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Najlepsi maturzyści powiatu
głubczyckiego docenieni
Wręczenie nagród dla najlepszych maturzystów
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SAMORZĄD / Powiat / Obiekty sportowe

Poprawa bezpieczeństwa
na obiektach sportowych
Nie tylko sportowa rywalizacja
ale również bezpieczeństwo na obiektach sportowych jest bardzo ważne

W

dniu 06 października 2017 r.
w Starostwie Powiatowym
została podpisana Umowa
w sprawie przekazania dotacji z Budżetu Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Poprawa
bezpieczeństwa na obiektach sportowych” w ramach Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego.
Starosta Głubczycki Józef Kozina podkreślał, że nie tylko sportowa rywalizacja
ale również bezpieczeństwo na obiektach
sportowych jest bardzo ważne, dlate-

Starosta skierował również słowa pogo też był inicjatorem i wnioskodawcą
jednego z projektów w ramach, które- dziękowania do Marszałka Województwa
i Samorządu Wojego zostanie zakupiony sprzęt medyczny,
Marszałek Andrzej Buła nie wództwa Opolskiego za
w tym apteczki, nosze krył zadowolenia z ogromnego pomysł stworzenia Budla wszystkich klubów
zainteresowania i aktywności dżetu Obywatelskiego,
sportowych z powiatu
mieszkańców powiatu w którym to właśnie
głubczyckiego oraz
głubczyckiego podczas I edycji obywatele decydują co
Marszałkowskiego Budżetu chcą zrobić czy też pokilku klubów z gmiObywatelskiego prawić w najbliższym
ny Głogówek. Ponadto
otoczeniu. Właśnie
zostanie przeszkolona
kadra sportowa z zakresu pierwszej po- w tej edycji widać było, że mieszkańcy
powiatu głubczyckiego chcą i potrafią się
mocy przedmedycznej.

””

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

zmobilizować – wiadomo, że im większa aktywność tym lepsza efektywność!
To pokazuje, że trzeci sektor w takich akcjach bardzo dobrze się sprawdza.
Przypomnijmy, że powiat głubczycki
był rekordzistą wśród projektów, które zostały przyjęte do realizacji (aż 3 lokalne
projekty!). Mieszkańcy powiatu wykazali
się ogromna mobilizacją zdobywają w sumie aż 19.834 głosów na zadania przeznaczone do realizacji.
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Zgubiłeś coś? Być może znajdziesz
swoją własność w Starostwie
Powiatowym
Przedmioty należące do różnych osób przechowywane są w biurze
rzeczy znalezionych w Starostwie. To tutaj trafiają niemal wszystkie
zgubione rzeczy na terenie naszego powiatu. Wśród nich są m.in.
rowery, telefony komórkowe, środki pieniężne.
Wykaz rzeczy znalezionych znajduje w Wydziale OgólnoOrganizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Głubczycach i na stronie
internetowej pod adresem
www.powiatglubczycki.pl,
w zakładce biuro rzeczy znalezionych oraz na tablicy informacyjnej.
Biuro rzeczy znalezionych czynne jest w:
poniedziałki w godz. 7:30 – 16:00
wtorki-czwartki w godz. 7:30 – 15:30
piątki 7:30 – 15:00
(Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15,
Wydział Ogólno-Organizacyjny,
II piętro, pokój nr 308)
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W głubczyckim szpitalu działa przychodnia onkologiczna prowadzona przez
doświadczonych chirurgów onkologów z ponad 20-letnim doświadczeniem.
Leczenie skierowane jest do pacjentów chorych na nowotwory piersi, układ pokarmowego,
skóry, tarczycy oraz tkanek miękkich. Poradnia Chirurgii Ogólnej (Poradnia Onkologiczna)
czynna jest w każdy piątek w godzinach 13:00 – 15:00.

Chcesz być na bieżąco,
zeskanuj kod QR
www.powiatglubczycki.
pl/450/866/wiadomosci.html
Informacje z terenu
powiatu głubczyckiego.

www.powiatglubczycki.pl
samorząd | wydarzenia | informacje | region | Głubczyce | Kietrz | Baborów | Branice
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SAMORZĄD / Głubczyce / Starostwo Powiatowe

Czas remontów na drogach powiatowych
dobiega końca

//

Spis tELEFONÓW
Sekretariat
tel. 77 405 36 60

Podsumowanie

R

emonty drogowe w pow ie c ie g ł ub c z yc k im
przewidziane do realizacji w roku 2017 dobiegają końca. We wrześniu został
oddany do użytkowania odcinek
drogi powiatowej prowadzący do
granicy Państwa.
W ramach projektu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1201O
na odcinku od km 17+500 do km
26+560 (skrz. DW419 – Wiechowice gr. państwa) dofinansowanego
z Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019 wyremontowano ponad 9-cio km odcinek drogi
powiatowej. W ramach projektu

udrożniono odwodnienie podłużnego pasa drogowego, wzmocniono
i wyrównano pobocza.
Pow yższe działania przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak
i zmotoryzowanych użytkowników drogi.

Łączny koszt inwestycji
wyniósł 3.858.450,00 zł
Druga inwestycja obejmująca
ul. Żeromskiego i Aleje Lipową
również dobiega końca. W ramach projektu dofinansowanego
z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020 zostały już posadowione
lampy wzdłuż alei spacerowej aż
do skrzyżowania na Lwowiany
i Gadzowice.

””

Została usypana ścieżka
z klinca, po której można
swobodnie spacerować
i biegać

Natomiast na ul. Żeromskiego
została ułożona pierwsza warstwa
asfaltowa oraz kończony jest ciąg
pieszo-jezdny. Zakończenie prac
przewidywane jest w pierwszej
połowie listopada.

Wydział Ogólno - Organizacyjny
tel. 77 405 36 66
Wydział Finansowo - Budżetowy
tel. 77 405 36 73, 77 405 36 74
Wydział Budownictwa i Architektury
tel. 77 405 36 75, 77 405 36 76
Wydział Oświaty i Zdrowia
tel. 77 405 36 78
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 77 405 36 71, 77 405 36 72
Wydział Drogownictwa
tel. 77 405 36 67, 77 405 36 68
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 77 405 36 81
Ewidencja gruntów
tel. 77 405 36 82, 77 405 36 83
Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej
tel. 77 405 36 86, 77 405 36 89
Gospodarka Nieruchomościami
tel. 77 405 36 84
Wydział Powiatowego Biura Promocji
tel. 77 405 36 85, 77 405 36 88

DW419 – Wiechowice

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 77 485 04 93, 77 485 08 87, 77 485 22 75
Biuro Rady Powiatu
tel. 77 405 36 80
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 77 405 36 65
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 77 405 36 69

ul. Żeromskiego

Aleja Lipowa

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

3

4

//

INFO Z POWIATU

listopad 2017 / www.powiatglubczycki.pl

SAMORZĄD / Głubczyce / Egzamin dojrzałości

Najlepsi maturzyści powiatu głubczyckiego docenieni
Wręczenie nagród dla najlepszych maturzystów

T

W gronie najlepszych maturzystów
znaleźli się:

rud włożony w naukę przyniósł
efekty, najlepsi z najlepszych
odebrali nagrody od Starosty
Głubczyckiego.
Matury już dawno za nami, kierunki studiów wybrane, mimo to władze
powiatu głubczyckiego nie zapomniały
o wybitnych absolwentach.
Podczas XXXVI Sesji Rady Powiatu
najlepsi tegoroczni maturzyści otrzymali
nagrody oraz listy gratulacyjne. Starosta
Głubczycki Józef Kozina pogratulował
zdolnym maturzystom oraz życzył dalszych sukcesów na nowej ścieżce kariery,
która niejednokrotnie będzie wymagała
ogromnego wkładu pracy oraz czasu, aby
osiągnąć zamierzone cele.

