
RzeczPOWIATOWA

Wrzesień 2018, Nr 4 / 2018 (017), wydanie bezpłatne 
www.powiatglubczycki.pl

Biuletyn Informacyjny Samorządu Powiatu Głubczyckiego

Rzecz Powiatowa - info wrzesień 2018 / www.powiatglubczycki.pl

- info

Samorządowiec 20-lecia 
Józef Kozina, s. 5

Dworzec na miarę XXI wieku



2 wrzesień 2018 / www.powiatglubczycki.pl

Rzecz Powiatowa - info wrzesień 2018 / www.powiatglubczycki.pl

Przebudowa drogi powiatowej nr 1276O na odcinku 
Księże Pole - Kietrz

Trwają prace przy przebudowie drogi na odcinku Księże Pole 
- Kietrz.

Obecnie zrealizowane zostały roboty ziemne oraz stabilizacja podłoża 
cementem.  Wykonane zostały chodniki w Kietrzu, natomiast pozosta-
łe po wycince drzew pnie zostaną sfrezowane.  W związku  przebudo-
wą  przedstawiamy zalecany objazd.

Przebudowa DW 416 w Nowej Cerekwii
Inwestycja rozpoczęła się 21 czerw-

ca br. Przewidywane utrudnienia 
związane z objazdami planuje się 
do dnia 31.11.20118 r. Natomiast 
zakończenie prac planowane jest na 
koniec bieżącego roku. Wartość za-
dania to nieco ponad 12,5 mln zł.

W ramach inwestycji przewidziano:

•  rozbudowę drogi wojewódzkiej  nr 
416 na dł.  1,49 km.

• przebudowę – wzmocnienie na-
wierzchni poprzez frezowanie sta-
rych warstw bitumicznych oraz uło-
żenie nowych - na dł. 1,14 km,

• osiem przejść dla pieszych z dedy-
kowanym oświetleniem (5 istnieją-
cych +3 nowe)

• budowę chodników na odc. wyma-
gających zabezpieczenia ruchu pie-
szych,

• budowę i przebudowę zatok auto-
busowych - 2 sztuki,

• przebudowę skrzyżowań z  drogami 
podporządkowanymi,

• przebudowę obiektów inżynier-
skich ( 2 przepustów ) do klasy no-
śności A:

• przebudowę i budowę zjazdów pu-
blicznych i indywidualnych,

• odwodnienie drogi poprzez: kom-
pleksową budowę kanalizacji desz-
czowej – renowację i odbudowę 
rowów przydrożnych oraz zapew-
nienie odwodnienia terenów przy-
ległych,

• budowę elementów bezpieczeń-
stwa ruchu jak np. bariery ener-
gochłonne, tablice kierujące, kocie 
oczka, płyty integracyjne itp.
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SPIS TELEFONÓW
Sekretariat
tel: 77 405 36 60

Wydział Finansowo - Budżetowy
tel: 77 405 36 73, 77 405 36 74 

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 Ogólno - Organizacyjny
tel: 77 405 36 66

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 Powiatowego Biura Promocji
tel: 77 405 36 85, 77 405 36 88

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

Godziny otwarcia kasy:
pn-czw: 8:00 - 14:30

pt: 8:00 - 14:00

STAROSTWO POWIATOWE 

Zgubiłeś coś? Być może znajdziesz swoją własność w starostwie.

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 Ogólno-Organizacyj-
nym w Starostwie Powiatowym w Głubczycach i na stronie internetowej 
pod adresem www.powiatglubczycki.pl, w zakładce biuro rzeczy znale-

zionych 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 oraz piątki 7:30 – 15:00 

(Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 

Wydział Ogólno-Organizacyjny, II piętro, pokój nr 308)

Kocyk dla maluszka
Każdy noworodek, który przyjdzie 

na świat w województwie opolskim 
otrzyma specjalny kocyk w ramach ak-
cji „Kocyk dla maluszka”. 

We wtorek 31 lipca w Szpitalu Powia-
towym w Głubczycach Marszałek Wo-
jewództwa Opolskiego Andrzej Buła 
uroczyście przekazał na ręce położnej ko-
ordynującej Oddziału Ginekologiczno-Po-
łożniczego głubczyckiego szpitala pakiety 
powitalne dla rodziców i noworodków. 
Taki pakiet zawiera wspomniany kocyk 
oraz książkę „Oczami dziecka, mamy i 
taty” a także list informacyjny, dzięki któ-
remu rodzice dowiedzą się o możliwości 
skorzystania z bogatej oferty porad i ba-
dań profilaktycznych. Już przed samym 
narodzeniem dziecka mamy mogą sko-
rzystać z badań prenatalnych, a przyszli 
rodzice uczestniczyć w bezpłatnych szko-
łach rodzenia. Swoją wiedzą z młodymi 
rodzicami dzielą się psychologowie, tera-
peuci, lekarze, położne. Nowonarodzone 
dziecko otoczone jest kompleksową opie-
ką. A wszystkie te działania są możliwe 
dzięki realizacji programu „Opolskie dla 
rodziny” i kampanii „Opolska Mama Ma 
Moc”
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Modernizacja DPS-u w Kietrzu
W kietrzańskiej filii Domu Pomocy 

Społecznej trwają prace mające 
na celu modernizację i remont budyn-
ku, wykonanie instalacji fotowolta-
icznej i instalacji pozyskania energii 
cieplnej geotermalnej oraz zagospo-
darowanie terenu wokół budynku.

Roboty te wykonywane są w związku z 
realizacją projektu: „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu osób zależ-
nych poprzez ich aktywizację i integra-
cję z mieszkańcami Kietrza” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020.

Dotychczas wykonany został I etap za-
dania, polegający na wykonaniu prac 
remontowych i termomodernizacja w 
budynku, tj.: docieplenie i renowacja 
elewacji zewnętrznej, wymiana stolar-

ki okiennej oraz wykonanie odwiertów  
i montażu pomp ciepła.

Kolejny etap robót, polegający na bu-
dowie instalacji fotowoltaicznej zakoń-
czony zostanie w październiku 2018 r.  
W ramach ostatniego etapu robót prze-
prowadzony zostanie remont i moder-
nizacja pomieszczeń strychu DPS Filia w 
Kietrzu”. Etap ten planuje się zakończyć 
w styczniu 2019 r.  

W sierpniu br. Dom Po-
mocy Społecznej w 

Klisinie zakończył prace z 
zakresie : „Przebudowa po-
mieszczeń kuchni”.  

Prace remontowe zostały wy-
konane przez pracowników 
DPS w Klisinie. Zadanie obej-
mowało roboty w zakresie 
dostosowania pomieszczeń 
kuchni do obecnych warun-
ków higieniczno-sanitarnych 
w tym:

- przebudowa ścian działo-
wych,

- zmiana sposobu użytkowa-
nia pomieszczeń,

- przebudowa wewnętrznych 
instalacji wod-kan i elek-
trycznej,

- przebudowa wentylacji me-
chanicznej,

- wykonanie nowych okła-
dzin ceramicznych ściennych 
i podłogowych,

- wymiana stolarki drzwio-
wej.

Wykonany remont przyczyni 
się do poprawy warunków 
pracy, ergonomii pracowni-
ków Domu Pomocy Społecz-
nej w Klisinie. 

