BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDÓW POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

Nr 1/2013,
2-3/2014,
luty-marzec,
wydanie
bezpłatne
styczeń,
wydanie
bezpłatne

www.powiat
głubczycki.pl
www.powiatglubczycki.pl

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie to jednostka organizacyjna Powiatu
Głubczyckiego, która od wielu lat niesie pomoc i świadczy całodobową
opiekę oraz wyżywienie dla swoich mieszkańców. Dodatkowo placówka świadczy terapię, prowadzi aktywizację oraz działalność kulturalno
–oświatową. Pensjonariusze mają możliwość realizacji swoich zainteresowań poprzez organizowane zajęcia sportowe, manualne, plastyczne,
muzyczne
i inne. Przed rokiem 2011 w jego skład wchodziły filie w BoboSAMORZĄD
luszkach, Branicach i Radynii. Następnie dołączyły do nich Głubczyce,
Dzbańce-Osiedle i Bliszczyce. Dziś Dom Pomocy Społecznej w Klisinie ma
już swoją 8 filę.

INWESTYCJE

Nowa filia DPS-u
W Kietrzu przy Placu Biskupa KonraOŚWIATA
da została zakończona inwestycja przebudowy byłego Zakładu Opiekuńczo
– Leczniczego i przystosowania obiektu
dla Domu Pomocy Społecznej. Prace
remontowo – budowlane rozpoczęte
19.08.2013, trwały do końca listopada. Inwestycja nosiła nazwę: „Remont budynku
ZOL w Kietrzu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na DPS w Klisinie filia Kietrz
oraz remont systemów dostosowujących
w/w
budynek do wymagań przepisów
KULTURA
ochrony przeciwpożarowej”.
Remont wykonały dwie firmy lokalne.
Część budowlaną wykonała firma BET

– BRUK Daniel Maćko z Głubczyc, natomiast montaż systemów instalacji przeciwpożarowej wykonywała firma CEN-
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Wszystkim mieszkańcom naszego Powiatu
życzymy w 2013 roku szczęścia i zdrowia,
spełnienia osobistych planów
i ambicji zawodowych oraz radości
i optymizmu na każdy dzień

TRUM BUDOWLANE Piotr Duda z Kietrza.
Na adaptację byłego budynku ZOL Dom
Pomocy Społecznej w Klisinie otrzymał
dofinansowanie
w wysokości Z
380
tysięcy
INFORMACJE
GMIN
złotych od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Zakończono
prace i na dzień 4 kwietnia planuje się
oficjalne otwarcie obiektu, który spełnia
wszystkie wymagania budowlane, sanitarne, socjalne i przeciwpożarowe. Osiągnięty efekt robi wrażenie! Wnętrze jest
piękne i bardzo dobrze wyposażone. Już
wkrótce w nowej placówce zamieszka 71
pensjonariuszy, nie tylko z naszego powiatu. Powstanie nowej filii DPS-u niesie
ze sobą kolejne pozytywne aspekty, jak
ten, że zatrudnienie znajdzieSPORT
35 osób.
Dodatkowo część pracowników zatrudnionych w ZOL w Kietrzu, wyraziła zgodę
na dalszą współpracę na warunkach zaproponowanych przez DPS Klisino.
Redakcja
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Rok 2013 był kolejnym dobrym rokiem dla miejscowej lecznicy. Wypracowany został zysk w wysokości 535 tysięcy złotych, który został potwierdzony badaniem bilansu przez firmę zewnętrzną. Do takiego wyniku przyczynił się m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacając nadwykonania.

Szpital w Głubczycach
drugi rok na plusie
Zostały zrealizowane kosztowne inwestycje poprawiające m.in. warunki bytowe pacjentów przeniesionych z ZOL-u w
Kietrzu na III piętro szpitala, jak również
komunikację wewnętrzną pacjentów korzystających z poradni specjalistycznych.
Dotychczas poradnie znajdowały się w
różnych miejscach szpitala.
Zakupiony został także aparat do znieczulania, niezbędny do pracy na Bloku
Operacyjnym oraz nowy agregat prądotwórczy niezbędny w takich placówkach
jak szpital.
Nakłady inwestycyjne poniesione w
roku 2013 to kwota 1 milion 900 tysięcy zł.
Pomimo wciąż istniejącego długu szpital nadal inwestuje. Plan inwestycyjny na
rok 2014 zaczyna być realizowany. Dokonano już zakupu aparatu Holtera EKG do
Poradni Kardiologicznej, dotychczasowy
był w złym stanie technicznym, a jego naprawy były zbyt kosztowne. Zakupiono
także lampę na Blok Operacyjny i planuje
się zakup kolejnej, gdyż stanowią one niezbędne wyposażenie Szpitala, a obecne

lampy są już mocno wyeksploatowane.
Planowane są również inne inwestycje, tu można wymienić zakupy m.in. respiratora przenośnego jako wyposażenie
sali intensywnego nadzoru na oddziale
wewnętrznym, 50 łóżek rehabilitacyjnych wraz z wyposażeniem na potrzeby oddziałów szpitalnych oraz Zakładu
Opiekuńczo Leczniczego, pionizatora
dynamicznego do pracowni fizjoterapii
niezbędnego dla pacjentów wymagających intensywnej terapii ruchowej, rektoskopu na potrzeby poradni chirurgicznej,
aparatu USG z funkcją wykonywania badań UKG. Zaplanowano także wykonanie
dokumentacji projektowej i kosztorysowej dot. modernizacji Oddziału Chirurgii
Ogólnej oraz Oddziału Pediatrycznego,
które na chwilę obecną wymagają kapitalnego remontu.
Wszystkie zaplanowane inwestycje na
rok 2014 będą finansowane z środków
własnych, a także współfinansowane
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

Dnia 23 lutego bieżącego roku w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej odbył się wernisaż wystawy pn. „Kawaleria na Śląsku od Fryderyka
do 1919 r.”

Wernisaż

Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum oraz prywatnych Piotra Kołodzieja
i Roberta Galary. Uroczystość została poprowadzona przez Panią Dyrektor – Barbarę Piechaczek, która przywitała gości i
opowiedziała o całej inicjatywie. Piotr Kołodziej przybliżył historię kawalerii w Polsce i na naszym terenie. Mówił również o
tym w jaki sposób udało Mu się zdobyć
niektóre eksponaty. Jak okazało się, Głubczyce były ostoją kawalerii już od czasów
Fryderyka Wielkiego, nieustannie przez
172 lata. Stacjonowali tu kirasjerzy, ułani
i huzarze. Na wystawie zobaczyć można
było na przykład rozmaite siodła konne,
z których korzystała kawaleria, wykonane
w różnych stylach i pochodzące z wielu
państw. Jedno z nich pochodziło nawet
z Chin. Innymi atrakcjami było ogłowie,
a także czapki/hełmy. Na wystawie znaj-

dowało się również kilka typów pełnego
umundurowania żołnierzy, różniących się
ze względu na styl, kraj i czasy, w jakich
były używane. Wśród eksponatów były
także flagi, buty i wiele przedmiotów
drobnych. Na ścianach umieszczono obrazki przedstawiające kawalerię różnych
narodowości. Kolejnymi atrakcjami były
mapy stacjonowania w Głubczycach i odpowiednie zdjęcia, a także wielkie plansze historyczne. Dodatkowo na środku
sali umieszczono stare księgi opisujące
losy kawalerii. Wystawa otwarta jest od
04.02.2014 – 28.03.2014, od wtorku do
piątku (od 10:00 do 15:30) oraz w II i IV
niedzielę miesiąca (od 12:00 do 15:30) .
Redakcja

XLI Sesja Rady Powiatu
12 marca odbyła się już XLI sesja Rady
Powiatu, w której udział wzięło 14 radnych. Na początku przyjęte zostały protokoły z dwóch poprzednich sesji. Kolejnym
punktem były interpelacje i zapytania, w
których poruszone zostały sprawy dotyczące:
l budowy chodnika w Bogdanowicach,
l zgody Powiatu na wycięcie topól przy
drogach powiatowych,
l zapewnienie
miejsc parkingowych
przed Szpitalem Powiatowym dla chorych przywożonych na izbę przyjęć.
Jednym z najistotniejszych elementów posiedzenia było zaprzysiężenie nowego radnego – Bartosza Rudzińskiego.
Pan Bartosz zastąpił byłego Wicestarostę
Głubczyckiego i jednocześnie radnego
Pana Piotra Soczyńskiego. Od momentu
zaprzysiężenia stał się on pełnoprawnym Radnym Powiatu i mógł aktywnie
uczestniczyć w obradach oraz głosowaniu. W dalszej części obrad podjęte zostały uchwały m.in. w sprawie podziału
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w
sprawie partnerstwa opolskiego w celu
stworzenia elektronicznej administracji,
czy w sprawie dofinansowania poszcze-

2 Rzecz Powiatowa

gólnych gmin. Zostały poruszone kwestie dotyczące organizacji XIV Festiwalu
Kultury Powiatowej, który w tym roku
zostanie zorganizowany w Gminie Baborów. Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy – Danuta Frączek złożyła sprawozdanie z działalności jednostki i opowiedziała o sytuacji na powiatowym rynku
pracy. Kolejnymi sprawozdaniami były;
sprawozdanie Starosty z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz
z działalności Zarządu Powiatu, a także
sprawozdanie dotyczące wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu.
W końcowej części sesji udzielono odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje i
zapytania oraz złożono oświadczenia i
wnioski. Wszystkie uchwały i sprawozdania przedłożone na posiedzeniu zostały
przez Radę przyjęte.
Redakcja

Starostwo Powiatowe
Dnia 14 lutego 2014r. w Sali „Pod Aniołem” w Głubczycach odbyły się już IV warsztaty w ramach
„Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego i tworzenia
miejsc pracy w powiecie głubczyckim, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo
Powiatowe.

Głubczyckie Partnerstwo
Lokalne
Spotkanie poprowadzone zostało przez Panią Jadwigę Olszowską Urban – Eksperta Partnerstwa Lokalnego
i Ekonomii Społecznej i dotyczyło tworzenia projektów
sprzyjających rozwojowi naszego regionu. Na początku
warsztatów Pani Danuta Frączek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach przywitała przybyłych
gości, wśród których byli między innymi: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – Pan Jacek Suski,
Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie – Pani Dyrektor Iwona Rataj wraz z pracownikiem,
Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, Przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej
i Przestrzennej przy Urzędzie Marszałkowskim w Opolu
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu. Pani Prowadząca przedstawiła plan warsztatów, a następnie każdy z uczestników dokonał autoprezentacji. Działania prowadzone na
spotkaniu były rezultatem działań wypracowanych na 3
poprzednich warsztatach. Przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowała strategię rozwoju województwa opolskiego do 2020r. Przybliżyła ona specyfikę
naszego regionu jak na przykład: niski poziom przyrostu
naturalnego, problem z dostępem do mieszkań, zwłaszcza wśród osób młodych, emigracja, a z drugiej strony
wysoki poziom życia. Na podstawie tej diagnozy zaprezentowane zostały rozwiązania. Walory województwa
zostały podzielone na 3 kategorie: sfera społeczna, sfera
gospodarcza i przestrzenna. Zaprezentowana również
została piramida pięciu poziomów planowania przestrzennego do 2020r. Przed naszym województwem
postawione zostały 4 wyzwania, za którymi idą cele strategiczne, a następnie bardzo sprecyzowane cele operacyjne, po których są już konkretne działania. Przedstawicielka opowiedziała także o Programie Specjalnej Stefy
Demograficznej i przykładach realizowanych projektów
w tym zakresie. Województwo Opolskie to: „Wielokulturowy region wykształconych, otwartych i aktywnych
mieszkańców z innowacyjną i konkurencyjną gospodarką”. Kolejne wystąpienie należało do Przedstawicielki
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pani Małgorzaty Oleksiewicz. Pokrótce przybliżony został sposób funkcjonowania instytucji.
Pani Małgorzata opowiedziała w jaki sposób WFOŚiGW
wspiera innowacje gospodarcze oraz udziela pożyczek
z Unii Europejskiej dla mikroprzedsiębiorców.
Zostały określone warunki formalne, a także
sposoby udzielania wsparcia finansowego. Kolejną częścią spotkania było stworzenie propozycji projektów rozwoju lokalnego i aktywizacji
rynku pracy w oparciu o wypracowaną diagnozę społeczno – gospodarczą naszego powiatu.

Jadwiga Olszowska – Urban
opowiedziała czym jest prawdziwe partnerstwo. Jaka jest
w tym rola samorządu – który
ma tworzyć klimat sprzyjający
rozwojowi gospodarczemu, a
jaka jest rola przedsiębiorców –
którzy mają na ten rozwój wpływać. Dokonano również porównania pomiędzy programem – będącym
wszelkimi działaniami w grupie, organizacji czy samorządzie, które są powiązane z
naszymi celami, problemami, i nie są określone czasowo, a projektem – będący działaniem wynikających z
programów, mającym określoną datę zakończania i stanowiące opis jednego z działań zmierzającego do realizacji naszego celu. Prowadząca przybliżyła pozytywne
aspekty projektów, mówiąc co one ze sobą niosą, jakie
dają możliwości, jak wpływają na rozwój, aktywizację
zawodową czy formowanie się pewnych jednostek (np.
stowarzyszeń). Potwierdzeniem tego stał się przykład
Dąbrowy Tarnowskiej. Dodatkowo określone zostały poszczególne etapy działań (jak identyfikacja problemu,
celu, określenie czasu oraz finansowania i ryzyka), a także cały cykl projektowy (programowanie, identyfikacja,
formułowanie, finansowanie, wdrożenie, ocena). Uczestnicy zostali podzieleni na 5 grup porównywalnych wielkościowo, z których każda miała kilku liderów: przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń, przedsiębiorstw
oraz Urzędu Pracy. Zespoły miały do przygotowania po
4 projekty z zakresu:
1. Uszczelnienia lokalnych wycieków-strat w firmach,
instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, środowisku w gminach i powiecie głubczyckim;
2. Środowiska społeczno – gospodarczego w powiecie
głubczyckim: przedsiębiorcy, rolnicy, instytucje samorządowe, instytucje około biznesowe, organizacje
pozarządowe;
3. Zachęcania do tworzenia nowych firm, instytucji i organizacji w gminach i w powiecie głubczyckim pod
potrzeby mieszkańców i klientów spoza powiatu;
4. Przyciągania z zewnątrz potrzebnych firm, instytucji i
organizacji pozarządowych do powiatu głubczyckiego w celu wzbogacenia i uzupełnienia
oferty lokalnej.
Grupy pracując na
sporządzonych odpowiednio do tego
celu arkuszach wpisywały swoje pomysły. Na sali rozpoczęły
się żywe dyskusje.
Uczestnicy mieli okazję zawiązać między
sobą współpracę i
zbudować
solidarność lokalną, dla naszego wspólnego, regionalnego
celu. Każdy mógł wyartykułować
swoje stanowisko, prace były
kreatywne i bardzo pomysłowe.
Kolejną zaletą było wnikliwsze
poznanie regionu i głębsze spojrzenie w jego problemy przez
uczestników. Tworzenie projektów było z jednej strony świetną

zabawą, a z drugiej strony zaangażowaną i odpowiedzialną pracą, która naprawdę wiele może zdziałać.
Członkowie grup bardzo dobrze poradzili sobie z postawionym zadaniem i tak przez niespełna dwie godziny,
stworzyli 20 sprecyzowanych koncepcji. Jak okazało się,
pisanie projektów nie jest wcale takie trudne! Rezultaty
osiągnięte po zakończeniu pracy były godne podziwu. Najpierw zaprezentowała
się grupa nr III z Panią Marią Krompiec (wójt Branic) na czele. Przygotowała ona projekty: „Znamy
i kochamy swoje miejsce w kosmosie” (poznawanie lokalnych
terenów, organizowanie wycieczek, jarmarków, zatrudnienie przewodników, propagowanie polskiego jedzenia,…),
„Głubczycki Inkubator Przedsiębiorczości”
(przebudzenie
się przedsiębiorczości, zrzeszanie
stowarzyszeń, zatrudnianie bezrobotnych,…), „Głubczyckie – przyjazny
region” (budowanie ścieżek rowerowych,
stworzenie terenów pod inwestycję,…), „Tworzenie Głubczyckiej Spółdzielni Seniorów” (organizacja
czasu wolnego seniorów, aktywizacja osób starszych,
spotkania integracyjne,…). Kolejne wystąpienie należało do grupy II. Zespół przygotował następujące projekty:
„Pracuję u siebie” (powołanie i rozpowszechnienie Inkubatora Przedsiębiorczości, stworzenie nowych miejsc
pracy, propagowanie zawodów technicznych,…), „Praca
sukcesem” (przygotowanie szkolnictwa do potrzeb rynku, pomoc prawna i finansowa,…), „Powiat głubczycki
przyjazny przedsiębiorcom” (wprowadzenie ulg podatkowych, tworzenie partnerstwa jak np. giełdy rolno –
przemysłowe,…), „Duży może więcej” (przygotowanie
terenów pod inwestycje, marketing, reklama, promocja
regionu, wykwalifikowanie kadry pracowniczej,…). Następnie wystąpiła grupa I, poprowadzona przez Panią
Irenę Sapę (wicestarosta głubczycki). Przygotowane
projekty to: „Młodzi rządzą” (stworzenie miejsc pracy i
kierunków kształcenia, wspieranie lokalnych przedsiębiorców,…), „Zdrowe, bo nasze” (dostarczanie naszych
lokalnych produktów,…), „Step by step – krok po kroku”
(doradztwo biznesowe, pomoc w uzyskaniu środków
finansowych,…), „Powiat głubczycki atrakcyjny dla inwestorów” (utworzenie strefy ekonomicznej, wskazanie
terenów inwestycyjnych i udostępnienie obiektów,…).
Zespół nr IV zaprezentował następujące koncepcje:
„Wspólnie do sukcesu” (stworzenie bazy lokalnej wraz
z niezbędnym wyposażeniem, doradztwo prawno – finansowe,…), „Z nami łatwiej przedsiębiorcom” (pomoc
w pisaniu projektów, wsparcie logistyczne, szkolenie
pracowników,…), „Uniwersytet Przedsiębiorczości” (organizowanie wyjazdów, celem poznania dobrych praktyk w innych regionach, promocja projektu „Wspólnie
do sukcesu”, doradztwo prawno – finansowe,…), „Dobre,
bo głubczyckie” (promocja lokalnych produktów oraz
ich identyfikacja, nabywanie przez przedsiębiorców lokalnych certyfikatów,…). Jako ostatnia zaprezentowała
się grupa V. Członkowie przygotowali takie projekty jak:
„Złoty interes – głubczycka kukurydza” (przetwarzanie
lokalnych produktów „u siebie”, inwestycja w hodowlę
i produkcję kukurydzy np. konserwowej,…), „Nowoczesne przedsiębiorstwo” (wspieranie nowych i istniejących
firm, pisanie projektów, doradztwo,…), „M jak młodzi”
(stworzenie centrum sportu i rekreacji, zainteresowanie regionalną kulturą, przygotowanie do wykonywania prac technicznych,...), „Z nami do sukcesu” (pisanie
projektów, doradztwo prawno – finansowe,…). Po prezentacji zbliżone koncepcje zostały ze sobą połączone
i nastąpiło głosowanie, gdzie każdy z przybyłych otrzymał po 4 głosy. W rezultacie największy wynik osiągnął
pomysł Inkubatora Przedsiębiorczości. Dość pokaźną
ilością głosów odznaczyły się również projekty „Dobre,
bo głubczyckie”, „Złoty interes – głubczycka kukurydza”
czy „M jak Młodzi”. Kolejne warsztaty odbędą się już 2
kwietnia. Bez względu na osiągnięte wyniki, wszystkie
projekty mają być wprowadzane w życie.
Redakcja
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Starostwo Powiatowe
14-16.01.2014 w Zakopanem odbył się Opolski Mityng w Narciarstwie Zjazdowym.

