckiego.

Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka
Ważniejsze wydarzenia z miesięcy maj-czerwiec 2017

Joanna Tokarczyk
Wychowawca – Koordynator

W

ychowankowie Centrum
Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach
dnia 14.05.2017 r. przystąpili do I Komunii Świętej w Głubczycach.
Dzieci przygotowywały się do tego
wydarzenia cały rok. Był to ważny i wyjątkowy dzień zarówno dla przystępujących do I Komunii Świętej, jak i dla rodzin
wychowanków. Po Mszy Świętej dzieci
wraz z rodzicami oraz z najbliższą rodziną uczestniczyli we wspólnym przyjęciu
komunijnym. Dla podkreślenia ważności
wydarzenia dzieci zostały obdarowywane przez najbliższych oraz Pracowników
Placówki podarunkami.
1 czerwca był dniem szczególnym
dla wszystkich wychowanków. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowane zostały
na świeżym powietrzu gry i zabawy dla
najmłodszym, rozgrywki sportowe dla
starszych wychowanków. Dzieci miło
spędziły czas ciesząc się z otrzymanych
podarunków. Dzięki pięknej pogodzie
dzieci mogły cieszyć z zaplanowanych

atrakcji na świeżym powietrzu, wspólnym pieczeniu kiełbasek. Jak co roku nie
zapomnieli o nas przyjaciele z Zespołu
Szkół z Włodzienina, obdarowując dzieci
prezentami.
3 czerwca był dniem pełnym wrażeń.
Nasze pociechy zostały zaproszone przez
Służby Mundurowe z terenu Głubczyc na
obchody Dnia Dziecka w lesie Marysieńka. Program zabaw i atrakcji był bardzo
bogaty. Organizatorzy zapewnili liczne
konkursy strzeleckie z karabinów i pistoletów pneumatycznych, malowanie
twarzy, zjeżdżanie z dmuchanego zamku. Na poczet wspólnej zabawy znalazło
się wielu sponsorów i darczyńców, dzięki którym dzieciaki w tym dniu otrzymały upominki, można było skorzystać
z ciepłych posiłków. Wszyscy uczestnicy
mogli skorzystać z bogatego programu
rozrywki i zabaw podczas pięciogodzinnej imprezy.
Dnia 11.06.2016 r. dzieci wzięły udział
w X edycji „Zbieramy krew dla Polski”.
W tym dniu dzieciom zapewniono wiele atrakcji, pokazów i konkursów. Był
to dzień pełen wrażeń. Zmęczeni, ale
szczęśliwi, naładowani pozytywną energią powróciliśmy do Placówki.
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EDUKACJA / Niemcy /
Rockenhausen

Kordian
Kobylnik
mistrzem
Polski!

Wizyta
II miejsce
w Rockenhau- w konkursie
sen
o Kresach
Wschodnich
Wymiana młodzieżowa PL-DE

Repetytorium
z chemii na
Uniwersytecie
Opolskim

Redakcja ZSO

Marcela Ciołko, Ia

Alicja Marczakiewicz kl 3c

U

W

Rośnie nowy mistrz w badmintonie

czeń klasy I d ZSO w Głubczycach, Kordian Kobylnik,
jest bardzo utalentowanym
zawodnikiem LKS „Technik”
i wielokrotnym medalistą Mistrzostw
Polski w badmintonie w kategorii juniorów młodszych.
Kordian wygrał również niejeden
prestiżowy turniej i jest uczestnikiem
zgrupowań Polskiej Kadry Narodowej.
Do licznych jego osiągnięć można także dodać ostatnio wywalczone zwycięstwo w XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w Sportach Halowych, która
odbyła się w dniach 26-28 maja 2017 r.
w Babimoście na ziemi lubuskiej.
Kordian tam zwyciężył i otrzymał
złoty medal oraz tytuł Mistrza Polski
w grze pojedynczej. Trenerami młodego
zawodnika są: Bożena Haracz i Przemysław Krawiec.
Gratulujemy naszemu uczniowi i życzymy mu kolejnych, wielkich sukcesów.

EDUKACJA / Opole /
Liceum Ogólnokształcące

//

Sukces ucznia LO w Opolu

dniach 8-12 maja 2017 r.
uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
w Głubczycach po raz kolejny wzięli udział w projekcie międzynarodowym w ramach polsko-niemieckiej
współpracy.
Projekt ten odbywał się pod hasłem
„Reformacja” i był realizowany w Rockenhausen i okolicy. Celem wyjazdu była
integracja młodzieży i nauczycieli oraz
poznanie ruchu religijno-politycznospołecznego zapoczątkowanego przez
Marcina Lutra w XVI w., mającego na
celu odnowę chrześcijaństwa. Podczas
pobytu odwiedziliśmy „Nanstein Castle”
znajdujący się w Landstuhl i Bad Munster am Stein-Ebernburg znajdujący się
w Rhineland-Palatinate. Oba te zamki
położone są w pięknych górzystych terenach. Uczniowie naszej szkoły przygotowali i przedstawili niemieckim kolegom
prezentację, która dotyczyła reformacji
w Polsce.
Spędzaliśmy wszyscy razem dużo
czasu wolnego i poznawaliśmy się coraz
bliżej. Przełamywaliśmy bariery językowe, poznawaliśmy tamtejsze zwyczaje
i dobrze się bawiliśmy. Taka wymiana
bardzo nas wszystkich ze sobą zintegrowała i już nie możemy się doczekać, gdy
grupa niemiecka odwiedzi nas w Głubczycach w lutym 2018r.