Kuchnia wyposażona jest w 
coś czego do tej pory nie było, 
a mianowice w wentylację, 
która jest w pełni profesjonal-
na na najwyższym poziomie. 
Wraz z rekuperacją pozwala 
osiągnąć odpowiednią tempe-
raturę dla pracowników, któ-
rzy tutaj gotują. Mam nadzięję, 
że w przyszłym roku podobne 
zadanie będziemy realizować 
na następnej filii tj. Filia DPS 
Dzbańce. - mówi Małgorzata 
Krywko - Trznadel 

Nowa Kuchnia w DPS Klisinio

Zwykły sport niezwykłych ludzi
Połączyła ich pasja do gry w piłkę nożną. 

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w 
Klisinie zdobyli 3 miejsce na Międzynarodo-
wym Turnieju Piłki Nożnej Osób Niepełno-
sprawnych SENI Cup 2018 w Toruniu. Liga 
SENI Cup to jedyne takie mistrzostwa na świe-
cie. Co roku biorą w nich udział drużyny z wie-
lu krajów europejskich, w tym m.in. z Niemiec, 
Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Białorusi, Ro-
sji, Litwy, Łotwy. Tym bardziej cieszy wygrana 
naszej drużyny. 

Pragniemy podziękować za reprezentowanie 
naszego powiatu w Międzynarodowej Lidze 
Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI 

Cup 2018 oraz zdobycie zaszczytnego III miej-
sca przez mieszkańców Domu Pomocy Społecz-
nej w Klisinie.

Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób Nie-
pełnosprawnych SENI Cup to cykl rozgrywek 
piłkarskich, w których biorą udział niepełno-
sprawni mieszkańcy Domów Pomocy Społecz-
nej. Drużyny tworzą kobiety i mężczyźni w bar-
dzo różnym wieku. Piłkarze i piłkarki mają od 
kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Dzięki strze-
lonym golom uczestnicy Ligi mogą choć przez 
chwilę poczuć się jak zawodowi piłkarze i uwie-
rzyć, że mogą osiągnąć jeszcze więcej. 

SENI Cup to także integracja osób niepełno-
sprawnych z resztą społeczeństwa. W ramach 
Uroczystej Inauguracji Finału w Toruniu co 
roku organizowane są wydarzenia artystyczne, 
które przyciągają nie tylko uczestników SENI 
Cup, ale także mieszkańców miasta. Jest to do-
skonała okazja, żeby przekonać się, że osoby 
niepełnosprawne intelektualnie nie różnią się 
tak bardzo od reszty społeczeństwa.

Zawodnicy pokazują, że na piłkarskim boisku 
wszyscy jesteśmy tacy sami, bo wszyscy podob-
nie cieszymy się z sukcesów i tak samo odczu-
wamy gorycz porażki.
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EKOJANOSIK DLA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO!
Narodowa Rada Ekologiczna przyznała Powiatowi Głubczyckie-

mu nagrodę za działania na rzecz obniżenia poziomu niskiej 
emisji oraz poprawę wrażliwości ekologicznej społeczeństwa.

80 samorządów z całej Polski, w tym Powiat Głubczycki – jako jedyny 
powiat w woj. opolskim, zdobyło tytuł „EkoJanosika” za obniżenie po-
ziomu niskiej emisji, działania na rzecz edukacji ekologicznej oraz roz-
woju elektromobilności. Laureatów „Ekojanosika 2018” wybrała Naro-
dowa Rada Ekologiczna powoływana spośród niezależnych ekspertów 
i autorytetów ochrony środowiska. Jej członkami są przedstawiciele 
instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, samorządowych, 
środowisk gospodarczych. 

„Ekojanosik - Zielona Wstęga Polski” to wyróżnienie za wdrażanie eko-
logicznych rozwiązań, które istotnie i znacząco wpływają na poprawę i 
stan ochrony środowiska naturalnego regionu oraz świadomości ekolo-
gicznej Polaków.  Przedmiotem oceny w konkursie są zrealizowane i za-
stosowane w praktyce przedsięwzięcia, które miały szczególny wpływ 
na region lub całe województwo. Powiat Głubczycki został wyróżniony 
w kategorii „SAMORZĄD” za podejmowanie działań proekologicznych 
oraz realizowanie rozwiązań, które mają na celu chronić środowisko, 
m.in. za zamontowanie pomp ciepła, instalacje źródeł odnawialnych fo-

towoltaicznych, udzielenie mieszkańcom dotacji na wymianę pieców na 
ekologiczne, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej.

Honorowa Statuetka oraz tytułu „ Samorządowiec 20–lecia ” 
dla Starosty Józefa Koziny

W bieżącym roku samorządy powiatowe 
obchodzą jubileusz 20-lecia istnienia, 

zatem jest to doskonała okazja do uhonoro-
wania samorządowców, którzy mają szcze-
gólny wkład w rozwój lokalny, ale również 
działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej. 

Z przyjemnością informujemy, iż Zarząd Związ-
ku Powiatów Polskich podjął uchwałę o przy-
znaniu Staroście Głubczyckiemu Józefowi 
Kozinie honorowej statuetki oraz tytułu „Sa-
morządowiec 20-lecia”. Wyróżnienie wręczył 
Wiceprezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka oraz 
Starosta Strzelecki Józef Swaczyna podczas 
sesji Rady Powiatu Głubczyckiego w dniu 04 
września 2018r.

W efekcie pracy Starosty Józefa Koziny w cią-
gu 3 kadencji zostało zrealizowanych wiele in-
westycji infrastrukturalnych. Pan Starosta jest 
osobą nietuzinkową, osobą otwartą na potrze-
by drugiego człowieka. Nie można nie doceniać 
ogromnego zakresu dokonań i inicjatyw. Osobi-
ste zaangażowanie Pan Starosty widoczne jest 
na wielu polach jego działalności, zwłaszcza na 
polu:

- służby zdrowia (inwestycje w rodzaju moder-
nizacji oddziałów i budynku szpitala powiato-
wego, usprawniające i zwiększające efektyw-
ność jego funkcjonowania)

- opieki społecznej (sprawne zarządzanie „sie-

cią” podległych domów pomocy społecznej 
oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, 
które sprawiły, że standardy panujące w DPS-
-ach powiatu głubczyckiego są godne naślado-
wania i unikatowe w skali kraju)

- edukacji (modernizacje budynków i otoczenia 
szkół powiatowych - budowa hali sportowej, 
budowa boiska, termomodernizacja budynków 
szkół oraz doposażanie pracowni)

- infrastruktury drogowej – coroczne wielomi-
lionowe nakłady inwestycyjne ponoszone na 
remonty i modernizacje dróg powiatowych.

Wszystkie powyższe przykłady, jak i gros nie-
wymienionych wpłynęły na fakt, iż Powiat 
Głubczycki zajmuje czołowe miejsce spośród 
samorządów regionu, pod względem nakła-
dów inwestycyjnych na mieszkańca (Ranking 
„Wspólnota.org” - najzamożniejszy powiat 
Opolszczyzny) oraz uzyskanie prestiżowej na-
grody Rady Ekologicznej EkoJanosik.

Tym bardziej cieszy fakt, iż powiat głubczycki 
został doceniony na arenie ogólnopolskiej. 

