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Tradycja szopek bożonarodzeniowych pochodzi prawdopodobnie z
Włoch, a ich historia związana jest ze Świętym Franciszkiem w Asyżu. Dziś
wystawy szopek organizowane są w różnych zakątkach świata, na większą lub mniejszą skalę. Ten piękny obyczaj jest kultywowany również w
naszym regionie. W niewielkiej miejscowości Uciechowice k.Branic, już po
raz piąty mogliśmy podziwiać wyjątkową ekspozycję bożonarodzeniową,
która
przepełniona była ciepłem i atmosferą świąt.
SAMORZĄD

Szopki z Uciechowic
14 grudnia 2013 roku rozpoczęła się
V Międzynarodowa Wystawa Szopek
Bożonarodzeniowych, p.n.: „Moja szopka”OŚWIATA
w Uciechowicach. Pokaz ten stał się
już coroczną tradycja naszego regionu.
Wystawa objęta była m.in. honorowym
patronatem Zarządu Powiatu Głubczyckiego. W tym roku nadesłano ponad
300 szopek z całej Polski – od morza aż
do gór, a także z Czech i Niemiec. Prace wykonane były przeróżnymi, a wielu
przypadkach także niezwykle innowacyjnymi technikami artystycznymi. Wystawę zorganizowała Szkoła Podstawowa z
Oddziałem Przedszkolnym w Uciechowicach,
znajdująca się na pograniczu polKULTURA
sko-czeskim. Ekspozycja ta, która osiągnęła już rangę międzynarodową, jest
przepełniona pięknem i różnorodnością.
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INWESTYCJE

Można powiedzieć, że prezentowane są
tam prawdziwe dzieła sztuki i choć to już
piąta edycja wystawy to niezwykła pomysłowość i kreatywność uczestników
sprawiają, że za każdym razem jest w niej
coś intrygującego, niesamowitego, zaskakującego. W tym roku zespół oceniający nagrodził I miejscem aż 18 szopek w
różnych kategoriach. Uczestnikami mogły być przedszkolaki,
uczniowie
szkół
INFORMACJE
Z GMIN
podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe i całe
rodziny. Szopki były mniejsze i większe,
o przeróżnych kształtach, drewniane,
szklane, papierowe i wiele, wiele innych.
Pan Jiří Ceper, znany szopkarz z Czech,
mówi, że to najpiękniejsza taka wystawa
w całej Europie. Dodatkowo całe „przedsięwzięcie” niesie ze sobą kolejne ważne
cele – uczy integracji i edukuje kulturalnie dzieci i młodzież, a poza tym wskazuje i wszczepia w nas bożonarodzeniowe
SPORT
tradycje. Ekspozycję można było oglądać
do 11 stycznia 2014 roku, kiedy to odbyło
się zakończenie wystawy oraz rozdanie
nagród laureatom. Być może w roku kolejnym będziemy również mogli obejrzeć
szopki z Ukrainy.
Redakcja

Wszystkim mieszkańcom naszego Powiatu
życzymy w 2013 roku szczęścia i zdrowia,
spełnienia osobistych planów
i ambicji
radości
Wzawodowych
Nowym oraz
Roku
2014 składamy wszystkim
i optymizmu
na każdy dzień
mieszkańcom
Powiatu Głubczyckiego życzenia

wszelkiej pomyślności, szczęścia, zdrowia,
Starostarealizacji
Głubczycki zarówno w życiu zawodowym
Józefjak
Kozina
i prywatnym. Aby każdy dzień był pełen
sukcesów, radości i wiary w pogodne jutro.
Wicestarosta
PiotrStarosta
SoczyńskiGłubczycki – Józef Kozina

Wicestarosta – Irena Sapa
Przewodniczący
Rady Powiatu – Stanisław Krzaczkowski
Przewodniczący
Rady Powiatu
Burmistrz
Głubczyc – Jan Krówka
Stanisław
Krzaczkowski
Burmistrz Kietrza – Józef Matela
Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec
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LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH OGŁASZA
PROJEKT „SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TWOJĄ SZANSĄ”
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach zaprasza
do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach projektu „Spółdzielnia socjalna
Twoją szansą”, który jest realizowany i współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej PO KL
Biorąc udział w projekcie możesz:
- otrzymać do 20 000 PLN bezzwrotnej dotacji
- finansowe wsparcie pomostowe po 1680 PLN/os. miesięcznie (max. 11 miesięcy)
- wsparcie w postaci darmowych szkoleń z zakładania i funkcjonowania spółdzielni
socjalnych
- doradztwo specjalistów z różnych dziedzin: prawnych, finansowo-księgowych,
marketingu
Obszar realizacji – powiaty: głubczycki, krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski i strzelecki.
REKRUTACJA trwa od grudnia 2013 r. do maja 2014 r.
Biuro Projektu: ul. Damrota 2, Krapkowice, tel. 77-54 66 303,
www.owes.krapkowice.pl

Powiat Głubczycki uzyskał dofinansowanie dla projektu pn.
„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz internatu i hali sportowej przy
Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach”
Wnioskodawca projektu – Powiat Głubczycki; Instytucja Zarządzająca – Województwo Opolskie ;Termin realizacji: X 2013 – IX 2014 r.
Całkowita wartość Projektu – 3 027 050,21 PLN
Dofinansowanie - 85% kosztów kwalifikowanych: 2 513 293.19 PLN
Pozostałe koszty pokryte zostaną ze środków budżetu Powiatu Głubczyckiego
Projekt będzie polegał na:
l Dociepleniu ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachów Stołówki wraz z łącznikiem, Internatu oraz Sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół Mechanicznych
l Wykonaniu pompy ciepła oraz instalacji solarnej do przygotowania c.w.u. w Zespole Szkół Mechanicznych
l Dociepleniu ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu nad
ostatnią kondygnacją, docieplenie stropodachów nad wejściami, oczyszczenie
cokołu kamiennego oraz wymiana pokrycia dachowego z papy (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Powiat Głubczycki uzyskał dofinansowanie dla projektu pn.
„Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi na odcinku Ściborzyce Wielkie – Hněvošice”
Okres rzeczowej realizacji projektu: I 2013 r. – VI 2014 r.
Główny cel projektu: Celem głównym projektu jest polepszenie dostępności komunikacyjnej na obszarze pogranicza, poprzez poprawę parametrów technicznych
oraz poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1235 na odcinku Ściborzyce Wielkie – Hněvošice.
Szczegółowe cele projektu
l podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru pogranicza,
l pozytywny wpływ na rozwój regionu,
l wzmocnienie współpracy ekonomiczno – gospodarczej wśród przedsiębiorców
obydwu krajów,
l polepszenie warunków dojazdu mieszkańców do pracy.
Partner wiodący projektu: Powiat Głubczycki; Partnerzy Projektu: Kraj Morawsko
– Śląski, Zarząd Dróg Kraju Morawsko - Śląskiego
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 1 340 141,06 EUR
Wartość projektu dla Powiatu Głubczyckiego – 477 303,00 EUR
Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych – 85%
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 PRZEKRACZAMY GRANICE
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Starostwo Powiatowe
Tuż przed świętami, 19 grudnia, odbyła się niezwykle uroczysta XXXIX sesja Rady Powiatu, na której rozdano najważniejsze wyróżnienie powiatowe – statuetki „Lwa Głubczyckiego”.

„Głubczyckie Lwy” rozdane!
To już kolejny rok z rzędu kiedy przyznawana jest ta
nagroda. Wyróżnione zostały osoby, które przyczyniają
się do promocji, rozwoju i integracji naszego regionu. W
ten sposób pragnie się angażować i zachęcać do działania miejscową ludność. Tegorocznymi laureatami nagrody zostali:
- w kategorii działalność społeczna i artystyczna – Pan
Waldemar Lankauf oraz Zespół artystyczny „Margaretki”,
- w kategorii promocja powiatu – Pan Daniel Jano
oraz Ludowy Klub Sportowy „Technik Głubczyce”.
Pan Waldemar Lankauf to nauczyciel języka polskiego
w Szkole Podstawowej nr 2 w Głubczycach. Z zamiłowania jest również dyplomowanym reżyserem teatralnym.
Pan Waldemar utworzył na ziemi głubczyckiej wiele
grup teatralnych, zarówno wśród dzieci jak i młodzieży,
budząc wśród nich zamiłowania artystyczne. Zarówno
jego spektakle, takie jak na przykład: „Mały Książę”, „Krzesiwo”, „Pokojówki”, „Krwią i blizną” jak i jego aktorzy byli
wielokrotnie wyróżniani na przeróżnych ogólnopolskich
festiwalach czy przeglądach teatralnych. Waldemar Lankauf to człowiek bardzo utalentowany, pracowity i wybitny, który swą działalnością ubogaca życie kulturalne
naszego regionu.
Pan Daniel Jano prowadzi głubczycki klub teakwondo, cieszący się dużą renomą w całym kraju. W ciągu
10 lat pracy zawodowej osiągał bardzo dobre wyniki,

a jego podopieczni odnoszą sukcesy rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Pan Daniel
jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez
sportowych, jak na przykład: Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży w Sportach Halowych czy Mistrzostwa Polski
i Międzynarodowe Mistrzostwa Teakwondo.
Chór „Margaretki” powstał w 2005 roku przy Kole
Emerytów w Baborowie. Promował nasz region występując m.in. podczas Przeglądu Piosenki Kresowej
w Łosiowie – gdzie zajął II miejsce. Artystki cechują się
niezwykłą energią, kreatywnością, aktywnością w życiu
społecznym. Biorą udział w licznych uroczystościach kulturalnych, kultywując tradycje i obyczaje Opolszczyzny.
Śpiewanie zespołowe to także doskonały sposób spędzenia czasu dla emerytów i rencistów, uczący integracji, pracy w grupie i współdziałania.
LKS „Technik Głubczyce” działa w naszym regionie już
40 lat. W tym czasie klub 24-krotnie zdobył tytuł Drużynowego Mistrza Polski, a zawodnicy uzyskali ponad 280
medali, w różnych grupach wiekowych. Odkąd tylko
badminton stał się dyscypliną olimpijską, biorą w niej
udział członkowie naszej drużyny. LKS „Technik Głubczyce” promuje zarówno tę dyscyplinę sportową jak i cały
powiat głubczycki.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym!
Redakcja

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
OGŁASZA
AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW
Działanie

W ramach tegorocznego jarmarku świątecznego czekało nas bardzo wiele atrakcji. Jedną z
nich była żywa szopka.

Żywa szopka
W dniach 17-19 grudnia na dziedzińcu Internatu
ZSRCKU w Głubczycach mogliśmy podziwiać żywą szopkę bożonarodzeniową. Atrakcja składała się z dziewięciu
stanowisk. Pierwszym z nich była stajenka, gdzie w żłobie leżało Dzieciątko Jezus, byli tam także Maria z Józefem, Aniołowie, Królowie i Pasterze. Kolejne stanowiska
zajmowane były przez zwierzęta. Warto dodać, że nie
były to zwierzęta przypadkowe, lecz każde z nich było
częścią betlejemskiej stajenki, tak dziś jak może również
2000 lat temu. Znajdowały się tam krowy, osiołek, zające, gołębie, kozy, owce i drób. Szopka była dostępna dla
zwiedzających, zarówno w środę jak i w czwartek od godziny 9 rano. Każde ze stanowisk było ze sobą powiązane, a kolędy, które można było usłyszeć w tle stanowiły
dopełnienie całości. Pomimo panującego na zewnątrz
chłodu, miejsce to emanowało ciepłą, przyjazną atmosferą, a każdy zwiedzający mógł poczuć magię nadchodzących świąt.
Redakcja

Termin naboru

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b

07.01.2014 – 07.02.2014
13.01.2014 – 24.01.2014

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach

13.01.2014 – 03.02.2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery
nauki i przedsiębiorstw

20.12.2013 – 30.01.2014

Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna RCz-RP 20017-2013
Działanie 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej
Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki

do 31.01.2014
do 31.01.2014

Kreatywna Europa 2014-2020 dla komponentu: Kultura:
· Projekty współpracy
· Sieci współpracy kulturalnej
· Platformy
· Tłumaczenia literackie
Nabór dla Przedszkoli „Dzieciństwo bez próchnicy”
II nabór wniosków w konkursie o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.
Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji - PARP

05.03.2014
19.03.2014
19.03.2014
12.03.2014
do 31.03.2014
08.01.2014 – 10.02.2014
od 15.11.2013 w trybie ciągłym

OGŁOSZENIE
biura rzeczy znalezionych
Starostwo Powiatowe w Głubczycach informuje
o możliwości odzyskania zagubionych rzeczy, które przekazywane są do naszego Urzędu, do zasobu
rzeczy znalezionych, jak na przykład: okulary, rowery,
telefony itp. Wystarczy zwrócić się do nas z pismem zawierającym opis zaginionego przedmiotu i okoliczności jego utraty. Pomocne w ustaleniu właściciela będą
np. posiadane gwarancje, dokumenty potwierdzające
ich nabycie, zdjęcia lub inne znaki szczególne opisane
we wniosku. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości odzyskania bardzo różnorakich przedmiotów, które są do nas przekazywane.
Wydział Ogólno-Organizacyjny
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Starostwo Powiatowe

Konferencja w sprawie
zrealizowanych projektów
Dnia 30 grudnia przedstawiciele Starostwa Powiatowego spotkali się na
uroczystej konferencji poświęconej podsumowaniu projektów z roku 2013, która została poprowadzona przez Panią
Sylwię Trzebuniak. Przedstawiony został
na niej projekt pod tytułem: Zakup modułów informacyjnych i platform e-usług
dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach”. Pani Sylwia Trzebuniak przytoczyła zebranym istotę projektu, którego
realizacja przypada na grudzień 2013.
Powiat głubczycki uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych o wartości 85%
środków kwalifikowanych, natomiast
instytucją zarządzającą projekt było Województwo Opolskie. Wartość całego
przedsięwzięcia to 451 tysięcy złotych.
Celem główny jest podniesienie standardów obsługi w ramach działalności Starostwa. Dodatkowym atutem jest ulepszenie przepływu informacji z Powiatu.
Szczegółowe cele przedsięwzięcia to na

przykład: zapewnienie szybkiego dostępu do dokumentów, aktów i informacji
czy usprawnienie organizacji pracy, a
także lepsze dodarcie do interesantów i

Święcenia biskupie. Jakże to ważne wydarzenie dla Diecezji Opolskiej. W
Sobotę 11 stycznia 2014 roku Sakrę Biskupią przyjął i dołączył do grona
biskupów Ks. Dr Hab. Rudolf Pierskała. Uroczystość odbyła się w Kościele Seminaryjno- Akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu. Święceń
dokonał Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp. Celestino Migliore.