Opolski Mityng
Narciarski
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Głubczycach reprezentowali:
Paweł Łazuta, Dominik Czekała, Sebastian Wilczyński oraz Denis Marcinek.
Opiekę sprawował nauczyciel wychowania fizycznego - Tomasz Kiszczyk.
W pierwszy dzień po przyjeździe odbył się trening, w którym wzięli udział
wszyscy zawodnicy. Pogoda była raczej

wiosenna, ale organizator stanął na wysokości zadania i stok przygotował perfekcyjnie. W środę odbyły się zawody, w
których startowali nasi uczniowie. Paweł
Łazuta startował w slalomie specjalnym
oraz slalomie gigant, suma czasów z jakimi pokonał trasę dała mu drugie miejsce
w kategorii zawodników zaawansowanych. W tej samej dyscyplinie w grupie

początkującej startował Dominik Czekała,
który również zdobył drugie miejsce. Sebastian Wilczyński startował w biegu na
rakietach śnieżnych na dystansach 200
i 400 metrów, zdobywając dwa srebrne
medale. Denis Marcinek w biegu na 100 i
200 metrów zdobył dwa brązowe medale.
Nasi uczniowie byli bardzo zadowoleni z zawodów, brali w nich udział pierw-

szy raz i od razu mogą się pochwalić tak
wspaniałymi miejscami. Swojego uroku i
powagi dodawało też to, iż znajdujemy
się w stolicy Tatr, gdzie już w weekend
Zakopane będzie gospodarzem Pucharu
Świata w skokach narciarskich.
Po wyczerpujących zawodach wszyscy
zawodnicy udali się do Aquaparku gdzie
mogli się zrelaksować oraz poddać masażom wodnym. W wolnej chwili zwiedzaliśmy Wielką Krokiew oraz spacerowaliśmy
po słynnych Krupówkach.
Nasuwa się pytanie: i co dalej? Otóż już
w połowie lutego nasi uczniowie wezmą
udział w obozie przygotowawczym w
Żabnicy, a po nim mają szansę wystartować w zawodach ogólnopolskich, które
w tym roku odbywają się Wisła – Zakopane. Życzymy powodzenia!
Tomasz Kiszczyk

2002 rok. Z inicjatywy Marii Farasiewicz, dyrekcji, grona pedagogicznego
oraz rodziców przy Przedszkolu nr 6 (dzisiejsze Przedszkole nr 2) powstaje Stowarzyszenie TACY SAMI zrzeszające rodziców, nauczycieli i sympatyków dzieci specjalnej troski. Obdarzona zaufaniem Maria Farasiewicz,
zostaje prezesem organizacji.

Stowarzyszenie
TACY SAMI
Cele są szczytne: integracja, edukacja, rehabilitacja, wymiana doświadczeń,
uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego. Organizuje z zarządem festyny
integracyjne, spotkania ze specjalistami,
prelekcje; Maria Farasiewicz tworzy i prowadzi program integracyjny „Bez barier”,
który na stałe wpisuje się w kalendarz
Głubczyckich Dni Kultury. Pani Prezes
bardzo poważnie traktuje to nowe społeczne zadanie i zabiera się do pracy. Po
10 latach Maria Farasiewicz zaproponowała przejęcie prezesury przez młodą,
dobrze rokującą, godną zaufania osobę
- Elżbietę Małko, zainteresowaną pracą społeczną na rzecz Stowarzyszenia.
Tak też się stało. W lutym 2012 Elżbieta
Małko została nowym prezesem Stowarzyszenia TACY SAMI i dziś zechciała
opowiedzieć nam kilka słów o jego działalności.
Rzecz Powiatowa – Proszę powiedzieć w
jaki sposób dąży się do integracji dzieci niepełnosprawnych w środowisku?

Elżbieta Małko – Integracja możliwa
jest w ten sposób, iż w działania stowarzyszenia zaangażowani są wolontariusze, niebędący bezpośrednio związani z
niepełnosprawnością. Jest to młodzież
tutejszych szkół. Oprócz tego staramy się
zaangażować w organizowane przez nas
imprezy grupowe środowiska, w jakich
na co dzień obracają się dzieci niepełnosprawne (np. przedszkola, szkoły). Dodatkowo bierzemy czynnie udział w imprezach organizowanych przez Panią Marię
Farasiewicz, założycielkę stowarzyszenia.
Przykładowo mogą to być występy w
domu kultury i wszelkie działania mające
na celu propagowanie integracji.
Rz. – Jak na daną chwilę wygląda sytuacja
edukacji dzieci niepełnosprawnych?
E.M. – W Głubczycach funkcjonuje szkoła
integracyjna oraz placówka o charakterze specjalnym, gdzie dzieci kierowane
są według preferencji rodziców, a także
według oceny poradni psychologiczno –
pedagogicznej.

Rz. – Czy w ramach działalności stowarzyszenia prowadzone są jakieś projekty,
przedsięwzięcia, jeżeli tak to jakie? Czy coś
takiego będzie miało miejsce w najbliższym czasie?
E.M. – Stowarzyszenie bardzo aktywnie
stara się pozyskiwać różnego rodzaju
środki finansowe i rzeczowe, zapewniające mu rozwój. Pozyskaliśmy grant z
Fundacji „Rosa” na wyposażenie sali do
edukacji sensorycznej. Wsparcie finansowe o wartości 25 tys. zostało przeznaczone na sprzęt do terapii ruchowej, terapii
logopedycznej. Dodatkowo udało nam
się wygrać grant Fundacji im. Stefana
Batorego na działania artystyczne. To są
projekty zakończone. Aktualnie piszemy
wnioski, starając się o pozyskanie środków oraz prowadzimy działania lokalne,
takie jak na przykład: zbiórka zużytych
telefonów, tonerów, nakrętek, baterii, w
celu ich spieniężenia i zasilenia budżetu
stowarzyszenia. Poza tym dążymy do wydania bajeczki wierszowanej, autorstwa
jednego z rodziców naszej podopiecznej,
z której dochód będzie przeznaczony
na działalność stowarzyszenia. Stale poszukujemy indywidualnych darczyńców,
przedstawiając im to czym się zajmujemy i zachęcając do tego, aby wspomogli
nasz dalszy rozwój.
Rz. – Jak wiele osób obecnie korzysta z pomocy?
E.M. – Aktualnie stowarzyszenie ma 49
członków, lecz nie są to wyłącznie rodzice
dzieci niepełnosprawnych. W jego skład
wchodzą również pracownicy, czy osoby indywidualne, którym w jakiś sposób
zależy na losie naszych podopiecznych.
Samych dzieci korzystających z pomocy
jest natomiast 35, w różnym wieku – od 6
miesięcy do 24 lat.
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Rz. – Co chciałaby Pani przekazać mieszkańcom naszego regionu?
E.M. – Bardzo chciałabym zachęcić do śledzenia naszych poczynań i włączania się,
w miarę możliwości w nasze inicjatywy.
Stowarzyszenie przyjmuje każdą pomoc,
zarówno finansową jaki i rzeczową. Często jest tak że, ktoś ma coś zalegającego
i małowartościowego w domu, a dla nas
to może oznaczać kilka złotych, umożliwiających zakup dodatkowych pomocy
dydaktycznych. Pragniemy zapewnić
naszym podopiecznym nie tylko pomoc
medyczną, ale również trochę radości, w
formie turnusu rehabilitacyjnego. Takie
przedsięwzięcie, poza rehabilitacją, ma
na celu uczyć dzieci niepełnosprawne
integracji i budowania więzi z rówieśnikami. Na te wszystkie działania potrzebne są środki, których niestety na chwilę
obecną stowarzyszenie nie posiada.
Wsparcie jakie do tej pory udaje nam się
uzyskać, przeznaczamy na bieżące cele
czy na zakup pomocy dydaktycznych.
Bardzo chcielibyśmy natomiast, aby nasze stowarzyszenie chociaż trochę mogło
zwiększyć swą ofertę terapeutyczną. Na
chwilę obecną udało nam się ściągnąć do
Głubczyc terapeutów z Opola, ale korzystanie z ich usług niestety wciąż odbywa
to się za stuprocentową odpłatnością rodziców. Jak wiadomo, nie wszystkich na
to stać, a dzieci potrzebują tej rehabilitacji. Gdyby udało się więc zebrać środki i
zatrudnić specjalistów na umowę, byłoby
to zrealizowanie najpilniejszej potrzeby
naszych podopiecznych. Poszukiwani są
również wolontariusze w każdym wieku,
do pomocy przy zajęciach indywidualnych i grupowych. Wszystkich chętnych
prosimy o kontakt.
Rz. – Dziękuję za rozmowę.

Starostwo Powiatowe
Śmierć. Zazwyczaj przychodzi nagle i niespodziewanie. Skrada się niczym
złodziej. Wchodzi jak nieproszony gość. Przeraża. Okrutna i bezlitosna.
W ów wtorkowy, wigilijny poranek 2013r. zapukała do drzwi jednego z
domów we wsi Lewice. Domu Teresy Jajdelskiej.

„By czas nie zaćmił
i niepamięć”
Przyszła po nią, gdy ta była zajęta była
przygotowaniem do świątecznej kolacji. I oto rozgrywa się dramat na oczach
domowników. Rozległy, śródmózgowy
wylew, pogotowie ratunkowe, próba reanimacji i nieprzytomna Teresa trafia na
OIOM w Opolu. Trzytygodniowa śpiączka i nadzieja, która… umiera ostatnia.
17 stycznia 2014r. – Terenia odchodzi do
wieczności.
Gaśnie 55 – letnia kobieta, pełna życia,
energii, zapału, w kwiecie wieku. I kto by
się tego spodziewał? – To niemożliwe! –
padają stwierdzenia – Jak to? Dlaczego?
Pytaniom nie ma wręcz końca…
Śp. Teresa Jajdelska. Od lat dwu dyrektorka Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Branicach. Niegdyś nauczyciel
przedszkola tamże (1979 – 82), Szkoły
Podstawowej we Włodzieninie (1982 –
92), dyrektor SP w Lewicach (1992 – 95),
wicedyrektor SP we Włodzieninie (1999
– 2002), w latach 2002 – 2005 zastępca
kierownika Zespołu Obsługi Oświaty,
Kultury i Sportu w Branicach, następnie
kierownik tej placówki (2005 – 2011).
Posiadała wiele kwalifikacji: nauczyciel
przedszkola, nauczania początkowego,
historii, studia podyplomowe w zakresie
„Organizacji i zarządzania oświatą” jak i
„Integracja europejska”. Nie wspomnę już
o szeregu kursów i szkoleń, które przebyła, wzbogacając swą wiedzę i warsztat
pracy. Postać rozwojowa, idąca z duchem
czasu.
Wspaniała kobieta! Żywiołowa, temperamentna, wesoła, czasem szalona, z
mnóstwem pomysłów. Od lat zaangażowana w życie społeczne gminy Branice.
Animator kultury i sportu. Organizatorka i inicjatorka wielu przedsięwzięć
artystycznych, sportowych, kulturalno
– oświatowych i innych. Harcerka. Rezolutna i przedsiębiorcza. Kreatywna i
twórcza. Doskonale zorganizowana. Dla
uczniów niczym matka. Wymagająca od
siebie i od innych. W pracy zawsze skrupulatna, rzeczowa i rzetelna. Kobieta –
wulkan! Altruistka gotowa do poświęceń!
Zatroskana o innych, sprawy zawodowo
– społeczne, nie miała czasu dla siebie.
W domu była gościem. Przepracowana,
w natłoku zajęć nie znajdowała chwili,

by zadbać o własne zdrowie, odwiedzić
lekarza, zrobić badania i tym samym zapobiec owemu nieszczęsnemu udarowi,
który pozbawił ją życia. Częste bóle głowy i nadciśnienie łagodziła łykaną ukradkiem tabletką, tak by nawet bliscy nie widzieli. Swoista konspiracja. Nigdy się nie
skarżyła, nie narzekała. Zresztą nie miała
czasu myśleć o sobie.
Po raz ostatni spotkałyśmy się 19 grudnia minionego roku w Starostwie, gdzie
przybyła wespół z utytułowanym zespołem „Kaprys” i jego opiekunem – p. Lidią
Szpak. Była dumna ze swych podopiecznych, nie kryła wzruszenia i radości, odbierając gratulacje za sukcesy branickiej
grupy tanecznej na arenie międzynarodowej. Promieniała ze szczęścia. Nie
przypuszczałam, że widzę Terenię ostatni
raz w życiu. Moją uwagę przykuła wtedy
wyjątkowo zarumieniona jej twarz. Sądziłam, że to emocje. Lecz teraz wiem, że to
choroba, która zamierzała zabić. Zamieniłyśmy kilka słów, były życzenia świąteczne i wspólne plany co do kolejnego
przeglądu „Świat dziecka” w Branicach w
ramach XIV Festiwalu Kultury Powiatowej. Ów przegląd, owszem odbędzie się,
ale tym razem bez Tereski. Jakie to smutne…
Tak naprawdę to zbliżyłyśmy się do
siebie wiosną 2011r. podczas organizacji
XI Festiwalu Kultury Powiatowej, kiedy to
gospodarzem imprezy była gmina Branice, a Terenia, jako kierownik ZOOKiS – u
mianowana koordynatorem projektu.
Współpraca z nią to czysta przyjemność.
Wszystko zaplanowane, przygotowane,
przeanalizowane. Bez stresu i zbędnej
nerwówki. Wespół z nią prowadziłam
galę zakończenia Festiwalu zakończoną
recitalem słynnego tenora rodem z Głubczyc – Witolda Matulki. Zaproponowała
mi przejście na „ty”. Pomyślnie układała
się nam współpraca podczas przygotowań do Powiatowo – Gminnych Dożynek
Wysoka’2012. Była konkretną osobą. Znała się na ludziach. Pełna ciepła i życzliwości czyniła dobro, ofiarowała siebie. Powszechnie znana i poważana, cieszyła się
uznaniem i szacunkiem środowiska. Nie
było dlań rzeczy niemożliwych. Współczesna „siłaczka”…