„Wyróżnienie traktuję jako nagrodę dla 
całego samorządu, cieszę się i jestem 
dumny z mojej załogi, bo razem z nią two-
rzymy zgrany zespół i realizujemy założo-
ne projekty. To dzięki pracy Rady, pracy 
Skarbnika i Sekretarza oraz wszystkich 
pracowników. Musze powiedzieć, że 12 lat 
mija od kiedy zostałem Starostą i jestem 
bardzo ukontentowany tym, że udało mi 
się stworzyć taką zgraną załogę. Nato-
miast Rada w większości widzi potrzebę 
rozwoju powiatu głubczyckiego, pery-
feryjnego powiatu. Przez ten czas zrobi-
liśmy szereg pięknych rzeczy, chociażby 
termomodernizacja szpitala, myślę że 
jesteśmy w pierwszej piątce w Polsce, nie 
boje się tego powiedzieć, 

bo któżby wymyślił coś takiego jak zada-
szenie dla karetek z baterii fotowoltaicz-
nych, które dają nam prąd. Dla mnie to też 
była wielka przyjemność współpracować 
z kolegami, pracować na sesjach z Radą, 
pracować z pracownikami i wielka lekcja 
historii, wielka lekcja samorządu. To były 
szczególne posiedzenia Zarządu Krajo-
wego, Konwentu Starostów. Wielokrotnie 
dyskutowaliśmy mając przeciwne zda-
nia, ale zawsze osiągaliśmy konsensus. To 
dla mnie było bardzo inspirujące i pewne 
rzeczy przenosiłem tutaj na powiat głub-
czycki, którym jest mi dane zarządzać 
przez te wszystkie lata. Serdecznie dzię-
kuję i cieszę się, że moją pracę i tych ludzi, 
z którymi współpracuję doceniono, bo to 
nie jest tylko nagroda dla mnie, ale dla 
nas wszystkich. Myślę, że mój następca 
będzie to dzieło kontynuował, to co jest 
dobre warto rozwijać, a powiat głubczyc-
ki zmierza w dobrym kierunku. Dziękuje 
raz jeszcze!” - podsumował Starosta Józef Ko-
zina.
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Obchody 79 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
3 września 2018 r. pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczy-

cach odbył się uroczysty apel upamiętniający 79 rocznicę Wy-
buchu II Wojny Światowej.  

Mija 79 lat od tych tragicznych wydarzeń. 1 września 1939 roku hitle-
rowskie Niemcy uderzyły na Polskę. O godz. 4:45 rozpoczął się atak 
niemieckiego pancernika Schleswig - Holstein na polską składnicę woj-
skową Westerplatte w Wolnym Gdańsku, rozpoczynając tym samym 
pierwszą bitwę II wojny światowej. Wojna obronna Polski trwała przez 
cały wrzesień. Najbardziej zacięte walki toczyły się o Westerplatte (do 
7 IX), nad Bzurą (9-16 IX) i w obronie Warszawy (skapitulowała 28 IX) 
oraz twierdzy Modlin (do 29 IX). Najdłużej bronił się Hel - do 2 X 1939 r. 

Skalę tragedii polskiej powiększył jeszcze fakt, że 17 IX granice Rzeczy-
pospolitej przekroczyła Armia Czerwona, zajmując tereny uzgodnione 
wcześniej z Hitlerem. Ogrom cierpień polskiego narodu wyrażał się nie 
tylko w bezpośrednich stratach osobowych i materialnych, ale i wpły-
wie, jaki wojna wywarła na kolejne pokolenia.

Delegacje władz samorządowych, związków kombatanckich, harcerze, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele służb mundurowych 
złożyły kwiaty pod pomnikiem oddając hołd poległym na frontach.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Rodzinny Festyn Sportowo - Pożarniczy
Nocne zawody sportowo-pożarnicze w 

Dzierżysławiu oraz Rodzinny festyn 
sportowo-pożarniczy w Głubczycach już za 
nami. 

Podczas weekendu 21.07-22.07 br. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Dzierżysławiu oraz KPP SP w 
Głubczycach przygotowały mnóstwo atrakcji 
zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Pierwszego 
dnia odbyły się Nocne zawody sportowo-po-
żarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu województwa opolskiego oraz miejsco-
wości przygranicznych z Czech. Były one do-
skonałą okazją do zaprezentowania umiejętno-
ści OSP w tzw. „bojówce”. Drużyny walczyły w  
podziale na sekcję damską i męską. Po ciężkich 

zmaganiach w porze nocnej klasyfikacja 
przedstawia się następująco:

Sekcja Damska:

I miejsce - OSP Dzierżysław

II miejsce - OSP Kietrz

III miejsce - OSP Nowa Cerekwia

Sekcja Męska:

I miejsce - OSP Zubrzyce

II miejsce - OSP Dzierżysław

III miejsce - OSP Kobierzyce (CZ)

Kolejny dzień (22.07.2018r.) należał do 
dzieci i rodziców. Na terenie Straży Pożar-
nej w Głubczycach odbył się Rodzinny fe-
styn sportowo-pożarniczy. Rodziny spędza-
ły czas aktywnie. Nie lada wyzwaniem było 
zaliczenie 4 konkurencji, tj. pożarniczy tor 
przeszkód, przejście przez komorę dymo-
wą, odbycie szkolenia z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przy wykorzystaniu fan-
tomów oraz rozwiązanie krzyżówki przez 
rodziców. Każde dziecko, które przeszło 

przez wszystkie punkty kontrolne zostało na-
grodzone. Podczas festynu odbył się również 
pokaz sprzętu strażackiego a dodatkową atrak-
cją były dmuchańce dla dzieci. Wspólnie spę-
dzone chwile zostały osłodzone przez firmę 
Mieszko z Raciborza, której serdecznie dzięku-
jemy!

Wszystkie te atrakcje odbyły się w ramach 
projektu „Nocne zawody sportowo-pożarnicze 
w powiecie głubczyckim”. Zadanie publiczne 
współfinansowane ze środków Województwa 
Opolskiego.
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Zakończyła się budowa centrum przesiad-
kowego w Głubczycach w ramach pro-

jektu „Zintegrowany Transport Subregionu 
Południowego – etap I” dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Opol-
skiego w 2014-2020.  Wartość inwestycji to 
blisko 2,5 mln zł z czego 85% zostało dofi-
nansowane ze środków UE.

„Dzięki realizacji inwestycji powstało centrum 
przesiadkowe z elektroniczną informacją i 
punktem obsługi podróżnych, poczekalnią i sa-
nitariatami, perony z zadaszeniem dla 

podróżnych, zmodernizowany został także 
plac manewrowy dla autobusów oraz powstały 
miejsca parkingowe dla autobusów, samocho-
dów i rowerów.  Powstały budynek, zmoderni-
zowany plac manewrowy oraz wykonanie re-

kompozycji okalającej dworzec zieleni daje w 
efekcie estetyczny efekt wizualny, który miejmy 
nadzieję wpływa pozytywnie na otaczającą nas 
przestrzeń miejską poprawiając jednocześnie 

wizerunek naszego miasta w oczach podróż-
nych.  W ramach niniejszego projektu zakupio-
ne zostały trzy nowe 24-miejscowe, klimatyzo-
wane busy marki Mercedes, które zasilą flotę 
głubczyckiego PKS-u i posłużą do obsługi linii 
powiatowych” - podsumowała Wicestarosta 
Anita Juchno.

W dniu 14 września br. dbyło się oficjalne 
otwarcie dworca PKS w Głubczycach. Wicesta-
rosta Anita Juchno  przekazała na ręce Prezesa 
Zarządu PKS Wiesława Bednarskiego kluczyki 
do 3 nowych, niskoemisyjnych busów. 