Udział Chóru LO
w Święceniach
Był to także wspaniały dzień w historii
naszego chóru. To własnie Chór Mieszany
LO im. A. Mickiewicza w Głubczycach pod
dyr. Tadeusza Eckerta i Oktet Dęty PSM z
Opola pod dyr. Huberta Prochoty mieli
zaszczyt prowadzić muzyczną oprawę całej uroczystości.. Śpiewy podczas liturgii
mszalnej, śpiewy obrzędu święceń i litania do wszystkich świętych w wykonaniu
chóru były pięknym dopełnieniem całej
uroczystości, która była transmitowana
“na żywo” w telewizji TRWAM oraz w radiach katolickich. Udział w tak ważnym
wydarzeniu był dla chórzystów niezwykłym, pełnym emocji doświadczeniem.
Cieszymy się, że to właśnie głubczycki
chór dostąpił tak wielkiego wyróżnienia.
Anna Liphardt

promocja województwa opolskiego. Realizacja projektu obejmuje: zakup oraz
instalację informatów, przeprowadzanie
szkoleń dla pracowników czy też zakup i
instalację kamer do filmowania sesji Rady
Powiatu i komisji tematycznych, które to
następnie będą umieszczane na stronie
Starostwa. Przedsięwzięcie to umożliwi
mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia
z domu. Na stronie internetowej można
będzie pozyskać odpowiednie druki do
wypełnienia czy śledzić przebieg załatwianych spraw. Portal wyposażony w
elektronicznego lektora, umożliwi swobodne korzystanie także osobom niewidomym. Dodatkowym atutem jest płynny przepływ informacji i dokumentów
pomiędzy poszczególnymi wydziałami,
a także pomiędzy Starostwem Powiatowym a innymi instytucjami. Na konferencji wypowiadał się również Pan Wojciech
Olender – Dyrektor firmy Netkoncept z
Opola, która wygrała przetarg na wyżej
wymieniony projekt. Przytoczył on nowe
możliwości jakie niosą ze sobą wprowadzane moduły. Pan Wojciech przybliżył
zebranym budowę portalu informacyjnego dla społeczeństwa. Zaprezentowana została nowa strona internetowa
Starostwa Powiatowego. Całość będzie
działała sprawnie i szybko, co na pewno
ułatwi dotarcie do mieszkańców naszego powiatu. W niedalekiej przyszłości
zastosowanie kamer i możliwości strony
internetowej będą stopniowo powiększane. Portal w pełni jest przystosowany do wszystkich wymogów prawnych.

Unowocześniony zostanie również moduł informacji publicznej (bip), ściśle
współpracujący ze stroną główną Starostwa. Dodatkowo panel główny będzie
powiązany z panelami poszczególnych
jednostek organizacyjnych. W rezultacie
informacje pojawiające się na stronie Powiatu będą również mogły pojawiać się
na stronach jednostek i odwrotnie, a ponadto każda jednostka będzie posiadała
swoje własne biuro informacji publicznej,
co do tej pory nie funkcjonowało. Pojawi
się możliwość przesyłania informacji do
urzędu za pomocą formularza, a wszystkie podania będą rozpatrywane zgodnie z terminami zawartymi w Kodeksie
Postępowania Administracyjnego. Inną
atrakcją będzie interaktywna mapa, dzięki której Starostwo może promować się
na zewnątrz. Pomoże ona selekcjonować informacje według określonych kategorii, takich jak: agroturystyka, apteki,
atrakcje turystyczne, banki, gastronomia,
noclegi, sport, rekreacja, turystyka. Kolejnym modułem będzie baza firm, które
również będą mogły zgłaszać informacje
jakie chciałyby aby się o nich ukazały.
Następnym unowocześnieniem będzie
pojawienie się drobnych ogłoszeń lokalnych, gdzie każdy będzie mógł publikować swoje treści. Będzie to także łatwy
sposób wymieniania się informacjami
pomiędzy mieszkańcami tej niewielkiej
społeczności jaką jest powiat. W przyszłości portal będzie wciąż unowocześniany i
powstanie do niego kilkadziesiąt nowych
usług. Następnie Pani Irena Sapa – wicestarosta Powiatu bardzo optymistycznie
wypowiedziała się o projekcie i wyraziła swą radość, z tego, że doszedł on do
skutku. Na końcu konferencji przedstawiciel Marszałka Województwa złożył
gratulacje wprowadzania innowacyjnych
działań, a także przestawił zalety i niezbędność funkcjonowania elektronicznej
administracji.
Redakcja

Rozdanie Laurów 2013
Inugaracja przyznania Laurów 2013
miała miejsce 10.01.2014 roku w Filharmonii Opolskiej i była zorganizowana
przez Opolską Izbę Gospodarczą.
Sp. z.o.o. „Galmet” z Głubczyc zdobyła tegoroczny Złoty Laur Umiejętności i
Kompetencji w kategorii „Firma Rodzinna”. Nagrodę złożono na ręce Prezesa i założyciela firmy – Pana Stanisława Galary.
Nagrodzona została również inna firma z naszego regionu. Przedsiębiorstwo
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Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk z Głubczyc otrzymało Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Firma społecznie odpowiedzialna”.
Pragniemy złożyć serdeczne gratulacje, życząc dalszych sukcesów, a także
realizacji wszelkich planów zawodowych
zarówno jednej jak i drugiej firmie.
Życzą:
Starosta Głubczycki – Józef Kozina
wraz z Zarządem Powiatu

Starostwo Powiatowe
Święta Bożego Narodzenia jest to czas szczególny. W tych dniach łączymy się wszyscy w śpiewie pięknych polskich kolęd, składamy sobie życzenia, jeszcze chętniej darzymy się szczerym uśmiechem i dobrym słowem.

Hej Kolęda! Kolęda! w ZSO
W Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Głubczycach tradycyjnie już w dniach
poprzedzających Narodzenie Pańskie
organizowane jest spotkanie opłatkowe
połączone z uroczystą Akademią z okazji
Dnia Patrona Szkoły - Adama Mickiewicza. Na akademii w gronie uczniów i nauczycieli gościmy zawsze władze samorządowe oraz naszych przyjaciół. Podczas
akademii 20 grudnia 2013 r. uczniowie
klasy I C pod opieką pani prof. Julity Stebnickiej wystawiły piękne jasełka. Nie mo-

pobłogosławił opłatki. Akademia zakończyła się w atmosferze ciepłych życzeń,
które na Auli LO nawzajem składali sobie
nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście.
Anna Liphardt

gło zabraknąć także akcentu związanego
z 100 rocznicą urodzin ks. bp. Antoniego
Adamiuka, który po II wojnie światowej
był wieloletnim katechetą w naszej szkole. Po kolędowaniu z naszym szkolnym
chórem wysłuchaliśmy życzeń świątecznych od dyrektora szkoły Tadeusza Eckerta, burmistrza miasta Jana Krówki oraz
prezesa Stowarzyszenia Absolwentów
LO Jana Bażyńskiego. Przed ostatnią częścią spotkania ksiądz katecheta Tomasz
Skowron odmówił stosowne modlitwy i

VIII Turniej
Samorządowy

Zwieńczeniem tegorocznego jarmarku bożonarodzeniowego był wspaniały koncert kolęd, w wykonaniu zespołu Mariel (Maria Farasiewicz,
Beata Krzaczkowska, Iwona Hanikowska, Mieczysław Zając, Kazimierz
Łąkowski). Uroczystość ta przeplatana poezją i śpiewem stwarzała prawdziwie świąteczną aurę.

Bożonarodzeniowe
kolędowanie
Wydarzenie miało miejsce 19 grudnia
na dziedzińcu Internatu ZSRCKU w Głubczycach, gdzie od kilku dni stała żywa
szopka. Koncert był złożeniem hołdu i

oddaniem chwały nowonarodzonemu
Dzieciątku Jezus. To właśnie za Jego sprawą w naszych sercach zamieszkało dobro, miłość i pokój, będące nieodzowną

Od 10 stycznia trwa Turniej Samorządowy o Puchar Starosty Powiatu Głubczyckiego 2014. Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu Rady Powiatu przygotowała cykl
imprez sportowych dla naszych samorządowców. Głównymi celami organizowanych spotkań są: popularyzacja sportu i
aktywnego wypoczynku wśród radnych,
wzmocnienie współpracy pomiędzy gminami i powiatem, dobrowolne wsparcie
organizacji, stowarzyszeń oraz jednostek
działających na terenie Powiatu Głubczyckiego.
W turnieju biorą udział:
1. Radni Gminy Baborów
2. Radni Gminy Branice
3. Radni Gminy Głubczyce
4. Radni Gminy Kietrz
5. Radni Powiatu Głubczyckiego.

Ustalono następujące konkurencje i
gospodarzy turnieju: piłka siatkowa (gospodarz – Starostwo Powiatowe), strzelectwo sportowe (gospodarz – Gmina
Branice), tenis stołowy (gospodarz – Gmina Kietrz), dart sportowy (gospodarz –
Gmina Baborów), badminton (gospodarz
– Gmina Głubczyce).
A oto harmonogram rozgrywek:
10.01.2014 – Piłka siatkowa, Głubczyce,
godz. 17:00
17.01.2014 – Strzelectwo sportowe,
Branice, godz. 17:00
24.01.2014 – Dart sportowy, Baborów,
godz. 17:00
31.01.2014 – Badminton, Głubczyce,
godz. 17:00
07.02.2014 – Tenis stołowy, Kietrz,
godz. 17:00

istotą tych świąt.
Na początku przytoczono został sens
Bożego Narodzenia, wyrażając czym było
ono 2000 lat temu i czym jest dzisiaj. To
czas zażegnania wszelkich sporów i odrzucenia żalu wobec bliźnich. Może to
być także sposobność pozytywnego nastrojenia się oraz nabrania sił i mocy do
realizowania zadań czekających na nas
w Nowym Roku. Następnie powitano nowonarodzonego Pana i oddano Mu cześć
kolędami i pastorałkami. Zespół wykonał
takie utwory jak: „Lulajże Jezuniu”, „W grudniowe noce”, „Jakaś światłość nad Betlejem”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Przychodzi
Jezus na świat”, „Jest taki dzień”. Artyści
mówili o tym, co oznacza Wigilia i puste
miejsce przy stole, czym była kiedyś i jest
dzisiaj gwiazda betlejemska. Kolędowanie, nieodłączny element tego wieczoru
jest niczym niesienie radosnej nowiny,
dawanie miłości, nadziei, rozpościeranie
mroku. Kolęda to także zapowiedź cier-

pienia i krzyża, przybliżającego nas do
chwały Pana, gdyż właśnie w te święta
Bóg się rodzi w człowieku, gdy my otworzymy swe serce na Niego. Po części artystycznej nastąpiło przekazanie ognia
betlejemskiego, który rozpromienił otaczający mrok i zaśpiewanie „Znaku Pokoju”. W końcowej części uroczystości złożono wszystkim przybyłym piękne życzenia
w myśl „Chłopów” Reymonta: „Za kolędę
dziękujemy, zdrowia, szczęścia wam życzymy. Byście Państwo długo żyli, zdrowi
i weseli byli na ten Nowy Rok”. Ostatnim
etapem wydarzenia było złożenie podziękowań i gratulacji dyrekcji i organizatorom, a także wyrażenie wdzięczności wobec przybyłych gości. Dodatkową
atrakcją wieczoru była wystawa stroików
świątecznych, ręcznie robionych przez
pracowników Internatu i uczniów ZSRCKU.
Redakcja
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LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY OGŁASZA:
SPOTKANIE INFORMACYJNE NT. PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW
W RAMACH PO KL W 2014 ROKU
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu
zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu
informacyjnym nt. „Planowane nabory wniosków w ramach PO KL w 2014r.”, które
odbędzie się w dniu 27 stycznia 2014r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym, przy
ulicy Kochanowskiego 15 w Głubczycach (sala konferencyjna nr 109).
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w spotkaniu oraz prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 24.01.2014 r.