Absolwenci Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
- Wojciech Bury
- Piotr Pojda
- Aleksandra Wieliczko

Absolwenci Zespołu Szkół
Mechanicznych
- Monika Smosna
- Natalia Komarnicka
- Karolina Kaczmarek

Wręczenie wyróżnień

SAMORZĄD / Głubczyce / Szkolnictwo

SAMORZĄD / Głubczyce / Szkolnictwo

Nauczyciele nagrodzeni

Przedszkolaki w Starostwie

Dzień Edukacji Narodowej w siedzibie Starostwa Powiatowego

Niecodzienna wizyta w siedzibie Starosty

Nauczyciel to ktoś bardzo
wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać
swoją pomysłowość, dobroć
i dociekliwy umysł do wypracowania
rzadkiej umiejętności zachęcania
innych do myślenia, marzenia,
poznawania, próbowania, działania!

iecodzienni goście odwiedzili
Starostwo Powiatowe w Głubczycach – Przedszkolaki
z Przedszkola nr 3 w Głubczycach. Grupę Motylków i Słoneczek
słodkim poczęstunkiem przywitała Wicestarosta Anita Juchno goszcząc ich
w swoim gabinecie.
Każdy z gości otrzymał imienny
identyfikator. Przedszkolaki zwiedziły
Wydział Geodezji i Kartografii, Archiwum, Biuro Rady i salę konferencyjną, na
której odbywają się sesje Rady Powiatu.
Podczas wizyty w Starostwie młodzi
mieszkańcy powiatu głubczyckiego dowiedzieli się czym zajmują się pracownicy poszczególnych wydziałów, jakie

””

B. Conklin

1

4 października jest Świętem
Edukacji Narodowej, z tej okazji
pedagodzy ze szkół i placówek,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Głubczycki, spotkali
się z przedstawicielami władz samorządowych w Starostwie Powiatowym
w Głubczycach.

Była to okazja do wręczenia okolicznościowych dyplomów, kwiatów oraz
nagród za szczególne zaangażowanie
i osiągnięcia w minionym roku szkolnym. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
p. Anna Drzewiecka, p. Iwona Skibińska,
p. Andrzej Jedliński, p. Tomasz Kiszczyk.
Wicestarosta Anita Juchno podziękowała nauczycielom za ich wkład w edukowanie młodych pokoleń i rozwijanie
ich talentów oraz życzyła sukcesów i satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela.

N
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sprawy można załatwiać w urzędzie.
Zwiedzaniu towarzyszyły liczne okrzyki
radości i zachwytu. Dzieci otrzymały
edukacyjną kolorowankę dzięki, której
poznały herb powiatu, w którym mieszkają a później przeprowadziły małe głosowanie w wielkiej sprawie.
Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały drobne upominki,
a w ramach podziękowania za zaproszenie do Starostwa wręczyły Wicestaroście
piękną laurkę.

INFO Z POWIATU
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WYDARZENIA / Powiat / WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny zagra w Głubczycach!
WOŚP dla wyrównania szans w leczeniu noworodków

Komenda Hufca ZHP

W

sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Głubczycach odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań do 26. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Podczas spotkania zostały przedyskutowane kwestie
organizacyjne, przedstawione zasady wolontariatu oraz
kwestowania. W spotkaniu organizacyjnym uczestniczyła Wicestarosta Anita Juchno, Burmistrz Głubczyc
Adam Krupa, Dyrektor SP ZOZ Adam Jakubowski, Komendant ZHP Ryszard Kańtoch oraz wolontariusze.
26. Finał WOŚP odbędzie się 14 stycznia 2018 r.,
a jego celem będzie pozyskanie środków dla oddziałów
neonatologicznych „dla wyrównania szans w leczeniu
noworodków”.
Podczas spotkania Wicestarosta Anita Juchno podziękowała wszystkim wolontariuszom,
którzy włączają się w akcję WOŚP.

””

To co robicie jest wielkie
i piękne. Pomagacie i robicie
to przede wszystkim
bezinteresownie.
A wieczorem podczas
wielkiego finału mimo
zmęczenia, ta radość na
Waszych twarzach jest
niesamowita. W ubiegłym
roku zebraliśmy ponad 52 tys.,
rok wcześniej 41 tys. czyli rok
rocznie mamy większe zbiórki, ale
najważniejsze, że te pieniądze wracają do
szpitala głubczyckiego

23 lata z nami
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działa na
naszym terenie od 23 lat. W ramach grantów z WOŚP
głubczycki szpital pozyskał wiele sprzętu. W roku 2016
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy otrzymał sprzęt o wartości ponad 420 tys. zł, w tym m.in. wagę krzesełkową,
44 łóżka z szafkami przyłóżkowymi, aparat do mierzenia ciśnienia z rejestracją ciągłą do monitorowania stanu zdrowia pacjenta, podnośnik dla pacjentów,
4 wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe,
4 pompy infuzyjne, fotel kąpielowy.

Co otrzymamy

Pomoc dydaktyczna

””

W bieżąc y m rok u
Ponadto na przestrzeni roku
W roku 2016 Zakład
szpital otrzyma przenośny
2014/2015 szkoły na terenie powiatu
Opiekuńczo-Leczniczy
aparat RTG z przeznaczeniem
głubczyckiego otrzymały fantomy
otrzymał sprzęt o wartości
na oddział pediatryczny, 12 łóżek
o wartości ok. 160 tys. zł, celem
ponad 420 tys. zł
(6 dla dzieci małych, 6 dla dzieci
edukacji dla ratowania zdrowia
dużych) oraz dwa fotele dla gości
i życia w ramach programu „Raodwiedzających.
tujemy i Uczymy Ratować”.
Warto wspomnieć, iż od 15 lat WOŚP prowadzi Program Powszechnego Przesiewowego Badania Słuchu Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału
u Noworodków, w ramach którego zostało przebadane w zbliżającym się 26. Finale WOŚP, który
ponad 5.000.000 dzieci! Co stanowi absolutny rekord odbędzie się 14 stycznia 2018 r.
świata. Głubczycki szpital również dysponuje aparatem do badania słuchu, zatem każdy noworodek ma
styczność ze sprzętem podarowanym przez WOŚP oraz
szansę na poprawę jakości życia już od pierwszych
chwil pojawienia się na świecie.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 1a, 48-100 Głubczyce,
tel (77) 485 26 62, e-mail: piw.glubczyce@wiw.opole.pl
www.glubczyce.home.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głubczycach informuje, że Zakład Higieny
Weterynaryjnej w Opolu prowadzi badania kleszczy na obecność krętków borreli.

Istnieje możliwość przekazania takiego materiału dowozem PIW-u
(gdy jest weterynaryjne uzasadnienie transportu). Wyjętego kleszcza należy umieścić
w wilgotnej wacie, ligninie lub chusteczce higienicznej i włożyć do szczelnego
pojemnika – owad nie powinien być wyschnięty.
Koszt badania to 42,00 zł.

Powyższe informacje przekazuje się do wykorzystania w przypadku pozyskania kleszcza,
który nakłuł skórę i mogło dojść do wprowadzenia zarazka.
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EDUKACJA / Głubczyce / LO

Nauka poprzez zabawę w głubczyckim liceum
Wycieczka edukacyjna młodzieży

Jolanta Kruk

W

dniach 21-22 września
uczniowie klas I-III Liceum Ogólnokształcącego
w Głubczycach wzięli udział
w dwudniowej wycieczce, podczas której
mieli okazję przyswajać umiejętności
praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a przy
okazji mogli się świetnie bawić.
Ok. 8:00 po zbiórce na placu ogólniaka wyruszyliśmy do Kolonowskiego –
urokliwego zakątka naszego województwa. Na miejscu zakwaterowaliśmy się
w pensjonacie „Dzika Chata”, po czym
wyruszyliśmy kajakami na podbój Małej Panwi. Jest to rzeka, która nie jest
sztucznie regulowana. W związku z tym
poruszanie się po niej jest dość atrakcyjne, szczególnie dla osób, które po raz
pierwszy pływają kajakiem po rzece pełnej zakoli. Początki dla niektórych były
trudne, ale ostatecznie wszyscy dotarli
do mety. Ze względu na jesienną już pogodę trasa była skrócona.
Po południu uczniowie wzięli udział
w biegu na orientację. Uczestnicy wyruszali w trasę parami, po czym mieli
odszukać na mapie terenu zaznaczone
punkty i „skasować” swoje karty startowe. Oczywiście decydującą rolę tutaj
odgrywał czas pokonania całej trasy.

Grupa uczniów LO

Wieczorem czas w ypełniony był
różnymi atrakcjami, m.in. odbyło się
ognisko integracyjne, dyskoteka. Nie
zabrakło oczywiście strefy SPA z balią
wypełnioną gorącą wodą na świeżym
powietrzu i sauną.
Następnego dnia uczniowie wzięli
udział w najważniejszym punkcie programu, czyli w zabawie terenowej. Polegała ona na tym, że uczestnicy wycieczki podzieleni na grupy uczyli się zasad
pierwszej pomocy w praktyce. Oczywiście nikogo nie okaleczaliśmy specjalnie,
ale charakteryzowaliśmy poszczególne
osoby tak, aby przypadek, który symulowały, wyglądał realistycznie.