Dworzec na miarę XXI wieku

„W niespełna pół roku udało się przebu-
dować nasz dworzec autobusowy na nowo-

czesne centrum przesiadkowe....”
mówi A. Juchno
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Święto plonów już za nami!
16 września 2018 r. w Kietrzu odbyły się 

Dożynki Powiatowo - Gminne. Obcho-
dy dożynkowe rozpoczęły się od uroczystej 
Mszy św. w Kościele pw. św. Tomasza Aposto-
ła. 

Po Mszy św. nastąpił przemarsz korowodu uli-
cami Niepodległości oraz Głubczycką w towa-
rzystwie orkiestry dętej PLANIA na stadion. 
Galę dożynkową rozpoczęto od Hymnu Pań-
stwowego przy akompaniamencie orkiestry 
dętej. Starostowie dożynek Barbara Drzał oraz 
Tomasz Ognisty przekazali chleb Wicestaro-
ście Anicie Juchno oraz Burmistrzowi Kietrza 
Krzysztofowi Łobosowi. 

„Dożynki to czas radości, ale także podzięko-
wań - Stwórcy za plony, ludziom za trud pracy... 
Dzisiejsze święto to wyraz podziękowania za 
kultywowanie tradycji, wartości, tożsamości i 
zwyczajów naszych przodków. Dla każdego rol-

nika jest oczywiste, że ziemia jest świętością, 
warsztatem pracy rolnika, rodzi i karmi, Ziemia 
pozbawiona opieki nie daje plonów, natomiast 
ziemia pielęgnowana jest źródłem dla naszego 
przeżycia... Patrząc na pracę naszych rolników, 
ich precyzję i oddanie, jestem spokojna i wiem, 

że właściwie dbają o ziemię powiatu głubczyc-
kiego” - mówiła Anita Juchno w swoim przemó-
wieniu. 

Po przemówieniach przyszedł czas na wręcza-
nie nagród. Jak co roku rolnicy naszego powia-
tu zostali wyróżnieni w konkursie „AgroLiga 
2018”. Tym razem byli to Państwo Gabriela i 

Maciej Cichobłazińscy z Gadzowic, którzy zo-
stali nagrodzeni w kategorii rolnik indywidual-
ny.

Podczas części artystycznej został rozstrzygnię-
ty powiatowy konkurs koron i wieńców żniw-
nych. I miejsce zajęła Sucha Psina, II miejsce Zu-
brzyce, natomiast III miejsce Kietrz. Wieczorem 
publiczność delektowała się muzyką folkowego 
zespołu CHUDOBA. Niebywałą niespodzianką 
było show mistrza Jurija Ziniewicza, który za-
chwycał swoim męstwem i odwagą. Natomiast 
gwiazdą wieczoru był zespół MYSLOVITZ, który 
rozgrzewał publiczność swoją niebanalną mu-
zyką. Dla wytrwałych przygrywał zespół Gol-
den Boys & Girls. 

Dziękujemy za przybycie i spędzenia czasu 
razem z nami. Do zobaczenia w przyszłym 
roku.

 
Dożynki to czas radości, ale także po-

dziękowań - Stwórcy za plony, ludziom za 
trud pracy...
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Najpiękniejsza korona w powiecie głubczyckim wybrana!
Sołectwo Sucha Psina zwyciężyło w kon-

kursie na najpiękniejszą koronę/wieniec 
dożynkowy w naszym powiecie. Wicestaro-
sta Anita Juchno uhonorowała laureatów 
konkursu ogłoszonego przez Starostwo Po-
wiatowe w Głubczycach.

Wieniec dożynkowy obok bochna chleba jest 
najważniejszym atrybutem dożynek. Symboli-
zuje zebrane plony, które rodzi nasza matka – 
ziemia. Komisja konkursowa miała niezwykle 
trudny orzech do zgryzienia, gdyż wszystkie 
dzieła zachwycały estetyka, pomysłowością i 
wykonaniem. To były prawdziwe arcydzieła 
urzekające bogactwem misternie wykonanych 
dodatków. W tym roku do powiatowego kon-
kursu zgłoszono 9 wieńców.

W wykonanych koronach/wieńcach można 
było dostrzec silne przywiązanie do ojczystej 
ziemi i ludowych obyczajów. Wykorzystano 
różne techniki, ale też różne rodzaje zbóż, ziół, 
kwiatów i owoców, dzięki czemu oddawały one 
bogactwo płodów rolnych. Dużym atutem za-
prezentowanych koron/wieńców była staran-
ność wykonania.

Komisja oceniając efekt finalny, często wieloty-
godniowej pracy, kierowała się następującymi 
kryteriami: związek z tradycją i kulturą regio-
nu w zakresie użytych materiałów, staranna 
technika wyplatania oraz walory estetyczne i 
ogólny wyraz artystyczny.

Ostatecznie konkurs wygrało Sołectwa z Su-
chej Psiny zajmując I miejsce, kolejne miejsce 
przypadło koronie z Zubrzyc, natomiast III 
miejsce zajęła korona z Kietrza. 

Ponad to w konkursie wzięły udział korony z 
Gminy Baborów (Sołectwo Dziećmarów), z 
Gminy Branice (Sołectwo Jakubowice, Sołec-
two Uciechowice), z Gminy Głubczyce (So-
łectwo Debrzyca), z Gminy Kietrz (Sołectwo 
Dzierżysław, Sołectwo Chróścielów).

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy za udział!
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DebrzycaJakubowice

Dziećmarów Dzierżysław Uciechowice Chróścielów
KU CZCI MARYI WNIEBOWZIĘTEJ

W środę, 15 sierpnia w XVII – wiecz-
nej Kaplicy Zamkowej w Pielgrzy-

mowie odbyła się uroczysta Msza Św. 
koncelebrowana pod przewodnictwem ks. 
proboszcza Krzysztofa Cieślaka w asyście 
ks. Jana Mazura z czeskiego Bohusova. 

Wierni z okolicy, goście z Głubczyc i po-
bliskich Czech w sposób szczególny uczcili 
Maryję Wniebowziętą, zwaną też Pielgrzy-
mowską, której wizerunek widnieje w tej 
położonej na wzniesieniu kaplicy, a znajdu-
jącej się już po stronie czeskiej. 

Ponadto Pielgrzymów obchodzi w tym roku 
710 – lecie swego istnienia. Oprawę arty-
styczną Mszy Św. stanowił program poetyc-
ko-muzyczny ku czci Matki Najświętszej w 
wykonaniu Marii Farasiewicz przy akompa-
niamencie Mariana Bażyńskiego. 

Doroczną uroczystość zorganizował po raz 
kolejny sołtys Pielgrzymowa – Ryszard 
Brzeziński, który na zakończenie przytoczył 
historię wsi oraz nawiązał do obchodzonego 
tego dnia święta patriotycznego  tzw. „Cudu 
nad Wisłą”. Nie mogło też zabraknąć wspo-
mnień kresowych w kontekście kultu Mat-
ki Boskiej Wysiedlonej. Pan Brzeziński od 
lat opiekuje się kaplicą i jego to staraniem 
w roku 2010 została ona wyremontowana i 
poświęcona. Od tej pory każdego roku,  wła-
śnie w święto Matki Bożej Wniebowziętej, 
zwanej też Zielną, w Kaplicy Zamkowej od-
prawiana jest Msza Św.

Redakcja ZSM



12 wrzesień 2018 / www.powiatglubczycki.pl

Rzecz Powiatowa - info wrzesień 2018 / www.powiatglubczycki.pl

Moja „Syberiada”
Świadomość swoich korzeni oraz znajo-

mość losów naszych rodzin powinna być 
obowiązkiem każdego człowieka. Te war-
tości tworzą naszą tożsamość. W ubiegłym 
roku opisywałem sentymentalną podróż do 
Kazachstanu w poszukiwaniu miejsca poby-
tu mojej rodziny w latach 1941-1946. 