Zarząd Powiatu Głubczyckiego ogłasza
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 979/1 o powierzchni
0,20 ha wraz zabudowaniami położonej w miejscowości Lisięcice przy ul. Głubczyckiej nr 1 (była przychodnia SP ZOZ)
W skład nieruchomości wchodzą:
- budynek mieszkalno – usługowy o powierzchni użytkowej 235 m2
- budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 39,90 m2
- wiata garażowa o powierzchni użytkowej 19,80 m2
Cena wywoławcza: 160 000,-zł.
Wadium: 16 000,-zł.
Przetarg w sprawie sprzedaży nieruchomości odbędzie się w dniu 11 lutego 2014 r.
w Starostwie Powiatowym w Głubczycach.
Wadium płatne do dnia 5 lutego 2014 r. na konto: Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP S.A. O/Głubczyce Nr 25 1020 3714 0000
4502 0012 8348
Szczegółowe informacje w
sprawie przetargu można
uzyskać w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul.
Kochanowskiego 15, parter,
pokój nr 105 lub pod numerem telefonu (77) 4053684.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH OGŁASZA
Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013”, w ramach którego działa Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w
województwie opolskim, realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa.
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich zlokalizowany jest w Starostwie Powiatowym w Głubczycach przy ulicy Kochanowskiego 15, tel/fax: 77/ 485
02 79, e-mail: pcieg@powiatglubczycki.pl. Punkt udziela nieodpłatnych informacji w
zakresie Funduszy Europejskich, w tym możliwości uzyskania wsparcia ze środków
Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych wynikających z Narodowej
Strategii Spójności. Usługi świadczone są bezpłatnie zgodnie ze standardami MIR.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH OGŁASZA
SPOTKANIE INFORMACYJNE NT. POZYSKANIA WSPARCIA FINANSOWEGO
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach we
współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu głubczyckiego na bezpłatne
spotkanie informacyjne przeprowadzone przez prelegentów WFOŚiGW nt. „Możliwości wsparcia przedsiębiorców. Fundusz Pożyczkowy oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 06 lutego 2014r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym, przy ulicy Kochanowskiego 15 w Głubczycach (sala konferencyjna nr 109).
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w spotkaniu oraz prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 03.02.2014r. Więcej na:
www.powiatglubczycki.pl – zakładka „Lokalny Punkt Informacyjny” – „Aktualności”

Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu głubczyckiego w 2014 r.
Czynna
L.p.

Adres apteki

Nazwa apteki

Dyżur

Typ

Poniedziałek –
– Piątek

Soboty

Niedziele

Pełni

Nie
pełni

Po g.
pracy

1.

48–120 Baborów, ul. Rynek 11

„Mandragora”

A

8:00 – 19:00

08:00 – 14:00

–

–

–

X

2.

48–140 Branice, ul. Żymierskiego 66

mgr P. Szymański

A

8:00 – 16:00

09:00 – 14:00

–

–

–

X

3.

48–100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 9

M.T. Schmidt

A

08:00 – 20:00

08:00 – 19:00

09:00 – 18:00

X

–

–

4.

48–100 Głubczyce, ul. Kościuszki 16

„Sanitas” J. Hylak

A

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

09:00 – 13:00

X

–

–

5.

48–100 Głubczyce, ul. Moniuszki 11

„Pod Herbem”

A

08:00 – 19:00

09:00 – 13:00

–

–

X

–

6.

48–100 Głubczyce, ul. Powstańców 11a/1

„Zdrowie” J. Hylak

A

08:00 – 20:00

08:00 – 18:00

09:00 – 18:00

X

–

–

7.

48–100 Głubczyce, ul.Gdańska 9

„Gdańska”

A

08:00 – 19:00

08:00 – 14:00

–

X

–

–

8.

48–130 Kietrz, ul. Wojska Polskiego 5

„Centralna”

A

07:30 – 18:00

08:00 – 14:00

–

X

–

–

9.

48–130 Kietrz, ul. Wojska Polskiego 1d

„Eskulap”

A

08:00 – 18:00

08:00 – 14:00

–

X

–

–

10. 48–120 Baborów, ul. Wiejska 2b

„Sanitas” J. Hylak

A

07:30 – 18:30

08:00 – 14:00

–

–

–

–

11. 48–133 Nowa Cerekwia, ul. Młyńska 13

Punkt Apteczny D.Leżański

I

Pon., Wt., Pt.
08:00–16:00
Śr., Cz. 08:00–17:00

–

–

–

–

–

12. 48–100 Głubczyce, ul.Sobieskiego 2

“Pod Białym Lwem” T.M. Schmidt

A

08:00 – 19:00

08:00 – 13:00

–

–

X

–

13. 48–100 Głubczyce, ul. H.Sienkiewicza 1

„Jana Pawła II” S.C. A.Kubek,
M.Wachowiak

A

08:00 – 19:00

08:00 – 18:00

10:00 – 18:00

X

–

–

14. 48–100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 8–10

„Jaśminowa” S.C. M.Kotula–Gawłowska, M.Gawłowski, Z.Grabuś

A

08:00 – 20:00

08:00 – 16:00

09:00 – 13:00

X

–

–

15. 48–140 Branice, ul. Szpitalna 18

„Twoja Apteka”

A

08:00 – 18:00

09:00 – 14:00

–

–

–

–
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Plan dyżurów aptek ogólnodostępnych
w 2014 roku na terenie miasta GŁUBCZYCE
NAZWA APTEKI

ADRES

TERMIN DYŻURU

Apteka „Gdańska”

ul. Gdańska, 48-100 Głubczyce

do 03.01.2014

Apteka „Jaśminowa” S.C.

ul. Kochanowskiego 8-10, 48-100 Głubczyce

03.01 – 10.01.2014

Apteka „Jana Pawła II”

ul. Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce

10.01 – 17.01.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

17.01 – 24.01.2014

Apteka „Sanitas”

ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce

24.01 – 31.01.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

31.01 – 07.02.2014

Apteka „Zdrowie”

ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

07.02 – 14.02.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

14.02 – 21.02.2014

Apteka „Gdańska”

ul. Gdańska, 48-100 Głubczyce

21.02 – 28.02.2014

Apteka „Jaśminowa” S.C.

ul. Kochanowskiego 8-10, 48-100 Głubczyce

28.02 – 07.03.2014

Apteka „Jana Pawła II”

ul. Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce

07.03 – 14.03.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

14.03 – 21.03.2014

Apteka „Sanitas”

ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce

21.03- 28.03.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

28.03 – 04.04.2014

Apteka „Zdrowie”

ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

04.04 – 11.04.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

11.04 – 18.04.2014

Apteka „Gdańska”

ul. Gdańska, 48-100 Głubczyce

18.04 – 25.04.2014

Apteka „Jaśminowa” S.C.

ul. Kochanowskiego 8-10, 48-100 Głubczyce

25.04 – 02.05.2014

Apteka „Jana Pawła II”

ul. Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce

02.05 – 09.05.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

09.05 – 16.05.2014

Apteka „Sanitas”

ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce

16.05 – 23.05.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

23.05 – 30.05.2014

Apteka „Zdrowie”

ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

30.05 – 06.06.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

06.06 – 13.06.2014

Apteka „Gdańska”

ul. Gdańska, 48-100 Głubczyce

13.06 – 20.06.2014

Apteka „Jaśminowa” S.C.

ul. Kochanowskiego 8-10, 48-100 Głubczyce

20.06 – 27.06.2014

Apteka „Jana Pawła II”

ul. Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce

27.06 – 04.07.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

04.07 – 11.07.2014

Apteka „Sanitas”

ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce

11.07 – 18.07.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

18.07 – 25.07.2014

Apteka „Zdrowie”

ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

25.07 – 01.08.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

01.08 – 08.08.2014

Apteka „Gdańska”

ul. Gdańska, 48-100 Głubczyce

08.08 – 15.08.2014

Apteka „Jaśminowa” S.C.

ul. Kochanowskiego 8-10, 48-100 Głubczyce

15.08 – 22.08.2014

Apteka „Jana Pawła II”

ul. Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce

22.08 – 29.08.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

29.08 – 05.09.2014

Apteka „Sanitas”

ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce

05.09 – 12.09.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

12.09 – 19.09.2014

Apteka „Zdrowie”

ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

19.09 – 26.09.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

26.09 – 03.10.2014

Apteka „Gdańska”

ul. Gdańska, 48-100 Głubczyce

03.10 – 10.10.2014

Apteka „Jaśminowa” S.C.

ul. Kochanowskiego 8-10, 48-100 Głubczyce

10.10 – 17.10.2014

Apteka „Jana Pawła II”

ul. Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce

17.10 – 24.10.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

24.10 – 31.10.2014

Apteka „Sanitas”

ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce

31.10 – 07.11.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

07.11 – 14.11.2014

Apteka „Zdrowie”

ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

14.11 – 21.11.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

21.11 – 28.11.2014

Apteka „Gdańska”

ul. Gdańska, 48-100 Głubczyce

28.11 – 05.12.2014

Apteka „Jaśminowa” S.C.

ul. Kochanowskiego 8-10, 48-100 Głubczyce

05.12 – 12.12.2014

Apteka „Jana Pawła II”

ul. Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce

12.12 – 19.12.2014

Apteka M.T. Schmidt

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

19.12 – 26.12.2014

Apteka „Sanitas”

ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce

26.12 – 02.01.2015

Dyżury rozpoczynają się w piątek o godzinie 20:00 i trwają do następnego piątku do godziny 20:00

Aktualny
wykaz
dzielnicowych
z podziałem
na gminy

GMINA GŁUBCZYCE
Rejon I – mł.asp. Piotr Wilsz – ulice w Głubczycach:
Chrobrego, Bończyka, Broniewskiego, Chopina, Gdańska, Generała Andersa, Kasprowicza, Kochanowskiego,
Konopnickiej, Koszarowa, Kościuszki od ul. Gdańskiej
do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego, Krakowska,
Kwiatowa, Lwowska, Akacjowa, Aleja Lipowa, Brzozowa,
Bukowa, Wiśniowa, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Norwida, Niepodległości od ul. Sobieskiego do skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego, Osiedle Konstytucji 3 Maja,
Osiedle Tuwima, Plac I-go Maja, Powstańców, Reymonta,
Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego, Wyspiańskiego,
Żeromskiego, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa, Wiązowa,
Wrocławska.
Rejon II – st.sierż. Katarzyna Ratuszniak – ulice w
Głubczycach: Aleja Śląska, Dworcowa, Emilii Plater, Fabryczna, Garbarska, Kościuszki od skrzyżowania z ul.
Kochanowskiego, Moniuszki, Niepodległości od ul. Kochanowskiego, Nowy Świat, Oświęcimska, Karpacka, Kolejowa, Krnowska, Jana Pawła II, Marka, Plac Józefa, Plac
Jana Pawła II, Parkowa, I Armii Wojska Polskiego, Plac Armii Krajowej, Plac Szkolny, Plac Wiosenny, Plebiscytowa,
Pocztowa, Rynek, Wałowa, Wodna, Rożnowska, Sudecka,
Opawska, Ratuszowa, Zacisze, Plac Kościelny.
Rejon III – st.sierż. Łukasz Kluk – ulice w Głubczycach:
Dzierżonia, Gliwicka, Grunwaldzka, Głowackiego, Miarki,
Klasztorna, Kopernika, Kozielska, Krasińskiego, Plac Zgody, Bałuckiego, Wiejska, Sobieskiego, Królowej Jadwigi,
Plac Stawowy, Plac Sportowy, Sienkiewicza, Staszica,
Stelmacha, Łąkowa, Ogrodowa, Przyrowie, Pszczelna,
Raciborska, Stroma, Sosnowiecka, Zakonna, Warszawska, Bytomska, Polna, Piastowska, Kręta.
Rejon IV – sierż.Przemysław Paliga - Biernatów- Biernatówek, Debrzyca, Głubczyce Las, Głubczyce Sady,
Grobniki, Klisino- Klisinko, Kietlice, Królowe, Kwiatoniów,
Lisięcice, Lwowiany, Nowe Sady, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Sławoszów, Ściborzyce Małe, Stara Wieś, Studziennica, Tarnkowa, Zawiszyce, Żabczyce, Widok.
Rejon V - sierż.sztab.Łukasz Górski - Bernacie, Bernacice Górne, Bogdanowice , Braciszów, Chomiąża, Chróstno, Ciermięcice, Dobieszów, Krasne Pole, Krzyżowice, Lenarcice, Mokre Kolonia, Gadzowice, Mokre Wieś, Nowe
Gołuszowice, Nowy Rożnów, Nowa Wieś Głubczycka,
Opawica, Pielgrzymów, Pietrowice, Radynia , Równe, Zopowy Osiedle, Zopowy, Zubrzyce, Gołuszowice.
Dzielnicowi pełnią dyżury w godzinach: 8:00 – 9:00
oraz 14:00 – 15:00 w Komendzie Powiatowej Policji w
Głubczycach przy ulicy B. Chrobrego 6. Tel. 77-471 02 03
lub 77-471 02 24 (Dzielnicowi z terenów miejskich),
77-471 02 23 (Dzielnicowi z terenów wiejskich).
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Starostwo Powiatowe

Aktualny
wykaz
dzielnicowych
z podziałem
na gminy

DZIELNICOWI – BABORÓW
Rejon VI – mł. asp. Jarosław Bartczak – miasto Baborów.
Rejon VII – sierż. sztab.Marcin Kaczmar – Babice,
Boguchwałów z przysiółkiem Wierzbno, Czerwonków,
Dzielów, Dziećmarów, Księże Pole, Raków, Rogów, Sucha
Psina, Sułków, Szczyty, Tłustomosty, Wierzbno.
Dzielnicowi pełnią dyżury w godzinach: 7:30-8.30
oraz 14:00-15:00 w Rewirze Dzielnicowych w Baborowie
ulica Rynek 17. Tel. 77-471 10 50 lub 77-471 02 03.