EDUKACJA / Głubczyce / PCK

Festyn krwiodawców
Spotkanie integracyjne Honorowych Dawców Krwi

Redakcja ZSM

W

sobotę, 26 sierpnia br.
w świetlicy campingu nad
zalewem w Pietrowicach
odbył się festyn głubczyckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK. Miał on charakter spotkania integracyjnego członków
klubu, Zarządu, ich rodzin oraz sympatyków
idei krwiodawstwa.
Z or g a n i z ow a ny
został przez zarząd klubu na
czele z prezes
Elżbietą Kubal
i wiceprezes Wiolettą Makselan.
Panie te w części oficjalnej spotkania podsumow ał y całok szt ał t
pracy Klubu HDK,
podziękowały
członkom za zaangażowanie oraz
przedstawiły nowych, młodych honorowych dawców

krwi. Nakreśliły także plany na przyszłość, przypominając o przyszłorocznym jubileuszu 50-lecia działalności
klubu.
Wśród zaproszonych na ów festyn
była też Maria Farasiewicz – rzecznik
idei czerwonokrzyskiej, która nie szczędziła ciepłych słów pod adresem głubczyckiego Klubu HDK i jego aktywnej
działalności w środowisku. Podkreśliła,
że oddawanie krwi to swoiste bohaterstwo i szlachetny
gest człowieczeństwa.
Po
części oficjalnej
przyszedł
czas na poczęstunek,
s y mpat yc zne rozmow y
i wesołą zabawę do późnych
godzin nocnych.
Było miło.

szczególne przypadki też były różne.
Czasem reagowali prawidłowo a innym
razem popełniali podstawowe błędy. Tak
czy inaczej zmuszeni byli do działania
pod presją czasu i przy komentarzach
obserwujących kolegów, w stresie, czyli
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Na tym przede wszystkim nam
zależało.
Do domów wróciliśmy po godzinie
15:00 zintegrowani, wypoczęci i mam
nadzieję bogatsi w umiejętności, pewnie
dla większości uczestników niekoniecznie nowe, ale za
to praktyczne.

Przypadki były różne.
Mieliśmy do zaopatrzenia
amputację urazową (odcięty palec), oparzenie
II stopnia, atak epilepsji,
poszkodowanego w wypadku komunikacyjny m, resusc y tację
krążeniowo-oddechową (fantom do
RKO z defibrylatorem treningowym).
Reakcje
uczniów
na po-

EDUKACJA / Głubczyce / ZHP

Dzień Papieski

39. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

dh. Joanna Herbut

W

dniu 16 października 2017 r.
odbył się Apel z okazji 39.
rocznicy wyboru Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową
Uroczystość miała miejsce na Placu
Św. Jana Pawła II, gdzie wartę honorową
pełnili harcerze Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach.
W uroczyst ym
A p e lu u d z i a ł
wzięły władze
samorządowe
powiatu i gminy,
dyrektorzy szkół
i zakładów pracy, zuchy, harcerze, młodzież
niezrzeszona,
instruktorzy Związku
Harcerst wa
Polsk iego,
naucz yciele i mieszkańcy
Głubczyc.
Po Apelu młodzież szkolna oraz drużyna harcerska ze Szkoły w Pietrowicach
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przygotowała montaż słowno-muzyczny,
po którym przed tablicą pamiątkową złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze,
upamiętniając tym samym wybór Polaka na zwierzchnika Stolicy Piotrowej. Na
zakończenie wszyscy razem zaśpiewaliśmy „Barkę” czyli ukochaną pieśń Ojca
Świętego.
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Dzień Sybiraka i 78. rocznica agresji
sowieckiej na Polskę
Relacja

dh. Joanna Herbut

W

dniu 15.09.2017 r. zorganizowane zostały uroczystości upamiętniające 78.
Rocznicę Agresji Sowieckiej
na Polskę oraz Dzień Sybiraka, w których
uczestniczyła Komenda Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w Głubczycach.
Obchody rozpoczęły się przed Pomnikiem Sybiraków i „Kamieniem Pamięci”
na Cmentarzu Komunalnym w Głubczycach od uroczystego Apelu z udziałem
władz samorządowych, związków kombatanckich, przedstawicieli organizacji
społecznych, lokalnej prasy i telewizji,
dyrektorów szkół i przedszkoli, Pocztów
Sztandarowych oraz zuchów, harcerzy,
młodzieży szkolnej i przedszkolaków.

Po apelu głos zabrał Prezes Oddziału
Głubczyckiego Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich, Pan Edward Wołoszyn,
który swym przemówieniem zachęcał
do podtrzymywania pamięci o Kresowiakach i rodakach deportowanych
w głąb Syberii. Uroczystości zakończyły się montażem słowno-muzycznym
pod przewodnictwem druha Józefa Kaniowskiego, po którym delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze oddając hołd
bohaterom września 39 roku.
Data 17 września 1939 r. ta powinna
być ciągle obecna w naszej świadomości
i pamięci o polskich żołnierzach stających w nierównej walce z miażdżącymi
siłami najeźdźców.

Pamięci pomordowanych

EDUKACJA / Głubczyce / ZHP

78. rocznica wybuchu ii wojny światowej
Pamięci bohaterów Polski Walczącej

W

dniu 04.09.2017 r. Zarząd
Powiatu w Głubczycach na
czele ze Starostą Józefem
Koziną uczestniczył w uroczystości upamiętniającej 78. Rocznicę
Wybuchu II Wojny Światowej, które odbyła się pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach.
Podczas uroczystości Pani Amelia
Mamczar, Prezes Związku Inwalidów
Wojennych RP, w swoim przemówieniu
nawiązała do tragicznych wydarzeń
z 1939 roku, wspomniała o patriotyzmie,
bohaterstwie i heroizmie obrońców naszej Ojczyzny, kończąc słowami CZEŚĆ
I CHWAŁA BOHATEROM!
Następnie delegacje władz samorządowych, związków kombatanckich,
przedstawiciele organizacji społecznych,
dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele służb mundurowych złożyły
kwiaty pod pomnikiem oddając hołd poległym na frontach II wojny światowej.
Na zakończenie uroczystości wszyscy
zgromadzeni odśpiewali „ROTĘ”.

Hołd poległym bohaterom
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Narodowe czytanie
Sprawozdanie z ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania

TYTUŁ MISTRZA PIĘKNEGO
CZYTANIA

Sylwia Brzezińska
i Agata Czarnecka

I miejsce

””

Gdy w dniu 16 marca
1901 r. zapadła kurtyna po
ostatnim akcie pierwszego
przedstawienia Wesela, nastała
w teatrze «chwila osobliwa».
Cała publiczność, oszołomiona
napięciem teatralnego
wrażenia, siedziała z tchem
zapartym, jakby
do miejsc przykuta…
Józef Kotarbiński
/Z przemówienia wygłoszonego na
setnym przedstawieniu Wesela w Teatrze
Miejskim w Krakowie 17 X 1911 r./

W

ramach ogólnopolskiej akcji
Narodowego Czytania młodzież liceum czytała już Potop, Lalkę, Quo vadis, dzieła
należące do klasyki literatury. W tym
roku przyszła kolej na Wesele – arcydramat Stanisława Wyspiańskiego – barwną, niezwykle żywą opowieścią o Polsce
i Polakach.

Anita Kownacka z 3 B

II miejsce
Natan Danielewicz z 3 A

III miejsce
Bartosz Trynda z 3 A

Wyróżnienia:
Ta „chwila osobliwa” wyboru mistrza pięknego czytania dramatu zagościła w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Głubczycach 18 września 2018 r.
Czternastu uczniów, którzy rywalizowali o tytuł mistrza, zgromadziło się
w czytelni by zaprezentować wybrane
fragmenty lektury Narodowego Czytania
2017. Do konkursu przystąpili: z 1 C Liwia
Wieczorek i Natalia Niemczycka, z 2 C
Kamila Tarnawska i Marta Jęczmienna,
z 3 A Bartosz Trynda i Natan Danielewicz, z 3 B Anita Kownacka, Bartłomiej
Biernacki, Natalia Kozłowska, Anita

Hamerla, Michał Szczepański i Patryk
Natołoczny z 3 C Natalia Kawa i Kacper
Szymon Zapotoczny.
Jako pierwsza do czytania zasiadła
para dyrektorska, Krzysztof Tokarz
i Iwona Skibińska, która zainaugurowała kursowe zmagania dialogiem Poety
i Racheli. Posnuła się poezja w pięknie
odczytanych scenach dramatu.
Wyspiański wybrzmiał. Po naradzie
komisja konkursowa w składzie: Waldemar Lankauf – przewodniczący, Kazimiera
Góratowska, Grażyna Pakulska, Tadeusz
Eckert, Julita Pakulska ogłosiła wyniki.