W tym roku wyruszyłem w daleką podróż na 
Sybir, który był miejscem zsyłki i gehenny wie-
lu Polaków, w tym i mojej rodziny. Tym samym 
chciałem zakończyć historię wywózki i pobytu 
mojej mamy i jej rodziny poczynając od 10 lute-
go 1940 roku do maja 1946 roku. 

Pierwsza wywózka Polaków zamieszkałych na 
terenach zajętych przez Związek Radziecki w 
1939 roku, nastąpiła 10 lutego 1940 roku. Na 
liście sporządzonej wcześniej przez radziec-
kie służby znalazła się elita polskiej inteligen-
cji i osób utożsamianych z polską racja stanu. 
Byli to lekarze, prawnicy, urzędnicy państwo-
wi, policjanci i osadnicy wojskowi. Deportacja 
objęła wiele tysięcy osób, w tym dzieci i star-
ców, których przetransportowano w bydlęcych 
wagonach między innymi w bezkresne rejony 
Republiki Komi. W trzaskającym mrozie, po 12 
dniach jazdy zesłańcy wysadzeni zostali na sta-
cji Muraszy. Następnie na odkrytych ciężarów-
kach przetransportowano ich do miejscowości 
Noszul. Była to grupa skazańców przeznaczo-
nych do wyrębu tajgi. Inne grupy skierowano 
do kopalń Uchty i Workuty. 

Drugiego dnia pobytu w Noszulu, wieczorem 
sformowano kolumnę sań i pieszych, którą w 
głębokim śniegu, często korzystając ze skutej lo-
dem rzeki Łuzy skierowała się do leśnych osad 
„Pasiołków”. Po całonocnej podróży zesłańcy 
dotarli w głęboką tajgę. Moją rodzinę ulokowa-
no w Pasiołku nr 3. Tutaj nad brzegiem Łuzy 
umieszczono ich w drewnianych barakach, po 
kilka rodzin w jednym dużym pomieszczeniu. 
Przez 1.5 roku pracowali przy wyrębie tajgi. 
Tutaj cierpieli za to, że byli Polakami. Tutaj ma-
sowo umierali. W sierpniu 1941 roku na mocy 
układów polsko radzieckich zostali objęci am-
nestią i w tym momencie masowo opuszczali 
niegościnną ziemię kierując się do południo-
wych republik radzieckich. 

Tyle skrótowo historia. Moja wyprawa z sio-
strzeńcem Adrianem Riedlem z Roszkowa miała 
na celu odnalezienie miejsc pobytu represjono-
wanych Polaków, łącznie z moją rodziną. Nasza 
wiedza o tych miejscach opierała się na informa-
cji o miejscowości Noszul i całonocnej podróży 
zesłańców z tego miejsca w tajgę. Przyjęliśmy 
teorię, że przez noc mogli przebyć około 20-25 
km. W dniu 6 sierpnia samolotem z Pragi przy-
lecieliśmy do Moskwy. Stąd po paru godzinach 

rejsowym samolotem Aerofłotu przelecieliśmy 
do stolicy Komi Syktywkaru. Tutaj przeznaczy-
liśmy 2 dni na zwiedzanie stolicy i ewentualne 
pozyskanie informacji o polskich zesłańcach. 
Po tym okresie wynajętym samochodem uda-
liśmy się do miejscowości Obiaszczewo, odda-
lonym 230 km od Syktywkaru. W miejscowym 
muzeum nie uzyskaliśmy żadnej informacji o 
zesłańcach, ale skierowano nas do zastępcy 
burmistrza Natali Żuk, która okazała się naszą 
opatrznościową gwiazdą. Natalia stwierdziła, 
że jesteśmy pierwszymi Polakami odwiedzają-
cymi ten rejon w poszukiwaniu miejsc zsyłki 
swoich rodaków. Potraktowano nas jak delega-
cję rządową. 

Po kurtuazyjnej wizycie w tamtejszym Domu 
Kultury skierowaliśmy się do biblioteki po-
wiatowej. Natalia w tym czasie uruchomiła 
wszystkie swoje kontakty celem zlokalizowa-
nia naszych miejsc poszukiwań. W bibliotece 
natomiast 6 pań zweryfikowało całą posiada-
ną bibliografię w interesującym nas temacie. 
Po godzinnych poszukiwaniach jedna z pań 
przyniosła piąty tom monumentalnego dzie-
ła   Pakajanie-martyłołog, w którym w indeksie 

Polaków zesłańców na terenie Republiki Komi 
odnalazła nazwisko mojej rodziny, z dokładny-
mi danymi identyfikacyjnymi tj. datą urodzenia, 
miejscem urodzenia, skąd nastąpiła wywózka 
oraz dokładne miejsce gdzie zostali osadzeni. 

Moje wzruszenie udzieliło się również paniom 
bibliotekarkom. W międzyczasie Natalia zloka-
lizowała 5 obozów Polaków w obrębie Noszu-
la dzięki pomocy Burmistrza Noszula Siergieja 
Elgina, który w przeszłości był jej uczniem. Po 
serdecznym pożegnaniu z Natalią, celowo wy-
bierając lokalne połączenie autobusowe po-
jechaliśmy do Noszula. Mieliśmy możliwość 
zobaczenia wsi wkomponowanych w tajgę. W 
Noszulu zostaliśmy serdecznie przyjęci przez 
burmistrza Siergieja oraz jego żonę Tatianę, 
która jest nauczycielką j. angielskiego w miej-
scowej szkole. Ich dom stał się na 3 dni naszym 
domem. Inna alternatywa wynajęcia przez nas 
kwatery została przez nich stanowczo odrzuco-
na. Siergiej, były nauczyciel wychowania fizycz-
nego nasze poszukiwania polskich „Posiołków” 
w tajdze przyjął jako osobiste wyzwanie, tym 
bardziej, że był on administratorem tego tere-
nu. Dzięki niemu przeżyliśmy w tajdze ekstre-
malną przygodę. 

Terenowym Uazem ruszyliśmy wcześnie rano 
w tajgę drogą, która wiodła do wiosek zagubio-
nych w nieprzebytych lasach. 30 km leśnego 
duktu zabrało nam 4 godziny. Wykroty i dziury, 
do których rozsądny kierowca by nie wjechał, 
dzielny Uaz pokonywał w karkołomnych ma-

newrach. Część drogi wyłożona była ściętymi 
drzewami, tworząc na bagiennym podłożu ro-
dzaj mostu pontonowego. Dotarliśmy w miej-
sce, w którym istniał kiedyś Pasiołok nr 6. Mło-
da tajga porosła miejsca, w którym stały baraki. 
Wysokie brzegi rzeki Łuzy stały się niedostępne. 
Odnaleźliśmy cmentarz porośnięty tajgą, gdzie 
tylko regularne kopce ziemi na których rosły 
drzewa świadczyły o tym, że tu znajdowały się 
groby naszych rodaków. Oddaliśmy cześć ich 
pamięci. Odwiedziliśmy jeszcze dwa miejsca w 
promieniu 10 km, w których znajdowały się Pa-
siołki, w tym jeden Niemców nadwołżańskich. 
Ciekawostką jest fakt, że to miejsce odwiedzali 
już niemieccy potomkowie zesłańców. Postawi-
li oni tablicę upamiętniająca pobyt tutaj Niem-
ców. Siergiej na podstawie dokumentacji, którą 
udostępniono nam w bibliotece, zlokalizował 
Jagszordin, to jest miejsce pobytu naszej rodzi-
ny. Aby tam dotrzeć musieliśmy się przedzierać 
3 km przez bagienną tajgę. Byliśmy szczelnie 
okryci i spryskani środkiem przeciw komarom. 