DZIELNICOWI – KIETRZ
Rejon VIII – po. st.sierż Ewelina Kwiecień – ulice w
Kietrzu: Głubczycka, Konopnickiej, Prusa, Reja, Zielona,
Lubotyńska, Mickiewicza, Kilińskiego, Sportowa, Kołłątaja, Mały Rynek, Wieżowa, Młyńska, Matejki, 3-go Maja,
Kościuszki, Kwiatowa, Krasińskiego, Traugutta (do nr.11
B numery nieparzyste), Górska, Kościelna, Plac Biskupa
Konrada, Kochanowskiego, Szpitalna, Polna, Niepodległości, Ogrodowa, Okopowa, Długa.
Rejon IX – po.sierż.sztab.Paweł Lipiński – ulice w Kietrzu: Cegielniana, Raciborska, Żymierskiego, Traugutta
(od nr.13-66 parzyste), Wojska Polskiego, Fabryczną,
Pocztowa, Okrzei, Zatorze, Langenowska, Różana, Nadbrzeżna, Żeromskiego, Zwycięstwa, Krotoszyn, Kombatantów, Nowa, Głowackiego.
Rejon X – asp. Mariusz Czółno – Ściborzyce Wielkie,
Pilszcz, Pilszcz Osiedle, Dzierżysław, Gniewkowice, Kozłówki, Rozumice, Ludmierzyce, Lubotyń, Wojnowice,
Wojnowice PGR, Chróścielów, Nowy Dwór, Rogożany,
Nasiedle, Nowa Cerekwia.
Dzielnicowi pełnią dyżury w godzinach: 8:00 - 9:00
oraz 14:00 - 15:00 w Komisariacie Policji w Kietrzu przy
ulicy Okrzei 5. Tel. 77-471 17 50 lub 77-471 02 03.

DZIELNICOWI – BRANICE
Rejon XI – sierż.sztab.Mateusz Pączko – Branice,
Bliszczyce i Michałkowice.
Rejon XII – asp. Piotr Poleszczuk – Wiechowice, Lewice, Włodzienin, Posucice, Kolonia Włodzienin, Wódka, Niekazanice, Jabłonka, Dzierżkowice, Jakubowice,
Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Jędrychowice,
Uciechowice, Turkowo, Wysoka, Kołduny, Grodczany.
Dzielnicowi pełnią dyżury w godzinach: 8:00-9:00
oraz 14:00-15:00 w Rewirze Dzielnicowych w Branicach
ul. Żymierskiego 65. Tel: 77-486 83 32 lub 77-471 02 03.

Plan dyżurów aptek ogólnodostępnych
w 2014 roku na terenie miasta KIETRZ
NAZWA APTEKI

ADRES

TERMIN DYŻURU

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

01.01 – 05.01.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

13.01 – 19.01.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

20.01 – 26.01.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

27.01 – 02.02.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

03.02 – 09.02.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

10.02 – 16.02.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

17.02 - 23.02.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

24.02 – 02.03.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

03.03 – 09.03.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

10.03 – 16.03.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

17.03 – 23.03.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

24.03- 30.03.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

31.03 – 06.04.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

07.04 – 13.04.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

14.04 – 21.04.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

22.04 – 28.04.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

29.04 – 04.05.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

05.05 – 11.05.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

12.05 – 18.05.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

19.05 – 25.05.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

26.05 – 01.06.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

02.06 – 08.06.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

09.06 – 15.06.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

16.06 – 22.06.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

23.06 – 29.06.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

30.06 – 06.07.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

07.07 – 13.07.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

14.07 – 20.07.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

21.07 – 27.07.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

28.07 – 03.08.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

04.08 – 10.08.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

11.08 – 17.08.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

18.08 – 24.08.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

25.08 – 31.08.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

01.09 – 07.09.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

08.09 – 14.09.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

15.09 – 21.09.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

22.09 – 28.09.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

29.09 – 05.10.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

06.10 – 12.10.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

13.10 – 19.10.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

20.10 – 26.10.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

27.10 – 02.11.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

03.10 – 09.11.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

10.11 – 16.11.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

17.11 – 23.11.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

24.11 – 30.11.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

01.12 – 07.12.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

08.12 – 14.12.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

15.12 – 21.12.2014

Apteka „Eskulap”

ul. Wojska Polskiego 1, 48-130 Kietrz

22.12 – 28.12.2014

Apteka „Centralna”

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

29.12 – 31.12.2014

06.01-12.01.2014

Dyżury rozpoczynają się w poniedziałek o godzinie 08:00 i trwają do następnego poniedziałku do godziny 08:00
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Gmina Kietrz
Święty Mikołaj – przyjaciel wszystkich dzieci, przedstawiany jako starszy
mężczyzna z brodą ubrany w czerwony strój, który wedle różnych legend
i bajek w okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Rankiem 6-tego grudnia dzieci, które przez cały mijający rok były grzeczne, znajdują prezenty, ukryte
pod poduszką, w buciku lub w innym specjalnie przygotowanym w tym
celu miejscu.

Bieg Św. Mikołajów
Zgodnie z wyżej przedstawionym
opisem Mikołaja, w dniu 6 grudnia na
ulicach naszego miasta pojawił się ów
„brodaty mężczyzna ubrany w czerwony
strój” wraz z pięcioma swoimi pomocnikami. Wyjątkowo nie odwiedził nas w
saniach ciągniętych przez zaprzęg reniferów, a przybył na własnych nogach
przyodzianych jedynie w buty sportowe!!! To niewielkie odchylenie od tradycyjnego wizerunku św. Mikołaja ma
swoje uzasadnienie w wydarzeniu, które
miało miejsce tego właśnie dnia w Kietrzu - odbył się bieg Świętych Mikołajów
ulicami miasta. Pomysłodawcą biegu był
inicjator wielu podobnych akcji – Andrzej
Wójtowicz, natomiast organizatorem biegu - Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „GRYF”. Punktualnie o
godz.10.00 Święty Mikołaj i pięciu jego
pomocników w czerwonych strojach, z
dzwoneczkami i workami wypełnionymi
słodkościami wyruszyli na ulice Kietrza.
Pierwszą placówką, którą odwiedzili był
Zespół Szkolno – Przedszkolny, w którym
mikołaj przebywał ponad godzinę, następnie odwiedzone zostały: Klub Malucha przy MGOK-u, Publiczne Przedszkole

oraz podopieczni z Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu.
Długo wyczekiwany gość wywołał
wiele emocji wśród zgromadzonych
dzieci. Była radość, uśmiech, ale również
zdziwienie na twarzach dzieci oraz ich
opiekunów – nie spodziewali się bowiem
odwiedzin aż takiej ilości mikołajów. Dzieci z ogromną radością przywitały św. Mikołaja śpiewając mu piosenki i recytując
wiersze. To był bardzo wyjątkowy dzień
dla każdego dziecka. Miło spędzony czas
uświetniły wspólne zdjęcia oraz słodkości
wręczane każdemu maluchowi. Również
w Domu Pomocy Społecznej Mikołaj z
pomocnikami obdarował wszystkich
mieszkańców słodyczami oraz drobnymi
upominkami. Szczególnie w tej placówce niecodzienni goście zostali przyjęci z
wielką radością. Mieszkanki, na spotkanie z Mikołajem przygotowały specjalny
program artystyczny, a także wręczyły
swoim gościom piękne prace plastyczne
o tematyce bożonarodzeniowej. Odwiedziny w kietrzańskim DPS miały wyjątkowy charakter zarówno dla odwiedzanych
jak i odwiedzających, dla nas „Mikołajów”
radosny uśmiech dziecka zmagającego

Spotkanie opłatkowe
Klubu Seniora
18 grudnia w Miejskim Domu Kultury
przy wigilijnym stole spotkały się Panie z
Klubu Seniora „Wrzos”, zaproszeni goście
w osobach Burmistrza Kietrza Pana Józefa Mateli wraz z małżonką, księdza Józefa
Drewek, księdza Szymona Cały oraz pań z
kietrzańskiego Caritasu. Po wspólnej modlitwie i podzieleniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do wieczerzy, którą przygoto-

wały Panie z klubu seniora. Na wigilijnym
stole królowały przepyszne, tradycyjne
dania wigilijne i każdy otrzymał słodki
upominek świąteczny. To grudniowe popołudnie upłynęło w miłej, świątecznej
atmosferze przy dźwiękach bożonarodzeniowych kolęd.
Zuzanna Zapotoczna

Diamentowe Gody!
W dniu 22 grudnia 2013 r Państwo
Rozalia i Władysław Jabłońscy z Kietrza
obchodzili 60 rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego, dlatego 23 grudnia 2013r.
najserdeczniejsze życzenia, z okazji „Diamentowych Godów”, złożył dostojnym
Jubilatom Burmistrz Kietrza Józef Matela.
Minęło 60 lat od chwili, gdy związali się
węzłem małżeńskim przyrzekając sobie
nawzajem dozgonną miłość i wiarę, szacunek i przyjaźń w Urzędzie Stanu Cywilnego w Limanowej woj. małopolskie.
Przyrzeczenia tego dotrzymali mimo
wielu złożonych zdarzeń losowych. Było
na pewno w ciągu tych długich lat wiele
dni radosnych i pięknych. Było też może i
więcej dni smutnych, przykrych, a nawet
tragicznych. Wszystkie te przeżycia – ra-

dości i smutki, troski i obowiązki związały
Jubilatów jeszcze bardziej. Teraz mogą
podsumować swoje 60 letnie wysiłki i
stwierdzić, że nie poszły one na marne,
że dali z siebie wiele rodzinie, państwu i
naszej społeczności. Dziękujemy!
Ewa Jureczko

się z ciężką chorobą był największym
dobrem, które otrzymaliśmy tego dnia.
Nasze spotkanie „biegających mikołajów”
zostało również docenione przez opiekunów pracujących w placówce DPS-u.
KSKS Gryf otrzymał z rąk s. Józefy Wydry pełniącej funkcję Dyrektora DPS-u
podziękowanie za okazany gest, który
wniósł wiele radości w serca Ich podopiecznych. Na zakończenie spotkania, w
każdej placówce dzieci z ogromną radością zapraszały św. Mikołaja za rok, obiecując, że czekając na niego będą bardzo
grzeczne! Aż żal, że taki dzień przypada
tylko raz w roku.
Mikołaj z pomocnikami nie zapominał
o mieszkańcach Kietrza, którzy spotkani
na ulicach miasta obdarowywani byli dobrym słowem oraz słodkim upominkiem.
W tym dniu Mikołaj i jego pomocnicy rozdali ponad 30 kg cukierków, 50 czekolad i

200 lizaków. Wszystkie te słodkości znalazły się w workach Mikołaja dzięki wsparciu uzyskanemu od sponsorów, których
również Mikołaj wraz z pomocnikami
odwiedził. Odwiedzając swoich darczyńców w imieniu dzieci jak również swoim
własnym, dziękował za okazaną pomoc
w organizacji Biegu Świętych Mikołajów.
W imieniu organizatora biegu jeszcze raz
pragnę złożyć podziękowania:
l Barbarze
BIENIASZEWSKIEJ, Apteka
„Centralna”
l Sebastianowi PODŁOWSKIEMU, Apteka
„Eskulap”
l Romanowi PASIKOWSKIEMU,
l Franciszkowi SOBCZUKOWI,
l Markowi SZPUNAROWI, Firma CARTEL
l Janowi PODKALICKIEMU, Kwiaciarnia
l Markowi KUCIĘBIE, Firma PROMESA
l Ewie KRECHOWICZ, Salon Kosmetyczny EWA
l Grzegorzowi PILCHOWI, Firma AGRO –
EKO
l Leszkowi KUŚNIERZOWI,
Firma KALBOF
l Elżbiecie KRÓL, Sklep Spożywczy KRÓL
l Arkadiuszowi
ŁACIOK, Stacja Paliw
Kietrz
l Stowarzyszeniu Kulturalno-Sportowemu GRYF
Andrzej Wójtowicz

Świąteczny Jarmark
W dniu 1 grudnia 2013 r. w naszym
Domu Kultury zorganizowany został
Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy i
Warsztaty Rękodzieła Artystycznego. Zaproszone artystki z terenu naszej gminy
Kietrz: Pani Bożena Świętanowska, Halina
Cioch, Iwona Kątny i Zofia Trepiszczonek,
prezentowały różnorodne techniki wykonywania ozdób świątecznych: od koronki
szydełkowej poprzez origami i quisling.
Pod kierunkiem instruktorki chętne osoby własnoręcznie przyozdobiły styropianową bombkę metodą karczochową,

którą zabrały ze sobą. Podczas jarmarku
można było zakupić ozdoby świąteczne.
Dorota Kaczmar

Dofinansowanie
usuwania azbestu

Dnia 19 sierpnia 2013r. gmina Kietrz
podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie
pod nazwą: „Unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy
Kietrz-IV nabór”. Zadanie obejmowało demontaż, zbieranie, transport oraz
unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie
gminy Kietrz i zostało zrealizowane przy
udziale środków WFOŚiGW w Opolu. Beneficjentami końcowymi dotacji byli właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Kietrz, którzy otrzymali 93%
dofinansowania na usuwanie materiałów
budowlanych zawierających azbest.
Całkowity koszt zadania wyniósł
50.149,17 zł brutto, a środki przeznaczone na dofinansowanie pochodziły z:
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 23.068,62 zł (46%)
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu w wysokości 17.552,21 zł (35%)
– budżetu gminy Kietrz w wysokości
6.017,90 zł (12%).
Pozostała kwota w wysokości 3.510,44
zł (stanowiąca 7% całkowitej wartości zadania), została pokryta przez właścicieli
nieruchomości, z których usunięto azbest.
W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 29,41 Mg
wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania miała na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to
wyeliminowanie szkodliwego wpływu
i niebezpiecznych dla zdrowia skutków
działania azbestu. Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Kietrz”, przyjętym uchwałą
Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z
dnia 26 maja 2011 r.
Beata Młynarska
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Gmina Kietrz
Trzydziesta dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Kietrzu odbyła się 19 grudnia 2013 r. Jej najistotniejszym punktem
była uchwała budżetowa na 2014 rok.