Red. ZSO

I

I miejsce naszych licealistów w VII
Wojewódzkim Konkursie Wiedzy
o Kresach Wschodnich
Dnia 26 maja 2017 r., w sali im.
Karola Musioła w ratuszu opolskim,
odbyła się uroczystość rozdania nagród w VII Konkursie Wiedzy o Kresach
Wschodnich II RP, zorganizowanym
przez Kuratorium Oświaty w Opolu.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych, jako jedyni zostali nagrodzeni
uczniowie z głubczyckiego liceum, którzy zajęli ex aequo II miejsce (miejsca
pierwszego i trzeciego w tej kategorii nie
przyznano). Uczniami tymi są: Bartosz
Bednarski z kl. I b (nauczyciel – opiekun
mgr Katarzyna Jasińska - Kaliwoda) oraz
Anna Hamerla i Natalia Kozłowska z kl.
II b (opiekun dr Katarzyna Maler).
Bardzo się cieszymy z tego sukcesu
i serdecznie gratulujemy laureatom!
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Podnoszenie wiedzy uczniów LO
we współpracy z UO

Od października 2016 do kwietnia 2017
roku grupa uczniów z naszej szkoły miała możliwość uczestniczenia w zajęciach
- Repetytorium z chemii organizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu
Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo
Chemiczne Oddział w Opolu.
Uczestnicy zajęć to: Anna Chawa,
Magdalena Rydzak, Karolina Górka,
Alicja Marczakiewicz i Dominika Kłak
z klasy 3c oraz Natalia Zdeb i Bartosz
Trynda z klasy 2a. Zajęcia odbywały się
co 2 tygodnie w soboty w godzinach od
9 do 13. Pierwszą częścią był wykład
z danego działu, następnie rozwiązywaliśmy zadania maturalne, po czym
uczestniczyliśmy w zajęciach laboratoryjnych i wykonywaliśmy samodzielnie
doświadczenia pod okiem profesorów
Uniwersytetu Opolskiego, którzy byli
bardzo otwarci i pomocni. Zdobyliśmy
umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i dowiedzieliśmy
się wielu ważnych oraz ciekawych informacji potrzebnych do egzaminu maturalnego z chemii. Wymagało to od nas
dużego zaangażowania i samodyscypliny, jednak było warto.
Dnia 01.04.2017r. napisaliśmy próbną
maturę i odbyło się zakończenie, podczas
którego otrzymaliśmy certyﬁkaty. Polecamy tę inicjatywę wszystkim, którzy
chcieliby utrwalić i usystematyzować
wiedzę z zakresu rozszerzonej chemii.
Dodatkowo można spotkać rówieśników
o podobnych zainteresowaniach i nawiązywać nowe znajomości. Zachęcamy
do udziału i cieszymy się, że mogliśmy
reprezentować naszą szkołę na Uniwersytecie Opolskim.
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Rzecz o ZSM

Aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna

Maria Farasiewicz
O głubczyckim MECHANIKU można by pisać wiele. W tych rozważaniach
postaramy się więc ująć najważniejsze
aspekty funkcjonowania placówki, mającej już swą 48-letnią historię. Lecz nie
o historii będzie tu mowa, ale o tym, co
tu i teraz. A dzieje się, dzieje!
Trzeba przyznać, że Zespół Szkół
Mechanicznych to szkoła przyjazna tak
uczniom jak i rodzicom. Dobrze zarządzana, z życzliwą, pełną empatii i zrozumienia kadrą pedagogiczną, cieszy
się dobrą opinią w środowisku. Zresztą
niegasnące zainteresowanie kierunkami jej kształcenia jest też tego dobrym
przykładem.
Mamy tu bowiem technika (ekonomiczne, informatyczne, mechaniczne,
elektryczne, logistyczne, OZE) liceum
mundurowe oraz zasadniczą szkołę zawodową. Kształcimy fachowców w różnych dziedzinach. Wszak rynek potrzebuje rąk do pracy! Od lat wychodzimy
naprzeciw oczekiwaniom społecznym.
Poziom kształcenia także napawa
dumą! Możemy poszczycić się wysoką
zdawalnością egzaminów potwierdzających kwaliﬁkacje zawodowe, a i matura
wychodzi nieźle.
Nie należy przy tym zapominać, że
jesteśmy przede wszystkim szkołą zawodową, zatem egzaminy kwaliﬁ kacyjne są szalenie ważne. Odpowiednio
wyposażone pracownie specjalistyczne
niewątpliwie sprzyjają właściwemu procesowi dydaktycznemu. Elektryczna, informatyczna, mechaniczna i oczywiście
stacja diagnostyczna są tego dowodem.
Z tą ostatnią wiąże się właściwe funkcjonowanie warsztatów szkolnych ze świetną kadrą diagnostów i instruktorów. Tam
młodzież uczy się fachu. Mechanik aż
tętni życiem!
Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
pozwala rozwijać pasje i zainteresowania. Mówimy tu o zajęciach przedmiotowych, sportowych, fakultetach
uzupełniających, działalności teatru
TRADYCJA. Istnieje też zespół zwany
„Redakcją ZSM”. A’propos TRADYCJI.
W szkole technicznej od szeregu lat
unosi się duch humanistyczny. Młodzież
ma tu możliwość rozwoju artystycznego w dziedzinie aktorstwa, recytacji
jak i śpiewu. Mało tego! Młodzi artyści
zdobywają sukcesy w tych dziedzinach.
Jest ich bez liku! W tym najwięcej szczebla wojewódzkiego, a także centralnego. Warto przytoczyć chociażby słynne
HERODY w Lewinie Brzeskim.
Zbieranie laurów w olimpiadach
przedmiotowych też nie jest nam obce.
Turnieje matematyczne, ﬁzyczne, motoryzacyjne, ekonomiczne, literackie etc,
etc. A o sportowych można by napisać
książkę! Tak więc jest się czym pochwalić!
Warto podkreślić, że nasi uczniowie
od lat biorą udział w wielu projektach
unijnych. Obecnie realizujemy drugą
edycję projektu „Opolskie Szkolnictwo
Zawodowe bliżej rynku pracy II”, w efekcie którego otrzymaliśmy kolejne spe-