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

Poznałam Terenię w maju 2008r. w
czasie ustnego egzaminu maturalnego
z języka polskiego w głubczyckim „Rolniczaku”. Byłam tam egzaminatorem, a ona
pojawiła się jako kuratoryjny obserwator.
Pozytywne fluidy sprawiły, że od razu zapałałyśmy do siebie sympatią. Pokrewne
dusze. Zresztą swój swego zawsze rozpozna. Była świetna! Nie czepiała się, nie
stresowała ani komisji, ani też młodzież.
Stworzyła miłą, przyjazną atmosferę. Polubiłam ją. Po egzaminie ucięłyśmy sobie
przy kawie dłuższą pogawędkę. Okazało
się przy tym, że uczyłam języka polskiego jej dzieci – Beatkę i Grzesia, kiedy byli
jeszcze uczniami liceum zawodowego
naszego „Mechanika”. Dziś to już dorośli
ludzie, którzy podążyli śladami mamy,
obierając zawód nauczycielski.
Śp. Teresa Jajdelska. Wspaniała i troskliwa matka. Może trochę nadopiekuńcza. Wiele w życiu przeszła, a mimo to nie
straciła entuzjazmu, optymizmu i pogody ducha. Po krótkim i nieudanym małżeństwie, zmagając się kilka lat z samotnym macierzyństwem, oparcie znalazła u
boku pana Bogdana, starszego i statecznego mężczyzny, który nie tylko obdarzył
ja uczuciem, ale przede wszystkim dał
poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i
pozwolił rozwinąć skrzydła. I choć ich
związek nigdy nie został sformalizowany, stanowili jakże udaną, wspierającą się
parę. Mimo różnicy wieku, dopełniali się
wzajemnie. Oboje zgrani, z poczuciem
humoru. W rozmowie telefonicznej pan
Bogdan wyznał mi, że to Terenia miała go
pochować, a nie odwrotnie. Jeżeli kiedykolwiek rozmawiali o śmierci, to tylko w
tym kontekście. Życie pełne jest paradoksów.…W mieszkaniu Tereski w zasadzie

bez zmian. Wszystkie jej rzeczy w tym
samym miejscu, tak jakby czekały na właścicielkę, która wyszła tylko na chwilę, ale
zaraz powróci…. Beata, jej córka, powiada: „Pani Marysiu, w każdym kącie naszego domu czuje się obecność mamy. Ona
tu jest i zawsze będzie…”.
W szufladzie dyplomy, podziękowania
i dowody uznania za społecznikowską
pracę. Tu i ówdzie pamiątki i fotografie
Tereski. Uśmiechnięta, z delikatnym, naturalnym makijażem; dokładnie wytuszowane rzęsy i czasem usta podkreślone
perłową szminką. No i te piękne, bujne
włosy upięte w oryginalny kok. Jedyny
w swoim rodzaju. Jasny szatyn i żadnych
oznak siwizny. Tereska miała swój własny
styl. Męski, a przy tym bardzo kobiecy.
Nie nosiła spódnic, lecz zawsze doskonale skrojony garniturek z koszulą i czasem
krawat. Filigranowa, zgrabna, dobrze się
prezentowała.
Kochała muzykę, śpiew i taniec! Cieszyła się z sukcesów dzieci i młodzieży
gminy Branice i wspierała ich rozwój artystyczny. Była częstym gościem różnych
imprez kulturalnych naszego powiatu.
Przyjęła zaproszenie do mego programu
integracyjnego BEZ BARIER, włączając
dzieci i młodzież swej placówki do tego
przedsięwzięcia. Zabierała głos, mówiła
sensownie i przekonywująco.
Od lat przyjaciółka pani wójt – Marii Krompiec i jej „prawa ręka”. Zawsze
razem, stanowiły zgrany duet. Było mi
miło, kiedy obie, bez względu na trudne
warunki atmosferyczne, przyjeżdżały na
moje koncerty religijne czy to do kościoła
w Równem, w Opawicy, czy u Franciszkanów w Głubczycach. Nazywały siebie fanklubem. To takie sympatyczne….
Śp. Teresa Jajdelska. Osierociła bliskich, swoją szkołę, gminę Branice…. Po
jej odejściu nastała pustka. Mówi się, że
nie ma ludzi niezastąpionych. Lecz to
nieprawda. Tereski nie da się zastąpić! To
postać nietuzinkowa. Miała jeszcze plany,
marzenia…. Kobieta sukcesu, która wiele
osiągnęła. Ale nie dane jej było doczekać
ślubu syna, wnuków…. Oto Wszechmocny uznał, że musi już odpocząć, bo swą
ziemską misję zakończyła, a powierzone
zadania wykonała. Może nie mógł patrzeć, jak ciężko pracuje.
I jeszcze ta kontrola z RIO, chyba ponad jej siły….
Brakuje mi Tereni. Często ją wspominam i nie ukrywam, że jej niepotrzebna
śmierć dała mi wiele do myślenia. Stała
się swoistą lekcją. Zmarła, gdy choroba na długi czas przykuła mnie do łoża
boleści. Nie mogłam uczestniczyć w jej
ostatniej drodze. A z doniesień wiem, że
żegnały ją tłumy. To o czymś świadczy.
Maria Farasiewicz

Otwarte serca
Dnia 21.03 bieżącego roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w
Głubczycach odbył się koncert wiosenny.
Inicjatorką i reżyserem kolejnego takiego przedsięwzięcia była wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Maria Farasiewicz.
Koncertowi przyświecał cel charytatywny, a mianowicie wsparcie działalności
statutowej Stowarzyszenia Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych TACY SAMI w

Głubczycach. Dobroczynna akcja adresowana była do młodzieży głubczyckich
szkół ponadgimnazjalnych (ZSM, ZSO,
ZSCKR) i wszystkich ludzi dobrej woli.
Udział w koncercie stanowił dla młodzieży propozycję przywitania wiosny, a
także lekcję wychowawczą. Szersze informacje na temat programu oraz zebranej
kwoty ukażą się w kolejnym numerze.
Redakcja
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Starostwo Powiatowe
Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Głubczycach ulega ciągłym zmianom. Jest to wynikiem realizacji projektu p.n. „Zakup modułów informacyjnych i platform e-usług dla Starostwa Powiatowego w
Głubczycach”. Portal nabrał zupełnie nowego wyglądu i wciąż podlega
aktualizacji.

Nowy wymiar
Powiatu
Nowa platforma niesie ze sobą bardzo
wiele korzyści. Wprowadzone zmiany
mają ułatwić i usprawnić korzystanie z
usług administracji. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu kilka z nich. Na stronie internetowej tworzona jest baza firm działających na terenie Powiatu Głubczyckiego.
Serdecznie zapraszamy do korzystania
z tej opcji i przesyłania swoich zgłoszeń.
Działanie to z pewnością przyczyni się do
promowania naszego regionu zarówno
wśród mieszkańców jak i na zewnątrz.
Na stronie internetowej pojawia się moduł zmiany języka. Mamy do wyboru:
j.polski, j.angielski, j.niemiecki, j.czeski.
Kolejnym ważnym usprawnieniem jest
wprowadzenie systemu dla osób niedo-

widzących. Włączenia tej opcji znajduje
się w lewym, górnym rogu portalu. Do
wyboru są trzy kontrasty: C1 – wersja
czarno-zielona, C2 – wersja żółto-czarna,
C3 – wersja czarno-biała, w zależności
od potrzeb konkretnego użytkownika.
Istnieje również możliwość dwukrotnego powiększenia czcionki. Wszystkie te
działania mają na celu „wyjść naprzeciw”
potrzebom lokalnej społeczności. Przedstawione możliwości to tylko cząstka
tego co oferuje nam nowa platforma.
Pragniemy zatem na bieżąco, na łamach
naszego biuletynu wprowadzać Państwa
w nowy wymiar Powiatu Głubczyckiego.
Zapraszamy serdecznie:
www.powiatglubczycki.pl

XIV Festiwal Kultury
Powiatowej
W dniach 28.IV – 27.V odbędzie się
XIV Festiwal Kultury Powiatowej. Organizatorami wydarzenia jest Gmina Baborów, a także Starostwo Powiatowe
w Głubczycach. Temat przewodni tegorocznej uroczystości brzmi: „Moja mama
jest jak wiosna…”. W ramach festiwalu przeprowadzone zostaną następujące konkursy: recytatorski, taneczny,

plastyczny, piosenki, teatralny, a także
przedszkolny p.t.: „Świat dziecka”. Poniżej
przedstawiamy Państwu harmonogram
n
imprezy:
Ostateczny termin i miejsce
składania kart zgłoszeniowych

Data
Godzina

Konkursy

28.IV
9.00

Recytatorski SP
I – III

28.IV
12.00

Recytatorski
Gimn. ,Sz. Ponadgim.

25.IV
9.00

Recytatorski Kl.
IV - VI

6.V
10.00

Taneczny

Głubczyce Miejski Ośrodek
Kultury

18.IV – Miejski Ośrodek
Kultury w Głubczycach

8.V
10.00

Plastyczny

Baborów Sala widowiskowa, Ośrodek
Kultury

24.IV – Gminny Ośrodek
Kultury w Baborowie

13.V
9.00

Piosenki SP Kl.
IV– VI

Kietrz

Dom Kultury

29.IV - Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury w Kietrzu

20.V
9.00

Piosenki Sz. P.
klasy I-III

Kietrz

Dom Kultury

06.V - Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury w Kietrzu

20.V
11.00

PiosenkiGimn,.
Sz. Ponadgimn.

15.V
9.00

Przedszkola
„Świat Dziecka”

22.V
10.00

Teatralny

Głubczyce Miejski Ośrodek
Kultury

08.V - Miejski Ośrodek
Kultury w Głubczycach

27.V
17.00

ZAKOŃCZENIE

Głubczyce Miejski Ośrodek
Kultury

-

Gmina

Miejsce

Baborów Sala widowiskowa, Ośrodek
Kultury

11.IV - Gminny Ośrodek
Kultury w BaborowieSala
widowiskowa, Ośrodek
Kultury

Człowiek z pasją
Robert Galara 45 lat żonaty , dwie córki i syn, na co dzień vice prezes prężnie
działającej firmy Galmet Sp. z. o. o. Sp.
K. działającej w Głubczycach na Opolszczyźnie, to wielki pasjonat wiedzy o dziejach oręża, społecznik. Działa na rzecz
środowisk, kultywujących tradycje oręża
Wojska Polskiego, a także popularyzowania wiedzy historyczno wojskowej wśród
młodzieży na terenie Opolszczyzny. Zainteresowanie do historii Wojskowej wyniósł głównie dzięki ojcu z domu. Już jako
dziecko, fascynował się okresem wojen
napoleońskich, powstaniem i działaniem
Legionów Polskich. Osoba gen. Dąbrowskiego była dla niego wzorem patrioty.
Drugą pasją pana Roberta to miłość do
koni i związane z tym poszerzanie i kultywowanie wiedzy historycznej w temacie; powstawania i działania wojskowych
oddziałów jazdy konnej oraz pułków Ułanów. Fascynuje go poznawanie historii w
temacie działań i bitew na terenie południowej Opolszczyzny a w szczególności
Powiatu Głubczyckiego.
Należy do Stowarzyszenia Legionów
Polskich i Mazurka Dąbrowskiego w
Nysie, Stowarzyszenia 9 pułku Ułanów
Małopolskich w Opolu, jest aktywnym
członkiem Grup rekonstrukcyjno - historycznych biorących udział w pokazach
historycznych na terenie Opolszczyzny,
kraju, jest członkiem ZŻ WP Budowlani w
Opolu. Jego pasją jest pogłębianie wiedzy wojskowej, a także gromadzenie militariów, mundurów i oręża wojskowego.
Współuczestniczy w organizowaniu rekonstrukcji historycznych bitew i innych

zdarzeń wojennych na terenie Opolszczyzny, gdzie przekazuje i propaguje wiedzę
historyczno-wojskową wśród młodzieży.
Na wniosek: Organizacji wojewódzkich ZKRP i WP, ZŻWP w Opolu Prezes
Głównego Zarządu ZKRP i WP wyróżnił
Roberta Galarę:
l Krzyżem pamiątkowym „ Zwycięzcom
1945 roku”
l Stowarzyszenia pamięci gen. Zygmunta Berlinga i jego żołnierzy
l Jubileuszową złotą odznaką „ 70 rocznicy Bitwy pod Lenino”
Wyróżnienia wręczał płk Stefan Szelka prezes Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i WP w obecności ojca
Stanisława Galary, przedstawiciela ZW
ZŻWP ppłk rez. Romualda Idzikowskiego,
Członka Zarządu Koła ZŻWP Budowlani
p. Andrzeja Jeziorowskiego, mł. Chor rez.
Krystiana Isańskiego.
Idzi

„Wiosna”
Wiosna otwiera szeroko swe ramiona
I kusi, i wabi, zachęca, pachnąca;
Zielonymi barwy się mieni,
Jaśnieje słońca złotym promieniem.
Wiosna uśmiecha się do człeka,
Budzi radość, napawa optymizmem i… urzeka;
Powiewem przyjaznego wiatru powita,
Świergotem ptaków i śpiewem skowronka rozkwita.
Pąkiem na drzewie się zarumieni,
Doda nam skrzydeł i rozweseli;
Pełna radości otwiera serca,
Pragnie, by ludzie stawali się lepsi !
Maria Farasiewicz

Branice
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Branice Przed29.IV – Urząd Gminy w
szkole Katolickie Branicach

AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków EFS i krajowych środków finansowych w ramach
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Termin składania wniosków o dofinansowanie:
06.03.2014r. - 11.04.2014r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramac Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,
dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. termin składania wniosków 27.02.2014r. – 30.04.2014r.
Szczegółowe informacje nt. naborów dostępne są na stronie www.powiatglubczycki.pl – zakładka „Lokalny Punkt Informacyjny” – „Aktualności LPI”.

Starostwo Powiatowe
Mamy dwóch Mistrzów Polski!!! 11–14.03.2014 w Zakopanem odbył się VI Ogólnopolski Mityng w Narciarstwie
zjazdowym Olimpiad Specjalnych. W zawodach wzięło udział 130 zawodników, 45 trenerów z 11 województw
naszego kraju. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Głubczycach reprezentowali Paweł Łazuta, Dominik
Czekała oraz trener/nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Kiszczyk.

„Złote” Chłopaki z SOSW
We wtorek 11 marca po przyjeździe zawodnicy mieli możliwość zapoznania się
ze stokiem Zakopane – Suche oraz przeprowadzenia krótkiego treningu, dodam
iż stok przygotowany był perfekcyjnie co
było nie lada wyczynem przy tych warunkach atmosferycznych. Zawodnicy startowali w super gigancie oraz gigancie. W
środę odbyły się preeliminacje do gróp
wiekowych i sprawnościowych, można
było też poprawić ostatnie niedociągnię-

cia oraz zwrócić uwagę na strategiczne
miejsca, szczególnie te bardzo wymagające technicznie. W czwartek nadszedł
czas na pokazanie charakteru oraz umiejętności zawodników. Jako pierwszy z
naszej reprezentacji na starcie pojawił się
Paweł Łazuta, który startował w super gigancie. Paweł pojechał znakomicie trzymając się blisko tyczek i nisko na nogach
osiągną czas 00:36;90. Wiedzieliśmy że
jest to bardzo dobry wynik ale musieli-

Spotkanie z Policjantami
Dnia 18 lutego głubczyccy policjanci
spotkali się z przedszkolakami. Tematem
wiodącym spotkań było bezpieczeństwo
dzieci. Dzieciom z Przedszkola nr 1, 2 i 3
w Głubczycach przypomniano zasady
bezpieczeństwa jakie obowiązują zarówno w miejscu zamieszkania jak i poza
nim, zwłaszcza w okresie „Ferii Zimo-

wych” .Szczególną uwagę przywiązano
do omówienia zasad bezpieczeństwa w
ruchu drogowym. Podczas omawiania
zagadnień dotyczących ruchu pieszych
dzieciom wręczono kamizelki odblaskowe, dzięki którym przedszkolaki podczas
spacerów będą jeszcze bardziej widoczni.

uczniom i szkole. Nie bez znaczenia było
też to iż nasi uczniowie mieli okazję wzięcia udziału w zimowym obozie sportowym w Gliczarowie Górnym, gdzie przez
cały tydzień szlifowali formę jeżdżąc na
nartach. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Tomasz Kiszczyk

n

Budowa skrzyżowania
Pragniemy poinformować Państwa, że
wszelkie utrudnienia dotyczące dojazdu
mieszkańców Lisięcic, Biernatowa i Zawiszyc do Głubczyc związane są z budową
skrzyżowania pomiędzy drogą powiatową a obwodnicą miejscowości Głubczyce. W tym celu wyznaczony został objazd
prowadzący od miejscowości Zawiszyce
przez drogę powiatową, w stronę drogi
wojewódzkiej 416 i miejscowości Głub-

śmy poczekać na ostatniego zawodnika.
Jak się okazało nikt nie był szybszy i tym
samym zdobyliśmy pierwszy złoty medal,
a Paweł tytuł Mistrza Polski! W tej samej
konkurencji nieco słabiej spisał się Dominik Czekała zdobywając 5 miejsce.
Nadszedł czas na giganta, a tutaj liczyła się suma dwóch zjazdów. Bardzo
dobrze w pierwszym zjeździe spisał się
Dominik Czekała wychodząc na prowadzenie. Gdy staną na starcie drugiego
zjazdu wszystkim serca podchodziły do
gardeł ale udało się! Przewagę jaką osiągną w pierwszym zjeździe udało się dowieść do końca i tym samym zdobyliśmy
drugi złoty medal z czasem 2:25;48. Ale to
nie koniec naszej radości, suma startów
w gigancie jaką osiągną Paweł Łazuta
dała mu 3 miejsce i brązowy medal.
Trzeba przyznać iż mistrzostwa były
dla nas bardzo udane i przysposobiły
nam wiele radości oraz chwały naszym

czyce-Sady. Jednocześnie wykonawca
informuje, że po zakończeniu inwestycji,
odcinek drogi powiatowej (w miejscu
obecnego objazdu) zostanie wyremontowany. Zapewnia się również przejazd
maszynom rolniczym na pola przez obszar budowy. Deklarowany termin ukończenia inwestycji to 31.08.2014 lub w
miarę możliwości wcześniej.
n

SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW MMŚP
Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń dla sektora mikro, małych i średnich firm
w ramach projektu pn. „Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca) - podniesienie kompetencji pracowników i pracownic sektora MMŚP z woj.
opolskiego w celu nawiązania współpracy z niemieckimi partnerami”
Szkolenia są dedykowane dla przedsiębiorców, jak i pracowników MMŚP z woj.
opolskiego. Szkolenia są organizowane w Opolu w formie Akademii od kwietnia
do października 2014r. (z przerwą wakacyjną). Akademia składa się z 16 dni szkoleniowych. W trakcie cyklu odbywa się szkolenie z j. niemieckiego (business german)
oraz zajęcia merytoryczne z prawa i podatków lub finansów i księgowości. Szkolenia
prowadzone są przez praktyków świata biznesu z bardzo dużym doświadczeniem.
Dodatkowo każda Akademia zawiera szkolenia z etyki biznesu i savoir vivre. Akademia jest szczególną szansą dla osób z co najmniej średnim wykształceniem. Na zakończenie każdej Akademii nabyte kwalifikacje zostaną potwierdzone Certyfikatem.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.akademia-roedl.com

Komunikat firmy „Naprzód” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo „Naprzód” Sp.z.o.o. pragnie przeprosić mieszkańców, a w szczególności Sołtysów sołectw miasta i gminy Kietrz, za utrudnienia związane z potwierdzeniami wpłat za opłaty odbioru odpadów komunalnych za okres I i IV kwartału
2012 roku, które powstały w skutek błędu wewnętrznego systemu formalno – technicznego Spółki „Naprzód”. Za wszelkie niedogodności, trudności oraz nieprzyjemności związane z przedmiotowym incydentem, firma „Naprzód” Sp.z.o.o. raz jeszcze
przeprasza Sołtysów oraz klientów, ubolewając, iż to negatywne zdarzenie miało
miejsce, dziękując jednocześnie za wyrozumiałość oraz zaangażowanie w pozytywne rozwiązanie zaistniałego problemu.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
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 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.
LPI w Głubczycach będzie czynny do dnia 31.03.2014r. po tym terminie wszelkie
informacje na temat środków unijnych uzyskacie Państwo w Głównym Punkcie Informacyjnym w Opolu: ul. Barlickiego 17, tel.: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722,
email: info@opolskie.pl

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
10 lecie Polskie w Unii Europejskiej
Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn.„Dni
Otwarte Funduszy Europejskich” w terminie 1-11 maja br. Akcja jest realizowana przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Telewizją Polską S.A. i zaangażowana jest w nią większość instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w
Polsce.
Przypadająca w tym roku 10 rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest
doskonałą okazją, aby zaprezentować mieszkańcom Polski przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich, które poprawiają jakość życia nas
wszystkich. To doskonały moment, aby Państwo jako beneficjenci Funduszy Europejskich pochwalili się swoimi osiągnięciami, a zaangażowanie w to wydarzenie
przyczyni się do dodatkowej promocji Państwa projektu. Aby wziąć udział w akcji
wystarczy „otworzyć swój projekt” dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden
dzień w okresie od 1 do 11 maja br. Dni otwarte zostaną objęte dedykowaną promocją w mediach, a najciekawsze i najatrakcyjniej zaprezentowane projekty będą miały
szansę zostać pokazane w licznych audycjach telewizyjnych. Ponadto, na specjalnie
uruchomionej stronie internetowej akcji znajdą się informacje o każdym projekcie
wraz z opisem atrakcji oferowanych przez beneficjenta (tzw. program „Dnia Otwartego”), godzinami otwarcia, mapką dojazdu.
Wszelkie informacje o akcji dostępne są na stronie: www.opole.roEFS.pl
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Gmina Głubczyce
Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, już jesienią tego roku
zakończą się prace związane z budową obwodnicy miejscowości Głubczyce.