Budżet Gminy uchwalony
Nad budżetem Gminy na 2014 rok
Radni debatowali w Stałych Komisjach
Rady. Komisje wyraziły pozytywną opinię o przygotowanym przez Burmistrza
planie budżetu na rok 2014. Pozytywną
opinię wyraziła również Regionalna Izba
Obrachunkowa w Opolu.
Zgodnie z uchwałą dochody budżetu
Gminy Kietrz szacowane są w wysokości
32 530 534zł zaś wydatki w wysokości 32
392 814zł. Przyjęty na rok 2014 budżet
zakłada, że wydatki majątkowe zostaną
przeznaczone m. in. na takie działania inwestycyjne jak:
l Budowa drogi transportu rolnego w
Kietrzu- etap I: 600 000,l Modernizacja świetlicy w Ściborzycach
Wielkich: 100 000,l Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Lubotyniu: 200 000,l Modernizacja WDK w Pilszczu: 390 000,-

Przebudowa wodociągu do Kozłówek:
200 000,l Budowa skateparku przy ul. Kościuszki
w Kietrzu: 170 000,W dalszej części posiedzenia Rada
podjęła następujący plan pracy na rok
2014 (tabela obok). Rada podjęła również
uchwały w sprawie:
l uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej;
l zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok
2013;
l prowadzenia przez Urząd Miejski w
Kietrzu wspólnej obsługi finansowo
-księgowej i płacowej jednostek oświatowych;
l trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę prawną lub
fizyczną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu konl

Gry i zabawy „Mały
olimpijczyk”
W piątek 13.12.2013r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kietrzu odbyły się
gminne zawody gier i zabaw „Mały olimpijczyk”. W zawodach brały udział dzieci
ze szkół naszej gminy, które podzielone
były na dwie kategorie dziewcząt i chłopców. Były to zawody przeznaczone dla
najmłodszej grupy wiekowej i uczestniczyły w nich dzieci z klas I – IV, co przyniosło wiele radości i zabawy, ale również
emocji, potu i łez. Chociaż zawody przeprowadzone były w takim dniu (piątek
13 – tego) to na szczęcie odbyły się bez
żadnych kontuzji i niebezpiecznych wy-

padków w duchu rywalizacji fair play.
Końcowe wyniki przedstawiały się następująco:
Kategoria dziewcząt:
I m – ZSP Kietrz
II m – PSP Nasiedle
III m – PSP Pilszcz
IV m – ZSP Nowa Cerekwia
Kategoria chłopców:
I m – ZSP Kietrz
II m – PSP Pilszcz
III m – PSP Dzierżysław
IV m – ZSP Nowa Cerekwia
Paula Śliwa

Mikołajkowy turniej
w piłce nożnej
Już po raz czternasty 7 grudnia br. w
Zespole Szkół w Kietrzu odbył się XIV
Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy w
halowej piłce nożnej dziewcząt. Do sportowej rywalizacji przystąpiło sześć drużyn
z Czech: Vitkovice, Štramberk, Słowacji:
Žilina oraz Polski: Baborów, Kędzierzyn
-Koźle oraz Kietrz. Rozgrywki były bardzo
zacięte i owocowały w wiele zdobytych
bramek. Pierwsze miejsce i główne trofeum wywalczyła drużyna z Žiliny. Drugą
lokatę zajęła drużyna z Kietrza, a trzecie
miejsce na podium przypadło drużynie z
Kędzierzyna- Koźla.
Statuetkę dla najlepszej piłkarki turnieju otrzymała Natalia Koptoń (PG nr 5
Kedzierzyn-Koźle). Najlepszą bramkarką
turnieju okazała się zawodniczka Linda Becicowa (TJ Kotouč Štramberk), zaś
najlepszym strzelcem została Veronika
Slukova (ŠKF VIX Žilina). Pamiątkowe statuetki dostały także wyróżniające się zawodniczki w zespołach: Monika Bytcan-
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kova (ŠKF VIX Žilina), Natalia Siorak (ZS
Kietrz), Oliwia Magoń (PG nr 5 Kedzierzyn
-Koźle), Marketa Ligocka (MFK Vitkovice),
Sara Parmova (TJ Kotouč Štramberk) oraz
Weronika Rozbicka (PG Baborów).
Końcowa tabela turnieju:
I miejsce - ŠKF VIX Žilina
II miejsce ZS Kietrz
III miejsce - PG nr 5 Kedzierzyn-Koźle
IV miejsce - MFK Vitkovice

troli prawidłowości wykorzystania tych
dotacji;
l zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2014 rok;
l uchylenia Uchwał Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXIII/161/2000 z dnia 28 listopada 2000 roku i Nr XXXI/183/2005 z
dnia 30 czerwca 2005 roku;
l uchylenia Uchwały Nr XLVII/253/2006
Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2006 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności;
l utworzenia spółki z większościowym
udziałem Gminy Kietrz pod nazwą EKO
-PARK Kietrz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść uchwał dostępna na stronie
www.bip.kietrz.pl.
Aneta Kopeczek

Data
30.01.2014

27.02.2014
27.03.2014
24.04.2014
29.05.2014
26.06.2014
28.08.2014
25.09.2014
30.10.2014
27.11.2014
18.12.2014

Temat sesji
Ochrona środowiska oraz
utrzymanie porządku i
czystości w gminie. Odnowa wsi.
Gospodarka komunalna.
Funkcjonowanie Krytej
Pływalni w Kietrzu.
Debata o oświacie.
Debata na temat bezrobocia.
Debata o służbie zdrowia.
Udzielenie absolutorium
Burmistrzowi za 2013 rok.
Debata na temat kultury
i sportu.
Realizacja budżetu w I
półroczu 2014 roku. Administrowanie gminą.
Ustalenie stawek podatkowych na rok 2015.
Debata o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego w gminie.
Uchwalenie budżetu na
2015 rok.

Dnia 12 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Kietrzu odbył się Gminny
Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego
im. C.K. Norwida w Kietrzu.

Konkurs Wiedzy
Ekologicznej
Organizatorem konkursu był Referat
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, a nagrody ufundowane zostały przez Burmistrza Kietrza ze środków pochodzących z
opłat środowiskowych. Zakres konkursu
obejmował nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie
Kietrz, obowiązujące od 01 lipca 2013 r.
W konkursie wzięło udział 14 licealistów
klas I-III.
Zwycięzcami zostali:
l I miejsce – Krystian Trusz uczeń klasy
III„a”
l II miejsce – Paulina Hnatyszyn uczennica klasy III„b”
l III miejsce – Żaneta Czerepak- uczennica klasy III„a”.
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody
rzeczowe oraz słodkie upominki. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne nagrody rzeczowe (gry planszowe i inne) oraz
słodkie upominki. Wręczenia nagród do-

konał Burmistrz Kietrza P. Józef Matela,
podkreślając przy tym wysoki poziom
wiedzy uczestników konkursu.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
konkursu, życząc im powodzenia w pogłębianiu nabytej już wiedzy oraz dalszego rozwoju intelektualnego. Zwycięzcom
życzymy również pomyślnego zdania
matury i dostania się na wymarzony kierunek studiów.
Jadwiga Wróbel

V miejsce - TJ Kotouč Štramberk
VI miejsce - Gimnazjum Baborów
Oprócz zmagań sportowych na
wszystkich czekał słodki bufet przygotowany przez uczniów i rodziców ZS w
Kietrzu. Ponadto licznie zgromadzona
młodzież została obdarowana przez Mikołaja słodkimi upominkami. Nagrodzeni
zostali też wszyscy trenerzy oraz osoby
przygotowujące turniej.
Dzięki sponsorom: Urząd Marszałkowski w Opolu, Urząd Miejski w Kietrzu,
Starostwo Powiatowe w Głubczycach,
Kuratorium Oświaty w Opolu, firma Voxel
S. A w Krakowie, Kombinat Rolny w Kietrzu, piekarnia Metro Plus w Kietrzu,
Gospodarstwo Ogrodnicze Tarattuta w

Dzierżysławiu, zawodnicy mogli otrzymać pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz
bardzo atrakcyjne nagrody, które zostały
wręczone przez burmistrza Kietrza Józefa
Matelę, v-ice burmistrza Jacka Karpinę, dyrektora Zespołu Szkół Annę Ludwikowską
– Wierzchowiec oraz przedstawicieli Rady
Rodziców ZS Kietrz: Bożenę Rostek i Iwonę
Skibińską. W zawodach tych wzięło udział
ponad 100 osób co świadczy o tym, że ta
cykliczna impreza sportowa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.
Warto tu przypomnieć, że pomysłodawcą
turnieju jest v-ice dyr ZS Kietrz Edward
Szwast. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!
Agata Mormul

Gmina Kietrz
W Kietrzu zakończył się Festiwal Szachowy „Klucze do Bramy Morawskiej”. W okresie listopad-grudzień 2013 w ramach Festiwalu przeprowadzono pięć działań. Rozegrano dwa mecze szachowe pomiędzy drużynami Kietrza i czeskiego Bilovca.

Festiwal Szachowy
zakończony
Pierwszy mecz w dniu 03 listopada
2013 roku w Kietrzu zakończył się zwycięstwem kietrzan 7,5-3,5. W drugim meczu,
który odbył się 07 grudnia 2013 roku w
Bilovcu uzyskano wynik remisowy 5,05,0. Drużyna Kietrza wystąpiła w składzie:
Czesław Gil, Józef Matela, Jan Wojnarski,
Stanisław Babiniec, Zygmunt Kwiatkowski, Lesław Galacki, Roman Pietroczuk,
Józef Kołcz, Tadeusz Cebula, Jan Młynarczyk.
W dniach 8-11 listopada rozegrano
czterodniowy turniej szachowy na dystansie 7 rund po 2 godziny na partię.
Zwyciężył Jiri Bolacky z Bilovca, II miejsce
zajął Czesław Gil z Kietrza, a III miejsce
Miroslav Manuch z Bilovca. W turnieju 16
zawodników po raz pierwszy zdobyło kategorie szachowe od V do III.

W dniu 30 listopada Kietrz odwiedzili
aktualni Mistrzowie Polski w szachach
klasycznych, arcymistrzyni Monika Soćko
i arcymistrz Bartosz Soćko. Rozegrali oni
symultanę szachową łącznie z 40 zawodnikami. Wynik niestety 40-0 dla arcymistrzów.
Na zakończenie Festiwalu, w dniu 15
grudnia rozegrany został jednodniowy
turniej szachowy systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 30 minut
na partię. W turnieju wzięło udział 37
zawodników z gminy Kietrz, Kędzierzyna- Koźla, Raciborza, Baborowa, Branic,
Głubczyc oraz czeskiego Bilovca.
Wyniki uzyskane w turnieju przedstawiają się następująco:
l kategoria OPEN:
I miejsce: Jiri Bolacky z Bilovca – 8 pkt.

W dniu 21 grudnia 2013 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Kietrzu zostały rozegrane III Otwarte Mistrzostwa Kietrza w tenisie stołowym.