cjalistyczne pracownie: informatyczną
i logistyczną. To cieszy!
Jesteśmy widoczni w lokalnym środowisku. Stanowimy jego integralną część.
Wszędzie nas pełno! Współpracujemy ze
strukturami samorządowymi (Urzędem
Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miejskim), Miejskim
Ośrodkiem Kultury, Franciszkańskim
Ośrodkiem Pomocy Dzieciom, Komendą Hufca ZHP, Stowarzyszeniem TACY
SAMI, Głubczyckim Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Płd. – Wsch. II
RP, Klubem Honorowych Dawców Krwi
PCK, Głubczycką Radą Seniorów, szkołami ponadgimnazjalnymi, PSM I stopnia
i innymi placówkami.
Trzeba przyznać, że nasi młodzi
przyjaciele niemal każdego dnia uczą się
wrażliwości, zrozumienia i otwartości
na potrzeby innych, zwłaszcza chorych
i cierpiących. Ich zaangażowanie w działalność charytatywną i wolontaryjną zasługuje na uznanie. Przywołajmy tu chociażby liczne koncerty charytatywne
OTWARTE SERCA z okazji 1.Dnia Wiosny,
program integracyjny BEZ BARIER, „Gorączkę złota” PCK, „Górę grosza”, „Pakę
dla zwierzaka”, zbiórki koleżeńskie dla
ubogich i inne.
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie
ich młodzieży chowanie” – powie XVI
– wieczny pisarz polityczny – A.F. Modrzewski w swym traktacie „O poprawie
Rzeczypospolitej” (księga „O szkole”).
Tymczasem udział naszych uczniów
w akcji „Młoda krew ratuje życie” to już
niejako norma. Od sześciu bowiem lat,
wiosną i jesienią, świetlica szkoły zamienia się w swoiste ambulatorium. Oddawanie krwi, a tym samym ratowanie
innym zdrowia i życia, jest tu oczywistością.
O autorskich projektach, które na bieżąco realizujemy, nie będziemy się rozwodzić. To temat na oddzielny rozdział.
Jakże żywe w murach ZSM są tradycje
patriotyczne! Młodzi ludzie chętnie biorą
udział w akademiach okolicznościowych
tak szkoły jak i lokalnego środowiska.
Mundurówki częstokroć pełnią wartę
podczas uroczystych Mszy Św. za Ojczyznę, pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego
czy Sybiraków. To także osobny temat…
A o uczestnictwie naszego teatru
TRADYCJA w życiu kulturalnym miasta, powiatu i województwa można by
pisać bez końca. Spektakle, programy,
koncerty w MOK-u,w kościele o.o Franciszkanów, pod Ratuszem Miejskim,
w kościołach dekanatu głubczyckiego,
to tylko niewielki wycinek szerokiej
działalności TRADYCJI.
W lokalnych i wojewódzkich mediach
głośno o MECHANIKU. TV Pogranicze, lokalna prasa( Rzecz Powiatowa, Głos Głubczyc), portal twojeglubczyce.pl na bieżąco śledzą barwne życie ZSM. A i w Radio
Opole oraz NTO też można o nas usłyszeć!
Istniejemy na łamach „Kalendarzy Głubczyckich” i innych publikacji. To cieszy!
Można by rzec, że tworzymy historię
naszego regionu, zapisując kolejne karty
księgi edukacyjnej, kulturalnej, sportowej
i społecznej Opolszczyzny.

Śledzimy także losy
s woic h a b s ol we nt ó w.
Wielu z nich osiągnęło
życiowy sukces. Są szanowanymi obywatelami
i pełnią wiele znaczących
funkcji społeczno-politycznych. Wśród nich są
naukowcy, inżynierowie,
osoby duchowne, nauczyciele, prawnicy, ekonomiści, zawodowi artyści, itd.
Ale i zwykli ludzie, którzy
dobrze wykonują swoją
pracę. Fachowcy w swej
dziedzinie. Jesteśmy z nich
dumni!
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Dzień otwarty w ZSM
Relacja z wydarzenia