Obwodnica już wkrótce!
Aktualnie wykonywane są prace
związane ziemne oraz odwodnienia.
Przeprowadza się również prace telekomunikacyjne, związane na przykład
z przeniesieniem słupów itd. Poniżej
przedstawiamy Państwu dokładny plan
inwestycji:
1 Budowa obwodnicy miejscowości
Głubczyce o długości trasy 3,708 km.
2 Budowa obiektów inżynierskich, w tym:
* mostu nad rzeką Psiną o długość
44,40 m i całkowitej szerokości 12,80
m, pod mostem znajduje się przejście dla dzikich zwierząt,
* przepustów drogowych,
* przepustów pod zjazdami.
3 Budowa pięciu skrzyżowań z drogami
przecinającymi obwodnicę, w tym:
* skrzyżowanie z drogą wojewódzką
nr 416 typu „T” skanalizowane (początek obwodnicy),
* skrzyżowanie z drogą powiatową nr
1215O Głubczyce – Lisięcice typu
skanalizowanego,
* skrzyżowanie z drogą gminną – zwykłe,
* skrzyżowanie z drogą krajową nr 38
typu rondo,
* skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr
416 typu rondo (koniec obwodnicy).
4 Budowa i przebudowa dróg lokalnych,
zakładowych i serwisowych stanowiących dojazd do pól, koniecznych do

zrealizowania dla skomunikowania istniejących elementów zagospodarowania z projektowaną obwodnicą, w tym:
* droga zbiorcza nr 1 długości 137,55
m i szerokości 3,50 m z mijanką,
* droga zbiorcza nr 2 o długości 289,17
m, szerokości 3,50 m z mijanką,
* droga zbiorcza nr 3 o długości
1009,14 m i szerokości 3,50 m z mijankami
* droga zbiorcza nr 4 o długości 595,14
m i szerokości 3,50 m i mijanką,
* droga zbiorcza nr 5 o długości 573,08
m i szerokości 3,50 m i mijanką,
* droga zbiorcza nr 6 o długości 810,68
m i szerokości 3,50 m z mijankami
5 Budowa stanowiska kontroli pojazdów
wraz z miejscem do ważenia.
6 Budowa systemu odwodnienia drogi.
7 Wykonanie elementów organizacji i
bezpieczeństwa ruchu, w tym barier
ochronnych w miejscu występowania
przepustów drogowych, wysokich nasypów, zbiorników retencyjnych oraz
innych miejsc niebezpiecznych.
8 Zagospodarowanie zieleni przydrożnej.
9 Przebudowa istniejącego uzbrojenia
terenu kolidującego z projektowaną
drogą (sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi),
10 Budowa oświetlenia skrzyżowań.
Redakcja

W albumie rodzinnym
pamiątki najmilsze
Tymi słowami uczniowie Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Pietrowicach rozpoczęli występy w Domu Opieki ,, Spokojna
Przystań’’ w Chomiąży. Przedstawienie z
okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowane
zostało dla tamtejszych pensjonariuszy.
Nad całością czuwali nauczyciele- Barbara Starczewska i Witold Walków. Dzieci
z ogromnym zaangażowaniem śpiewały
i recytowały, zaś mieszkańcy ,, Spokojnej
Przystani’’ z uwagą wysłuchali całego programu. Kończąc przedstawienie dzieci
składały wszystkim życzenia oraz wręczyły skromne, ale jakże miłe, wywołujące

radość, upominki wykonane przez Panią
Ewę Jano.
Za trud włożony w przygotowanie
tak wzruszających występów uczniowie
otrzymali nie tylko gorące brawa, ale i
słowa podziękowania od pensjonariuszy,
Pani Dyrektor Ośrodka i Pani Dyrektor
Szkoły.
Na koniec wszyscy zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek.
To był wyjątkowy dzień- pełen uśmiechów, wzruszeń, radości, pełen pozytywnych emocji.
Barbara Starczewska

Sąsiedzkie malowanie
W ramach działań zawartych w projekcie „ Tworzenie i tradycje, wspólnie
przekroczymy granice”, odbyło się trzecie
spotkanie dzieci czeskich i polskich. Spotkanie dzieci i nauczycieli z Polski i Czech,
odbyło się 5 lutego 2014r.
w Przedszkolu w Zopowych. Przedszkolacy uczestniczyli w warsztatach plastycznych na temat „ Enkaustyka i malowanie na jedwabiu”. Dzieci poznały świat
ręcznie malowanego jedwabiu. Na chuście, kawałku jedwabiu nanosiły farby,
które lśniły magicznym blaskiem. Efektem zajęć były własnoręcznie namalowa-

8 Rzecz Powiatowa

ne apaszki, które dzieci zabrały ze sobą do
domu. Dużym zainteresowaniem wśród
przedszkolaków, cieszyły się również
warsztaty artystyczne – enkaustyka, czyli
malowanie żelazkiem. Dzieci malowały
płytę gorącego żelazka kredkami woskowymi i odbijały różnego rodzaju wzory
na papierze. Zawsze uzyskiwały ciekawy
i niepowtarzalny obrazek. Przeprowadzone warsztaty pobudziły wyobraźnię dzieci i zintegrowały grupę przedszkolaków.
Dzień ten był pełen atrakcji dla wszystkich uczestników spotkania.
Bogusława Gawłowska

W niedzielny wieczór 9 lutego 2014 r., kiedy wielu Polaków cieszyło się ze
złotego medalu olimpijskiego Kamila Stocha dotarła do nas smutna wiadomość, że w Gliwicach zmarł nagle O. Nikodem Alfred Suchanek OFM. Kapłan,
który w latach 1991-1994 pracował również w głubczyckim klasztorze.

Siostra śmierć

Był wtedy magistrem postulatu i zastępcą gwardiana. Działał też w duszpasterstwie powołaniowym. Lubiany przez
młodzież, o radosnym usposobieniu,
organizował pielgrzymki rowerowe i piesze, wyjazdy, spotkania, ogniska. Dzięki
jego zaangażowaniu na placu przed kościołem klasztornym stanęła figura ku
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z
napisem „Jezu, daj nam Kapłanów takich
jak Ty”. Był też znanym i cenionym misjonarzem ludowym, rekolekcjonistą, duszpasterzem pielgrzymkowym, asystentem
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Urodził się w 1963 r. w Pyskowicach.
W wieku czterech lat zamieszkał w Gliwicach we franciszkańskiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie przystąpił
do pierwszej Komunii św. i bierzmowa-

nia. Tu wzrosło jego powołanie zakonne
i kapłańskie. W 1982 r. wstąpił do Zakonu
Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi,
przyjmując habit św. Franciszka w Borkach Wielkich. W 1988 r. w Gliwicach złożył swoje uroczyste śluby zakonne. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w
Kłodzku i 13 maja 1989 r. w Głubczycach
przyjął święcenia kapłańskie. Pracował
jako duszpasterz w Kłodzku (wikary parafii i drugi raz jako gwardian), Borkach
Wielkich, Głubczycach i Nysie (gwardian
i proboszcz). Od półtora roku służył w
Gliwicach. Tam w wieku niespełna 51 lat
spotkała go siostra śmierć. Przy licznym
udziale duchowieństwa i wiernych 13 lutego 2013 r. został pochowany na cmentarzu klasztornym w Górze św. Anny.
O. Mieczysław Lenard OFM

W dniu 18 lutego na wniosek mł. insp. ZS Grzegorza Tobiasińskiego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach wyraziła zgodę na
zajęcia dla jednostki strzeleckiej 3009 Głubczyce im. płk Stanisława Glińskiego, ZS STRZELEC OSW, ze Strażą Leśną nadleśnictwa Prudnik.

Straż leśna – js 3009
Głubczyce
W spotkaniu z pracownikami nadleśnictwa w osobach specjalisty ds. edukacji leśnej Rafała Kaszy oraz Komendanta
Straży leśnej Artura Fiałkowskiego, głubczyccy strzelcy byli przygotowani znakomicie, co była miłym zaskoczeniem dla
prowadzących zajęcia.
Podczas to, których zapoznano głubczyckich strzelców min z gospodarka leśna, ochroną przyrody oraz gospodarka łowiecka Lasów Państwowych. A także wielu
ciekawych informacji o Nadleśnictwie.
Nadleśnictwo Prudnik położone jest
w południowej części województwa
opolskiego. Zasięgiem terytorialnym o
powierzchni 180289 ha, Nadleśnictwo
obejmuje 13 gmin w 5 powiatach.
Według „Regionalizacji przyrodniczo –
leśnej” położone jest w V Śląskiej Krainie
przyrodniczo leśnej w dwóch dzielnicach
(w Dzielnicy Przedgórza Sudeckiego i
Płaskowyżu Głubczyckiego i w Dzielnicy
Równiny Niemodlińsko – Grodkowskiej),
w trzech mezoregionach (Mezoregion
Strzeliński, Mezoregion Płaskowyżu
Głubczyckiego i Mezoregion Równiny
Grodkowskiej).
Teren Nadleśnictwa położony jest we
wschodniej części Niziny Śląskiej, między
50o06’ a 50o40’ szerokości geograficznej
północnej, oraz 17o04’a18o01’ długości
geograficznej wschodniej.
Położenie fizjograficzne (wg Kondrackiego) obejmuje następujące mezoregiony: Równina Grodkowska, Równina
Wrocławska, Dolina Nysy Kłodzkiej, Równina Niemodlińska, Płaskowyż Głubczycki, Góry Opawskie, Pogórze Paczkowskie,
Obniżenie Otmuchowskie.
Obszar Nadleśnictwa Prudnik pod

względem hipsometrii terenu wykazuje duże zróżnicowanie, od nizinnego do
górskiego, z lokalnymi obniżeniami oraz
dużą ilością pasm i wzniesień morenowych. Wysokość nad poziom morza waha
się w granicach od 170 m do 889m.
W obrębie Nadleśnictwa funkcjonuje
utworzony w 1990 roku Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” z siedzibą w Jarnołtówku.
A także o samej Straży Leśnej;
Straż Leśna jest specjalną komórką w
strukturze organizacyjnej nadleśnictwa,
która zajmuje się zwalczaniem i przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu. Wszystkie uprawnienia Straży Leśnej ujęte są w
Ustawie o Lasach i są to m.in. uprawnienia
do kontroli pojazdów, punktów przerobu
drewna, przeprowadzania przeszukań pomieszczeń itp. Straży Leśnej przysługują
również uprawnienia Państwowej Straży
Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej.
Strażnik na terenie lasu może karać
mandatami oraz pozwać do sądu jako
oskarżyciel publiczny.
Po wykładzie strzelcy udali się na
wspólny patrol w poszukiwaniu ewentualnych wnyków i sideł zastawionych
przez kłusowników po zakończeniu,
którego pieczono kiełbie przy ognisku i
podsumowując udane zajęcia i planując
dalszą współprace.

Gmina Głubczyce
OGŁOSZENIE

Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. w dniu 4 marca 2014 r. odbędą się:
a) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość gruntowej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 414 o powierzchni 0,1342 ha, położonej w Głubczycach w rejonie ulicy Wiejskiej. Cena
wywoławcza nieruchomości wynosi 7 429,00 zł + VAT. Wadium wynosi 750,00 zł.
b) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytkowej 35,18 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Niepodległości nr 31/7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 429/23. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 109,00 zł. Wadium
wynosi 2 100,00 zł.
c) III przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość gruntowej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 287/5 o powierzchni 0,2600 ha, położonej w obrębie gruntów miejscowości Debrzyca.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 083,00 zł + VAT. Wadium wynosi 510,00 zł.
d) I rokowania ograniczone do właścicieli sąsiednich nieruchomości oznaczonych według ewidencji gruntów jako
działki nr 272/120, nr 272/93 i nr 272/78 dotyczące sprzedaży nieruchomość oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 272/92 o powierzchni 0,0293 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Żeromskiego. Cena nieruchomości wynosi 5 498,00 zł + VAT. Zaliczka wynosi 550,00 zł.
e) I rokowania nieograniczone dotyczące sprzedaży nieruchomość lokalowej (boks garażowy nr 1), położonej w
Głubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 435/17. Cena nieruchomości
wynosi 3 217,00 zł. Zaliczka wynosi 330,00 zł.
f) I rokowania nieograniczone dotyczące sprzedaży nieruchomość lokalowej (boks garażowy nr 2), położonej w
Głubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 435/17. Cena nieruchomości
wynosi 4 063,00 zł. Zaliczka wynosi 410,00 zł.
2. w dniu 5 marca 2014 r. odbędą się:
a) I rokowania nieograniczone dotyczące sprzedaży nieruchomość lokalowej (boks garażowy nr 3), położonej w
Głubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 435/17. Cena nieruchomości
wynosi 4 063,00 zł. Zaliczka wynosi 410,00 zł.
b) I rokowania nieograniczone dotyczące sprzedaży nieruchomość lokalowej (boks garażowy nr 4), położonej w
Głubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 435/17. Cena nieruchomości
wynosi 4 042,00 zł. Zaliczka wynosi 410,00 zł.
c) I rokowania nieograniczone dotyczące sprzedaży nieruchomość lokalowej (boks garażowy nr 5), położonej w
Głubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 435/17. Cena nieruchomości
wynosi 3 204,00 zł. Zaliczka wynosi 330,00 zł.
3. w dniu 11 marca 2014 r. odbędą się:
a) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz
budynkiem gospodarczym, oznaczonej według ewidencji gruntów, jako działka nr 1304/2 o powierzchni 0,0086
ha, położonej w Głubczycach przy ul. Niepodległości nr 6b wraz ze zbyciem udziału wynoszącego 1/15 część w
działce nr 1304/5 o powierzchni 0,0714 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52 439,00 zł. Wadium wynosi 5 200,00 zł.
b) III przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości, oznaczonej według ewidencji gruntów jako
działki nr 661/43, 661/45, 661/47, 661/44 o łącznej powierzchni 0,1316 ha, położonej w Głubczycach przy ul.
Kołłątaja. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 46 628,00 zł + VAT. Wadium wynosi 4 700,00 zł.
4. w dniu 18 marca 2014 r. odbędą się:
a) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny nr 1 o pow.
użytkowej 56,82 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Armii Krajowej nr 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części
gruntu z działek nr 318/20 i nr 318/18. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49 023,00 zł. Wadium wynosi 5
000,00 zł.
b) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny nr 2 o pow.
użytkowej 60,35 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Armii Krajowej nr 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części
gruntu z działek nr 318/20 i nr 318/18. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 51 959,00 zł. Wadium wynosi 5
200,00 zł.
c) I rokowania nieograniczone dotyczące sprzedaży nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytkowej
13,15 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Grunwaldzkiej nr 11/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z
działki nr 418/5. Cena nieruchomości wynosi 4 925,00 zł. Zaliczka wynosi 500,00 zł.
5. w dniu 25 marca 2014 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość oznaczonej według ewidencji gruntów, jako działki nr 504/9 i nr 504/16 o łącznej powierzchni 1,0592 ha, położonej
w Głubczycach przy ul. Kopernika nr 39. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 500 000,00 zł + VAT. Wadium
wynosi 50 000,00 zł.
6. w dniu 28 marca 2014 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość zabudowanej budynkiem garażowym dwustanowiskowym o pow. 93,50 m2, oznaczonej według ewidencji gruntów
jako działka nr 272/134 o powierzchni 0,0381 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Żeromskiego wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działek nr 272/115, nr 272/110, nr 272/112, nr 272/114,
stanowiących drogę wewnętrzną. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 57 545,00 zł. Wadium wynosi 5 800,00
zł.
7. w dniu 29 kwietnia 2014 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość
lokalowej (lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowy o pow. użytkowej 145,90 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Rynek nr 3-5/a wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 372/3. Cena wywoławcza do
przetargu wynosi 525 686,00 zł + VAT. Wadium wynosi 52 600,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wadium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia
wadium zawarte są w ogłoszeniach o przetargach.
Warunkiem uczestnictwa w w/w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w pieniądzu oraz pisemne zgłoszenie
udziału w rokowaniach. Terminy i warunki wniesienia zaliczki oraz zgłoszenia udziału w rokowaniach zawarte są w
ogłoszeniach o rokowaniach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr
20) - telefon (077) 485 30 21 wewnętrzny 222, 223 i 224 lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