Duet: Michał Szczepański i Patryk Natołoczny z 3 B
Kamila Tarnawska z 2 C
Natalia Niemczycka z 1 C
Finał III Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania za nami! Uczestnikom
gratulujemy umiejętności. Zapraszamy
do udziału w kolejnych literackich spotkaniach podczas konkursów organizowanych przez bibliotekę szkolną.

EDUKACJA / Opole / Zespół Szkół w Pietrowicach

Wojewódzka uroczystość
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dokonania kadry pedagogicznej Zespołu Szkół w Pietrowicach

Bogdan Kulik

W

dniu 12 października 2017 r.
w Teatrze Im. Jana Kochanowskiego w Opolu odbyła
się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
z udziałem: Wojewody Opolskiego –
Adriana Czubaka, Opolskiego Kuratora
Oświaty – Michała Sieka, wicekuratora
– Artura Zapały, przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, instytucji, środowisk oświatowych, kościelnych, związków zawodowych, dyrektorów szkół, nauczycieli.

W trakcie uroczystości
3 nauczycielom z Zespołu
Szkół w Pietrowicach tj. Pani
Marzenie Kosiorowskiej-Witek,
Pani Danucie Staszak oraz
ks. Krzysztofowi Wójtowiczowi
zostały wręczone odznaczenia
państwowe – Medale Komisji
Edukacji Narodowej.

””

Ponadto Pani Mariola
Bedryj wicedyrektor Zespołu
Szkół w Pietrowicach
otrzymała nagrodę Ministra
Edukacji Narodowej, a nagrodę
Opolskiego Kuratora Oświaty
otrzymał katecheta Zespołu
Szkół w Pietrowicach
ks. Krzysztof Wójtowicz.
Uroczystość uświetnił spektakl muzyczny „Kraina czarów – zupełnie nowa
historia”. Pomysłodawczynią i twórcą
musicalu stworzonego
w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Skarbimierzu.

14 X
Nagrodzona kadra z Pietrowic
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Hans Kudlich z Uvalna – wyzwoliciel chłopów
Sylwetka wybitnego bojownika o wolność i równość społeczną

Benedykt Pospiszyl

W

rzesień jest miesiącem, w którym w całym
kraju organizowane są dożynki. Również
w naszym powiecie w każdej gminie świętowano tegoroczne, pomyślne zbiory.
Uczestnicząc w dożynkach gminno-powiatowych
w dniu 10 września 2017 r. w Boguchwałowie, podczas
kazania w kościele parafialnym usłyszałem stwierdzenie, że określenie chłop nie jest już adekwatne do
aktualnej sytuacji rolnictwa. Należy tu raczej mówić
o specjalistach rolnikach pracujących nowoczesnym
sprzętem mechanicznym i stosujących najnowszą technologię uprawy.
Myślami wróciłem do swojego dzieciństwa. Pamiętam małe gospodarstwa rodzinne, jak również
tradycyjne metody uprawy roli. Pamiętam rodziny
wielozawodowe, dla których dochody z gospodarstwa
nie starczały na bieżące wydatki. Pamiętam opowieści
starszych ludzi o kontyngentach podczas wojny oraz
obowiązkowych dostawach w okresie PRL. Chłop był
solą polskiej ziemi, a jego przywiązanie do ziemi wręcz
symboliczne. Kosynierzy Kościuszki, Rugi pruskie, wóz
Drzymały z Rakoniewic, wielka emigracja chłopów
z Galicji i ziem zaboru rosyjskiego i pruskiego do Ameryki (według oficjalnych danych do Ameryki w latach
1820-1914 wyemigrowało 2.2
mln. Polaków), tworzyły historię polskiego chłopstwa.
Kamieniem milowym dla
polskich chłopów było zniesienie poddaństwa (pańszczyzny) i tym samym uzysk an ie statusu wolnego
obywatela i prawa posiadania
na własność ziemi.
Ten fakt zainspirował
mnie do przybliżenia czytelnikowi postaci, która urodziła
się w sąsiadującej z naszym
powiatem czeskiej miejscowości Uvalnie. Miejscowość
ta jest miejscem urodzin wielu wybitnych postaci, w tym
również osoby związanej
z historią polskich chłopów.
Z tej miejscowości tylko w XIX
wieku wywodziło się 10 księży, 1 wojewoda, 6 prawników,
8 lekarzy, 2 parlamentarzystów, 1 artysta malarz (Josef
Kinzel przedstawiciel tak
zwanej szkoły wiedeńskiej).
Jednak najbardziej znaną
postacią jest Hans Kudlich,
który doprowadził do zniesienia poddaństwa i pańszczyzny chłopów w monarchii austriackiej, w tym chłopów
polskich z Galicji (w zaborze austriackim mieszkało
w tym czasie około 4 mln Polaków). W tym roku mija
100 lat od śmierci tego wybitnego bojownika o wolność
i równość społeczną.
W Uvalnie znajduje się muzeum poświęcone Kudlichowi usytuowane w jego domu rodzinnym. W wieży
widokowej, górującej nad miejscowością, gdzie w 1925 r.
umieszczono sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych
prochy Kudlicha i jego żony Luisy, wmurowana jest
tablica pamiątkowa poświęcona jego pamięci, pod którą składają wieńce delegacje rządowe Austrii i Czech.
Na terenie Czech istnieją 64 pomniki poświęcone Kudlichowi, w Austrii 10, w Niemczech i USA po jednym.
Od 15 września w muzeum w Uvalnie otwarta jest wystawa poświęcona Hansowi Kudlichowi. Przedstawiam
czytelnikowi krótki życiorys tej niezwykłej postaci.
Hans Kudlich urodził się 23 października 1823 r.
w Úvalnie jako szóste dziecko majętnego rolnika

Johanna Kudlicha i matki Eleonory Marii z domu Ulrich.
Matka Hansa była osobą bardzo wierzącą i jej marzeniem było aby syn został księdzem. On jednak po
ukończeniu szkoły powszechnej w Uvalnie i gimnazjum
w Opavie, w 1840 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Wiedeńskim na wydziale prawa i filozofii. Studia
ukończył w 1845 r.

””

Za sprawą jego wniosku
31 sierpnia 1848 r. parlament
ten zniósł poddaństwo chłopów
i pańszczyznę na terytorium Austrii

14 marca 1848 r. dowodząc Legionem Studenckim podczas udziału w demonstracji
antyrządowej we Wiedniu został
przez żołnierzy sprowadzonych
do rozpędzenia demonstracji raniony bagnetem w prawą rękę. Tym
samym w opinii społecznej został
„męczennikiem wolności”. Po tym
wydarzeniu powrócił do rodzinnego
domu w Uvalnie.
Po rekonwalescencji rozpoczął
działalność polityczną. Wspierany przez
swojego starszego brata,
znanego litera Josefa Hermana Kudlicha (ur. w 1809 r.),
który współtworzył wówczas
wszechniemiecki komitet wyborczy, z którego ramienia
był członkiem frankfurckiego parlamentu, Hans Kudlich
został najmłodszym posłem
austriack iego parlamentu
w Kroměřížu reprezentując
okręg wyborczy Horni Benesov.
Akt ten również objął polskich chłopów żyjących w Galicji pod zaborem austriackim.
Decyzje parlamentu w odniesieniu do Polaków poprzedziły
wydarzenia związane z nastrojami walki o szeroką autonomię na ziemiach polskich
pod zaborem austriackim, co
mogło dojść do skutku tylko
w wyniku szerokiego poparcia
mas chłopskich. Gubernator
Galicji., Franciszek von Stadion, chcąc zapobiec wystąpieniom chłopów polskich już 22 kwietnia 1848 r, nie
mając zgody władz centralnych, ogłosił, że z rozkazu
cesarza z dniem 15 maja znosi się pańszczyznę oraz
przewiduje wynagrodzenie byłych właścicieli ziemskich
przez rząd. Cesarz austriacki Ferdynand II zaaprobował
te decyzje kilka tygodni później i wydał patent o zniesieniu pańszczyzny z fałszywą datą 17 kwietnia 1848 r.
Konsekwencją uwłaszczenia chłopów na ziemiach polskich pod zaborem austriackim było wielkie rozdrobnienie i niewielkie rozmiary gospodarstw chłopskich
oraz ciągła dominacja ziemian, jednak najważniejsze
było to, że chłop w świetle prawa był wolnym człowiekiem (dla porównania w zaborze rosyjskim chłopi uzyskali wolność dopiero w 1864 r.). Bezpośrednim aktem
znoszącym poddaństwo i pańszczyznę chłopów była
jednak decyzja parlamentu austriackiego, której wnioskodawcą był Hans Kudlich urodzony w sąsiadującym
z Branicami Uvalnie. Uwłaszczeni chłopi z monarchii