Maria Farasiewicz

O

j d z i a ł o s i ę,
działo tego dnia
w głubczyckim
M E C H A N I K U.
Mowa tu o 17. maja, czyli
tzw. Dniu Otwartym.
Oto rzesze gimnazjalistów przekroczyły próg
Zespołu szkół Mechanicznych, by zgłębić ofertę
edukacyjną i pozalekcyjną
tej placówki, a przy tym
bliżej ją poznać. A trzeba
przyznać, że wiele ma do
zaoferowania ten „stary”, poczciwy MECHANIK. A’propos, ma już swą
48-letnią, bogatą i barwną historię.
Wr ac ając do D n i a
Otwartego. Wiele atrakcji i niespodzianek czeka na gości!. Już w progu
szkoły ciepłe przywitanie
przez Samorząd Uczniowski i jego opiekunkę. Następnie przejście do auli
(świetlicy),a tu przyjazna
pogadanka dyrekcji i wokalno-recytatorska reklama ZSM w wykonaniu
młodych artystów teatru
TRADYCJA. Jeszcze tylko
prelekcje przedstawicieli Firmy GALMET oraz
transportowo-logistycznej FEDOROWICZ i… jakże ciekawy ﬁlm o szkole
autorstwa tegorocznych
maturz ystów: Kacpra
Dąbrowy i Michała Rychlika. Ciekawe wywiady
z absolwentami, byłymi

i obecnymi nauczycielami, ludźmi, którzy odnieśli życiow y sukces,
etc. (ﬁ lmik dostępny na
youtube). Potem zwiedzanie głównego budynku,
jego pracowni, Szkolnego
Muzeum Regionalnego,
itd. Po drodze ciekawa
ekspozycja trofeów artystycznych i sportowych.
Na II piętrze niezła
zabawa w foto-budkę
z gadżetami. Nietypowe
zdjęcia szybko traﬁą na
facebooka. Tematyczne
hasła, girlandy z napisami
zachęcającymi do edukacji
w ZSM, przekrój zawodów
i… MECHANIK przyozdobiony niczym dom weselny. Jest baśniowo i kolorowo…
Pora wyjść na podwórze i przyszkolny plac,
gdzie czekają kolejne
atrakcje. Stoiska wspomnianych wyżej ﬁrm, wóz
strażacki ciężarówka…
Przed internatem grill
i kawiarenka z domowym
ciastem. Króluje wuzetka
z napisem „ZSM”. W kociołku staropolski żurek kusi zapachem. Jest
w czym wybierać!.
Festynowo-piknikowy charakter „Otwartych
Drzwi” zaskakuje licznie
przybyłych. Wśród nich
radny Sejmiku Wojewódzkiego – Zbigniew Ziółko,
starosta głubczycki – Józef Kozina, kierownik wydziału oświaty i zdrowia

Rzecz Powiatowa - info lipiec 2017 / www.powiatglubczycki.pl

Starostwa Powiatowego
- Tomasz Seń, lokalne
media absolwenci i inni.
Wszędzie ruch!.
Z r yk iem silników
wjeżdżają motocykliści,
miłośnicy maszyn w stylu
„Harley”. Na ich czele Marian Pospiszel – właściciel
TV Pogranicze. Pojazdy
robią piorunujące wrażenie. Chętnych do przejażdżki po placu nie brak.
Nieopodal „Mundurówka”
prezentuje musztrę. Maszerują niczym żołnierze.
Raz, dwa, trzy… Gdzieś
dalej, w sadzie, ministrzelnica. Można więc
„pobawić się” wiatrówką.
Czas
odwiedzić
warsztaty szkolne i stację diagnostyczną. Tam
instruktorzy i diagności – pasjonaci pozwolą
„doświadczyć” zawodu.
Można odkręcić i przykręcić to i owo.
Z głośników dobiega rytmiczna muzyka…
Piękne, majowe słońce
dodaje uroku przedsięwzięciu zorganizowanemu z wielkim rozmachem.
Wszyscy są zaangażow ani! D y rekcja, k ierownictwo, nauczyciele,
uczniowie, pracownicy
niedydaktyczni. Wszak
idzie o to, by jak najlepiej
wypaść w oczach gimnazjalistów, którzy wkrótce
dokonają wyboru szkoły.
A może już to zrobili?
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Rowerem do celu

Jadąc rowerem pamiętajmy o tym, że jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego

W

sezonie wiosennym i letnim
rower jest dobrą formą rekreacji a także komunikacji
w mieście. Można dojechać
do pracy, szkoły czy na spotkanie ze
znajomymi. To również ekologiczny
środek poruszania się po zatłoczonych
miastach, który w przeciwieństwie do
samochodów nie wytwarza szkodliwego
smogu. Pamiętajmy jednak o tym, aby
jeździć ostrożnie i wzajemnie szanować
się na drodze.
Ruszając w drogę pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie. Rower musi być
przede wszystkim sprawny – dobre
hamulce, oświetlenie, właściwe ciśnienie w kołach to podstawa. Pamiętajmy
o kasku, a po zmroku o elementach odblaskowych. Aby ten sezon rowerowy
był dla nas bezpieczny, zastosujmy się
do kilku zasad:
1. poruszajmy się po jezdni a w miejscach wyznaczonych korzystajmy ze

ścieżek dla rowerzystów;
2. przez przejście dla pieszych przejeżdżamy tylko i wyłącznie wtedy kiedy
jest wyznaczony do tego pas; kiedy nie
ma takiego rozwiązania rower musimy
przeprowadzić;
3. włączając się do ruchu zachowajmy
ostrożność – w szczególności wyjeżdżając z posesji; kierownicę trzymajmy oburącz – wtedy mamy największą
sprawność i najlepiej panujemy nad swoim rowerem;
4. dla własnego bezpieczeństwa nie
korzystajmy z telefonu komórkowego
podczas jazdy – on nas rozprasza i powoduje, że odwracamy uwagę od tego co
się dzieje na drodze;
5. poruszajmy się z taką prędkością,
która pozwoli nam na bezpieczną jazdę,
a w razie potrzeby wyhamowanie;
6. korzystajmy z dzwonka, który
pozwoli nam ostrzec osobę idącą bądź
jadącą przed nami.