OGŁOSZENIE

Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach w dniu:
1. 28.01.2014 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia nieruchomość zabudowaną położoną w Głubczycach
przy ul. Sosnowieckiej, oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka nr 485/10 o pow. 0,0359 ha.
Z dniem 04.03.2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie
nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem
zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo
jego spadkobiercą.
2. 03.02.2014 r. wykazu obejmującego przeznaczone do zbycia nieruchomości lokalowe położone w Głubczycach
przy ulicy Rynek 3/1, 5/1, 9/1 i 11/1 na działce nr 372/3 o pow. 0,0546 ha.
Z dniem 17.03.2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie
nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem
zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo
jego spadkobiercą.
3. 07.02.2014 r. wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę położoną w Ściborzycach Małych, oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka nr 368/3 o powierzchni 0,2100 ha.
4. 12.02.2014 r. wykazu obejmującego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomość zabudowana, położona w Głubczycach przy ul. Wiejskiej, oznaczona według ewidencji gruntów jako
działka nr 435/18 o powierzchni 0,0063 ha;
b) nieruchomość gruntowa, położona w Lisięcicach, oznaczona według ewidencji gruntów jako działka nr 590/1 o
powierzchni 0,2298 ha;
c) nieruchomość gruntowa, położona w Lisięcicach, oznaczona według ewidencji gruntów jako działka nr 1340 o
powierzchni 0,3000 ha;
d) nieruchomość gruntowa, położona w Lisięcicach, oznaczona według ewidencji gruntów jako działka nr 1349 o
powierzchni 0,4800 ha;
e) nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Zopowy, oznaczona według ewidencji gruntów jako działka nr
224 o powierzchni 0,1300 ha;
f) nieruchomość gruntowa, położona w Zawiszycach, oznaczona według ewidencji gruntów jako działka nr 294/2 o
powierzchni 0,2791 ha;
g) nieruchomość gruntowa, położona w Bogdanowicach, oznaczona według ewidencji gruntów jako działka nr 862/7
o powierzchni 0,0500 ha;
h) nieruchomości lokalowe nrnr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, położone w Głubczycach przy ul. Oświęcimskiej na działce nr
708/49 o pow. 0,0168 ha;
i) nieruchomość lokalowa, położona w Głubczycach przy ul. Sudeckiej nr 14/5;
j) nieruchomość lokalowa, położona w Braciszowie nr 11/1.
Z dniem 26.03.2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie
nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem
zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo
jego spadkobiercą.
5. 13.02.2014 r. wykazu obejmującego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomość lokalowa położona w Głubczycach przy ul. Niepodległości nr 11/1;
b) nieruchomość zabudowana, położona w Głubczycach przy ul. Klasztornej nr 7.
Z dniem 27.03.2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie
nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem
zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo
jego spadkobiercą.
6. 18.02.2014 r. wykazu obejmującego przeznaczone do zamiany nieruchomości położone w Głubczycach przy
ul. Słowackiego, oznaczone według ewidencji gruntów jako działka nr 272/71 o pow. 0,0028 ha oraz działka nr
272/130 o powierzchni 0,0308 ha.
Z dniem 01.04.2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie
nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem
zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo
jego spadkobiercą.
7. 19.02.2014 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia nieruchomość lokalową położoną w Braciszowie nr
11/4.
Z dniem 02.04.2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie
nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem
zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo
jego spadkobiercą.
8. 20.02.2014 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia nieruchomość lokalową położoną w Głubczycach przy
ul. Wiejskiej, oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka nr 435/19 o powierzchni 0,0040 ha.
Z dniem 03.04.2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie
nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem
zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo
jego spadkobiercą.
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Gmina Głubczyce
Tegoroczny Dzień Kobiet w Głubczycach obchodzony był w Miejskim
Ośrodku Kultury. Na scenie zaprezentował się zespół „Głubczyckie Dinozaury”. Uroczystość miała formę koncertu życzeń.

Dzień Kobiet
Po raz pierwszy święto kobiet obchodzone było u nas właśnie w taki sposób.
Na kilka dni przed, a także w trakcie koncertu istniała możliwość zamówienia życzeń dla konkretnej osoby oraz piosenki
wybranej z listy. Były wśród nich piękne,
polskie przeboje, jak na przykład: „Kasztany”, „Czas jak rzeka”, „Nie mów nic” i wiele,
wiele innych. Także w trakcie występu
na bieżąco odbierane były zgłoszenia
internetowe czy telefoniczne. Wszystkie

życzenia były odczytane ze sceny, a zespół wykonał zadedykowaną piosenkę.
Ta piękna forma uczczenia dnia kobiet
cieszyła się wielkim zainteresowaniem.
Występ natomiast można było śledzić
zarówno na widowni jak i na żywo za pośrednictwem Telewizji Głubczyce. Całą
uroczystość poprowadzili: Pani Monika
Komarnicka oraz Pan Zbigniew Ziółko –
Dyrektor MOK w Głubczycach.
Redakcja

W przepięknie odnowionym budynku klasztoru franciszkańskiego w
Głubczycach prowadzi swoją działalność Franciszkański Ośrodek Pomocy
Dzieciom. Warto przypomnieć czym się zajmuje i co ciekawego wydarzyło
się w nim w ostatnim czasie.

Franciszkański Ośrodek
Pomocy Dzieciom
Minął już 16 rok działalności Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom.
Rok ten minął dość szybko, ale było w
nim całkiem sporo wydarzeń, które warto
wspomnieć.
W ostatnim roku w zajęciach ośrodka
brały udział dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
Było ich 24 osoby. Jest to dość duża grupa zważywszy, że do stałej opieki jest tylko dwie osoby: Pani Bożena Wojnarska,
która zatrudniona jest w Ośrodku od początku jego istnienia i dyrektor Ośrodka
O. Mieczysław Lenard OFM, który kieruje
nim od półtora roku. Dość często przychodzi im z pomocą pani Katarzyna Wac,
prowadząc dla dzieci korepetycje z matematyki, wspomagała ich również Pani
Urszula Pirch, czasami inne nauczycielki.
Dużą pomocą, szczególnie w odrabianiu zadań domowych, są wolontariusze.
Przewinęło się ich przez ośrodek kilkunastu, ale tylko kilka osób zagląda do
Ośrodka regularnie. Są to głównie starsze
dziewczyny głubczyckiego gimnazjów i
ze szkół średnich.
Rok szkolny 2012/2013 w Ośrodku zaczął się z dużym opóźnieniem ze względu
na prace budowlane prowadzone przed
wejściem do Ośrodka, ale za to zaczął się
od wielkiego świętowania - jubileuszu
15-lecia Ośrodka. Było wielu gości, uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
O. prowincjała Alana Brzyskiego, okolicznościowe przedstawienie w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w
Głubczycach. Był też poczęstunek i dwa
duże jubileuszowe torty ufundowane
przez cukiernię Keks pani Jadwigi Gałeckiej i przez piekarnię pana Jana Malika.
Jeszcze przed otwarciem Ośrodka, dzięki
wolontariuszom i kilku rodzicom udało
się przeprowadzić drobne prace remontowe i generalne porządki. Wszystko to
dzięki wielu dobrym, pomocnym i ofiarnym ludziom, których spotkać można w
Głubczycach.
Zajęcia w Ośrodku prowadzone są w
dniach nauki szkolnej od godziny 15.00
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do 19.00. Dzień zaczyna się od wspólnego spotkania i dzielenia się: co ciekawego
przeżyliśmy, kto otrzymał dobry stopień,
co chcemy robić w najbliższym czasie? Potem jest czas na odrabianie zadań, naukę i
wzajemną pomoc. Następnie jest czas na
gry, zabawę, zajęcia komputerowe. Można
korzystać ze stołów do tenisa. Starsi chłopcy korzystają z mini-siłowni. Dziewczęta
lubią zajęcia kulinarne i przygotowują kolację. Codziennie dzieci spożywają wspólny posiłek. Dzięki współpracy ze Szkołą
Podstawową nr 2 w Głubczycach, raz w
tygodniu dzieci mają zajęcia na basenie i
mogą korzystać z sali gimnastycznej. Gdy
jest piękna pogoda często udają się na
spacery na świeżym powietrzu. Zwiedzają
wtedy okolicę, poznają ciekawe miejsca i
korzystają z placów zabaw.
Oprócz codziennych zajęć sporo jest
także imprez okolicznościowych: dyskoteka andrzejkowa, spotkanie ze św.
Mikołajem przygotowane przez młodzież głubczyckich szkół średnich, była
ośrodkowa wigilia z jasełkami i paczkami
pod choinką, Walentynki i Dzień Kobiet,
wspólnie z mamami świętowano Dzień
Matki, świętuje się również urodziny podopiecznych i opiekunów. Było oczywiście
uroczyste zakończenie roku szkolnego
w Ośrodku z dyplomami i nagrodami.
Zawsze w czasie takich imprez odświętnie nakrywa się stół, jest więcej słodyczy
i innych smakołyków, czasami są różne
konkursy z nagrodami, laurki i życzenia,
prezenty i kwiaty.
Dzieci z Ośrodka biorą także udział
w imprezach zewnętrznych: skorzystały

Głubczyccy strzelcy i
patrol rozminowania
Z inicjatywy dowódcy głubczyckich
strzelców mł. insp. ZS Grzegorza Tobsiańskiego w dniu 07 lutego 2014 roku
strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009
Głubczyce im. płk Stanisława Glińskiego
ZS STRZELEC OSW, oraz uczniowie klas
mundurowych Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, którym to patronuje głubczycka jednostka strzelecka, wzięli
czynny udział w zajęciach z Patrolem
Rozminowania, 6 batalionu powietrznodesantowego z Gliwic.
Zajęcia obejmowały między innymi
wykład z zasad postępowania w przy-

padku znalezienia niebezpiecznego
przedmiotu, prezentację stroju pirotechnika i wyposażenia jakim posługują się
w codziennej służbie. Saperzy zaprezentowali także przykładowe niewypały i
niewybuchy, które często spotyka się na
polach i w lasach, ale zdarza się również,
że znajdują się one w pobliżu domostw.
Szkolenia z patrolem rozminowania na
stałe weszły w program szkolenia głubczyckich strzelców, co z cała pewnością
wpływa na podniesienie bezpieczeństwa
nie tylko głubczyckich strzelców, ale i całej lokalnej społeczności.

z zaproszenia do głubczyckiego Klubu
Krótkofalowców, gdzie miały okazję zapoznać się z ich pasją, uczestniczyły w spotkaniu integracyjnym w Domu Kultury i w
zakładowym opłatku w firmie Top-Farms,
gdzie dzieci zaprezentowały przestawienie jasełkowe, wzięły udział w IV Międzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach i w jednej z
kategorii zdobyły I miejsce i wyróżnienie,
odwiedziły też wesołe miasteczko.
Ośrodkowe dzieci kochają wyjazdy.
Podróże kształcą, więc jeśli nadarza się
okazja jakiegoś ciekawego wyjazdu i
starcza funduszy, to jadą. Były w kinie
w Kędzierzynie-Koźlu, w styczniu pojechały na nabożeństwo dla dzieci przy
żłóbku do Borek Wielkich (gdzie co roku
budowana jest jedna z najpiękniejszych
szopek w Polsce, a dzieci z tamtejszej
szkoły przygotowują wspaniałe jasełka),
zwiedzały wystawę szopek w Uciechowicach, niektóre dzieci w nagrodę za zaangażowanie w pracę Ośrodka wyjechały na
wycieczkę na Górę św. Anny i na basen w
Krapkowicach, niektóre były na wycieczce
we Wrocławiu, natomiast wszyscy podopieczni pojechali na wycieczkę do kopalni srebra w Tarnowskich Górach i do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Po drodze
był oczywiście McDonald’s i Park Wodny.
Ośrodek na miarę swoich możliwości organizuje także krótki wypoczynek
wakacyjny. W ostatnie wakacje zorganizowano dwa pięciodniowe wyjazdy.
Obie wycieczki były do Kotliny Kłodzkiej.
Dzieci korzystały z atrakcji w Złotym Stoku, Kłodzku, Dusznikach Zdrój, Kudowie,
Polanicy, Wambierzycach, Pstrążnej, Radkowie. Zostało jednak jeszcze tyle ciekawych miejsc do zwiedzenia, że starczy na
następne wakacje.
Ośrodek od kilku lat współpracuje z
Opolskim Bankiem Żywności, który realizuje unijny program dożywiania najuboższych. Stąd pochodzi większość
produktów żywnościowych dla Ośrodka i
można jeszcze wspomagać rodziny podopiecznych. Bank Żywności organizuje
też dwa razy do roku ogólnopolską akcję
zbiórki żywności przed sklepami. Wolontariusze z Ośrodka biorą udział w tych akcjach w obu głubczyckich „Biedronkach”
i pozyskują kilkaset kilogramów produktów dla wyżywienia dzieci.
Minęło już kilka miesięcy nowego
roku szkolnego. W tym czasie było również kilka wydarzeń: dzieci były w cyrku,

wyjechały do kina w Kędzierzynie-Koźlu, gościły w Ośrodku iluzjonistę i Panią
Martę Semeniuk, zajmującą się dogoterapią, świętowały też Dzień Chłopaka
i uroczystość patrona - św. Franciszka.
Uczestniczyły w Domu Kultury w X jubileuszowym spotkaniu integracyjnym
„Bez barier”, gdzie zaśpiewały piosenkę.
Ośrodek zorganizował w adwencie śniadania dla dzieci uczestniczących w roratach. Przed świętami Bożego Narodzenia
dzieci z Ośrodka zasiadły do wspólnego
wigilijnego stołu i znalazły pod choinką
upragnione paczki.
Franciszkański
Ośrodek
Pomocy
Dzieciom jest instytucją charytatywną
i dzieci nic nie płacą za pobyt i wyjazdy.
Utrzymuje się z dotacji i ofiar dobrych ludzi. Bierze udział w gminnym konkursie
na zadanie publiczne. Dostaje dotację
od zakonnej Prowincji św. Jadwigi. Ale
większość pieniędzy, to jednak ofiary dobrodziejów i praca duszpasterska Ojca
dyrektora. W ostatnim roku kwestował
on przed kościołami w Głubczycach, w
parafii św. Paschalisa w Raciborzu, w parafii św. Franciszka w Borkach Wielkich,
w parafii św. Franciszka w Dusznikach
Zdroju, w parafii św. Alberta Wielkiego
we Wrocławiu Sołtysowicach, był na rekolekcjach w Tarnowskich Górach. Ośrodek wspomagają też firmy, np. Bank
Spółdzielczy, Usługi Komunalne, PKS, Top
-Farms, współpracuje także z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej. Jest również kilka
prywatnych firm i ofiarodawców, którzy
chcą pozostać anonimowi. Motocykliści
na swoim zjeździe w Prudniku zebrali dla
Ośrodka 1000 zł. Pani Maria Farasiewicz
z przyjaciółmi zorganizowała koncert
charytatywny na rzecz Ośrodka. Jest też
wielu ludzi którzy wspierają Ośrodek tym
co mają, czasami są to owoce z działki,
czasami jakaś odzież, czy zabawki. Przed
świętami organizowane są kiermasze
świąteczne, z których ofiary przeznaczone są na działalność Ośrodka.
Wszystkim dobrodziejom Ośrodka należy się wielkie podziękowanie za każdy
dar serca, za każdą pomoc i współpracę,
zarówno instytucjom, jak i zwykłym ludziom, dzięki którym Ośrodek istnieje i
może prowadzić swoją działalność. Niech
Bóg im wynagrodzi. A dzieci w Ośrodku zawsze pamiętają o dobrodziejach w
swoich modlitwach przed wieczornym
posiłkiem.
M.L.

Gmina Kietrz
W dniu 28.02.2014 roku w Dzierżysławiu otwarto Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Gmnia Kietrz leżąca w powiecie głubczyckim w 2007 roku postanowiła wydzierżawić firmie „NAPRZÓD” Sp. z o.o.
teren tamtejszego składowiska odpadów na którym obecnie znajduje się Zakład Zagospodarowania Odpadów.

Uroczyste otwarcie RIPOK-a
Instalacja przygotowana jest do obsługi całego Regionu Południowo- Wschodniego Województwa Opolskiego zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla
Województwa Opolskiego na lata 20122017. Region zamieszkuje około 300 tysięcy mieszkańców którzy wytwarzają
około 90 tysięcy ton odpadów.
Moce przerobowe instalacji są następujące:
l łączna maksymalna ilość zmieszanych
odpadów komunalnych wraz z frak-

cjami gromadzonymi selektywnie do
przetwarzania mechanicznego wynosi
120 tys .ton
l łączna maksymalna ilość odpadów do
przetworzenia biologicznego w tym
biologicznego suszenia i kompostowania wynosi 55 tyś. Ton
l roczna ilość odpadów przyjmowana do
składowania wyniesie maksymalnie 58
tysięcy ton.
Część biologiczna MBP to dwustopniowa stabilizacja biologiczna przezna-

W niedziele 09.02.2014 po raz trzeci na Krytej Pływalni w Kietrzu odbyły
się OTWARTE MISTRZOSTWA KIETRZA W PŁYWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY.