austriackiej, w tym także Polacy z Galicji w szczególny
sposób uczcili orędownika swojej wolności. 24 września 1948 r. 30 tysięcy chłopów zgromadziło się na
wiecu na targu zbożowym we Wiedniu, gdzie fetowali
zniesienie poddaństwa. Hansowi Kudlichowi przyznali
zaszczytny tytuł „wyzwoliciela chłopów”. W wyniku
uwłaszczenia chłopów w monarchii austriackiej 11.7
mln chłopskich rodzin otrzymało 17 mln ha ziemi.
Hans Kudlich działał również w kierunku zjednoczenia pruskiego i austriackiego Śląska. 22 kwietnia
1848 r. wraz z innym posłem austriackiego parlamentu
– liderem śląskiej burżuazji Franzem Heinem – wiceburmistrzem Opawy i zastępcą okręgu cieszyńskiego
w Parlamencie Frankfurckim – Johannem Demelem,
utworzyli w Wiedniu ponadpartyjny Związek Ślązaków
Austriackich, która chciała zjednoczenie austriackiego
i pruskiego Śląska w ramach państw Związku
Niemieckiego. Organizacja ta postrzegała
słowiańskich i germańskich Ślązaków
jako jednolitą narodowość. Jej założeniem było wyłączenie
Śląska Austriackiego
z guberni morawskiej, jako samodzielnego kraju koronnego
z wł a sny m
S e j m e m
Krajow ym.
Po wydarzeniach
Wiosny Ludów w Austrii, w 1849 r. Hans
Kudlich udał
się do Niemiec, do Monachium,
gdzie brał udział w tworzeniu prowizorycznych rządów
rewolucyjnych. Represje związane z kontrrewolucją
skłoniły go do wyjazdu do Szwajcarii. Za swoją działalność podczas Wiosny Ludów w 1851 r. w Niemczech,
a w 1854 r. w Austrii został skazany na karę śmierci.
W Szwajcarii zamieszkał w domu liberała profesora
Wilhelma Vogta. On to namówił go na studiowanie
medycyny. Studia medyczne Kudlich ukończył w 1853 r.,
w tym też roku ożenił się z córką profesora Vogta Luizą.
Z tego związku już w Stanach Zjednoczonych Ameryki urodziło się dziewięć dzieci. W niedługim czasie,
pod wpływem austriackich dyplomatów w Szwajcarii
ostrzegających go o działaniach rządu austriackiego
zmierzających do jego aresztowania i osądzenia, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Rozpoczął tam
praktykę w zawodzie lekarza oraz zaangażował się
w walkę o zniesienie niewolnictwa. W wojnie domowej
w latach 1861-1865 był stronnikiem Abrhama Lincolna.
W 1866 r. został objęty amnestią w Austrii. Od 1871 r.
często podróżował w rodzinne strony.

””

W Austrii wszędzie witany był
jak bohater

Prowadził również działalność publicystyczną. Hans
Kudlich zmarł 11 listopada 1917 r. w Stanach Zjednoczonych, w Hoboken, w stanie New Jersey w wieku
94 lat. Siedem lat po śmierci jego prochy zostały sprowadzone do rodzinnego Uvalna i umieszczone w wieży
górującej nad miejscowością. Miałem okazję poznać
potomka Hansa Kudlicha, pana Waltera Kudlicha,
który stara się kultywować pamięć o swoim wielkim
przodku. On to właśnie przesłał mi zaproszenie na
wernisaż w Uvalnie poświęcony 100 rocznicy śmierci
Hansa Kudlicha. Myślę, że warto naszemu czytelnikowi przybliżyć postać człowieka, który jest chlubą
Uvalna, a który w ewidentny sposób wpłynął również
na historię chłopów polskich mieszkających w zaborze
austriackim. Zachęcam do zwiedzenia muzeum – domu
rodzinnego Hansa Kudlicha w Uvalnie, jak również
wieży widokowej, w której usytuowano jego prochy.
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PUBLICYSTYKA / Głubczyce / Starostwo Powiatowe

250-lecie wizyty
króla Fryderyka II
w Głubczycach

...i kilka innych jubileuszy

o. Mieczysław Lenard OFM

J

ubileusz, to okrągła rocznica jakiegoś wydarzenia. Nie wszystkie jubileusze musimy świętować
uroczyście, ale o niektórych warto pamiętać, bo są
ważne historycznie. Pozwolę sobie przypomnieć
kilka jubileuszy związanych z historią części klasztoru
franciszkanów w Głubczycach zajmowanej obecnie
przez Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom.
W tym roku Franciszkański Ośrodek Pomocy
Dzieciom, działający przy klasztorze franciszkanów
w Głubczycach, będzie obchodził jubileusz 20-lecia
swego istnienia. Jego działalność wpisuje się pięknie we współczesną historię Głubczyc. Myślę jednak,
że przy tej okazji warto wspomnieć także inne rocznice
związane z budynkiem, w którym obecnie znajduje
się Ośrodek.

przed bitwą trzech cesarzy pod Austerlitz, zatrzymał
się w kamienicy przy rynku). W latach 1778-1779 w czasie bawarskiej wojny sukcesyjnej budynek gimnazjum
został zajęty przez władze wojskowe, a gimnazjum
przeniesione do klasztoru. W 1779 r. w kościele mieścił
się magazyn zboża.
Według regulaminu szkolnego z 1801 r. na terenie
Prus miały zostać zlikwidowane wszystkie gimnazja
klasztorne. W związku z tym 5 marca 1802 r. zawarto
umowę między miastem, a zakonem franciszkanów.
Franciszkanie zobowiązali się przekazać budynek gimnazjalny dla nowej świeckiej placówki, a miasto musiało
oddzielić ją od klasztoru murem. W razie likwidacji
szkoły budynek miał wrócić na własność zakonu. Zakon
stawił do dyspozycji swoich nauczycieli, za co miasto
miało płacić mu corocznie 160 talarów. 15 października 1802 r., czyli 50 lat od powstania placówki, doszło

””

Budynek ten powstał 265 lat temu.
Głubczyce znajdowały się wówczas
na terenie Królestwa Prus. W 1752 r. obok
klasztoru franciszkanów, za pozwoleniem
króla Fryderyka II, na wykupionym przez
miasto terenie wybudowano gimnazjum,
w którym nauczycielami mieli być ojcowie
zakonni. 28 kwietnia 1752 r. podpisano
stosowną umowę z zakonem, a w maju
rozpoczęto budowę, która kosztowała
5175 guldenów.
17 sierpnia opat cysterski o. Bernard Thill z Rud
Raciborskich poświęcił kamień węgielny i jeszcze
w tym samym roku budowa została zakończona. Jednym z fundatorów był książę von Lichtenstein, dlatego
otwartą szkołę nazwano Książęcym Gimnazjum Liechtensteinowskim. Sześcioklasowe gimnazjum liczyło 122
uczniów i jest jednym z najstarszych na Górnym Śląsku.
Pierwszymi nauczycielami byli o. Ewaryst Mersch,
o. Hiacynt Tureczek i o. Martin Kutzera.
Budynek gimnazjum jest zatem starszy od obecnego
kościoła świętych Idziego i Bernardyna, którego budowa
rozpoczęła się w 1753 i trwała wraz z wyposażaniem
wnętrza i przebudową klasztoru do 1770 r.
19 sierpnia 1767 r. gimnazjum głubczyckie wizytował król Prus Fryderyk II Wielki, który odebrał hołd od
ówczesnego prefekta o. Heinricha Hillicha. Mija zatem
250 lat od tego wydarzenia. Dla Polaków Fryderyk II
(1712-1786) nie jest może postacią zbyt sympatyczną, gdyż między innymi jemu zawdzięczamy I rozbiór
Polski, ale dla Prusaków był niewątpliwie wybitnym
przywódcą. Pod jego rządami Prusy stały się jednym
z najpotężniejszych państw europejskich. Przyczynił się
znacznie do rozwoju szkolnictwa w swoim kraju. Wizyta króla w Głubczycach była dla tamtejszych mieszkańców niewątpliwie ważnym wydarzeniem (Wśród
koronowanych głów, które odwiedziły Głubczyce można
też wspomnieć cara Rosji Aleksandra I, który w 1805 r.