Otwarte Mistrzostwa
w tenisie stołowym
Organizatorem turnieju było Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „GRYF” oraz Urząd Miejski w Kietrzu.
Turniej rozegrano tzw. systemem rosyjskim, czyli po dwóch przegranych meczach zawodnik odpadał z rozgrywek.
W turnieju wzięło udział 29 zawodników w dwóch kategoriach: do 16 lat
i powyżej 16 lat. Przyjechali do Kietrza
zawodnicy z woj. opolskiego i śląskiego.
Poziom turnieju był bardzo wysoki, mając
na uwadze, iż niektórzy zawodnicy grają
w IV, V i Między powiatowej Lidze Tenisa
Stołowego.
A oto wyniki:
- kategoria powyżej 16 lat:
l I miejsce - Witold Buczyński- Racibórz

II miejsce - Leszek Rygucki- KS-KS ”Gryf”
Kietrz
l III miejsce - Krzysztof Gawłowski- Głubczyce
- w kategorii do 16 lat:
l I miejsce - Marcin Sobota- LZS „Młyn
-Pol” Zakrzów
l II miejsce - Dariusz Plura– LZS „Młyn
-Pol” Zakrzów
l III miejsce - Andrzej Wolker- LZS ”Młyn
-Pol” Zakrzów
Piękne puchary dla w/w zawodników
wręczyli Burmistrz Kietrza Józef Matela
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w
Kietrzu Czesław Gil. Sędzią zawodów był
Pan Marian Węgrzynowicz.
Czesław Gil
l

Wigilia dla samotnych
W dniu 23 grudnia 2103 o godz. 12.00
w Restauracji „Ludowa” w Kietrzu odbyła
się coroczna Wigilia dla osób starszych,
chorych i samotnych organizowana
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Kietrzu. Zaproszone osoby spożyły tradycyjną kolację wigilijną w towarzystwie
Burmistrza Kietrza Pana Józefa Mateli,
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu Pana Czesława Gila, ks.Szymona Cały
wikarego parafii pod wezwaniem Św.Tomasza w Kietrzu i pracowników MOPS.
Uczestnicy Wieczerzy wspólnie śpiewali
kolędy, a oprawę muzyczną zapewniła

młodzież oazowa. Poniżej przedstawiamy listę sponsorów dzięki którym to wigilijne spotkanie mogło się odbyć :
PPH Promesa- Marek Kucięba, Apteka
Eskulap- P.Podłowscy, Apteka CentralnaP.Bieniaszewska, Sklep Spożywczy- P.Ewa
Kuszyk, Pawilon Meblowy- P,E.Drzał, Biochem-Jabłoński, Czyż, Świat Alkoholi i
Malibu- P.Gąska, Kwiaciarnia- Z.Podkalicka, FPHU Novena- E.Skibińska, Eksport-Import- J.Tomala, Zakład WędliniarskiZ.Nasieniak, Bank Spółdzielczy Racibórz,
P, Józef Matela, P.Grzegorz Balcer, P.Kazimierz Tracz, P.Gil Czesław, P.Lesław Kuśnierz, P.Mirosław Skoczylas.
Ryszard Kasprzycki

II miejsce: Andrzej Klucznik z Kędzierzyna
– Koźla–6,5 pkt.
III miejsce: Marcin Czechowicz z Baborowa–6,5 pkt.
l kategoria do lat 8 – I miejsce: Marcel
Kroczak – Szkoła Podstawowa w Kietrzu.
l kategoria do lat 10 – I miejsce: Michał
Florczak z Głubczyc.
l kategoria do lat 12 – I miejsce: Jozek
Ondrej z Bilovca.
l kategoria do lat 16 – I miejsce: Bartosz
Krajewski z Branic.
l seniorzy 50–59 lat – I miejsce: Zdzisław
Marszałek z Kędzierzyna – Koźla.
l seniorzy 60–69 lat – I miejsce: Andrzej
Klucznik z Kędzierzyna – Koźla.
l seniorzy +70 – I miejsce: Antoni Prokopczuk z Kędzierzyna – Koźla.
Najlepszym zawodnikiem z Gminy
Kietrz został Czesław Gil. Najmłodszym
zawodnikiem turnieju był sześcioletni
Marcel Czekała ze Szkoły Podstawowej w
Kietrzu, a najstarszym natomiast siedemdziesięciosześcioletni Ladislav Kovac z
czeskiego Bilovca.
Piękne okolicznościowe szachowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe
zwycięzcom wręczyli Burmistrz Kietrza
Józef Matela oraz v-ce starosta Bilovca
Petr Faldik.

W całym projekcie udział wzięło 243
uczestników. Każdy uczestnik Festiwalu otrzymał okolicznościowe gadżety.
Wszystkie imprezy przeprowadzone w
ramach Festiwalu, zostały rozegrane na
nowych profesjonalnych szachownicach
oraz elektronicznych zegarach szachowych, zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa „Przekraczamy
Granice”.
W styczniu 2014 roku zostanie wydany pamiątkowy folder z zrealizowanego
projektu.
Projekt Festiwal Szachowy „Klucze do
Bramy Morawskiej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu
państwa „Przekraczamy Granice”.
Dyrektor Festiwalu Szachowego
Czesław Gil

Spotkanie z Mikołajem
W dniu 6 grudnia 2013 r. w godzinach
wieczornych w naszym Domu Kultury w
Kietrzu odbyło się spotkanie z Mikołajem.
W spotkaniu udział wzięły dzieci z terenu
Gminy Kietrz. Oczekiwanie na przybycie
Mikołaja umilił nam występ iluzjonisty
Mr Mario. Przedstawiony program arty-

styczny wprowadził dzieci w świat magii
i iluzji. Kulminacją spotkania było wręczanie prezentów przez Mikołaja. Wspólna
zabawa z Mikołajem trwała do późnych
godzin wieczornych.
Dorota Kaczmar

16.12.2013 r. odbył się w Wołczynie, finał wojewódzki w halowej piłce
nożnej dziewcząt. W finale startowały gimnazja: gospodarze turnieju –
PG Wołczyn, PG Kietrz, PG nr 1 Kluczbork, PG Łambinowice.

Wielki sukces
gimnazjalistek
W swoim pierwszym meczu Kietrzanki
po zaciętym spotkaniu wygrały z drużyną
z Kluczborka 1:0. Bramkę na wagę zwycięstwa strzeliła Jessica Byrtus.
Drugi mecz nasze dziewczyny grały z
gospodarzami turnieju, wygrywając 2:0
po golach Natalii Siorak i Natalii Bednarz. Do swojego ostatniego meczu nasza reprezentacja przystępowała mając
już wcześniej zapewniony złoty medal
igrzysk wojewódzkich. Mecz z PG Łambinowice zakończył się remisem 1:1. Gola
dla Kietrza strzeliła Natalia Bednarz.
Jest to już 9-ty medal Igrzysk Wojewódzkich naszej reprezentacji dziewcząt
w halowej piłce nożnej, a 5-ty złoty od
początku rozgrywek które rozpoczęły się
w 2001r.
Skład drużyny PG Kietrz: bramkarz –
Karolina Wanicka; kapitan – Natalia Siorak, Natalia Bednarz, Aleksandra Dworzyńska, Justyna Piecha, Jessica Byrtus,
Agata Ormiańska, Karolina Kierzkowska,
Karolina Konieczna, Kamila Gorczyńska,
rezerwowe – Dominika Dobuch, Renata

Baran, trenerzy - Dariusz Kotlarz, Bartosz
Wituszyński.
Wyniki meczów i tabela końcowa
Kluczbork – Kietrz 0:1
Łambinowice – Wołczyn 2:5
Kietrz – Wołczyn 2:0
Kluczbork – Łambinowice 2:1
Łambinowice – Kietrz 1:1
Wołczyn – Kluczbork 3:1
1.PG Kietrz – 7p., 4-1
2. PG Wołczyn – 6., 8-5
3. PG nr 1 Kluczbork – 3p., 3-5
4. PG Łambinowice – 1p., 4-8
Dariusz Kotlarz
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Gmina Głubczyce
Często dar jest niewielki, ale skutek z
niego ogromny - Seneka Młodszy

Akcja
„Szlachetna paczka”
Czas Świąt Bożego Narodzenia to niezwykły, magiczny okres, który w naszej
pamięci przywołuje wspomnienie rodzinnego ciepła przesyconego atmosferą
radości z bycia razem przy wigilijnym stole. Czy ktokolwiek wyobraża sobie Święta
bez zapachu choinki, tradycyjnych dwunastu potraw, śpiewu kolęd, dzielenia
się opłatkiem, czy prezentów pod świątecznym drzewkiem? Boże Narodzenie
to również okres szczególnej dobroci,
wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. W tym czasie pamiętamy o osobach ubogich, samotnych, czy
skrzywdzonych przez los, wśród których
są także dzieci. Nauczycielki z Przedszkola nr 1 w Głubczycach zapragnęły,
by ten świąteczny czas udzielił się także
dzieciom z Domu Dziecka w Krasnym
Polu. Tuż przed Świętami została zorganizowana zbiórka darów dla maluchów w
ramach akcji „Szlachetna paczka”. Rodzice
przedszkolaków bardzo chętnie włączyli
się w przygotowanie świątecznych paczek dla podopiecznych z Domu Dziecka
- przynosili maskotki, książeczki, ubrania,
zabawki i słodycze. Ofiarowali nie tylko

Pietrowickie
kolędowanie – Do
szopy, hej pasterze!
rzeczy materialne, ale okazali serce i zrozumienie dla potrzeb maluchów. Dopytywali, jak jeszcze mogą pomóc, chwaląc
przy tym pomysł akcji. Olbrzymi wkład
w przygotowanie świątecznych paczek
dla dzieci wnieśli Państwo M.A.Cz. Tomalczykowie, którzy podarowali mnóstwo
przepięknych zabawek oraz pomogli
przewieźć rzeczy do Krasnego Pola. Dzieci oczekiwały gości z niecierpliwością. Radości z otrzymanych prezentów nie było
końca. Nowe ubranka, śliczne książki i
zabawki sprawiły, że na twarzach dzieci zagościł uśmiech. W myśl słów Phila
Bosmansa: „Bogactwem człowieka są:
uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo”
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy tym
wszystkim, którzy włączyli się do akcji
„Szlachetna paczka”.
Krystyna Bednarska Marzena Sisal

Tegoroczne Światło Pokoju przekazywane było pod hasłem: WYJDŹ Z CIENIA. POKAŻ DOBRO i przebyło bardzo długą drogę.

Harcerskie Światło Pokoju
Najpierw 17 grudnia 2013r. delegacja
harcerzy KH ZHP w Głubczycach wzięła
udział w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju w Katedrze
Opolskiej. Tego samego dnia nastąpiło
przekazanie Światła Pokoju Zespołowi
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
Następnego dnia trafiło ono również do
radnych podczas Sesja Rady Miasta w
Głubczycach, a kilka godzin później przekazane zostało przedstawicielom władz
samorządowych, księżom, kombatantom, przyjaciołom ZHP oraz delegacjom
gromad zuchowych i drużyn harcerskich
z terenu działania hufca w Kościele Parafialnym w Baborowie. 19 grudnia Światło
Pokoju odwiedziło kilka miejsc. Najpierw
na uroczystej Sesji Rady Miasta w Głubczycach harcerze przekazali je przybyłym
Kombatantom, Służbom Mundurowym,
Zakładom Pracy i Instytucjom. Godzinę
później Światło Pokoju dotarło już na
uroczystą Sesję Rady Powiatu, a wieczorem tego samego dnia
Betlejemskie Światło Pokoju zostało
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uroczyście wniesione do Kościoła Parafialnego w Głubczycach, gdzie przekazanie
połączone zostało z modlitwą w intencji
ks. bpa. Antoniego Adamiuka – patrona
Hufca ZHP w Głubczycach, w 100 rocznicę jego urodzin. Dnia 20 grudnia Światło
„zawędrowało” do Opola, gdzie przekazane było Kuratorium Oświaty, UMWO czy
Młodzieżowemu Domowi Kultury. Harcerze wzięli udział także w spotkaniach
opłatkowych w Jednostce Wojskowej 10
Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu
oraz w Jednostce Wojskowej 55 Batalionu Remontowego w Opolu, podczas
których przekazali Betlejemskie Światło
Pokoju. Tego samego dnia trafiło ono do
Środowiskowego Domu Samopomocy w
Nowych Gołuszowicach. Dodatkowo w
dniach 20-23 grudnia 2013r. zuchy i harcerze zanieśli Betlejemskie Światło Pokoju do swoich szkół, zakładów pracy, instytucji, władz samorządowych, firm, a także
do ludzi samotnych i chorych, przyjaciół
harcerstwa oraz mieszkańców społeczności lokalnej.

Kolędowanie to miły zwyczaj w okresie świątecznym. We wtorek, 14 stycznia,
już kolejny raz, uczniowie pietrowickiej
szkoły odwiedzili Dom Opieki ,, Spokojna Przystań’’ w pobliskiej Chomiąży. Dla
tamtejszych pensjonariuszy przygotowali Koncert Kolęd, pod kierunkiem nauczycielki – Barbary Starczewskiej. Mieszkańcy Domu Opieki z uwagą wysłuchali
pięknie wykonanych pieśni m.in. ,,Wśród
nocnej ciszy’’, ,,Przybieżeli do Betlejem’’,

,,Do szopy, hej, pasterze’’, ,,Cicha noc’’.
Nad oprawą muzyczną czuwał nasz niezawodny uczeń- Maciek Albert, na którego zawsze możemy liczyć przygotowując
występy muzyczne.
Całość programu dopełnił druh – Wie-

sław Janicki z grupą harcerzy również
z pietrowickiej szkoły. Przy akompaniamencie gitar, harcerze wykonali pastorałki. Druh - Wiesław grał, śpiewał, snuł
ciekawe rozważania dotyczące sedna Bożego Narodzenia.
Zakończenie występu to życzenia noworoczne: zdrowia, dobrych myśli, spokoju i radości. W dowód uznania i podziękowania wszyscy wykonawcy otrzymali
od Dyrekcji Ośrodka miłe niespodzianki- słodycze oraz poczęstunek w postaci
przepysznego, domowego ciasta. Zarówno
mieszkańcy jak i pensjonariusze ośrodka
miło i przyjemnie
spędzili
wtorkowe
przedpołudnie, gdyż
dzieci cieszyły się, że
mogą zaprezentować
swe umiejętności, nie
tylko w swojej szkole,
a pensjonariusze mieli
okazję usłyszeć i zobaczyć na żywo naszych zdolnych uczniów.
Mamy nadzieję , że takich i podobnych
odwiedzin w tym Ośrodku będzie więcej
- już teraz planujemy kolejne spotkanie.
Barbara Starczewska

Sprawozdanie z
wyników zbiórki
publicznej
Informuję, że na podstawie pozwolenia nr SO.5311.02.2013 Burmistrza Głubczyc została przeprowadzona zbiórka
publiczna, która odbyła się w dniach od
20.11.2013 r. do 19.12.2013 r. na terenie
miasta Głubczyce.
1. Suma zebrana wyniosła łącznie: 762,04
zł, według poniższych form zbiorki publicznej:
l datki do puszki w kwocie: 62,04 zł
l sprzedaż przedmiotów:
a) stroik świąteczny: 200,00 zł
b) szopka duża: 125,00 zł
c) szopka mała: 200,00 zł

d) odlewy gipsowe: 75,00 zł
2. Łączny dochód przeprowadzonej
zbiorki: 762,04 zł
3. Łączne koszty przeprowadzenia zbiorki: 0,00 zł
Suma zebrana została wykorzystana
na zorganizowanie paczek świątecznych
dla podopiecznych Środowiskowego
Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach, zgodnie z celem zbiórki.
Prezes Stowarzyszenia Centrum
Zawodowego „NAPRZECIW”
Robert Wyrwalec

Gmina Głubczyce
Dnia 22 grudnia 2013 roku odbył się tegoroczny Koncert Adwentowy zorganizowany w „Klubie na skrzyżowaniu” w Miejskim Ośrodku Kultury w
Głubczycach. Na uroczystość przybył między innymi Burmistrz Głubczyc
– Jan Krówka.