Otwarte Mistrzostwa
w Pływaniu

W zawodach wzięło udział 130 młodych pływaków z powiatu głubczyckiego i raciborskiego. Każdy uczestnik zawodów otrzymał pamiątkowy dyplom i
medal za uczestnictwo, a zwycięzca poszczególnej kategorii wiekowej nagrodę
niespodziankę. Nowością w konkurencjach była sztafeta rodzinna 50m+25m
gdzie rodzice i dzieci wspólnie mogli
pochwalić się swoją umiejętnością szybkiego pływania. Nad sprawnym przebiegiem zawodów sportowych czuwali organizatorzy: UM Kietrz, Szkoła Pływania
Hobby Sport i KSKS Gryf.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
pływakom odwagi i umiejętności oraz
osiągniętych wyników sportowych. Poniżej przedstawiamy tych którzy stanęli na
podium poszczególnych konkurencji:
PRZEDSZKOLE: 25m dowolny dziewczęta
1. 33.00 - Marta Fiet (Głubczyce)
2. 34.23 - Zuzanna Suzańska (Branice)
3. 35.05 - Martyna Czółno (Kietrz)
PRZEDSZKOLE: 25m dowolny chłopcy
1. 34.11 - Bartłomiej Jabłoński (Kietrz)
2. 36.33 - Oskar Sipel (Branice)
3. 36.64 - Michał Kubik (Pietrowice W.)
KLASA I-II: 25m dowolny DZIEWCZĘTA
1. 23.45 - Emilia Świerczewska (Racibórz)
2. 24,37 - Marta Florczak (Głubczyce)
3. 24.90 - Anna Idziak (Głubczyce)
KLASA I-II: 25m dowolny CHŁOPCY
1. 23.06 - Krzysztof Bieńko (Kietrz)
2. 27.05 - Marcel Kroczak (Kietrz)
3. 27.43 - Karol Didłowski (Kietrz)
KLASA III-IV: 50m grzbietowy DZIEWCZĘTA
1. 49.00 - Patrycja Schink (Głubczyce)
2. 59.16 - Aleksandra Węgrzyn (Głubczyce)
3. 59.68 - Marta Majer (Kietrz)
KLASA III-IV : 50m grzbietowy CHŁOPCY
1. 47.54 - Wojciech Rudziński (Głubczyce)

2. 47.80 - Jakub Fas (Kietrz)
3. 50.70 - Michał Florczak (Głubczyce)
KLASA V-VI : 50m grzbietowy DZIEWCZĘTA
1. 36.85 - Maja Śliwa (Kietrz)
2. 47.55 - Kaja Sipel (Branice)
3. 54.32 - Emilia Karpina (Kietrz)
KLASA V-VI : 50m grzbietowy CHŁOPCY
1. 42.05 - Bartosz Nosal (Kietrz)
2. 43.59 - Kacper Mistrzak (Kietrz)
3. 44.73 - Tomasz Janicki (Kietrz)
KLASA III-IV : 50m dowolny DZIEWCZĘTA
1. 1:09.18 - Aleksandra Węgrzyn (Głubczyce)
2. 1:14.64 - Emilia Obcięty (Kietrz)
3. 1:15.01 - Marta Majer (Kietrz)
KLASA III-IV : 50m dowolny CHŁOPCY
1. 45.54 - Jakub Kacprzak (Kietrz)
2. 47.37 - Michał Wołoszyn (Kietrz)
3. 48.50 - Jakub Fas (Kietrz)
KLASA V-VI : 50m dowolny DZIEWCZĘTA
1. 35.31 - Maja Śliwa (Kietrz)
2. 37.73 - Kaja Sipel (Branice)
3. 40.58 - Oliwia Wanicka (Kietrz)
KLASA V-VI : 50m dowolny CHŁOPCY
1. 34.29 - Bartosz Nosal (Kietrz)
2. 37.83 - Kacper Mistrzak (Kietrz)
3. 40.52 - Tomasz Janicki (Kietrz)
PONADPODSTAWOWE: 50m dowolny
DZIEWCZĘTA
1. 43.59 - Natalia Siorak (Kietrz)
2. 44.26 - Daria Wierzbicka (Kietrz)
3. 46.71 - Julia Siekierzyńska (Głubczyce)
PONADPODSTAWOWE: 50m dowolny
CHŁOPCY
1. 31.10 - Michał Skoczylas (Racibórz)
2. 31.30 - Marcin Jabłoński (Racibórz)
3. 34.66 - Michał Kusznier (Głubczyce)
SZTAFETA RODZINNA 50+25
1. 55.67 - Adam I Bartosz Nosal
2. 59.07 - Emilia I Jacek Karpina
3. 1:04.06 Paulina I Paweł Kampka
Jacek Karpina

czona dla frakcji podsitowej o granulacji
0-80 mm w procesie stabilizacji a także
do kompostowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki (zielonych
i innych bioodpadów). Pierwszy etap
intensywnej stabilizacji frakcji 0-80 mm
(w systemie zamkniętym z aktywnym
napowietrzaniem i ujęciem powietrza
podprocesowego) realizowany jest w hali
stabilizacji podzielonej na 7 niezależnych
boksów- bioreaktorów, czas prowadzenia
procesu 2 tygodnie. Boksy wykonane są
z żelbetowych ścian, zamykane bramą ,
wyposażone w instalację napowietrzania przetwarzanych odpadów w postaci
dwunastu ciągów kanałów napowietrzających ulokowanych w posadzce każdego boksu. Boksy wyposażone są w instalację zraszającą i odwodnienie liniowe.
Możliwe jest prowadzenie biosuszenia.
Cały proces sterowany jest komputerowo. Drugi etap dojrzewania to cztery niezależne boksy o analogicznej konstrukcji,
wymiarach i wyposażeniu. Różnica polega na braku zadaszenia a zużyte powietrze nie będzie odciągane do biofiltra lecz
będzie swobodnie odprowadzane do atmosfery. Zastosowanie boksów zamiast

placu kompostowego wynika z dysponowaniem ograniczoną powierzchnią do
rozbudowy instalacji.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wicemarszałek Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś, Burmistrz Miasta
Kietrza Józef Matela oraz Prezes Firmy
„Naprzód” Andrzej Adamczyk.
– Zależy nam na tym, żeby więcej odpadów było przetwarzanych niż składowanych. W najbliższym czasie zamierzamy
przetwarzać odpady na paliwo – wyjaśnia
Andrzej Adamczyk, prezes firmy „Naprzód”
– Wybudowanie drugiej już Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych to sukces dla całego województwa. Dzięki realizacji tego zadania poprawi
się dbałość o środowisko, ponadto wiele
osób znalazło również tu pracę – podkreśla Tomasz Kostuś wicemarszałek województwa opolskiego.
Na terenie województwa opolskiego
funkcjonują obecnie trzy Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych: w Domaszkowicach pod Nysą,
w Dzierżysławiu w gminie Kietrz i Gotartowie w gminie Kluczbork.
Leszek Pałka

Wieści z sesji Rady
Miejskiej
Kolejna w tej kadencja sesja Rady
Miejskiej odbyła się 27 lutego pod przewodnictwem
Wiceprzewodniczącego
Rady Andrzeja Wójtowicza. Dominującym tematem XLI sesji była gospodarka
komunalna oraz funkcjonowanie Krytej
Pływalni w Kietrzu. Do udziału w sesji
zaproszeni zostali przedstawiciele Przedsiębiorstwa Komunalnego Hydrokan w
Kietrzu, Kierownik Krytej Pływalni, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Budownictwa i Drogownictwa.
Pod obrady sesji przygotowano sześć
projektów uchwał, które podczas jawnego głosowania zostały przyjęte. Dotyczyły one:
l zmiany Budżetu Gminy Kietrz na rok
2014;
l zmiany uchwały Nr XL/316/2014 Rady
Miejskiej w Kietrzu z dnia 30stycznia
2014 roku w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
l ustalenia maksymalnej kwoty wyna-

l

l

l

l

grodzenia opiekuna dziennego oraz
ustalenia odpłatności za pobyt dziecka
u opiekuna dziennego oraz ustalenia
maksymalnej kwoty opłaty za wyżywienie;
wyrażenia zgody na przeznaczenie do
sprzedaży nieruchomości oznaczonej
działką nr 887/7, położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy
Kietrz;
wyrażenia zgody na przeznaczenie do
sprzedaży nieruchomości oznaczonej
działką nr 87, położonej w Ludmierzycach, stanowiącej własność Gminy
Kietrz;
wyrażenia zgody na przeznaczenie do
sprzedaży nieruchomości oznaczonych
działkami nr 202/1 i nr 202/2, położonych w Kietrzu przy ul. Kilińskiego, stanowiących własność Gminy Kietrz;
zmiany uchwały Nr XXXIX/305/2013
Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy
Rady Miejskiej w Kietrzu na 2014 rok.
Aneta Kopeczek
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Gmina Kietrz
Kietrzańscy młodzieżowi radni do młodzieży naszego miasta i gminy

Młodzieżowi radni
W czwartek 13 lutego 2014 r.odbyła
się III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Kietrzu. Nasz fotograf Szymon Macyszyn (dzięki, Szymon za bezinteresowną
pracę!) wykonał kilka zdjęć. Widać na nich
młodzieżowych radnych z opiekunką,
władze miasta, niektórych radnych gminnych. Siedzimy, przekładamy papiery i
mówimy, mówimy, mówimy…Tak to wygląda z zewnątrz. Kolejne gremium, które
ogranicza się do nieefektywnej gadaniny.
Takie to polskie, swojskie, nasze… że już
nikogo nie dziwi.
Uwierzcie, że są to tylko pozory. Do tej
sesji przygotowywaliśmy się przez kilka
tygodni. Przeprowadziliśmy we wszystkich szkołach miasta i gminy ankiety, aby
móc odpowiedzieć na pytanie burmistrza
zadane na naszej II sesji:, Czego chciałaby nasza młodzież, o czym marzy, czego
oczekuje? I udzieliliśmy odpowiedzi na
podstawie tego, co zechcieliście napisać.
Od tej chwili nasze władze wiedzą, jakie
są oczekiwania młodych. Rozmawialiśmy o miejscu spotkań dla młodzieży, o
organizacji dyskotek, o orliku i kilku jeszcze pomysłach. Radni młodzieżowi podnieśli też problem utrzymania czystości
przez właścicieli czworonogów podczas
wyprowadzania zwierząt na spacery. I
wreszcie pomysł zorganizowania swo-

istego drift show w czasie tegorocznych
Dni Kietrza, o którym pan burmistrz Józef
Matela powiedział, że jest bardzo realny.
Czy nasze propozycje zostaną zrealizowane? Czas pokaże. My wierzymy, że
tak. Na pewno poinformujemy o tym.
Tymczasem zachęcamy Was do kontaktu
z nami. Jesteśmy na stronie internetowej
Liceum Ogólnokształcącego w Kietrzu
oraz na Facebooku. Mamy od Was prawie
700 polubień (dziękujemy!), kilkadziesiąt
osób przyjęło nasze zaproszenie na wydarzenie III sesja MRM w Kietrzu. Niestety,
nie było Was z nami. I tego- nie ukrywamy- najbardziej nam szkoda…
Mateusz Rosa, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kietrzu
Dorota Przysiężna-Bator, opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kietrzu

Mam haka na raka 7
Po raz kolejny uczniowie ZS w Kietrzu
biorą udział w ogólnopolskim programie
dla młodzieży ‚Mam Haka na Raka’. Tegoroczny skład zespołu tworzą : Karolina Łobos, Dominika Doszczak , Agnieszka Dykacz , Michał Turkowski oraz Jakub Siorak.
Nad całą działalnością zespołu czuwa pani
mgr Elżbieta Szewczak. Jest to już siódma
edycja tego programu, której tematem
jest chłoniak, czyli nowotwór układu limfatycznego. Celem programu jest poszerzanie wiedzy na temat nowotworu, a zarówno jego profilaktyki, dlatego w ramach
projektu uczniowie przygotowali ulotki
oraz prezentację multimedialną, a także
przeprowadzili lekcje profilaktyczne dla
swoich rówieśników, nauczycieli jak również dla rodziców. Ponadto „Hakowicze”
zorganizowali przemarsz ulicami Kietrza,

gdzie zachęcali mieszkańców do wzięcia
udziału w badaniach profilaktycznych oraz
zbierali podpisy pod deklaracjami. W celu
poszerzenia swoich działań, 18 stycznia
towarzyszyli graczom podczas „Ligi Piątek
Piłkarskich”, natomiast 22 lutego rozegrali mecze siatkówki z ”Gryfem”. Wówczas
rozdawali wykonane przez siebie ulotki i
zbierali podpisy. Dodatkowo nagrali krótki
film profilaktyczny z udziałem swoich rówieśników.
Karolina Łobos i Agnieszka Dykacz

Zima w Mieście 2014
W czasie tegorocznych ferii zimowych
MGOK w Kietrzu był organizatorem wielu
imprez i zajęć, które odbyły się w ramach
cyklicznej już akcji „Zima w Mieście”. W
tym roku na zajęciach plastycznych dzieci odkrywały świat fantastyki. Poprzez
rożne techniki plastyczne pobudzały
swoją wyobraźnię i w pracach ukazywały inną „odrealnioną” rzeczywistość, rodem z legend baśni i mitów. Malowały
kolorowe smoki, wyjące wilkołaki, włochate yeti, podwodne syreny czy leśne
skrzaty. Przy wykorzystaniu masy solnej
lepiły skrzydlate pegazy i wykonywały maski wesołych wampirków. Zajęcia
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kulinarne, które odbywały się w naszej
kawiarni cieszyły się sporym zainteresowaniem. Dzieci chętnie przygotowywały
warzywne sałatki, kolorowe ciasteczka a
w „tłusty czwartek” wyrabiały smakowite
pączki. Jedną z wielu atrakcji był spektakl
teatralny pt.„Wędrówki Stasia” w wykonaniu Akademii Wyobraźni z Wrocławia.
Po spektaklu odbyły się warsztaty teatru
domowego, na których uczestnicy dowiedzieli się, czym jest teatrzyk domowy.
Dzieci nauczyły się jak animować lalki,
tworzyć postać i jej charakter. Ciekawym
punktem warsztatów było tworzenie scenografii. W sobotę 22 lutego odbyły się

W piękny, słoneczny sobotni poranek 1 marca 2014 roku, na stoku narciarskim „Soszów” w Wiśle Jaworniku, zostały rozegrane IV zawody narciarskie o puchar Burmistrza Kietrza.

Zawody w Narciarstwie
Alpejskim
Ze względu na aurę, rozegranie tegorocznego zjazdu stało pod wielkim
znakiem zapytania. Tylko w ośrodku
narciarskim Soszów Jawornik, po długich i trudnych negocjacjach właściciel
stoku zgodził się na przeprowadzenie
zawodów. Wystartowaliśmy punktualnie o godz. 8.00. Na starcie stanęło 28
zawodników, którzy dwukrotnie pokonywali trasę slalomu, a o wyniku końcowym decydował najlepszy uzyskany czas
przejazdu. Przed pierwszym zjazdem,
każdy z uczestników z niedowierzaniem
spoglądał na trasę zjazdu. Organizatorzy przygotowali bowiem bardzo trudny
technicznie slalom, który w pierwszej
części był położony na trasie narciarskiej
o stopniu nachylenia zbliżonym do tzw.
„czarnej trasy” – trasy FIS-owskiej. Druga
część była spacerowa – wypłaszczenie,
przejazd pomiędzy dwiema bramkami i
finisz na mecie. Pierwsze zjazdy były dość
asekuracyjne. W drugim konkursowym
zjeździe, każdy z zawodników poprawiał
swój czas. Startujący zwracali szczególną
uwagę na perfekcyjne pokonanie pierwszych bramek starając się jechać wąsko
na krawędziach unikając „wyrzucenia”
w skręcie. Tegoroczna trasa z uwagi na
trudne warunki śnieżne była stosunkowo
krótka, a więc i utracone setne sekundy
przy popełnianych błędach na odcinku
„górnym” były nie do odrobienia na mecie. Pomimo krótkiej trasy emocje związane ze startem były wielkie. Każdy ze
startujących z dużym zainteresowaniem
śledził czasy wykręcane przez kolejnych
narciarzy. Na mecie różnice czasowe były
niewielkie. Ale ogromną satysfakcję dawał sam start oraz bezbłędnie technicznie wykonany przejazd.
Zawody odbyły się w sześciu kategoriach, dwóch żeńskich oraz czterech męskich. Kobiety rywalizowały w kat. kobiet
do lat 15 (K1) i powyżej (K2 tzw. Open).
Rywalizacja męska odbywała się w kat.:
M1 – do lat 15, M2 16 – 30 lat, M3 31 – 46
oraz M4 powyżej 47 lat.
Każdy z uczestników startował na własną odpowiedzialność, składając przed
zawodami kartę startową zawierającą
stosowne oświadczenie o stanie zdrowia
i nie wnoszeniu roszczeń z tytułu poniesionych kontuzji w trakcie trwania zawo-

dów. Cała impreza na stoku była zorganizowana przez lokalną szkółkę narciarską,
która w trosce o bezpieczeństwo startujących zapewniła nadzór i opiekę ze strony
beskidzkiej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na szczęście obyło się bez interwencji GOPR-u.
Uroczyste zakończenie zawodów odbyło się przy ognisku w Kolibie góralskiej
na obiekcie Domu Wczasowego „Pod Baranią” w Wiśle.
Wyniki końcowe zawodów:
KATEGORIA KOBIET
K1
1. Pilch Martyna – 29.32
2. Huczek Amelia – 37.30
3. Miastrzak Estera – 38.81
K2
1. Huczek Katarzyna – 31.05
2. Bichta Bożena – 31.43
3. Motyka Aleksandra – 34.34
KATEGORIA MĘSKA
M1
1. Buch Filip – 29.05
2. Kacprzak Jakub – 35.76
3. Mistrzak Kacper – 37.12
M2
1. Dobuch Paweł – 22.18
2. Czyż Tobiasz – 23.62
3. Tołpa Bartosz – 26.61
M3
1. Dobuch Arkadiusz – 23.34
2. Pilch Grzegorz – 24.25
3. Bichta Marek – 24.46
M4
1. Huczek Edward – 27.07
2. Czyż Dariusz – 27.73
Organizatorem zawodów było Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno
-Sportowe„Gryf”. Kietrzańskie stowarzyszenie starając się wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców naszej
gminy jest organizatorem wielu imprez
sportowych w różnych konkurencjach
i dyscyplinach. Już dzisiaj zapraszamy
wszystkich chętnych do zapoznania się
z ofertą sportową naszego stowarzyszenia, a jako propagatorzy kultury fizycznej
proponujemy państwu wypoczynek aktywny, zdrowy, dający dużo pozytywnej
i zdrowej dawki energii. Gorąco namawiamy do takiej właśnie „aktywnej” formy
spędzania wolnego czasu.
Jacek Karpina

dwa bale przebierańców podzielone na
grupy wiekowe. Prowadzące przygotowały dla dzieci szereg zabaw i konkursów. Dzieci przebrane w kolorowe stroje
z ochotą i zaangażowaniem brały udział
w balu. Główną atrakcją drugiego tygodnia ferii był spektakl teatralny pt.„Zajęcza chatka” w wykonaniu teatru ART.-RE z
Krakowa. Była to piękna rosyjska bajka o
przyjaźni i chęci niesienia pomocy innym.
Kolorowa scenografia i barwne kostiumy
sprawiły, że spektakl na długo pozostanie
w pamięci małych widzów. W czasie ferii

dla chętnych dzieci organizowane były
wyjścia na basen. Codziennie w godzinach
rannych odbywały się także zajęcia biblioteczne. W czasie spotkań dzieci poprzez
gry i zabawy poszerzały swoją wiedzę
czytelniczą. Oprócz spotkań zorganizowanych w ramach akcji „Zima w mieście”
zajęcia, które prowadzone są, na co dzień
w naszej placówce odbywały się zgodnie
z harmonogramem pracy Domu Kultury.
Wszystkim dzieciom życzymy miłego i radosnego powrotu do zajęć szkolnych.
Dorota Kaczmar

Gmina Kietrz
Dziesięć lat temu, 1 maja 2004r, Polska i Czechy formalnie stały się pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej wraz z 8 innymi państwami Europy. W ramach rozszerzonej Unii Europejskiej nastąpił rozwój współpracy
przygranicznej lokalnej i regionalnej.