Dzięki zaciętości i znajomości tajgi Siergie-
ja dotarliśmy do miejsca nad brzegiem Łuzy, 
gdzie był Jagszordin. Siergiej pokazał nam śla-
dy niedźwiedzia, który poprzedniego dnia tam 
żerował. Zlokalizował również miejsca, w któ-
rych stały baraki. Po powrocie do samochodu 
Siergiej telefonicznie uzyskał informację od 
pracowników leśnych pracujących przy wyrę-
bie tajgi o miejscu, w którym znajdowała się 
podczas wojny główna baza (dyrekcja) polskich 
leśnych osad i zarazem największy Pasiołok nr 
3. Dzięki zaciętości Siergieja, drogą częściowo 
ułożonej ze ściętych bali drzew ruszyliśmy w 
głąb tajgi. 

Droga wiodła wzdłuż rzeki Łuzy, która w nie-
zliczonych zakolach wiła się wśród drzew. Trzy 
razy zakopaliśmy się w błotnistym podłożu. 
Po dotarciu do przeprawy na drugi brzeg rze-
ki okazało się, że most pontonowy wyciągnięty 
był z wody. Po drugiej stronie rzeki znajdowało 
się  miejsce, w którym zlokalizowany był kiedyś 
Pasiołok nr 3 – miejsce pobytu polskich zesłań-
ców. Odruchowo, nie myśląc, wszedłem po ko-
lana w nurt rzeczny. Siergiej spojrzał na mnie i 
spytał „płyniemy?”. Nasza reakcja była błyska-
wiczna. W trójkę przepłynęliśmy na drugi brzeg  
i spenetrowaliśmy przybrzeżny teren, częścio-
wo porośnięty tajgą. W tym miejscu przyszło 
żyć i cierpieć naszym rodakom. 

Wieczorem wróciliśmy do Noszula. Na długie 
lata pozostanie nam w pamięci tamten dzień. 
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Kolacja i rosyjska bania (sauna) z brzozowymi 
witkami było uwieńczeniem tego dnia. Następ-
nego dnia odwiedziliśmy miejscową bibliotekę 
oraz siedzibę burmistrza. Powróciliśmy do sto-
licy Syktywkaru rejsową marszutką. 

W Syktywkarze, w siedzibie Biblioteki Naro-
dowej chcieliśmy uzyskać informację, w jaki 
sposób możemy nabyć tom wspomnianej na 
początku artykułu publikacji. Wszyscy pracow-
nicy bardzo chcieli nam pomóc. Skontaktowali 
się z prof. Rogaczowem redaktorem 11 tomów 
wspomnianego dzieło „Pokajanie”. 

Przebywał on w tym czasie w Petersburgu, 
ale przekazał nr. telefonu do współpracowni-
cy, która z jego zbiorów miała nam udostępnić 
wspomniany tom. Niestety był to piątek po po-
łudniu i nie skontaktowaliśmy się z tą osobą. 
Naszej rozmowie bacznie przysłuchiwała się 
starsza Pani, która przebywała w tym czasie w 
bibliotece, przeglądając stare czasopisma. Ona 
nam zaoferowała ze swojego zbioru bibliotecz-
nego tom 5, zawierający opis martyrologii Po-
laków. 

Umówiliśmy się o godz. 20 przed jej blokiem, 
i w ten sposób przywiozłem do Polski nieoce-
niony materiał na temat polskich zesłańców. 
Wspomniana Pani Mitjuszewa jest dziennikar-
ka i pisarką, której potomkowie byli rdzenny-
mi mieszkańcami Komi. Jest ona działaczką 
opozycyjnego wobec Kremla  stowarzyszeniu 
autonomii Republiki Komi. Otrzymałem od niej 
dwie książki jej autorstwa. Ostatni dzień poby-
tu w Syktywkarze spędziliśmy na zwiedzaniu 
miasta. Ogromne wrażenie wywarła na nas ol-
brzymia bryła nowej cerkwi. Równie interesu-
jące były stare zaułki stolicy zabudowane roz-
padającymi się starymi drewnianymi domami. 

Nad brzegiem rzeki, w przylegającym parku od-
bywało się święto sportu. Impreza zgromadziła 
tłumy dzieci i dorosłych. Do Polski wróciliśmy z 

przesiadką na lotnisku w Petersburgu i Pradze. 
Była to dla nas niezapomniana przygoda, połą-
czona z wątkiem historyczno sentymentalnym. 
Autor służy wszystkim zainteresowanym te-
matyką zesłańców i Sybiru przywiezionym ma-
teriałem źródłowym.

Benedykt Pospiszyl

Ratownicy medyczni SP ZOZ w Głubczycach na Pol’and’Rock
Po raz kolejny z inicjaty-

wy dyrektora SP ZOZ w 
Głubczycach pana Adama Ja-
kubowskiego, ekipa ratowni-
ków medycznych wyjechała 
na zabezpieczenie medyczne 
jednego z najpiękniejszych fe-
stiwali muzycznych w Polsce 
- Pol’and’rock festiwal w Ko-
strzynie nad Odrą. 

Zespół, który wyjechał na zabez-
pieczenie to grupa doświadczo-
nych ratowników medycznych 
pracujących na co dzień w głub-
czyckim Pogotowiu Ratunko-
wym – Damian Trzebuniak, Mar-
cin Mais i Bożena Sosnowska.

Festiwal był ogromnym wyzwa-
niem dla wszystkich służb pra-
cujących podczas tych kilku dni.

Byliśmy w pełnej gotowości od 
pierwszej do ostatniej minuty 
naszego pobytu na festiwalu, 
jednak punktem kulminacyjnym 
były dni od 3 do 5 sierpnia kiedy 
to odbywały się wszystkie zapla-
nowane imprezy. Festiwal  liczył 
około 800tyś uczestników i przy-
ciągnął ludzi nie tylko z Polski ale 
i z całego świata więc pracy było 
mnóstwo, a do tego doskwierał 
nam ciągły upał. Pod względem 
organizacyjnym wszystko było 
przygotowane na najwyższym 
poziomie. Nad wszystkimi czu-
wała rzesza wolontariuszy. Na 
całym terenie rozlokowane były 
punkty medyczne, które wspie-
rane były przez zespoły ratow-
ników poruszających się na qu-
adach. My stacjonowaliśmy przy 
szpitalu polowym, gdzie ocze-

kiwaliśmy na kolejne zdarzenia. 
Współpracowaliśmy również z 
kolegami z Niemiec, którzy bar-
dzo chętnie nam pomagali.

Było to niezwykłe doświadcze-
nie dla nas wszystkich, pozna-
liśmy wspaniałych ludzi od któ-
rych mogliśmy również wiele się 
nauczyć, zostanie to z pewnością 
w naszej pamięci na długie lata. 
Niewykluczone, że w przyszło-
ści również wesprzemy naszych 
kolegów podczas kolejnego 
Pol’and’rock festiwal. 