Koncert Adwentowy
Koncert zatytułowany był „Wiersze
pachnące jedliną”, w nawiązaniu do wierszy poetów opolskich. Aranżacją zajął
się głubczycki kompozytor Pan Józef Kaniowski, tworząc muzykę do wcześniej
wspomnianych utworów. Cała
uroczystość natomiast poprowadzona została przez
Panią Monikę Komarnicką.
Koncert był przygotowaniem do nadchodzących
Świąt i wprowadzeniem
w ich klimat. Wykonane
wiersze to m.in.: „Ciemna
nocy niepojęta”, „Święta to
spokój, pojednanie”, „Oto
czas Emanuela”, „Wszystko
było światłem, stawało się, lśniło”, „Ile jeszcze mi śniegów w latach pozostaje”, „Dajcie mi rącze kare konie”„Bezpowrotność”, „Dom spalony”, „Wśród
drzew zieleni, między zapachem jodeł”,

„Wierzę pieśnią, które rodzą się zwyczajnością”, „Choinko mojego dzieciństwa”.
Pan Kaniowski zaprezentował już te aranżacje na przeglądzie poetyckim w Opolu,
gdzie niezwykle pozytywnie zaskoczył
ich autorów. Również u nas nie
zabrakło piękna i emocji.
Utwory zostały wykonane
przez dwie artystki – Panią
Beatę Krzaczkowską oraz
Panią Bernadetę Nędza,
a także przez samego Pana Józefa.
Atmosfera jaka zapanowała była pełna wzruszenia i ciepła.
Wykonane wiersze nawiązywały do piękna Świąt Bożego
Narodzenia, które dało poczuć się już
wtedy, kilka dni przed Wigilią. Utwory
naprawdę „dotykały” serc, gdyż były pełne miłości i to był ich motyw przewodni.

W ramach współpracy Przedszkola Publicznego w Krnowie z Przedszkolem
Zespołu Szkół w Pietrowicach odbyło się w dniu 10.12.2013 r. spotkanie w
ramach projektu „Tworzymy tradycje i wspólnie przekraczamy granice”.

Świąteczna tradycja
w Polsce i Czechach
Było to drugie integrujące spotkanie,
które miało na celu poznanie tradycji
Bożonarodzeniowych i kultury obu kra-

dekoracji. Przedszkolaki z Pietrowic dowiedziały się w co ubierają choinkę nasi
sąsiedzi, a my podzieliliśmy się swoją

Mówiły o tym czy są Święta, jak przebiegają i jaki jest ich sens. Opowiadały również o narodzeniu Jezusa 2000 lat temu i
powrotu do tego dziś. Jako ostatni utwór
wykonano ponownie „Ciemna nocy niepojęta”, autorstwa Ernesta Brylla, na życzenie Pana Burmistrza. Zaprezentowa-

ne wiersze stanowiły wspaniałą, spójną
całość ze skomponowaną muzyką. Wykonano również znaną, polską kolędę –
Przybieżeli do Betlejem. Cały koncert był
doskonałym sposobem do nastrojenia
się na nadchodzące Święta.
Redakcja

Aktualne ceny wody
i ścieków
UCHWAŁA NR XLII/315/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2013
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 i 645) oraz art.24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r.
Nr 123, poz.858 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Taryfy o których mowa w §1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31
grudnia 2014 r. realizowanego przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizację Spółkę z o.o.
w Głubczycach na terenie Gminy Głubczyce.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk
Na następnej stronie podano wysokość cen i stawek za wodę i odprowadzone ścieki
tradycją. Po skończonej pracy plastyczno – technicznej było wspólne ubiera-

jów i odbyło się w Zespole Szkół w Pietrowicach. Dzieci z Przedszkola z Krnowa
przedstawiły ciekawy program artystyczny. Następnym punktem programu było
wspólne wykonanie przez dzieci z Polski
i Republiki Czeskiej różnych ozdób choinkowych. Pod okiem nauczycieli zostały
wykonane tradycyjne papierowe dekoracje takie jak: łańcuch, pawie oczka. Dzieci poznały znaczenie poszczególnych

nie choinki, stanowiącej wystrój Szopki
Bożonarodzeniowej. Następnie dzieci w
przebraniu Maryi, Józefa, pasterzy były
uzupełnieniem naszej tradycyjnej szopki
przy której śpiewały kolędy. Zwieńczeniem projektu był wspólny poczęstunek
na którym dominował symbol opłatka
oraz potrawy wigilijne barszcz z uszkami
z domowego wyrobu, makowiec, sernik,
pierniki. Po skończonym poczęstunku
dzieci wymieniły się upominkami. Pełne
radości i uśmiechu na buziach żegnały
się w oczekiwaniu na następne spotkanie. Pan dyrektor Bogdan Kulik podziękował nauczycielom, rodzicom za pomoc w
przygotowaniu tak miłego spotkania Bożonarodzeniowego oraz Panu Marianowi
Pospiszelowi właścicielowi TV Głubczyce
za Patronat Medialny.
mgr Jadwiga Buczma

Rzecz Powiatowa 13

Gmina Głubczyce

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
L.p.

1.

2.

3.

Taryfowa grupa odbiorców

Gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy
usług

Przemysłowi odbiorcy usług

Wyszczególnienie
1) cena za 1 m3 dostarczonej wody
2) stawka opłaty abonamentowej
- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
- w rozliczeniach o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
- w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynkach
wielolokalowych
- w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
1) cena za m3 dostarczonej wody
2) stawka opłaty abonamentowej
- w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
- w rozliczeniach o wskazania wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
- w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Gmina za wodę:
1) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
2) zużytą do zraszania ulicznych fontann i na cele prze- 1) cena za m3 dostarczonej wody
ciwpożarowe
3) zużytą do zraszania publicznych terenów zielonych

Cena/stawka
Jednostka miary
netto zł z VAT zł
3,14
3,99
zł/m3
3,01

3,25

zł/odbiorcę/miesiąc

2,73

2,95

zł/odbiorcę/miesiąc

2,73

2,95

zł/odbiorcę/miesiąc

0,98

1,06

zł/m3

3,14

3,39

zł/m3

3,01

3,25

zł/odbiorcę/miesiąc

2,73

2,95

zł/odbiorcę/miesiąc

0,98

1,06

zł/odbiorcę/miesiąc

3,14

3,39

zł/m3

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
L.p. Taryfowa grupa odbiorców

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wyszczególnienie

1) cena za 1 m3 dostarczonych ścieków
2) stawka opłaty abonamentowej
GRUPA I
- w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych na
Gospodarstwa domowe i zakłady odprowadzające wyłączpodstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodonie ścieki o charakterze bytowym
mierza głównego
Wartości średnie stężeń:ChZTCr : < 750 mg O2 /l
- w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
1)
cena za m3 dostarczonych ścieków
GRUPA II
Zakłady odprowadzające ścieki komunalne; mieszaninę ście- 2) stawka opłaty abonamentowej
ków bytowych i ścieków komunalnych spełniających wymogi - w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych na
rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r.
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodow sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ściemierza głównego
ków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych, (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 964). - w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
Wartości średnie stężeń ChZTCr : < 1700 mg O2 /l
GRUPA III
Zakłady odprowadzające ścieki komunalne; mieszaninę ścieków
bytowych i ścieków przemysłowych nie spełniających wymogów
podanych w rozporz. Min. Budownictwa z dnia 14.07.2006r. w
sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków
przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 964)
Wartości średnie stężeń ChZTcr : < 2430 mg O2 /l
GRUPA IV
Zakłady odprowadzające ścieki komunalne; mieszaninę
ścieków bytowych i ścieków przemysłowych.
Wartości średnie stężeń 2430 mg ≤ ChZTcr <3500 mg O2 /l

GRUPA V
Zakłady odprowadzające ścieki komunalne; mieszaninę
ścieków bytowych i ścieków przemysłowych.
Wartości średnie stężeń ChZTcr : ≥ 3500 mg O2 /l

GRUPA VI
Zakłady odprowadzające ścieki podczyszczone.
Wartości średnie stężeń ChZTcr : < 700mg O2 /l
GRUPA VII
Przemysł i pozaprzemysłowi odbiorcy usług
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1) cena za m3 dostarczonych ścieków
2) stawka opłaty abonamentowej
- w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych na
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
- w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
1) cena za m3 dostarczonych ścieków
2) stawka opłaty abonamentowej
- w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych na
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
- w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
1) cena za m3 dostarczonych ścieków
2) stawka opłaty abonamentowej
- w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych na
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
- w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
1) cena za m3 dostarczonych ścieków
2) stawka opłaty abonamentowej
- w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustalonych na
podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego
- w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
1) cena za m3 ścieków opadowych i roztopowych odprowadzanych do
kanalizacji deszczowej

Cena/stawka
Jednostka
netto
z VAT zł miary
zł
5,16
5,57
zł/m3
zł/odbiorcę/
miesiąc

0,50

0,54

1,20

1,30

9,14

9,87

0,50

0,54

zł/odbiorcę/
miesiąc

1,20

1,30

zł/odbiorcę/
miesiąc

12,07

13,04

zł/m3

0,50

0,54

zł/odbiorcę/
miesiąc

1,20

1,30

zł/odbiorcę/
miesiąc

14,46

15,62

zł/m3

0,50

0,54

zł/odbiorcę/
miesiąc

1,20

1,30

24,77

26,75

0,50

0,54

1,20

1,30

4,83

5,22

0,50

0,54

zł/odbiorcę/
miesiąc

1,20

1,30

zł/odbiorcę/
miesiąc

1,29

1,39

zł/m3

zł/odbiorcę/
miesiąc
zł/m3

zł/odbiorcę/
miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/
miesiąc
zł/odbiorcę/
miesiąc
zł/m3

Gmina Głubczyce
Prowadzenie działań patrolowo-przeszukujących, organizacja zasadzki na elementy rozpoznawczo-dywersyjne przeciwnika oraz wykonanie
szturmu na obiekt przeciwnika czy samoobrona– to elementy szkolenia
sprawdzająco- podsumowującego rok szkoleniowy 2013.

Działali w terenie
urozmaiconym
Ćwiczenie grupowe pt. „Przygotowanie i prowadzenie przez pluton działań w
specyficznych środowiskach walki” zostało przeprowadzone w rejonie Płaskowyżu Głubczyckiego, w oparciu o strzelnice
ZK „Marysieńka Las”.
Efektem zajęć było wykonanie przez
głubczyckich strzelców wielu zadań taktycznych w dzień i w nocy.

Strzelcy z JS 3009 Głubczyce realizowali zadania w kilku zespołach doskonaląc umiejętności w posługiwaniu się
mapą, GPS oraz środkami łączności. Nowym elementem było wprowadzenie
do szkolenia procedur Tactical Combat
Casualty Care, które stosowano w wybranych elementach szkolenia oraz procedur MEDAVAC.
n

Jasełka – Bóg się rodzi
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, na który wszyscy
czekają z niecierpliwością. To także czas
refleksji, nadziei i serdecznych spotkań w
gronie najbliższych. W czwartek 19 grudnia w Przedszkolu w Zopowych odbyły
się Jasełka przygotowane przez przedszkolaków. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. Jasełkowa szopka miała
tradycyjną obsadę. Była Maryja, św. Józef,
malutkie dzieciątko Jezus, aniołowie,

NOWY ROK
Z Nowym Rokiem nowe plany,
Z Nowym Rokiem nowe pragnienia,
Z Nowym Rokiem nowe wyzwania,
Z Nowym Rokiem nowe wrażenia...
Z Nowym Rokiem stare znajomości,
Z Nowy Rokiem stare wspomnienia,
Z Nowym Rokiem stare problemy,
Z Nowym Rokiem stare zmartwienia...
Z Nowym Rokiem trudne decyzje,
Z Nowym Rokiem trudne wybory,
Z Nowym Rokiem trudne sprawy,
Z Nowym Rokiem trudne role...
Z Nowym Rokiem walka o człowieczeństwo,
Z Nowym Rokiem walka o byt,
Z Nowym Rokiem walka o zdrowie i życie,
Z Nowym Rokiem walka o jasną myśl...
Z Nowym Rokiem wiele dobra,
Z Nowym Rokiem wiele zła,
Z Nowym Rokiem wiele serca,
Z Nowym Rokiem wiele rad...
Z Nowym Rokiem tylko Wiara,
Z Nowym Rokiem tylko Nadzieja,
Z Nowym Rokiem tylko Miłość !
Maria Farasiewicz

trzej królowie oraz pastuszkowie. Młodzi
aktorzy z przejęciem i zaangażowaniem
odgrywali swoje role oraz prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne.
Licznie zgromadzeni rodzice i goście po
zakończonym występie, nagrodzili młodych wykonawców gromkimi brawami.
Występ był bardzo udany. Były świąteczne życzenia, upominki, nie zabrakło również poczęstunku. Podczas spotkania panowała bardzo miła i rodzinna atmosfera.
Bogusława Gawłowska