Sportowe Dni Kietrza
Efektem współpracy transgranicznej
w skali regionalnej w zakresie turystyki, rekreacji i sportu stał się Półmaraton
KIETRZ & ROHOV „Podejdź z sercem do
serca – Europa bez granic”. Dla uczczenia 10 rocznicy wstąpienia Polski i Czech
do Unii Europejskiej w dniu 7 czerwca 2014r odbędzie się VIII edycja biegu
półmaratońskiego. Już dziś serdecznie
zapraszamy biegaczy do wzięcia udziału
w naszej imprezie biegowej. Trasa biegu
wiedzie przez malownicze i atrakcyjne
tereny przygraniczne Polski i Czech. Dla

biegaczy nadal obowiązuje limit : 400
biegaczy, gdyż nadal przewidziany jest
bogaty pakiet startowy. Dla pozostałych
100 biegaczy medal pamiątkowy, posiłek regeneracyjny i udział w losowaniu
atrakcyjnych nagród rzeczowych. Opłata
startowa bez zmian – 40 zł, a w dniu zawodów 60 zł.
Zwycięzcą VII półmaratonu został
Etiopczyk Ashenaf Erioko z rekordowym
wynikiem 01:11:17. Wśród kobiet, z czasem 01:21:28 zwyciężyła Węgierka Kacser
Zita ( nowy rekord trasy).

Podsumowanie
konkursu Złoty Kłos

Jak co roku w siedzibie Opolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się uroczystość podsumowania konkursu „Złoty kłos 2013”. Uroczystość odbyła się w dniu 18 lutego, a
jej organizatorami byli OODR wspólnie z
Urzędem Marszałkowskim Województwa
Opolskiego. Regulamin konkursu zakłada wyróżnienie gospodarstw rolnych z
terenu całego województwa, które w poszczególnych latach osiągają najlepsze
plony ziarna w II kategoriach: pszenicy
konsumpcyjnej i kukurydzy na ziarno.

W tej edycji konkursu tradycyjnie w gronie laureatów nie zabrakło Kombinatu
Rolnego Spółki z o.o. w Kietrzu, który z
wynikiem 113,7 dt/ha zajął I miejsce w
kategorii pszenicy konsumpcyjnej. Laureaci otrzymali nagrody i gratulacje z rąk
przedstawicieli urzędu marszałkowskiego, ośrodka doradztwa i samorządów z
poszczególnych gmin. My również gratulujemy laureatom osiągniętych wyników i życzymy równie dobrych plonów w
roku 2014 i dalszych sukcesów.
Józef Matela

Jegomość mistrzem
Dobiegła końca rywalizacja w XVI edycji Kietrzańskiej Ligi Piątek Piłkarskich.
Podsumowania dokonaliśmy w Miejskim
Domu Kultury w obecności Burmistrza
Kietrza pana Józefa Mateli oraz telewizji
głubczyckiej. W tegorocznych rozgrywkach uczestniczyło 10 drużyn grając
systemem „każdy z każdym”. Padło w 90
meczach 631 bramek, co daje średnią 7.1
bramki na mecz.
Królem strzelców z 31 bramkami został Krzysztof Gadżała z drużyny OLD
-MIX, natomiast najlepszym bramkarzem
został wybrany Kamil Szkudlarek z NIEPOKORNYCH, najlepszym zawodnikiem
– Kamil Chruściel z drużyny POGONIĆ
WOJNOWICE.
Puchar fair-play otrzymała drużyna

ZUH - WITEK, która w całych rozgrywkach
popełniła najmniej fauli. Mistrzem gromadząc 47 punktów i jednocześnie broniąc tytułu z przed roku została drużyna
JEGOMOŚĆ. Na drugim miejscu znalazła
się drużyna NIEPOKORNI z 39 punktami,
trzecie miejsce z 33 punktami zdobyła
drużyna PILSZCZANIE. Wszystkie drużyny
otrzymały z rąk burmistrza pamiątkowe
dyplomy, statuetki oraz indywidualnie
zostali nagrodzeni wyróżnieni piłkarze.
Gratuluję wszystkim uczestnikom i już
dziś zapraszam na XVII edycję KLPP.
NAJLEPSI STRZELCY
I. Gadżała Krzysztof- OLD-MIX-31 bramek
II. Durda Andrzej- NIEPOKORNI- 24 bramki
III. Kupiec Krzysztof- JEGOMOŚĆ- 23 bramki
Zbyszek Piaskowy

W ramach obchodów Dni Kietrza oraz
Roku Rodziny po raz pierwszy biegowi „Będziemy Maratończykami” będzie
towarzyszył Bieg Integracyjny„UWIERZ
W SIEBIE”, który odbędzie się w sobotę 7 czerwca br. o godz. 14:40 ( 20 minut przed startem do biegu „Będziemy
Maratończykami” ). W biegu startować
będą dzieci niepełnosprawne, zdrowe i
ich opiekunowie, wspierając się nawzajem. W biegu udział wezmą pary: osoba
niepełnosprawna i osoba zdrowa, które
będą biegły trzymając się za ręce lub jedna z nich pchała będzie wózek drugiej.
Ideą biegu jest pokazanie, że zdrowych
i niepełnosprawnych nie muszą dzielić
inne reguły, warunki czy zasady specjalnego traktowania. Niepełnosprawnym i
chorym jest to potrzebne, by uwierzyli,
że są pełnowartościowymi członkami
społeczeństwa. Osobom sprawnym, by

uczyły się ich zauważać, doceniać, a także
zrozumiały, że mimo ogromnych różnic,
nasze problemy, emocje i obserwacje
wcale się nie różnią. Ten bieg umożliwi
udział wszystkim i wszystkim sprawi radość, bo tu każdy jest zwycięzcą.
Przypominamy, że bieg „Będziemy
Maratończykami” to sportowa sobota dla
całej rodziny, to biegi dla dzieci w formie
rekreacyjno- zabawowej. Najmłodsi biegacze, czyli dzieci w wieku do 12 lat rywalizować będą na dystansach 200, 400
i 850 metrów po kietrzańskich ulicach
obok rynku. Natomiast młodzież i dorośli
na dystansach 1650 i 3250 metrów. Już
dziś wszystkich serdecznie zapraszamy
do udziału w VII edycji biegu, który odbędzie się 7 czerwca 2014 roku o godz.
15:00. Start: ul. Wojska polskiego obok
pawilonu.
Andrzej Wójtowicz, Dyrektor Biegu

W dniach 16–19.01.2014 r. odbyły się targi turystyczne GO Regiontour w
Brnie, gdzie na swoim stoisku promując swój region, reprezentowały się
po raz kolejny Stowarzyszenie Gmin Hluczyńska i polskie gminy: Kietrz,
Krzanowice i Krzyżanowice.

Targi w Brnie
Udział w wystawie był współfinansowany przez Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
w ramach którego Stowarzyszenie Gmin
Hluczyńska realizuje projekt „Promocja
i wymiana doświadczeń rozwijająca region Hluczyńska i partnerskich gmin”
(CZ.3.22/3.3.04/13.04090).
W tym roku zwiedzający mogli zapoznać się bliżej z tym przygranicznym
regionem, zaopatrzyć się w materiały informacyjne (broszury, foldery, DVD) dotyczące zabytków historycznych i kulturalnych, a także spróbować tradycyjnych
potraw w tym słynnych hluczyńskich kołaczy.
Dodatkowo mogli obejrzeć bogaty,
kulturalny program towarzyszący, który
został zapewniony dzięki występom chórów i zespołów tanecznych z Hluczyńska i polskich gmin. W czwartek 16.01
ogromny aplauz wzbudził humorystyczny występ bolatickich seniorek, wystę-

pujących z programem „Ze śpiewaniem
i opowiadaniem po naszemu”. Następnie
wystąpił zespół „Cecylia” z Krzanowic. W
sobotę 18.01 wystąpił zespół „Vlašanky z
Bohuslavic” oraz grupa taneczna „Tworkauer Eiche” z Tworkowa. Częścią projektu były także wykłady edukacyjne dla
samorządowców Hluczyńska i polskich
gmin biorących udział w projekcie, przygotowane przez Lokalną Grupę Działania
„Kyjovskie Slovacko w ruchu”, które były
dla samorządowców źródłem inspiracji
dla dalszego rozwoju regionu i przyszłych projektów.
W ramach projektu partnerskie gminy będą uczestniczyć w dniach 2830.03.2014 r. w wystawie GLOB w Katowicach. Wierzymy, że obie prezentacje na
targach znacząco przyczynią się do promocji Hluczyńska i polskich gmin, a nasz
region stanie się popularnym miejscem
dla turystów.
Tekst. L.Osmančíková
Tłum. z j. czeskiego Sylwia. Maciaszczyk

TABELA KOŃCOWA

Miejsce

Nazwa drużyny

Mecz

Punkty

Bramki

I

JEGOMOŚĆ

18

47

98-51

II

NIEPOKORNI

18

39

86-25

III

PILSZCZANIE

18

33

65-52

IV

ZUH-WITEK

18

29

49-46

V

POGONIĆ WOJNOWICE

18

23

56-76

VI

JUNIORZY

18

22

58-55

VII

KIEŁBASIARZE

18

19

53-69

VIII

OLD-MIX

18

18

77-89

IX

NA SPOKOJNIE

18

14

63-100

X

MŁODZI GNIEWNI

18

12

36-68
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Gmina Kietrz
W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Nasiedlu w dniach 17-21.02.2014 r. odbyły się zajęcia dla dzieci zorganizowane
podczas ferii zimowych.

Biała Zima w Nasiedlu
Mimo, iż zimowa aura nie przyniosła
nam wymarzonego śniegu, to i tak dzieci
miały możliwość spędzić swój czas, wolny od szkolnych zajęć, w ciekawy i atrakcyjny sposób.
Wszystkie zajęcia były prowadzone
przez nauczycieli uczących w szkole,
wzięło w nich udział 25 dzieci. Zajęcia,
które odbyły się podczas ferii zimowych
dla dzieci z klas I -III, pod hasłem „ Zegary wokół nas” były bardzo urozmaicone.
Począwszy od zabaw ruchowych, tańców
integracyjnych, gier planszowych, karcianych, układaniu budowli z klocków,
kończąc na zajęciach plastycznych, m.in.
kolorowankach, wyklejankach, lepieniu
z plasteliny. Dzieci grały też na różnych
instrumentach: dzwonkach, bum bum
rurkach i instrumentach perkusyjnych,
poznały nowe piosenki.

Miły czas ferii spędzany był również na
powietrzu, odbył się spacer po okolicy,
wycieczka do nasielskiego pałacu w celu
obejrzenia zegara słonecznego oraz wyjście do kościoła, aby zobaczyć i usłyszeć
historię dużego, zabytkowego zegara
stojącego. Dzieci w trakcie zajęć miały
okazję rozkładać zegarki na części i zobaczyć ich wnętrze oraz poznać mechanizm
działania.
Dla uczniów klas IV-VI odbywały się
zajęcia w ramach projektu „ Fascynujący Świat Nauki i Technologii”. Uczniowie
realizowali ścieżkę edukacyjną pt: „W
poszukiwaniu szczęścia”. Celem projektu
było uświadomienie dzieciom, że szczęście jest blisko nich, w relacjach międzyludzkich. Natomiast rzeczy materialne, o
których marzą, są jedyne jego dopełnieniem. Praca nad projektem gry planszo-

W latach 2014 – 2020 zmieniają się zasady przystępowania do konkursów
z funduszy europejskich. W poprzednich okresach finansowania do konkursów mogły przystępować gminy samodzielnie, o tyle w nowym rozdaniu tej możliwości nie będzie.

Partnerstwo Nyskie
2020
Aby sięgnąć po fundusze unijne samorządy muszą tworzyć partnerstwa.
Właśnie ten wymóg był przyczynkiem do
powstania tzw. Obszaru Funkcjonalnego
(na podobieństwo Opolskiego Obszaru Metropolitarnego) zrzeszającego 17
partnerów (Powiat Głubczycki, Powiat
Nyski, Powiat Prudnicki, Gmina Biała,
Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Grodków, Gmina
Kietrz, Gmina Korfantów, Gmina Nysa,
Gmina Otmuchów, Gmina Paczków, Gmina Prudnik, Gmina Lubrza, Gmina Łambinowice, Gmina Skoroszyce), z centrum w
Nysie, jako Liderem Partnerstwa.
Co należy mocno podkreślić partnerstwo będzie rozumiane bardzo elastycznie. O ile do chwili obecnej, aby móc zrealizować większy projekt inwestycyjny
gminy partnerskie musiały być gminami
sąsiadującymi, o tyle w nowym okresie finansowania gminami partnerskimi będą
mogły być gminy znacznie odległe od
siebie, ale zrzeszone w Obszarze Funkcjonalnym, np. po pieniądze na kanalizację
będą mogły wspólnie sięgnąć gminy z
powiatu nyskiego jak i głubczyckiego. W
dobie obecnego kryzysu jest to praktycznie jedyna możliwość realizacji większych
inwestycji z udziałem środków unijnych.
Są już pierwsze, efekty - złożony projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” został
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oceniony najwyżej, znalazł się na
pierwszym miejscu na podstawowej liście projektów, które otrzymają dofinansowanie w konkursie MRR „Rozwój miast
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog
społeczny oraz współpracę z przedstawi-
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cielami społeczeństwa obywatelskiego”,
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.
Cel ogólny projektu to: „wytworzenie
mechanizmów długofalowej współpracy
w zakresie wspólnego rozpoznawania i
rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej
gminy tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym”.
Całkowita wartość projektu to;
2.669.830,28 zł, dofinansowanie 85% 2.269.335,74 zł .
Koszt projektu, przypadający na jednego partnera to kwota 157.048,84 zł,
przy wkładzie własnym: 23.557,33 zł.
Termin realizacji: od stycznia 2014r. do
kwietnia 2016r.
Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych oprócz
strategii ogólnej, 3. strategii sektorowych
dla obszaru funkcjonalnego obejmujących zagadnienia: transportu, rynku pracy oraz rozwoju społecznego.
Harmonogram prac, choć napięty
jest realizowany terminowo. Odbyły się
już pierwsze spotkania Zespołów Roboczych, pracujących nad poszczególnymi
strategiami. W skład zespołów wchodzą
przedstawiciela każdego Partnera.
Jesteśmy zdeterminowani, aby wspólnym działaniem doprowadzić projekt do
końcowego sukcesu, jakim będzie możliwość sięgnięcia po środki unijne dla
współfinansowania inwestycji w zakresie
czterech strategii, na terenach Obszaru
Funkcjonalnego. Bez takiego podejścia
niemożliwe będzie przezwyciężenie problemów jakie piętrzą się przed nami.
Leszek Wilk

wej stała się pretekstem do poszukiwania
i wykorzystywania wiedzy oraz umiejętności z różnych dziedzin nauk humanistycznych. Podczas zajęć zadaniem
uczniów było wymyślenie i wykonanie
edukacyjnych gier planszowych fabułą.
Efektem końcowym było przeprowa-

dzenie Pierwszego Szkolnego Turnieju Autorskich Gier Planszowych,
w którym wzięli udział uczniowie
klas młodszych. Uczestnicy projektu
mieli okazję zaprezentować swoje
prace na forum szkoły. Dzięki tej sytuacji mogli zaistnieć jako eksperci w
dziedzinie gier, przez co wzrosło ich
poczucie wartości i mieli okazję doświadczyć szczęścia. Wizja dowartościowania i poczucia bycia mistrzem
sprawiła, iż uczniowie pracowali z
wielkim zaangażowaniem, na wysokim poziomie własnych możliwości.
Osiągnięte satysfakcja i szczęście spowodowały, iż uczestnicy z uśmiechniętymi
buziami zakończyli zajęcia.
Uczestnicy ferii codziennie korzystali z
posiłku przygotowanego dla nich w stołówce szkolnej.
Danuta Szwiec

Dla każdego coś ciekawego

Ferie w ZS
W pierwszym tygodniu ferii uczniowie
Zespołu Szkół w Kietrzu mogli skorzystać
z szerokiej oferty zajęć proponowanych
w ramach akcji „Biała zima”. Każdy mógł
wybrać coś interesującego i odpowiedniego dla siebie.
Dużą popularnością cieszyły się zajęcia rekreacyjno-sportowe przygotowane
przez nauczycieli wychowania fizycznego: E. Makarską- Zabłocką, D. Kotlarza, Z.
Piaskowego, A. Rojka i B. Wituszyńskiego.
Na sali gimnastycznej uczniowie rywalizowali w swoich ulubionych grach zespołowych. Miłośnicy rekreacji wodnej pod
opieką p.J.Skowronek aktywnie spędzali
czas, dobrze się bawiąc, na kietrzańskim
basenie.
Intelektualną rozrywkę zapewniły
udziały w licznych, ciekawych konkursach. p.Adamek- Gloth przygotowała
zagadki i quizy z j. niemieckiego. Amatorzy spędzania wolnego czasu przy komputerze rywalizowali w konkursie gier
komputerowych, który przeprowadził p.
T. Żurawski. Projekcję filmów pt. „Podróże
marzeń” połączoną z konkursem zaproponowała wszystkim chętnym p. A.Cioch.
W bibliotece szkolnej p. I Lorenc-Czajkowska oraz E.Janczura zorganizowały
„Zimowy Turniej w Scrabble”. W trakcie
rozgrywek wszystkim towarzyszyła dobra zabawa, w czasie, której zawodnicy

musieli wykazać się umiejętnościami logicznego i kreatywnego myślenia a także
umiejętnościami językowymi. W ramach
warsztatów dziennikarskich prowadzonych przez p. B.Rzeczkowską-Znamirowską i p. D.Przysiężną-Bator uczniowie,
posługując się różnymi gatunkami publicystycznymi, doskonalili swoje zdolności
pisarskie związane z profesją dziennikarza.
Nauczyciele uczący w klasach maturalnych j.niemieckiego– A.Ludwikowska– Wierzchowiec, j.angielskiego- A.Sienkiewicz, biologii– E Szewczak,
chemii– E.Piaskowy oraz matematyki–
E.Świętanowska, chcąc jak najlepiej przygotować maturzystów do tego ważnego
egzaminu dojrzałości, przeprowadzili zajęcia, na których uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę, utrwalić wiadomości,
a także rozwiązywać przykładowe arkusze maturalne.
Zajęcia przygotowane w czasie ferii w
Zespole Szkół w Kietrzu były dla uczniów
nie tylko atrakcyjną formą miłego spędzenia wolnego czasu, w ramach którego
realizowali swoje pasje i zainteresowania,
ale także możliwością powtórzenia i usystematyzowania wiedzy z określonych
przedmiotów.
Ewa Janczura
Irena Lorenc- Czajkowska

Terminy zebrań wiejskich w 2014 r.
L.p.