Najważniejsze na drodze jest zachowanie ostrożności, rozsądek i przestrzeganie przepisów. Gdy będziemy pamiętać
o swoim i innych bezpieczeństwie – na
pewno nasze podróże będą przyjemniejsze.
Będąc w temacie rowerowym przypominamy o możliwości znakowania rowerów na Komendzie Powiatowej Policji
w Głubczycach i w Komisariacie Policji
w Kietrzu. Dzięki nadanym numerom
pojazd można szybko zidentyﬁ kować
i ustalić dane właściciela. Wdrożenie rejestru przedmiotów oznakowanych ma
na celu ograniczenie kradzieży jednośladów. Znakowanie odbywa się zgodnie
z graﬁkiem.
Procedura znakowania polega na
wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu „engrawer” indywidualnego
oznaczenia. Jednoślad jest następnie
rejestrowany w policyjnym systemie elektronicznym rejestrze przedmiotów

oznakowanych. Dzięki temu systemowi
każdy rower będzie miał indywidualny numerem, po którym będzie można ustalić dane właściciela. Rejestracja
w komputerowej bazie danych odbywa
się na podstawie dokumentu tożsamości właściciela (tylko osoba pełnoletnia).
Osoby niepełnoletnie mogą oznakować
swój rower w obecności jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

TERMINY ZNAKOWANIA
ROWERÓW:
- w Komendzie Powiatowej Policji
w Głubczycach przy ul. Chrobrego 6,
w każdą środę nieparzystego tygodnia
w godzinach 14.00-16.00.
- w Komisariacie Policji w Kietrzu
przy ul. Okrzei 5, w każdą środę parzystego tygodnia w godzinach 14.00-16.00.

EDUKACJA / Głubczyce / Liceum Ogólnokształcące

Licealia 2017
Święto młodzieży licealnej - relacja

Redakcja ZSO

T

egoroczny XIV Festiwal Młodości – „Licealia”, odbył się
w Święto Konstytucji 3 maja,
pod patronatem Starosty Powiatu Głubczyckiego, Burmistrza
Głubczyc i przy współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Kultury.
Tym razem tematem przewodnim
były legendy polskie. Uczniowie klas
pierwszych, przebrani m.in. w stroje
góralskie i krakowskie, przemaszerowali w korowodzie (w asyście licealnej
grupy rowerowej) z podwórza liceum na
Rynek, gdzie – tak jak w ubiegłym roku
– rozlokowali się członkowie i sympatycy stowarzyszenia „Tacy Sami”, którzy
sprzedawali ciasto i przetwory domowe,
aby pozyskać środki na pomoc dla dzieci
niepełnosprawnych.
W ramach Kącika edukacyjnego, nauczycielki ﬁzyki i chemii wraz ze swoimi
podopiecznymi wykonywały doświadczenia naukowe. Nie zabrakło pokazów
ratownictwa medycznego.
Po powitaniu gości przez dyrektora
ZSO Tadeusza Eckerta, w sali Pod Aniołem wystąpił gościnnie Big Band Ogniska
Muzycznego PSM w Głubczycach, pod
kierunkiem absolwenta naszej szkoły,
mgr. Leszka Kościółka. Widzowie mieli również okazję obejrzeć mistrzowski
pokaz salsy w wykonaniu podopiecznych
szkoły tańca Tomasza Nawrockiego, Natalii Kawy z klasy II c i Michała Wysockiego z I b.
Następnie wszyscy przenieśli się na
Rynek, gdzie cztery klasy pierwsze za-

prezentowały swoje pokazy happeningowe, związane z legendami polskimi.
W ten szczególny dla Polaków dzień, nie
zabrakło odtańczonego przez młodzież
poloneza. Festiwal Młodości zakończył
występ licealnego zespołu rockowego
„Sound Wave”, który tworzą: Mateusz

Atłachowicz z I c – wokal, Piotr Szmit
z I c – gitara, Daniel Stawarz z Gimnazjum nr 1 – gitara, Krzysztof Fuhs
z I a – akordeon i Antoni Wołoszyn, również z I a – perkusja. Chłopcy wykonali
utwory zespołów: ACDC, IRA i Wilki.
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Przypomnijmy, „Licealia” to sposób
prezentowania dorobku szkoły oraz talentów artystycznych młodzieży szkolnej, powiązany z radosną zabawą i działalnością charytatywną na rzecz osób
niepełnosprawnych.
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© fot. Archiwum prywatne
B. Pospiszyla