Ratownik Medyczny 

Damian Trzebuniak

Nowe ambulanse w SP 
ZOZ w Głubczycach

18 września br. odbyło się uroczyste poświęcenie 
ambulansów, które Szpital Powiatowy w Głubczycach 
otrzymał w ramach zadania „Dostawa ambulansów ra-
tunkowych typu C wraz z zabudową części medycznej 
dla SP ZOZ w Głubczycach” finansowanych ze środków 
własnych. Wartość zakupu dwóch ambulansów to 659 
830,00 zł.
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NOWY ROK SZKOLNY W ZSM

Poniedziałek, 3 września 2018r., godz. 
9.00. Plac apelowy Zespołu Szkół Me-
chanicznych w Głubczycach. Ma tu 

miejsce uroczysta akademia inaugurująca 
rok szkolny 2018/2019. 

Wśród licznie zgromadzonej młodzieży nowy 
„narybek” – uczniowie pięciu klas pierwszych: 
1A – technikum ekonomicznego, 1CD - tech-
nikum elektrycznego i pojazdów samocho-
dowych, 1I – technikum informatycznego, 1L 
– technikum logistycznego oraz 1S – szkoły 
branżowej  1 st.  Tuż obok nich wychowawcy: 
Agnieszka Wałkiewicz, Marcin Hryckiewicz, 
Dorota Pieczyrak, Krzysztof Pieczyrak i Aldona 
Janiczek.

Przy stole prezydialnym zaproszeni goście. A są 
wśród nich: Zbigniew Ziółko – radny Sejmiku 
Wojewódzkiego i zarazem dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury, Tomasz Seń – kierownik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powia-
towego , O. Urban Adam Bąk – dyrektor Fran-
ciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom, kpt. 
Sławomir Ptak – wicedyrektor Zakładu Karne-
go, sierż. szt. Łukasz Golinowski – rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji, Renata Ku-
lik – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, Janusza 
Peczkis – przewodniczący Głubczyckiej Rady 
Seniorów , Jan Gawłowski – zastępca starsze-
go Cechu Rzemiosł Różnych, Joanna Papuga – 
przewodnicząca Rady Rodziców; media repre-
zentują: Mateusz Kitka – fotoreporter portalu 
twojeglubczyce.pl oraz Marek Mikitka – przed-
stawiciel TV Pogranicze. Uroczystość prowadzi 
przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Ola 
Pabian. Nad całością czuwają opiekunki samo-
rządu, czyli Dorota Pieczyrak i Dorota Wróbel. 
Najpierw wejście pocztu sztandarowego w ryt-
mie marsza i przejście kolumny – kl. 3 mundu-
rowej, wciągnięcie flagi na maszt i patetycznie 
odśpiewany hymn narodowy.

Potem nawiązanie do tragicznego września’39 
i krótki program poetycko-muzyczny upamięt-
niający wybuch II wojny światowej. Tu wy-
brzmiewają dwa tematyczne utwory. „Elegia o 
chłopcu polskim” K.K. Baczyńskiego w realiza-
cji w/w Oli oraz „Biały Krzyż” K. Klenczona za-
śpiewany przez Karolinę Sobczyk – uczennicę 
kl. 3G.  Chwila skupienia i zadumy … , po czym 
głos zabiera dyrektor – Jan Łata, który wita i 
anonsuje przybyłych gości. Przedstawia nowo 
powstałe klasy, zawody.  Zachęca młodzież do 
wytężonej i owocnej pracy w zdobywaniu wie-
dzy i umiejętności. Życzy sukcesów w nowym 
roku szkolnym. 

Kolejni mówcy to zaproszeni goście. Nie szczę-
dzą ciepłych słów pod adresem MECHANIKA i 
jego osiągnięć. Nawiązują do aktywnej współ-
pracy tej placówki z lokalnym środowiskiem.     
Zbyszek Ziółko, Renia Kulik czy kpt. S. Ptak z 
dumą przypominają, że są absolwentami tej 
szkoły i zawdzięczają jej wiele cennych życio-
wych umiejętności i praktycyzmu. Tymczasem 
O. Urban i p. Janusz Peczkis podejmują temat 
wolontariatu, licząc, jak zawsze, na otwarte 
serca uczniów MECHANIKA. Z kolei przewod-
nicząca Rady Rodziców w swym wystąpieniu 
zwraca uwagę na jakże istotną rolę nauczycieli 
i wychowawców w niełatwym przecież pro-
cesie dydaktyczno-wychowawczym. Wszyscy 
wspomniani życzą młodzieży i kadrze pedago-
gicznej samych sukcesów.

Także i ja zabieram głos.  Jako instruktor te-
atru TRADYCJA ZSM zachęcam moich młodych 
przyjaciół, zwłaszcza z klas pierwszych , do 
rozwijania wszelkich pasji i zainteresowań. 
Tak przedmiotowych jak i sportowych czy ar-
tystycznych (aktorskich,recytatorskich, kaba-
retowych, wokalno-muzycznych i innych). Na-
stępuje ślubowanie. Reprezentanci nowej braci 
uczniowskiej powtarzają za wicedyrektorem – 

Tomaszem Kaliwodą – słowa przysięgi. To 
podniosła chwla! Na zakończenie ks. Grzegorz  
Podburaczyński – szkolny katecheta – kieruje 
do społeczności ZSM Słowo Boże. Mówi o czy-
nieniu dobra. Udziela też błogosławieństwa na 
kolejny rok szkolny. Jeszcze tylko informacja 
wicedyrektora o przydziale czynności i … spo-
tkania z wychowawcami w klasopracowniach 
oraz ambitne plany na przyszłość. Powodzenia!

Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na twoje-
głubczyce.pl

Maria Farasiewicz 

Uroczysta inauguracja nowego roku 
szkolnego w ZSO

Dnia 3 września 2018 r. na podwó-
rzu liceum odbyła się uroczysta in-

auguracja nowego roku szkolnego. 

Społeczność ZSO powitali: dyrektor 
Krzysztof Tokarz i wicestarosta powia-
tu głubczyckiego Anita Juchno, życząc 
wszystkim uczniom samych sukcesów 
w nauce, a nauczycielom satysfakcji ze 
swoich podopiecznych. Nie zapomniano 
o rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Chór liceum pod kier. Tadeusza Eckerta 
wykonał utwór nawiązujący do tragicz-
nych wydarzeń września 1939 r. Ucznio-
wie czterech klas pierwszych złożyli 
ślubowanie na sztandar szkoły i zostali 
przedstawieni wychowawcy tych klas 
Żeby zachęcić młodzież do nauki, dyrek-
tor przypomniał świetny wynik zdawal-
ności tegorocznych matur - 97,3 procent, 
który był znacznie wyższy od średniej po-
wiatowej, wojewódzkiej i krajowej.
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Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego i Nagrody Burmistrza
W dniu 20.06.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu 

odbyło się spotkanie z medalistami Mistrzostw Polski, Mi-
strzostw Europy, Pucharu Europy i Mistrzostw Świata. 

Na spotkanie to zostali również zaproszeni zawodnicy i trener LKS Spar-
ta  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 Jabłoń-
ska, Kinga Sztucka, Natalia Katańska, Wiktoria Konik, Bartosz Słodkow-
ski, Michał Jano, Wojciech Żłobicki, Jakub Brewus  oraz trener Daniel 
Jano. Zawodnicy zostali wyróżnieni stypendiami. Listy gratulacyjne w 
imieniu  Marszałek Województwa Opolskiego  wręczył Wicemarszałek 

Województwa Opolskiego Pan Stanisław Rokoczy. 