do otwarcia gimnazjum pod nową nazwą: Królewskie
Gimnazjum Katolickie. Naukę w przekształconym gimnazjum podjęło 200 uczniów. Szkoła funkcjonowała
w tym miejscu przez kolejne 100 lat.
W 1810 r. na mocy edyktu likwidacyjnego króla
pruskiego Fryderyka Wilhelma III dokonano kasacji
wszystkich klasztorów franciszkańskich na Śląsku.
Również głubczycki klasztor został zlikwidowany. Do swego klasztoru zakonnicy powrócili dopiero
w 1921 r. (Było to już drugie wypędzenie franciszkanów
z Głubczyc. Pierwsze miało miejsce w 1541 r. na skutek
działania reformacji. Franciszkanie powrócili do Głubczyc w 1667 r., więc w tym roku mija 350 lat od tego wydarzenia). Budynek klasztoru i kościół zostały przejęte
przez gimnazjum lecz długo stały puste. 13 sierpnia 1814
r. w gimnazjum w Głubczycach po raz pierwszy odbyła
się matura, a pierwszy przeegzaminowany abiturient
Karl Ullrich zdał „z uznaniem”. W latach 1832-1833
pomieszczenia klasztorne przystosowano do potrzeb
szkoły, a w kościele odprawiano nabożeństwa gimnazjalne.

W czasie nieobecności franciszkanów w kościele
i klasztorze miały miejsce różne zdarzenia. W 1834 r.
usunięto wieżę kościelną, która groziła zawaleniem.
W 1841 sprzedano dwa dzwony kościelne, stacje Drogi
Krzyżowej i kilka srebrnych przedmiotów z wyposażenia, aby sfinansować malowanie wnętrza kościoła,
zamalowując jednak istniejące na sklepieniach freski.
W 1848 r. zakupiono do kościoła nowe organy, a w latach 1863-1866 odnowiono ołtarze i ambonę. W 1882 r.
liczba uczniów uczęszczających do głubczyckiej szkoły
gimnazjalnej przekroczyła 500 osób. W XIX w. głubczyckie gimnazjum ukończyło wielu znakomitych absolwentów, którzy w przyszłości osiągnęli wysokie
stanowiska. Wielu spośród nich zostało wybitnymi
lekarzami, księżmi, biskupami, prawnikami, poetami i naukowcami. Między innymi w 1879 r. edukację
w gimnazjum rozpoczął ks. bp Józef Marcin Nathan,
którego 150 rocznicę urodzin i 70 rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku.
Nauczanie w głubczyckim gimnazjum przyklasztornym prowadzone było przez 150 lat. W 1902 roku szkołę
przeniesiono do nowego budynku, w którym obecnie
działa Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama
Mickiewicza. W opuszczonym przez gimnazjum budynku klasztornym działała w latach 1907-1926 zimowa
szkoła rolnicza. W 1906 roku zbudowano nowy dach
kościoła, a w 1907 nową wieżę oraz zakupiono dzwon.
Pomalowano także wnętrze i odnowiono elewację. Proboszcz głubczycki ze swoimi wiernymi korzystał z kościoła klasztornego w czasie przebudowy kościoła parafialnego. W częściowo wynajętych pomieszczeniach
gimnazjum mieściła się fabryka cygar firmy Reiners
& Synowie, a także magazyny fabrykanta towarów
wełnianych Selbsmanna. W 1910 w części dawnego gimnazjum utworzono na piętrze muzeum, które istniało
do 1945 r. (po wkroczeniu do miasta Armii Radzieckiej
duża część zbiorów została rozgrabiona i zniszczona).
W pozostałej części zamieszkały rodziny. 25 kwietnia
1921 roku budynek kościoła i klasztoru został zakupiony
przez franciszkanów, lecz dalej mieszkali w nim ludzie
i mieściła się szkoła i muzeum. Również po wojnie część
pomieszczeń zajęta było przez świeckich mieszkańców.
W 1991 r. po gruntownym remoncie w pomieszczeniach
pogimnazjalnych utworzono Postulat Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, który w 1997 r. został
przeniesiony do Kłodzka. Na jego miejscu, w odpowiedzi na potrzeby głubczyckiego środowiska społecznego,
1 września 1997 r. utworzono Franciszkański Ośrodek
Pomocy Dzieciom, prowadzący do dzisiaj świetlicę dla
dzieci. Jest to jedno z wielu dzieł charytatywnych prowincji zakonnej franciszkanów na Śląsku.
Z okazji porcelanowego jubileuszu życzymy Ośrodkowi, a właściwie jego wychowawcom i podopiecznym,
wiele uśmiechu na twarzach i aby czas wspólnie spędzony przynosił obfite owoce w ich życiu.
Źródłem większości informacji historycznych zawartych w artykule
są książki i artykuły dr Katarzyny Maler. Zdjęcia i rysunki pochodzą
z archiwum klasztoru franciszkanów w Głubczycach.
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Król Fr yder yk II (rycin
a klasztorna)

””

W XIX w. głubczyckie
gimnazjum ukończyło wielu
znakomitych absolwentów,
którzy w przyszłości osiągnęli
wysokie stanowiska

Plan gimnazjum, II poł. XIX w.
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SPORT / Włodzienin / DPS Klisino – Dzbańce

II Piknik Militarno-Sportowy w Parku Historii
Relacja

M. Hosnowska

W

dniu 31.08.2017 r odbył
się II Piknik MilitarnoSportowy w Parku Historii
we Włodzieninie, którego
współorganizatorami byli Dom Pomocy
Społecznej w Klisinie filia w Dzbańcach
wraz z Prezesem Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Krystianem Isańskim oraz kadetami.
Uczestnikami pikniku byli mieszkańcy wszystkich filii oraz Dyrekcja
i kierownicy poszczególnych filii Domu
Pomocy Społecznej w Klisinie. Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Branice Sebastian Baca, Inspekcja Transportu
Drogowego z Opola, Ochotnicza Straż
Pożarna z Branic. W pikniku uczestniczyło 150 osób.
Ochotnicza Straż Pożarna zaprezentowała pokaz wydobycia osoby poszkodowanej w wypadku samochodowym
dzięki Panu Dariuszowi Bałuszyńskiemu z Boguchwałowa, który udostępnił
samochód do przeprowadzenia pokazu.
Inspekcja Transportu Drogowego
przeprowadziła pogadankę na temat pracy jaką wykonuje oraz pokazała sprzęt
z którego korzysta w trakcie pracy w terenie. Dla mieszkańców zorganizowane
zostały liczne konkurencje o charakterze
militarno-sportowym m.in. ubieranie
maski przeciwgazowej, przeciąganie
liny, rzut piłką.

””

Atrakcją pikniku było
strzelanie z wiatrówki oraz
zwiedzanie wieży widokowej.
Nie obyło się bez wojskowej
grochówki, bigosu, ciasta
i kawy.

Za trud i zaangażowanie w piknik
mieszkańcy otrzymali puchary Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Klisinie
oraz dyplomy, które zostały wręczone
przez Dyrektora Pana Michała Dobrowolskiego oraz Kierownika Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego filii
w Dzbańcach Panią Aleksandrę Tomczak.

Uwieńczeniem uroczystości było pieczenie kiełbasek na ognisku. Wszystkim
uczestnikom dopisywały humory, jak
i pogoda. Dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Klisinie był to dzień
pełen radości i wrażeń, dzień pełen przygód.

Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się
do zorganizowania tego
przedsięwzięcia.
Do zobaczenia za rok na III Pikniku
Militarno-Sportowym.

SPORT / Pietrowice / Kolarstwo

Wojewódzki Miting Turystyki Kolarskiej

Upowszechnienie krajoznawstwa i turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku dzieci i młodzieży

ZS w Pietrowicach

Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Zofia Kłos oraz starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu Pan Piotr
Dańkowski. Koordynatorem Zlotu był
dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach
Pan Bogdan Kulik.

W

Zespole Szkół w Pietrowicach w dniach od 29 września do 1 października 2017
roku odbył się Wojewódzki
Miting Turystyki Kolarskiej.