Kazachska
opowieść
Podróż, sport i historia

Benedykt Pospiszyl
W dniach 3-5 maja 2017 roku zrealizowałem planowaną od wielu lat sentymentalną podróż do Kazachstanu. Złożone losy polskich rodzin w okresie II wojny św.,
w tym w szczególności deportacje Polaków w głąb Rosji Radzieckiej, interesowały
mnie od dawna jako historyka oraz ze względów osobistych. Moja rodzina ze strony
matki została wywieziona na Sybir pierwszą masową deportacją ze wschodnich
rejonów Polski 10 lutego 1940 roku. Zostali deportowani tylko za to, że byli Polakami.
W trzaskającym mrozie, mając 15 minut na spakowanie się, pod eskortą rosyjskich
żołnierzy zostali oni przewiezieni z miejscowości Przystawałki koło Buska do
pobliskiej stacji kolejowej w Krasnym. W bydlęcych wagonach, po 2 tygodniach
gehenny pociąg dotarł do republiki Komi. Ze stacji kolejowej w Muraszi do miejsca
zakwaterowania w syberyjskiej tajdze skazańcy marszem pokonali przeszło 100
km. Po półtorarocznej katorżniczej pracy przy wyrębie drzew, Polacy w ramach
umowy Majski - Sikorski uzyskali możliwość przemieszczania się po terytorium
ZSRR. Kto mógł udawał się do południowych republik radzieckich, gdzie formowała
się polska armia Andersa. Niektórzy pozostali na tej nieludzkiej ziemi na zawsze.
Tam pochowana została moja babka, która zmarła z głodu.
Z całego Związku Radzieckiego do Kazachstanu, Kirgistanu
i Tadżykistanu przybywali wycieńczeni sybiracy. Wstępowali do
armii polskiej. Wielu zmarło w wojskowych lazaretach w wyniku
skrajnego wyczerpania organizmu po pobycie w syberyjskich
łagrach. Wielu wraz z rodzinami opuściło Rosję Radziecką. Nie
wszystkim jednak udało się wyjść z Armią Andersa. Pozostali
Polacy zostali rozlokowani na bezkresnych stepach Kazachstanu.
Dołączyli do Polaków deportowanych przez Stalina do Kazachstanu w 1936 roku, po likwidacji autonomicznego polskiego
obwodu na Żytomierszczyźnie oraz do zesłańców z drugiej fali
deportacji Polaków z kresów wschodnich w kwietniu 1940 roku.
Z mojej rodziny, jeden z braci mamy zaciągnął się do Armii
Andersa, drugi natomiast walczył w I Armii LWP. Każdy z nich
chciał walczyć o wolną, niepodległą Polskę. Pozostała moja
rodzina wraz z innymi Polakami została osiedlona w stepie, u podnóża ośnieżonych
gór w kołchozie Trudawik, na granicy Kazachstanu i Kirgistanu. Tam przebywali do
1946 roku, to jest do chwili wyjazdu do Polski. Do tej właśnie miejscowości chciałem
dotrzeć. Analizując historię Polaków w Kazachstanie ustaliłem na podstawie różnych
źródeł liczbę około 100 tys. deportowanych tam Polaków. Ta liczba zainspirowała mnie
do uczczenia zesłańców w niestandardowy sposób. Chciałem ich pamięci poświęcić
około 100 km biegu w miejscu ich zesłania, tj. w Kazachstanie. Znalazłem informacje
o trzeciej edycji Ultramaratonu Tengri w kazachskim stepie. Jest to jeden z najtrudniejszych azjatyckich ekstremalnych biegów. Dwa koronne biegi odbywają się na
dystansie 70 km i 35 km. Do udziału w planowanym wyjeździe i biegu namówiłem
mojego siostrzeńca Adriana Riedla z Roszkowa (także wnuk zesłańca). Patronat honorowy nad biegiem objęła Ambasada Kazachstanu w Polsce. W prośbie o patronat
wskazałem na przekazy skazańców, którzy niejednokrotnie opowiadali o życzliwości
i pomocy prostych kazachskich ludzi. Naszą inicjatywą zainteresowała się prasa jak
również rozgłośnia Radio Katowice, gdzie w audycji Lwowska Fala wyemitowany został
wywiad na temat naszej eskapady. Razem z Adrianem zamówiliśmy tablicę pamiątkową z wygrawerowanym napisem „Polskim zesłańcom deportowanym w okresie II
wojny św. w głąb ZSRR. Rodacy, maj 2017”. Tablica została poświęcona podczas mszy
św. przez proboszcza paraﬁi WNMP w Branicach ks. Jarosława Dąbrowskiego.