Gry logiczne i sportowe
Polskie Towarzystwo Kulturalne przy
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głubczycach serdecznie zaprasza
na zajęcia z gier logicznych i sportowych
(np. tenis stołowy). Spotkania odbywają
się w każdy piątek w „Klubie na skrzyżowaniu” od godziny 16:00 do godziny
17:30. Na zajęcia zapraszamy wszystkich
chętnych, od lat 7 wzwyż. Gwarantujemy

świetną, aktywną zabawę przy różnorodnych grach rozwijających zarówno umysł
jak i ciało, gdzie każdy na pewno znajdzie
coś dla siebie. Zachęcamy również do
przynoszenia własnych, ulubionych gier,
by spróbować swoich sił i przedstawić
nowe możliwości pozostałym uczestnikom zajęć. Zapraszamy !!!

tlejem”. Jako kolejny w kategorii zespołowej zaprezentował się chór ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Głubczycach, wykonując utwór „Bóg się rodzi brzmi dookoła”.
W końcowej fazie uroczystości wszystkie
zespoły zaśpiewały pastorałkę z poprzedniego roku, a także pastorałkę sięgającą
swym rodowodem czasów wojny, ale w
nowej odsłonie Józefa Kaniowskiego. Dyrektor MOK w Głubczycach – Zbigniew
Ziółko złożył wszystkim przybyłym życzenia noworoczne: zdrowia, spełnienia
marzeń, uśmiechu, który rozwiązuje pro-

blemy, radości i realizacji w życiu. Zwieńczeniem koncertu było wspólne wykonanie kolędy „Podnieś rękę Boże Dziecię”
przez publiczność i artystów. Tego roku
mogliśmy usłyszeć zarówno tradycyjne,
znane utwory jak i te nieznane w bardzo
ciekawej aranżacji. Kolędy wykonywali
utalentowani artyści różnych kategorii
wiekowych – od najmłodszych po osoby
starsze, co sprawiło, że cała uroczystość
była niezwykle barwna i przepełniona
ciepłą, rodzinną atmosferą.
Redakcja

n

Uczczenie Nowego Roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach odbywało się przy dźwiękach kolęd i pieśni świątecznych.

Koncert noworoczny
Dnia 11 stycznia 2014 miał miejsce
koncert noworoczny w reżyserii Józefa
Kaniowskiego. Uroczystość poprowadzona została przez Panią Monikę Komarnicką. Ta piękna tradycja kultywowana jest
rok rocznie już od 11 lat. Wśród przybyłych gości byli między innymi: Burmistrz
Głubczyc – Jan Krówka, Zastępca Burmistrza – Kazimierz Bedryj, a także Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach
– Kazimierz Naumczyk. A na scenie zaprezentowali się: Zespół „Feniks”, Zespół
„Uśmiech” oraz Chór ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach, przy akompaniamencie Pana Józefa Kaniowskiego
– keyboard, Marii Kaniowskiej – skrzypce
i Karoliny Szymańskiej –flet poprzeczny. Na początku uroczystości Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury powitał
przybyłych gości i rozpoczęła się część
artystyczna. Jako pierwszą odśpiewano
przepiękną polską kolędę „Wśród nocnej
ciszy” w wykonaniu najmłodszych. Następnymi utworami były: „Z narodzenia
Pana”, „Ach ubogi żłobie” czy „Do szopy”.

Wykonano także na przykład piosenki
„Spokojna gwiazda” – słowa Ernest Bryll,
muzyka – Józef Kaniowski, „Zbieram się
długo od samego lata” – słowa Kazimierz
Wierzyński, muzyka – Józef Kaniowski
oraz „Ciemna nocy, niepojęta” – słowa
Ernest Bryll, muzyka – Józef Kaniowski.
Wszystkie te utwory wykonywane były
przez młodsze i starsze dzieci. Następnie rozpoczęły się występy zespołowe,
gdzie zaprezentowali się również dorośli, ale nie tylko. Jako pierwszy wystąpił
Zespół „Uśmiech”, jednak w niepełnym
składzie, śpiewając „W żłobie leży”. Druga
część wcześniej wspomnianego zespołu
zaśpiewała natomiast kolędę „A cóż to
przywieźli mędrcy ze wschodu” – słowa
Kazimiera Iłłakowiczówna, muzyka – Józef Kaniowski. Grupa „Uśmiech” wykonała
także kolędę „To właśnie tego wieczoru”.
Teraz przyszedł czas na występy Zespołu
„Feniks”, który wykonał takie utwory jak
na przykład: „Dzisiaj w Betlejem”, „Gdy
śliczna Panna”, „Pójdźmy wszyscy”, „Przylecieli aniołkowie” czy „Przybieżeli do Be-
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SPORT
We wrześniu 2013 r. Ludowy Klub Sportowy LKS Technik Głubczyce obchodził 40-lecie swojej działalności. Przez ten okres czasu LKS Technik
stał się uznaną marką, wręcz symbolem badmintona, promującym tę dyscyplinę sportu oraz symbolem Głubczyc promującym ziemię głubczycką i
Opolszczyznę w kraju i na świecie.

40 lat minęło… cz.1
LKS Technik Głubczyce 1973-2013
Z tej okazji warto spojrzeć wstecz,
w historię głubczyckiego badmintona,
która nierozerwalnie związana jest z
„Technikiem”, choć trzeba przyznać, że
badminton na ziemiach głubczyckich
funkcjonował od 1973 r. Szczególnie ważnym momentem było powstanie z inicjatywy Bolesława Zdeba sekcji badmintona
przy ognisku TKKF „Unia” w Głubczycach
w 1966 r. Za względu na brak sali spotkania te odbywały się do października
1966 r. na boisku przyszkolnym Liceum
Ogólnokształcącego w Głubczycach. Impulsem dla B. Zdeba do propagowania
tej dyscypliny na terenie Głubczyc było
wprowadzenie badmintona do Centralnej Spartakiady Młodzieży. Od tego
czasu zawodnicy sekcji z Głubczyc dominowali na imprezach wojewódzkich,
a w 1974 r. Unia Głubczyce zdobyła tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Po powstaniu w 1974 roku Centralnej Komisji
Badmintona w jej skład wszedł przedstawiciel Głubczyc B. Zdeb, jako działacz
i trener. Warto przy tej okazji wspomnieć
o sukcesach głubczyckich zawodników
w tamtym okresie czasu. m.in. w 1967 r.
Halina Pawlicka zostaje Mistrzynią Centralnej Spartakiady Włókniarzy. Fakt ten
jak się okazało miał bardzo duże znaczenie propagandowe. Ogłoszenie go przez
radio zakładowe spowodowało, że badmintonem zaczęła interesować się coraz
większa liczba osób, przeważnie młodych. Spowodowało to, że działalność
TKKF „Unia na przełomie lat 1967-1968
została zdominowana przez tę dyscyplinę sportu. Przełomowym momentem,
dla rozwoju badmintona w Głubczycach
była wiosna 1968 r. Wtedy do Głubczyc,
po odbyciu służby wojskowej, wrócił
Ryszard Borek, który wcześniej trenował piłkę nożną w klubie ZKS „Polonia”
Głubczyce. Nieporozumienia w tym klubie sprawiły, że Ryszard Borek zaprzestał
uprawiania piłki nożnej, a że był człowiekiem bardzo aktywnym fizycznie zaczął
się rozglądać za inną dyscypliną sportową. Przypadek sprawił, że w końcu maja
1968 r. trafił na boisko Liceum Ogólnokształcącego, gdzie odbywały się zajęcia
zwolenników badmintona. Ryszard Borek
szybko nauczył się grać w badmintona Z
czasem Ryszard Borek skupiał wokół siebie coraz to nowych chętnych do gry. Na
kortach tenisowych w Głubczycach zostało wyrysowane boisko do badmintona

i w ten sposób powstało niejako drugie
centrum badmintona. Grupę tę tworzyli: Ryszard Borek, Franciszek Czyżowicz,
Józef Bugnar, Roman Ślepecki. Zajęcia
tej grupy podobnie jak grupy B. Zdeba,
polegały głównie na meczach towarzyskich, jednakże bez możliwości udziału w
jakichkolwiek zawodach. Grupa B. Zdeba
to dominacja dziewcząt, natomiast grupa
R. Borka skupiała samych mężczyzn. W
maju 1969 roku, rozpoczynają się systematyczne zajęcia na wolnym powietrzu.
W tych czasach intensywność zajęć zależała od dysponowania wolnym czasem
grających, jak również od warunków atmosferycznych. Ale chęć udziału w cyklu
turniejów o Puchar Zarządu Głównego
TKKF wymagała poświęcenia. W tym czasie do treningów wprowadzano już pewne elementy doskonalące technikę gry
np. uderzenia z forhendu, bekhendu, serwis itp. Z grupy odchodzą jedne z pierw-

szych zawodniczek: Teresa Sybilla i Halina Pawlicka a na ich miejsce przychodzą
inne np. Józefa Ciurys, która podejmuje
systematyczne treningi .Pierwszy poważny turniej dla głubczyckich badmintonistów odbył się w październiku 1969
r. i był to Wojewódzki Turniej o Puchar
Zarządu Głównego TKKF. Za względu
na brak rutyny i dostatecznych umiejętności, start ten zakończył się niepełnym
powodzeniem w odczuciu zawodników
(drugie miejsce Ryszarda Borka). Niepowodzenia jednocześnie mobilizowały
zawodników, a w szczególności Ryszarda
Borka który przyjął na siebie rolę szkoleniowca. Przełom roku 1969 –1970 to
okres którego zawodnicy nigdy nie zapomną, ponieważ ich treningi na okres
zimowy nie zostały przerwane. Udostępniono na ten okres salę gimnastyczną.
Stało się to za pozwoleniem Dyrektora
Szkoły Specjalnej, R. Jabłońskiego. Sala
ta nie spełniała wprawdzie wszystkich
regulaminowych wymogów, znajdowało
się na niej jedno boisko do badmintona,
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ale zapewniała ciągłość cyklu treningowego. Stronę szkoleniową prowadził R.
Borek, natomiast wszystkie sprawy organizacyjne, nawiązywanie kontaktów, zabezpieczenie sprzętu spoczywało nadal
na Bolesławie Zdebie. Prawidłowa praca
szkoleniowa i organizacyjne tego duetu przyciągała wciąż nowych adeptów
badmintona. Pojawiły się w głubczyckim
badmintonie nowe twarze: Bożena Wilczyńska, Maria Rochan i Stanisław Rosko
( długoletni zawodnik i nadal działacz
klubowy).Ciężka i mozolna praca zaczęła przynosić oczekiwane efekty. Od 1971
roku gdy R. Borek i Józefa Ciurys zakwalifikowali się do turnieju centralnego w
Mielcu, zaczęły się właściwie kontakty
Głubczyc z czołówką krajową. Następuje
intensyfikacja zajęć treningowych, zawodnicy zostali zaopatrzeni w lepsze zagraniczne rakiety produkcji NDR – „Alfa”.
Problem sprawiały lotki „Wessa”, które nie
nadawały się do gry halowej były zbyt
ciężkie, ale i z tym poradzili sobie głubczyccy badmintoniści. Zawodnicy zdejmowali gumowe główki i na ich miejsce
przyklejano plaster co powodowało że
lotka była lżejsza a odbijała się równie
dobrze. Takie lotki były używane jedynie
do treningu. W roku 1972 organizatorzy
głubczyccy doprowadzili do pierwszego meczu drużynowego. Przeciwnikami
TKKF „Unii” Głubczyce byli zawodnicy
TKKF „Olimpia” Wrocław. Spotkanie miało charakter towarzyski i zakończyło się
zwycięstwem TKKF „ Olimpii” Wrocław 9:3.
W tym samym roku miał również miejsce
start zawodników TKKF „Unia” w zawodach międzynarodowych we Wrocławiu.
Pierwszy znaczący sukces III miejsce R.
Borka w turnieju o Puchar „Wiadomości”.
Jesienią pojawiają się w sekcji uczniowie
szkół podstawowych: Jan Drożdziel, Karol Hawel i Jerzy Buniak. Następuje podział na kategorie wiekowe. Utworzone
zostały dwie grupy treningowe, z którymi
zajęcia prowadził R. Borek. W roku 1972
R. Borek i B. Zdeb zostali skierowani przez
centralną komisję badmintona na kurs
instruktorów do Wrocławia Lata 1972 –
1974 były okresem, który zdecydował o
przekwalifikowaniu badmintona w Głubczycach ze sportu o znaczeniu rekreacyjnym w sport o cechach wyczynowych.
Mimo to nie był tak popularny jak piłka
nożna czy siatkowa, które były uprawiane
w głubczyckim TKKF-ie. To przekładało
się na traktowanie badmintona jako formy rekreacji a co za tym szło, brak odpowiedniego poparcia administracyjnego
i finansowego, od których to czynników
uzależniony był rozwój prawie każdej, a
tym bardziej nowej dyscypliny sportu.
Nie zniechęciło to głubczyckich badmintonistów do uprawiania tej dyscypliny.
Wręcz przeciwnie, odnosili oni coraz liczniejsze sukcesy. Pierwsze Drużynowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie odbyły
się 5-6 stycznia 1974 roku we Wrocławiu,
przyniosły one tytuł Mistrza Polski drużynie TKKF „Unia’ Głubczyce.