Puchary

Zdrowie i rekreacja
Miting adresowany był do uczniów
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
Do Pietrowic przyjechało 50 młodych
amatorów turystyki kolarskiej. Głównym
celem imprezy było upowszechnienie krajoznawstwa i turystyki rowerowej jako
aktywnej formy wypoczynku dzieci i młodzieży oraz promocja tras rowerowych
i ziemi głubczyckiej wraz z pograniczem
Polsko-Czeskim.
W programie przewidziano: konkurs krajoznawczy o Opolszczyźnie, tor
sprawnościowy, sztafeta rowerowa, żół-

wia jazda rowerem, rzut do celu, konkurs
piosenki turystycznej przy ognisku oraz
zaliczenie wybranych z siedmiu tras rowerowych, które były zróżnicowane pod
względem trudności i dystansu.
Swoją obecnością wojewódzki miting
turystyki kolarskiej uświetnili: Radny
Województwa Opolskiego Pan Zbigniew
Ziółko zastępca Burmistrz Głubczyc Pan
Kazimierz Bedryj, sekretarz Polskiego

Puchar Opolskiego Kuratora Oświaty otrzymali: za I miejsce Szkoła Podstawowa w Szybowicach, za II miejsce
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Pietrowicach a za III miejsce Szkoła
Podstawowa nr 2 w Głubczycach.

Sponsorzy
Cała impreza była sfinansowana ze
środków Powiatu Głubczyckiego, Kuratorium Oświaty w Opolu. Natomiast
w 80% ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.
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Za pomoc w uzyskaniu
wysokiego dofinansowania
organizatorzy składają
specjalne podziękowanie
Radnemu Województwa
Opolskiego Panu
Zbigniewowi Ziółce.

SPORT

Rzecz Powiatowa - INFO

//

13

Głubczycka reprezentacja

SPORT / Bydgoszcz / Piłka nożna

XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej
XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn Żeńskich i Zunufikowanych Olimpiad Specjalnych
13-16.09.2017 Bydgoszcz

Dariusz Szałagan

1

3-16 września 2017 roku w Bydgoszczy odbył się
XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn
Żeńskich i Zunifikowanych Olimpiad Specjalnych.
Reprezentacja Opolskiego składała się z uczniów
i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz partnerów z Liceum Ogólnokształcącego
z Głubczyc. W składzie drużyny byli uczniowie: Jakub
Bielski, Piotr Bielski, Robert Bilik, Sebastian Wilczyński, Karol Kiereś oraz partnerzy: Mateusz Atłachowicz,
Sebastian Rak, Jakub Curyło, Bartosz Gramatyka, Marcin Rubczyński.
Po przyjeździe na miejsce zostaliśmy zakwaterowani w hotelu. Wieczorem udaliśmy się na ceremonię

otwarcia zawodów, która odbyła się na stadionie Zawiszy Bydgoszcz.
W turnieju wzięło udział 11 drużyn zunifikowanych
i 9 drużyn żeńskich z 12 Oddziałów Regionalnych Olimpiad Specjalnych, w których zagrało 200 zawodników,
wspieranych przez 56 trenerów oraz 54 wolontariuszy.
Od czwartku do soboty dojeżdżaliśmy do Centrum
Sportu i Rekreacji Zawisza, w którym znajdowały się
cztery boiska piłkarskie.
Turniej rozpoczął się grami obserwowanymi po
których drużyny trafiały do poszczególnych grup
sprawnościowych. Trzeba przyznać iż pogoda wcale
nie ułatwiała zawodnikom w poruszaniu się po boisku
i po kilku minutach każdy był wykończony. Mecze
nie były łatwe i każde zdobycie bramki przychodziło
niezmiernie trudno.

””

Nasi reprezentanci walczyli bardzo
dzielnie do samego końca zdobywając
II miejsce

Mimo iż nie udało się zdobyć tego upragnionego
pierwszego miejsca i tak wracaliśmy dumni do domu
bo każdy pamięta słowa przysięgi, którą powtarza się
przed każdymi mistrzostwami „Pragnę zwyciężyć,
lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny
w swym wysiłku”.
Opiekę nad zawodnikami sprawował nauczyciel
wychowania fizycznego Dariusz Szałagan.

SPORT / Głubczyce / Kolarstwo Olimpiad Specjalnych

VIII Opolski Miting w Kolarstwie
Olimpiad Specjalnych
Relacja z zawodów

Dariusz Szałagan

C

zwartego października 2017 roku
na stadionie miejskim Polonii
Głubczyce odbył się VIII Opolski
Miting w Kolarstwie Olimpiad
Specjalnych.
Organizatorem zawodów był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Głubczycach. W zawodach wzięło
udział 37 zawodników z 7 klubów: Głogówka, Opola, Strzelec Opolskich, Zawadzkiego, Kup, Czarnowąs oraz Głubczyc.
W ceremonii otwarcia wzięli udział
Dyrektor Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Głubczycach Tomasz
Kiszczyk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Krzaczkowski.
Zawodnicy startowali w trzech konkurencjach 500, 1000 oraz 5000 metrów.

Reprezentacja
Nasz ośrodek reprezentowali:
Wiktoria Mirga - I miejsce na 1000 m
w kategorii 12-15 lat
Patrycja Hołda - I miejsce na 1000 m
w kategorii 16-21 lat
Kamil Mirga - I miejsce na 1000 m
w kategorii 12-15 lat

Jakub Bielski - I miejsce na 1000 m
w kategorii 16-21 lat
Tomasz Pospiech - II miejsce na 1000
m w kategorii 16-21 lat
Paweł Łazuta - I miejsce na 5000 m
w kategorii 22 lata i więcej
Kamil Sadło - I miejsce na 500 m rowery trzykołowe
Przemysław Pasternak - II miejsce
na 500 m - rowery trzykołowe
Zawody sędziowane były przez nauczyciela wychowania fizycznego Dariusza Szałagana.

Po tak udanych startach
mamy nadzieję, że będziemy
reprezentować województwo
opolskie na zawodach
ogólnopolskich
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Organizatorzy składają podziękowania wolontariuszom z Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach za pomoc
w przeprowadzeniu zawodów oraz prezesowi klubu Polonia Głubczyce Panu
Markowi Curyło za umożliwienie przeprowadzenia zawodów.
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SPORT / Czesky Krumlov
/ Badminton

SPORT / Kędzierzyn-Koźle
/ Badminton

SPORT / Wilno / Badminton

SPORT / Zamarovce – Trencin
/ Badminton

Forza Czech
International U17

Turniej Kłodnica
Cup

Yonex Lithuanian
U17 2017

Slovakia Open U17

Międzynarodowy Turniej

Turniej krajowy

Międzynarodowy Turniej

Międzynarodowy Turniej

LKS Technik

LKS Technik

LKS Technik

LKS Technik

W

J

W

K

Kategoria U-9 chłopcy

Kolejny raz potwierdzili swoją
dominację w grze podwójnej
zdobywając złoty medal.

dniach 22-24.09.2017 r.
w Czechach w miejscowości Czesky Krumlov odbył
się Międzynarodowy Turniej Badmintona Juniorów Młodszych
Forza Czech International U17.

Wspaniały sukces ponownie
odnieśli nasi zawodnicy
z Technika Głubczyce Bartosz
Gałązka i Maciej Matusz
zdobywając złoty medal w grze
podwójnej.
Jest to kolejny złoty medal jaki dołożyli nasi zawodnicy do swojej kolekcji w ostatnim czasie po zwycięstwach
w Międzynarodowych turniejach w Serbii i w Polsce.
Serdecznie gratulujemy!

ak co roku w Kędzierzynie-Koźlu
rozgrywany jest turniej KŁODNICA CUP. Zdobyliśmy na tej imprezie
6 medali.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy
dobrego występu na zawodach. Dziękujemy za udział i pełne zaangażowanie na
korcie. Sukces podczas turnieju odnieśli:

• II miejsce – Olivier Gacki

Kategoria U-11 dziewczęta
• I miejsce – Maja Janko
• II miejsce – Oliwia Zielińska
• III miejsce – Anna Gałaszkiewicz

dniach 6-8 października
w Wilnie na Litwie zawodnicy naszego Klubu LKS
Technik Głubczyce Bartek Gałązka i Maciej Matusz wystąpili
w Międzynarodowym Turnieju Badmintona YONEX Lithuanian U17 2017.