Wylecieliśmy do Kazachstanu 3 maja 2017 roku z lotniska Okęcie w Warszawie.
Przesiadka miała nastąpić w Mińsku. W samolocie siedzieliśmy razem z reprezentacją Polski w piłce ręcznej, która leciała na turniej do Mińska. W miłej atmosferze
rozmawiając o sporcie opowiedziałem im o naszym planowanym Ultramaratonie,
co wzbudziło ich zainteresowanie. Nie mogąc wykonać w samolocie pamiątkowego
zdjęcia, wszyscy zawodnicy z trenerem i ekipą techniczną podpisali się nam na
odwrocie widokówki linii lotniczej Belavia. Mamy więc wspaniałą pamiątkę, którą
prawdopodobnie oddamy na którąś z charytatywnych licytacji. Po 6 godzinach lotu
wylądowaliśmy w Ałmaty. Po zakwaterowaniu w hotelu i krótkim odpoczynku
udaliśmy się do miasta szukając możliwości transportu do miejsca zsyłki mojej
mamy, oddalonej od Ałmaty około 270 km. Na drugi dzień rano marszutką (małe
prywatne busy) wyruszyliśmy w kierunku stolicy Kirgizji Biszkeku. Okazało się, że
po szybkiej 3 godzinnej jeździe znaleźliśmy się na granicy kazachsko-kirgiskiej.
Wysiedliśmy na ogrodzonym terenie, z wąskimi otoczonymi drutem kolczastym
przejściami do punktu odpraw. Mieliśmy wysiąść przed przejściem, ale o tym nie
wiedzieliśmy. Na granicy obowiązywał mały ruch graniczny. Wschodnim zwyczajem, po odpowiednim „załatwieniu” przekroczenia granicy z pogranicznikami
wsiedliśmy do naszej marszutki i po pół godzinie byliśmy
w stolicy Kirgizji Biszkeku. Trzy godziny zwiedzaliśmy Biszkek, w którym podczas wojny był jeden z punktów zbornych
Armii Andersa. Potem wróciliśmy do Kazachstanu, do przygranicznego powiatowego miasta Kordaj. Wynajęliśmy taksówkę i wyjechaliśmy w stronę miejscowości Trudawik (45
km od Kordaju). Po 20 km drogę zagrodził nam szlaban wojsk
pogranicza. Kazachski oﬁcer poinformował nas, że dalej nie
pojedziemy bo jesteśmy w streﬁe nadgranicznej i musimy
mieć specjalne przepustki. 25 km od celu i nie mogliśmy być
w miejscu zsyłki naszej rodziny! Nie pomogły pokazywane
zdjęcia naszej rodziny z okresu wojny z tego terenu uwiarygodniające nasz przyjazd, ani pismo Ambasady Kazachskiej.
Jedynym władnym w podjęciu decyzji o umożliwieniu nam
wjazdu w strefę nadgraniczną był komendant jednostki pograniczników. Wróciliśmy z powrotem do Kordaja, do koszar pograniczników. Wartownik poinformował nas, że w dniu dzisiejszym odbywa się uroczysta akademia
związana z obchodami Dnia Zwycięstwa i uczestniczą w niej wszyscy oﬁcerowie.
Czekaliśmy na nich 1.5 godziny rozmawiając z szeregowymi żołnierzami, nawiasem
mówiąc bardzo przychylnie do nas nastawionymi i zainteresowanymi opowieściami
o Polsce. Po zakończeniu akademii podszedł do nas jeden z oﬁcerów i polecił udać
się do urzędu paszportowego. Tam urzędniczka poinformowała nas, że aby otrzymać przepustkę potrzebujemy zaproszenia od mieszkańca strefy nadgranicznej
i następnie po skanowaniu naszych paszportów czeka się 2 tygodnie na rozpatrzenie wniosku. Wróciliśmy pod koszary. Następny oﬁcer wysłał nas do komisariatu
milicji. Tam również nie uzyskaliśmy żadnej pomocy. Ponownie wróciliśmy pod
jednostkę. Z uporem czkaliśmy na komendanta. Po jakimś czasie podeszła do nas
grupa mężczyzn, którym żołnierze oddali honory. Wśród nich był komendant. Po
przedstawieniu się i wyłuszczeniu celu naszej podróży, powołując się na opowieści
o pomocy Kazachów deportowanym Polakom w okresie ich pobytu w Kazachstanie
komendant polecił spisać nasze personalia i przedzwonić na drogową placówkę pograniczników zezwalając na krótki nasz pobyt w miejscowości Trudawik. Z radością
podziękowaliśmy kazachskim oﬁcerom, życząc im wszystkiego najlepszego z okazji
ich święta. Z powrotem jechaliśmy do Trudawika. O nawierzchni drogi nie wspomnę.
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Oﬁcer na punkcie kontrolnym zmuszony
nas przepuścić raczej nie był do nas entuzjastycznie nastawiony. Rejon do którego przybyliśmy zamieszkują Dunganie,
potomkowie chińskiego ludu osiedlonego
w tym rejonie w XIX wieku. W miejscu,
gdzie przebywała moja rodzina (w czasie wojny były tam tylko zabudowania
gospodarcze i 2 wiaty przerobione na
mieszkania) istnieje teraz duża wieś zamieszkała przez wspomnianych Dunganów. Po wyjeździe Polaków zamieszkali
tam Niemcy i następnie po ich wyjeździe
pod koniec lat siedemdziesiątych wieś
zasiedlili Dunganie. Żadnych śladów Polaków nie znaleźliśmy. Na miejscowym
cmentarzu znaleźliśmy tylko rosyjskie
i niemieckie groby. W nocy wróciliśmy
do hotelu w Ałmaty.
Następnego dnia 5 maja spod hotelu
Astana, gdzie była zbiórka maratończyków zostaliśmy przetransportowani
autobusami w głąb stepu. Tam nad brzegiem rzeki Ili znajdowało się miejsce biegu ultramaratońskiego.
Spaliśmy w namiotach
rozstawionych przez
organizatorów. Wieczorem nastąpiła impreza integracyjna. Na
Ultramaraton przybyli zawodnicy z całego
świata. Atmosfera była
wspaniała. Przy ognisku i padającym ulewnym deszczu kazachscy szamani odprawiali rytualne modły
w intencji biegaczy. Było to wspaniałe
widowisko. Następnego dnia o godz. 6
rano nastąpił start do biegu na 35 i 70
km. W strugach ciągle padającego deszczu ruszyliśmy w pobliskie góry. Małe
cieki wodne przekształciły się w rwące
strumienie, w których brnęli uczestnicy.
Błoto i ostre krzewy nie ułatwiały biegu. Złe oznaczenie trasy spowodowało,
że pobiegłem 2 km dalej i musiałem się
wrócić. Po wbiegnięciu na step przez
20 km można było w miarę swobodnie
biec. Po 35 km zawodnicy z tego dystansu
ukończyli bieg. Pozostałych około 100
zawodników ruszyło w dalszą trasę.
W miasteczku namiotowym zmieniliśmy
przemoczony strój, ponieważ przestało padać i zaczęło mocno przygrzewać.
Temperatura wzrosła do 35-40 stopni.
Drugi etap biegu był trudniejszy. Strome
górskie podbiegi (łącznie przewyższenie