Dzień później 21.06.2018 r. odbyło się wręczenie Nagród Burmistrza 
Głubczyc w Miejskim Domu Kultury. Młodsi zawodnicy LKS Sparta Głub-
czyce i Pietrowice reprezentujący wszystkie Szkoły miejskie i Zespół 
Szkól w Pietrowicach oraz Szkoły Podstawowej w Gołuszowicach ode-
brali Nagrody z rąk Burmistrza Głubczyc Pana Adama Krupy oraz Prze-
wodniczącego Komisji Sportu Pana Marka Monasterskiego i Dyrektora 
Zarządu Kultury i Sportu w Głubczycach Pana Stanisława Krzaczkow-
skiego. Klub reprezentowało 26 nagrodzonych. Serdecznie gratulujemy 
wyróżnionym.

D.J.

750-lecie wsi Wysoka
18 sierpnia 2018 roku wieś Wysoka, 

koło Branic, obchodziła 750 lecie 
pierwszej pisemnej wzmianki.

Aktywni mieszkańcy z pomocą Gminy Brani-
ce i przy współpracy ze starostą Neplachovic 
przygotowali szereg atrakcji dla uświetnie-
nia obchodów. Święto zaczęło się uroczystą 
mszą świętą w miejscowym kościele, następ-
nie uczestnicy przeszli do centralnego punktu 
wioski, by tam odsłonić tablicę pamiątkową, 
ufundowaną przez mieszkańców i darczyńców. 
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy 
odbywała się w asyście mistrzyń świata Mażo-
retek Kaprys, które następnie przeprowadziły 
zgromadzonych na teren Zespołu Pałacowo 
Parkowego z Folwarkiem.

Na pałacowym dziedzińcu rozpoczął się IV Pit 
Stop w Wysokiej, w ramach Cisarska Weteran 
Rally załogi w strojach z epoki zaprezentowały  
200 starych samochodów i motocykli.

Wspaniałą atrakcją był pokaz tresury konia z in-
teraktywnymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych, 
w wykonaniu pary Anna Izdebska i el Basim

Na scenie Galerii Spichlerz, Teatr Cokolwiek z 
Kędzierzyna Koźla, przedstawił dwie jednoak-
tówki „Kto otworzy drzwi” i „Silniejsza” , aplauz 
widzów zakończył obchody święta w Zespole 
Pałowo Parkowym z Folwarkiem, a goście prze-
nieśli się na boisko sportowe, gdzie czekały 

namioty, parkiet i orkiestra. Wspaniale przyję-
tą atrakcją był pokaz walk MMA w wykonaniu 
Mistrza Europy Eryka Waleckiego i jego sparing 
partnera Kamila Nowaka. Zawodnicy nagradza-
ni byli burzą oklasków, tak przez młodzież jak i 
starszych widzów.

Po zmierzchu goście zamarli obserwując wspa-
niały pokaz sztucznych ogni który na dłuższą 
chwilę rozświetlił niebo nad jubilatką Wysoką. 
Zabawa taneczna na parkiecie trwała do białe-
go rana, goście, a w szczególności mieszkańcy 
dopisali przybywając tłumnie i we wspaniałych 
nastrojach.

W przygotowaniu jest książka o historii wsi 
Wysoka, która zostanie wydana w przyszłym 
roku. Uroczystość ta znalazła swoich patronów 
i sponsorów: Starosta Głubczyc, wójt Branic, 
Starosta Neplachovic, z Marszałkiem woje-
wództwa Opolskiego na czele. 
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Ryszard Borek z Wyróżnieniem Fair Play 2017!
Wyróżnienie Indywidualne Fair Play 2017 w kategorii Cało-

kształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu  dla 
zawodnika lub zawodniczki, którzy wyróżnili się postawą fair play 
w sporcie i godnym życiem po zakończeniu kariery sportowej (oso-
bistym, zawodowym, w działaniach na rzecz młodzieży uprawiają-
cej sport itp.)

Ryszard Borek 
( badminton)

Zawodnik, a następnie trener badmintona. Od po-
czątku związany z klubem w Głubczycach (najpierw 
Unia, a po zmianach nazwy Polonia, Technik). W 
trakcie wieloletniej pracy szkoleniowej przyczynił 
się do zdobycia przez podopiecznych 24 tytułów 
Drużynowego Mistrzostwa Polski oraz ponad 450 
medali na Indywidualnych Mistrzostwach Polski. 
W latach 1981 – 2004 pełnił funkcję trenera kadry 
narodowej Polskiego Związku Badmintona. W tym 
czasie jego zawodnicy zdobyli trzy brązowe meda-
le podczas Mistrzostw Europy Seniorów oraz jeden 
srebrny i dwa brązowe na Mistrzostwach Europy 

Juniorów. Był trenerem reprezentacji 
na igrzyskach olimpijskich w Atlancie 
(1996 r.), Sydney (2000 r.) i Atenach 
(2004 r.). Następnie do 2009 r. praco-
wał z kadrą narodową Cypru, a potem 
został trenerem Morfotikos Nikozja. 
W 1977 roku był współzałożycielem 
Polskiego Związku Badmintona. Całą 
energię poświęcał rozwojowi polskie-
go badmintona zarówno jako trener 

jak i działacz spor-
towy. Obecnie jest 
na emeryturze, ale 
pełni funkcję wice-
prezesa LKS Tech-
nik Głubczyce, jest także czynnym trenerem – konsul-
tantem. Jego działalność, zaangażowanie, ale przede 
wszystkim postawa moralna zostały docenione przez 
Kapitułę Kolegium Sędziów Polskiego Związku Bad-
mintona.

źródło: www.technikglubczyce.pl

Drużynowe Mistrzostwa Polski
W Kędzierzynie-Koźlu w Hali 

Azoty odbyły się Drużynowe 
Wojewódzkie Mistrzostwa Polski. 

Zmagania zakończyli zawodnicy star-
tujący w kategorii młodzik młod-
szy, młodzik, junior młodszy i junior 
młodszy. Reprezentanci województwa 
opolskiego zdobyli medale w każdej 
kategorii. Złoto zdobyły Młodziczki 
Młodsze Julia Wójcik, Maja Janko, Kaja 
Naumczyk, Anna Gałaszkiewicz, Oli-
wia Zielińska,Hanna Banaszak. Mło-
dzicy Młodsi zdobyli srebrne medale 
Mateusz Golas, Tomasz Cież, Wojciech 
Budny, Rafał Mielnik, Jakub Gałązka. 
Młodzicy wywalczyli brązowy medal: 
Mateusz Golas, Przemysław Gajda, 

Dominik Juhnke, Tomasz Cież, Jakub 
Knihinicki, Patryk Daroń. Młodziczki 
wywalczyły brązowy medal: Dominika 
Gajda, Julia Dzialuk, Angelika Kowar-
ska, Maja Janko, Julia Wójcik. Juniorki 
Młodsze zdobyły brązowe medale Zu-
zanna Jankowska, Dominika Gajda,Ju-
lia Prokopczuk,Oliwia Siekierzynska, 
Angelika Kowarska ,Julia Dzialuk. Brą-
zowe medale zdobyli również Juniorzy 
Młodsi Mikołaj Szymanowski ,Dominik 
Juhnke, Przemek Gajda , Paweł Dolibóg.  
Juniorki również zdobyły brązowy me-
dal: Dominika Kwaśnik, Zuzanna Jan-
kowska, Julia Prokopczuk, Oliwia Zie-
lińska. Serdecznie Gratulujemy!

źródło: www.technikglubczyce.pl