Dodatkowo świetnie spisał się jeszcze w grze pojedynczej Bartek Gałązka
dokładając do swojej kolekcji brązowy
medal.

olejny sukces debla Maciej Matusz, Bartosz Gałązka. Tym razem na Słowacji w miejscowości Zamarovce – Trencin.

Mocne drugie miejsce
Zawodnicy klubu LKS Technik Głubczyce uczestniczyli w dniach 29.0901.10.2017 r. w Międzynarodowym turnieju badmintona Slovakia Open U17
zajmując drugie miejsce.

Organizatorem turnieju
była Słowacka Federacja
Badmintona.
Serdecznie gratulujemy!

Kategoria U-11 chłopcy
• II miejsce- Jakub Gałązka
• III miejsce – Dominik Lenartowicz

Elita taekwondo © Top Ten

SPORT / Maribor / Taekwondo

Elita światowego taekwondo
Karolina Konik i Bartosz Słodkowski w Grupie firmy Top Ten

Daniel Jano

W

dniach 25-27.08.2017 r. w Mariborze (Słowenia) odbyło się po raz pierwszy spotkanie grupy Top Ten Elite.
Założycielem i pomysłodawcą w/w projektu jest Pan Tomaz Barada - Prezydent Słoweńskiego Związku Taekwon-Do, który w swojej karierze
zawodniczej trzykrotnie zdobył Mistrzostwo Świata
i sześciokrotnie stanął na 1 miejscu Mistrzostw Europy.
Grupa, która powstała z jego inicjatywy, zrzesza
czołowych zawodników Taekwon-Do ITF z całego
świata. Działalność grupy natomiast finansowana
i wspierana jest przez firmę Top Ten.
W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Polski,

Słowenii, Niemiec, Włoch, Irlandii, Argentyny, a nawet Chile.

Kolejnego dnia odbywały się nagrania video oraz integracja zespołu poprzez różnego rodzaju gry sportowe.

Z naszego kraju do swojego projektu
Pan Barada zaprosił Karolinę Konik
i Bartosza Słodkowskiego z LKS Sparta
Głubczyce.

We wszystkich wydarzeniach brał również
udział właściciel firmy Top Ten, Peter
Kruckenhauser, który nadzorował pracę
drużyny.

Po przyjeździe do stolicy Słowenii zawodnicy zostali zakwaterowani w Hotel City Maribor, po czym
zostali zaproszeni na sesję fotograficzną, która odbyła się w starej fabryce, tworzącej świetny klimat do
zdjęć. Następnie uczestnicy grupy wzięli udział w treningu prowadzonym przez Tomaza Baradę w kompleksie sportowym Sportcenter Barada. Trening dotyczył
walki sportowej, a zakończony był sparingami.

Spotkanie w Mariborze zakończył ostatni trening
z Tomazem Baradą po którym grupa uczciła współpracę
podczas wspólnego przyjęcia.

””
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SPORT / Głubczyce / Karate

V Seminarium z Santo Torre

Kadra Kata Polskiego Związku Karate w pełnym składzie w Głubczycach

Janusz Hołda

W

okresie od 14.09.2017 r.
do 17.09.2017 r. na hali Ludowego Klubu Sportowego
TECHNIK Głubczyce odbyło się V Międzynarodowe Seminarium

w Kata prowadzone przez Mistrza Santo
Torre z Włoch
Organizatorem Seminarium był Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce. W zajęciach uczestniczyło 90
karateków z Węgier, Holandii i Polski –
w tym cała kadra kata Polskiego Związku

Karate prowadzona przez trenera Marka
Chwilarskiego, współpracującego z trenerem Pawłem Połtorzyckim.
Cel seminarium, czyli przygotowanie zawodników do Mistrzostw Polski
i Mistrzostw Świata, został w pełni osiągnięty. Bardzo sympatycznym było spo-

tkanie z przyjaciółmi, a w szczególności
z działaczami naszego klubu.
Burmistrz Głubczyc i Starosta Głubczycki złożyli listy gratulacyjne. Po treningach odbył się egzamin na I Dan, jedną
z pozytywnie zdających była Iwona Hac.

SPORT / Pleszew / Karate

SPORT / Lignano / Karate

Mistrzostwa Polski Karate WKF

32 Mundial Karate Open 2017

Mistrzostwa Polski Karate WKF Pleszew 29-30.09.2017

Międzynarodowy Turniej 32 Mundial Karate Open 2017

Janusz Hołda

Janusz Hołda

W

spaniały sukces karateków
z Głubczyc na Mistrzostwach Polski Karate WKF
w Pleszewie.

Szymon Cieślik został złotym
medalistą kata kadetów.
Maciej Kowalczyk brązowym
medalistą kata kadetów.

W zawodach startowały również Michalina Jung i Oliwia Raniowska, którym
nie udało się przejść kwalifikacji ale był
to ich pierwszy start na tak ważnych
zawodach.

W zawodach startowało 456
zawodników z 56 klubów

W

dniach 0d 26-27.08.2017 r.
w Lignano odbył się 32
Mundial Karate Open 2017.
W Zawodach startowało 1016 zawodników z 266 klubów z 23
państw. W zawodach startowali zawodnicy wysokiej klasy w tym kadrowicze
z każdego z państw.
Polski Związek Karate reprezentowało 7 zawodników w tym Szymon Cieślik,
który w kata kadetów zdobył tak samo
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jak w zeszłym roku srebrny medal przegrywając z mistrzem Włoch 4-1.
Na uwagę zasługuje fakt że na kilkudziesięciu zawodników w pierwszej dziesiątce byli oprócz Szymona sami Włosi.
Następny z Polaków, Maks Szczypkowski
w kategorii U21 zdobył brązowy medal.
Był to morderczy start. Nasi zawodnicy
walczyli z upałem i duchotą. Przetrwanie 6 godzin startu w takich warunkach
to duży wyczyn.
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SPORT / Sofia / Taekwondo

Nagroda Ministra dla zawodników taekwondo
Wyróżnienie dla Karoliny Konik i Bartosza Słodkowskiego

Trener, Daniel Jano

K

arolina Konik i Bartosz Słodkowski zawodnicy
LKS Sparta Głubczyce zostali wyróżnieni Nagrodą Ministra Sportu i Turystyki za zdobyte
medale na ostatnich Mistrzostwach Europy
Taekwondo w Sofii.
Karolina zajęła I miejsce w walkach drużynowych,
II miejsce w walkach indywidualnych do 62 kg i II miejsce
w technikach specjalnych, natomiast Bartosz wygrał
walki indywidualne pow. 85 kg, I miejsce walki drużynowe, I miejsce testy siły drużynowe i II miejsce techniki specjalne. Obecnie przygotowują się do Mistrzostw
Świata Taekwondo, które odbędą się w październiku br.
w Dublinie (Irlandia).
Serdecznie gratulujemy im nagrody i życzymy udanego startu w najważniejszej imprezie tego roku.

Trener, Daniel Jano
SPORT / Opole / Taekwondo

Nagrody i Stypendia Marszałka
Województwa Opolskiego
Wyróżnienie dla kadrowiczów taekwondo
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W

dniu 22.05.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się spotkanie z medalistami Mistrzostw Polski, Mistrzostw
Europy, Pucharu Europy, Pucharu Świata
i Mistrzostw Świata.
Przedstawiciele wszystkich dyscyplin naszego województwa, którzy zdobyli medale na Mistrzostwach Polski
otrzymali listy gratulacyjne i stypendia sportowe. Za zawody sportowe na arenach europejskich i światowych
medaliści otrzymali specjalne nagrody. Na spotkanie
to zostali również zaproszeni zawodnicy i trener LKS
Sparta w Głubczycach i ZS w Pietrowicach osiągający
sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych.
Nasz Klub reprezentowali: Karolina Konik, Kamila
Ciechanowska, Paulina Szpak, Daria Baran, Olga Jabłońska, Kinga Sztucka, Natalia Katańska, Bartosz Słodkowski, Michał Jano i Wojciech Żłobicki oraz trener Daniel
Jano. Nasi zawodnicy zostali wyróżnieni stypendiami
i nagrodami. Listy gratulacyjne, stypendia i nagrody
wręczył Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła i Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Pan Stanisław Rokoczy. Serdeczne gratulacje dla wyróżnionych.

Informacje prasowe z terenu powiatu głubczyckiego
prosimy kierować na adres:
rzeczpowiatowa.info@gmail.com
do 15-go każdego miesiąca.
Redakcja zastrzega sobie możliwość adjustacji
i skracania tekstów. Redakcja nie odpowiada za brak
publikacji przekazanych materiałów.
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