wynosiło 1450 m) stanowiły nie lada wezwanie. Potem wbiegliśmy na step. Przez
22 km przed oczami miałem tylko trawy
i żółwie stepowe. W oddali jurty i Kazachowie na koniach pilnujący pasących
się stad. Jeden z nich podjechał do mnie
i z bukłaku schłodził mi głowę, za co
serdecznie mu podziękowałem. Po stepie
był jeszcze wielki kanion, którego przemierzało się w błocie i wodzie płynącego
potoku ponieważ strome skalne ściany
nie pozwalały na inną drogę. Po nim nastąpiło wbiegnięcie na jeszcze jedną górę
i zbieg do mety. To była prawdziwa radość ukończyć ten morderczy bieg. Trasę
70 km przebiegłem w ciągu 9 godz i 49
minut. Ze stu zawodników bieg ukończyło 61. Ja zająłem 37 miejsce i byłem najstarszym uczestnikiem tego biegu. Mój
siostrzeniec był 56 w klasyﬁkacji biegu
na 35 km. Cel nasz zrealizowaliśmy. Po
biegu zawodnicy z całego świata przy
biesiadzie dzielili się wrażeniami z tej
imprezy i oczywiście umawialiśmy się
na dalsze spotkania na
ekstremalnych biegach.
W poniedziałek 8
maja spotkaliśmy się
rano w naszym hotelu z Przewodniczącym
Polonii w Kazachstanie
Aleksandrem Czerwińskim Przeprowadziłem
z nim wywiad. Przekazałem mu również naszą tablicę pamiątkową, którą obiecał umieścić w listopadzie
podczas oﬁcjalnych uroczystości z okazji
Dnia Zmarłych z udziałem biskupów, delegacji z Polski, ambasady Polski oraz
Polaków zamieszkałych w Kazachstanie
na polskim cmentarzu katolickim w Ałmaty. Oleg przekazał nam kilka egzemplarzy czasopism, które wydaje Polonia
w Kazachstanie i prosił o napisanie do
następnego z nich artykułu o naszej
nietypowej wyprawie. Oleg Czerwiński
z zawodu jest dziennikarzem i prywatnie
bardzo ciepłym i otwartym człowiekiem.
Obwożąc nas po Ałmaty opowiadał dużo
interesujących rzeczy o Kazachstanie,
o Polakach tu mieszkających oraz o ciekawostkach turystycznych. Zwiedziliśmy kompleks sportów zimowych, gdzie
w tym roku odbyła się Universjada. Do
Polski wróciliśmy 9 maja, zmęczeni ale
pełni wrażeń i z poczuciem spełnienia
zamierzonego celu.

Już teraz planujemy w przyszłym roku
wyprawę w miejsce zsyłki mojej rodziny w latach 1940-41, w syberyjską tajgę
w Republice Komi. Mamy zaproszenie
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od poznanych biegaczy na ekstremalny
bieg Ural Trail, który usytuowany jest
w niedalekiej odległości od tego miejsca.

16

//

SPORT

lipiec 2017 / www.powiatglubczycki.pl

SPORT / Paryż / Mażoretki

REPREZENTANTKI POWIATU GŁUBCZYCKIEGO PODBIJAJĄ
STOLICĘ FRANCJI
Mistrzynie świata i Europy w Paryżu

B

Podczas swojej osiemnastoletniej
działalności występowały poza granicami naszego kraju aż 23-krotnie. Odwiedziły kilkakrotnie Słowację, Czechy,
Chorwację, Austrię, ale także Niemcy,
Anglię, Węgry, Bułgarię, San Marino oraz
Watykan. Szczególnie wielkim sercem
obdarzyły piękne Włochy, powracając
tam aż 5 razy. W maju spełniło się ich
kolejne marzenie… zatańczyły pod Wieżą
Eifﬂa, Łukiem Tryumfalnym oraz deﬁlowały na słynnej Alei Champs-Élysées.
Życzymy kolejnych sukcesów oraz
wielu przygód.
Dziękujemy za tak wspaniałą i piękną
reprezentację powiatu głubczyckiego!

ranickie Mażoretki „Kaprys”
to utytułowane mistrzynie
Europy i Świata. Na specjalne
zaproszenie F.V.Productions –
Agence Artistique, Danses et Musiques du Monde wyjechał do Paryża, aby
w dzielnicy Vitry Sur Seine poprowadzić
międzynarodową paradę podczas Festiwalu „Les Fêtes du Lilas 2017”.
Mażoretkom towarzyszyła Orkiestra
„Plania” z Raciborza, wspólnie przeszli
taneczną paradą aż 12km! To był nie lada
wyczyn. Zespół godnie reprezentował
nasz powiat oraz kraj.
Warto wspomnieć, iż Branickie Mażoretki „Kaprys” oprócz brania udziału
w mistrzostwach, festiwalach czy ważnych uroczystościach przede wszystkim
zwiedzają Europę.
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