Sołectwo

Pełnomocnik

Termin zebrania

1

Chróścielów

Sobola Ewa

01-04-2014, godz. 1800

2

Dzierżysław

Maciaszczyk Sylwia

13-03-2014, godz. 1800

3

Kozłówki

Broniewicz Anna

03-04-2014, godz. 1930

4

Lubotyń

Katarzyna Bluj

12-03-2014, godz. 1800

5

Ludmierzyce

Ireneusz Kaczmar

02-04-2014, godz. 1800

6

Nasiedle

Zbigniew Litwinowicz

18-03-2014, godz. 1800

7

Nowa Cerekwia

Branicka Aleksandra

19-03-2014, godz. 1900

8

Pilszcz

Ciura Andrzej

27-03-2014, godz. 1700

9

Rogożany

Pawlina Henryk

11-03-2014, godz. 1800

10

Rozumie

Młynarska Beata

26-03-2014, godz. 1800

11

Ściborzyce Wielkie

Kopeczek Aneta

20-03-2014, godz. 1800

12

Wojnowice

Antoszczyszyn Małgorzata

25-03-2014, godz. 1800

Gmina Kietrz

XIII Turniej Sportowy
Sołectw
Dobiegł końca XIII Turniej Sportowy
Sołectw Gminy Kietrz. Do tegorocznej
edycji zgłosiło się osiem sołectw: Lubotyń, Nasiedle, Nowa Cerekwia, Pilszcz,
Rogożany, Rozumice, Ściborzyce Wielkie oraz Wojnowice. Przez niemal sześć
tygodni, w każdą niedzielę o godz. 14,
na obiektach sportowych Gminy Kietrz
reprezentacje sołectw rywalizowały miedzy sobą w pięciu dyscyplinach sportowych (tenis stołowy, p. nożna, p. siatkowa, zawody pływackie, strzelanie z broni
pneumatycznej). Za każde zwycięstwo w
turnieju zespół otrzymywał 12 pkt. Za zajęcie drugiego – 10 pkt., trzecie – 9 pkt.,
za kolejne miejsca o 1 pkt. mniej.
Każda z drużyn walczyła o nagrodę
główną jaką był bon o wartości 1000 zł
na zakup sprzętu sportowego (I miejsce), bon wartości 500 zł (II miejsce) oraz
bon opiewający na sumę 300 zł (III miejsce). Nagroda dodatkowa – 100 zł, które
otrzymało każde sołectwo uczestniczące
w minimum 4 konkurencjach. Zmagania
sportowe drużyny reprezentujące sołectwa rozpoczęły się 19 stycznia na Sali
sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolenego w Nasiedlu. Tam właśnie został
rozegrany Turniej Tenisa Stołowego(drużynowy). Sędzią głównym był p. Marian
Węgrzynowicz, który wraz z p. Ireną
Skoczylas czuwał nad właściwym przebiegiem rozgrywek zgodnie z obowią-

zującymi przepisami PZTS. Same zawody
przebiegały bez większych komplikacji
ale rozgrywane pojedynki przysparzały
już wielu emocji szczególnie, że sołectwa
zrobiły wielkie postępy w wyszkoleniu
technicznym i każdy rozgrywany pojedynek stawał na przysłowiowym ostrzu
noża. W pierwszym turnieju zwycięzcą
została reprezentacja Nowej Cerekwii inkasując na swoim koncie 12 pkt. Drugie
miejsce przypadło drużynie z Pilszcza (10
pkt) oraz trzecie dla Nasiedla (9 pkt.).
Kolejną dyscypliną, w której przyszło
się zmierzyć sołectwom była halowa piłka
nożna. Areną zmagań sportowych była
hala sportowa Zespołu Szkół w Kietrzu.
Zawody poprowadził jako sędzia główny
p. Zbigniew Piaskowy. Również te zawody
stały na wysokim sportowym poziomie.
Wyniki rozstrzygające pojedynki padały
w ostatnich sekundach meczu, a o wyniku końcowym w meczach po fazie grupowej decydowały rzuty karne. 12 pkt.
należnych zwycięzcy turnieju, przypisała
sobie drużyna ze Ściborzyc Wielkich. Niespodzianką turnieju okazała się drużyna,
która zajęła drugie miejsce - reprezentacja
Rozumic. Uznały One wyższość Ściborzyc
w meczu finałowym przegrywając 2:0 dopiero w ostatnich sekundach spotkania.
Trzecie miejsce zdobył zespół z Lubotynia
pokonując po dwóch seriach rzutów karnych drużynę z Pilszcza.

Złote Gody
Do Miejskiego Domu Kultury w Kietrzu, na zaproszenie Burmistrza, w dniu
17 stycznia 2014 r. przybyli Jubilaci, którzy
w 2013 r obchodzili 50 rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego. Burmistrz Kietrza
zaprosił Dostojnych Jubilatów, aby w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
odznaczyć ich Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. W 2013 roku „Złote
Gody” świętowali: Filomena i Tadeusz Ambroziak, Stanisława i Stanisław Antczak, Lidia i Tadeusz Bober, Anna i Stanisław Dwojak, Rozalia i Tadeusz Gach, Teresa i Marian
Gotlik, Ewa i Eugeniusz Lechowicz, Zofia i
Zbigniew Mordarski, Maria i Michał Sawicki, Jadwiga i Stanisław Szymczyna, Karolina i Józef Wilk. 50 lat razem we wspólnocie

małżeńskiej to budzi szacunek i uznanie,
nie każdemu dane jest świętować tak
piękny jubileusz. Gratulacje i wyrazy podziwu za wierność wartościom, które stanowią fundament życia rodzinnego, złożył
Dostojnym Jubilatom Burmistrz Jacek Karpina. Uroczystość uświetniły występy grup
wokalnych z Miejskiego Domu Kultury,
Publicznej Szkoły Podstawowej oraz sióstr
Alicji i Izabeli Wołoszyn. Jubilatów, którzy
nie brali udziału w uroczystości, Burmistrz
odznaczył medalami w domach.
Ewa Jureczko

Skatepark w Kietrzu
Projekt pt. „Skating wspólna sprawa” został zatwierdzony przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu
Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
w ramach POWT RCz-RP 2007-2014, w
związku z czym rozpoczęliśmy jego realizację. W chwili obecnej trwają prace
związane z procedurą zamówień publicznych. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego dot. wyłonienia wykonawcy na

zaprojektowanie i wybudowanie obiektu odbędzie się na początku marca. W
ramach realizacji projektu, w pobliżu
kompleksu ORLIK 2012 na ul. Kościuszki
w Kietrzu powstanie skatepark z płytą
jezdną o powierzchni 416 m², na której
zostaną zamontowane cztery elementy
skatingowe. Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Sylwia Maciaszczyk

Projekt „Festiwal szachowy „Klucze do Bramy Morawskiej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy Granice”

Po rozegraniu turnieju piłkarskiego,
przyszedł czas na rywalizację siatkarską.
Sędziami głównymi zawodów byli: p. Artur Rojek oraz p. Grzegorza Bondarewicz.
Zawody zostały rozegrane w tzw. systemie „czeskim”, w którym rozgrywa się
tylko dwa sety (o zwycięstwie decyduje
wyższy stosunek małych pkt.). Decyzja
o przeprowadzeniu zawodów w tym
systemie zapadła większością głosów na
odprawie technicznej, w której uczestniczyli kapitanowie drużyn oraz obecni w
tym dniu sołtysi. Przed przystąpieniem
do rozgrywek atmosfera przedmeczowa
była nacechowana duchem walki. Każdy
z uczestników zdawał sobie sprawę, że
na tym etapie turnieju sołeckiego, każdy
punkt, zajęcie jak najwyższego miejsca
ma ogromne znaczenie. Strat poniesionych w turnieju siatkarskim można już
później nie odrobić.
Zdecydowanym faworytem tego turnieju była drużyna z Pilszcza, która wygrała wszystkie swoje mecze zasłużenie
zdobywając pierwsze miejsce. Na drugim
miejscu uplasował się zespół z Nowej Cerekwi, ulegając zwycięzcy w meczu finałowym w dwóch setach 9:15, 9:15. Trzecie
miejsce przypadło w udziale drużynie
Ściborzyc Wielkich.
Po zmaganiach „halowych” przyszedł
czas na zmianę środowiska – czyli z lądu
przenosimy się do wody - zawody pływackie. Zawody polegały na wyścigu
zespołów sztafetowych. Zgodnie z regulaminem zespoły sztafetowe miały do
przepłynięcia 200 m. dowolnym stylem
pływackim. W skład zespołu sztafetowego reprezentującego sołectwo wchodziło
4 zawodników + 1 rezerwowy. Zwycięska
okazała się sztafeta z Nasiedla, która na
przepłynięcie 200 metrowego odcinka
potrzebowała tylko 2 minut i 28 sek. Kolejne miejsca zajęły: 2. sztafeta z Pilszczaich czas 2.31, 3. zespół ze Ściborzyc Wlk. z
wynikiem 2.36
Ostatnim etapem XIII Turnieju Sołeckiego była rywalizacja sportowa na
strzelnicy sportowej w Nowej Cerekwi.

Turniej strzelecki odbył się pod fachową
opieką licencjonowanego sędziego p.
Henryka Ludwikowskiego oraz p. Henryka Lechowicza. Na zawody stawiło się
tylko pięć sołectw. Wyniki uzyskane w
tym dniu stanowiły o końcowej klasyfikacji całego turnieju. Dotychczasowy lider
(Pilszcz) gromadzący przed turniejem
strzeleckim 40 pkt. czuł się nie zagrożony
(w dotychczasowej rywalizacji sołeckiej
nigdy nie zajmował ostatniego miejsca
w t. strzeleckim). Tuż za ich plecami z dorobkiem 36 pkt., czekająca na potknięcie
lidera, drużyna gospodarzy z N. Cerekwi,
którzy od lat są postrzegani jako faworyci
turnieju strzeleckiego. O jeden pkt. mniej
w klasyfikacji generalnej miało sołectwo
ze Ściborzyc (35 pkt.).
Po przeprowadzeniu turnieju strzeleckiego, który zdecydowanie wygrał faworyt - reprezentacja gospodarzy, doszło do
niecodziennej sytuacji. Dzięki swojemu
zwycięstwu (za wygraną otrzymali 12
pkt.) sołectwo N. Cerekwia wskoczyła na
I miejsce w klasyfikacji generalnej zdobywając 48 pkt., natomiast słabo dysponowany w tym dniu lider z Pilszcza, zajmując miejsce 4 (m.4 -8 pkt) zgromadzili
na swym koncie również 48 pkt., broniąc
I miejsca w końcowej klasyfikacji. Przed
turniejem strzeleckim nikt nie zakładał
takiego scenariusza. W efekcie XIII Turniej
Sportowy Sołectw Gminy Kietrz zakończył się po raz pierwszy w historii dwoma
pierwszymi miejscami w klasyfikacji generalnej.
Wyniki końcowe:
I. PILSZCZ – 48 pkt.
I. NOWA CEREKWIA – 48 pkt.
II. ŚCIBORZYCE WIELKIE – 45 pkt.
III. ROZUMICE – 39 pkt.
IV. WOJNOWICE – 33 pkt.
V. LUBOTYŃ – 23 pkt.
VI. NASIEDLE – 21 pkt.
VII. ROGOŻANY – 12pkt.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy życząc sukcesów w następnej edycji.
Jacek Karpina

Ferie 2014 - przyjemnie
i pożytecznie
Tegoroczna propozycja dla dzieci i
młodzieży, jaką przygotowała na ferie
nasza szkoła była niezwykle różnorodna,
bo pieniędzy na organizację akcji „Biała
Zima” nie brakowało. Pozyskaliśmy środki z Funduszu Antyalkoholowego Gminy
Kietrz, Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie, od Rady Rodziców oraz stowarzyszenia prowadzącego naszą szkołę. Była
uczta dla ciała i dla ducha. Było na wesoło
i poważnie, w miejscu zamieszkania i na
wyjeździe, ale jak zwykle też i pożytecznie… Nasza oferta była skierowana do
dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
Zajęcia były niezwykle różnorodne
począwszy od zajęć o charakterze profilaktycznym poprzez zajęcia sportowe,
plastyczne, kulinarne, czytanie bajek, konkursy, warsztaty, seanse filmowe w kinie
w Głuchołazach, lodowisko, po spotkanie
z Braćmi Benedyktynami z Biskupowa.
Odwiedziliśmy również osoby mieszkające samotnie, by dać wiarę w drugiego

człowieka i dowód, że o nich pamiętamy.
Uczyliśmy dzielenia się dobrem…
Dzięki projektowi profilaktycznemu
pt. „Świetlik” położyliśmy nacisk na zdrowy styl życia jako alternatywę dla zachowań niepożądanych, a zakupione kijki do
nordic-walking i kamizelki odblaskowe
powodowały, że w tak dużej zorganizowanej grupie wyglądaliśmy zjawiskowo.
Posiadany sprzęt i kamizelki umożliwią
kontynuację celów projektu po jego zakończeniu.
Ponadto „Świetlik” doskonale się wpisuje w program ministerialny „Rok Szkoły
w Ruchu”.
Wszystkim naszym dobroczyńcom
z serca dziękujemy i zapewniamy, że
ta „inwestycja” zaowocuje pokoleniem
młodych ludzi wrażliwych na potrzeby
drugiego człowieka, którzy wiedzą jak w
sposób przyjemny i pożyteczny spędzić
wolny czas.
Danuta Rudnicka
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40 lat minęło… cz.2
LKS Technik Głubczyce 1973-2013
Od roku 1974 zawodnicy TKKF „Unia”
systematycznie uczestniczyli w różnego
rodzaju zawodach indywidualnych i zespołowych. Wyniki jakie zdobywali, spopularyzowało dyscyplinę w tym małym
miasteczku. Nastąpił nabór młodzieży
szkolnej do sekcji, wprowadzono nowe
formy i metody szkolenia. Badminton
wyodrębniony został w ognisku TKKF
„Unia” jako samodzielna sekcja sportowa. W listopadzie 1976 r. Elżbieta Utecht
jako pierwsza badmintonistka z Głubczyc
zdobyła pierwsze miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów w
grze pojedynczej kobiet, a Bożena Wojtkowska w tej samej kategorii zajęła miejsce trzecie. W 1977 r. dzięki staraniom: R.
Borka, B. Zdeba, M. Masiuka, Z. Polka. na
mocy porozumienia zarządu i działaczy
sekcja badmintona ogniska TKKF „ Unia”
została przekazana do ZKS „Polonia” działającego przy Z.P.D. „Unia”. Przewodniczącym zarządu sekcji badmintona- został
Marian Masiuk. Zaczęto organizować turnieje międzyszkolne. Początkowy okres

resowanie badmintonem na Opolszczyźnie doprowadziło do powołania w 1977
r. Polskiego Związku Badmintona , a w
1980 r. Opolskiego Okręgowego Związku
Badmintona. W 1980 r. roku zawodniczki
z Głubczyc Ewa Rusznica i Bożena Wojtkowska reprezentowały kraj na Mistrzostwach Europy Seniorów w Groningen
(Holandia). Był to pierwszy start w takiej
imprezie reprezentacji Polski. W roku
1980 została powołana kadra narodowa
seniorów której trzon tworzyli zawodnicy ZKS „Polonia” Głubczyce: Maria Bahryj,
Ewa Rusznica, Bożena Wojtkowska, Stanisław Rosko i Kazimierz Ciurys, a w kadrze
juniorów: Zofia Żółtańska, Bożena Siemieniec, Jerzy Dołhan i Grzegorz Olchowik. 17 października 1980 roku rozpoczął
się nowy etap w historii głubczyckiego
badmintona. Wtedy nastąpiło przeniesienie sekcji badmintona z ZKS „Polonia” do
LKS „Technik” Głubczyce. Klub ten utworzony został 18.04.1973 r. i skupiał głównie młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych.
Działały wtedy trzy sekcje: podnoszenia

charze Europy. Należy także wspomnieć
o: kilkuset medalach Indywidualnych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów, Młodzieżowców, Młodzików, Młodzików Młodszych, medalach Mistrzostw
Europy Seniorów i Juniorów, udziale w
Mistrzostwach Świata, medalach Międzynarodowych Mistrzostw Polski, Anglii,
Francji Hiszpanii, Czech, Irlandii, Akademickich Mistrzostw Świata. Od zawsze

zmiany przynależności sekcji badmintona był bardzo korzystny, szczególnie
pod względem organizacyjnym. Środki
finansowe jakie posiadała sekcja zabezpieczały potrzeby badmintonistów. Turnieje międzyszkolne przeprowadzane
były dwa razy w miesiącu przez okres
całego roku szkolnego. Przez ten okres
szkoleniowcy mogli poddać próbie gry w
badmintona przeszło 200 dzieci w przedziale wiekowym od 10 do 14 lat. Zainte-

ciężarów, piłki siatkowej kobiet i koszykówki mężczyzn. Obecnie LKS Technik
Głubczyce to wyłącznie badminton.
Zawodnicy LKS Technik Głubczyce
przez ponad 40 lat zdobywali tak wiele medali i sukcesów, że nie sposób ich
wszystkich wymienić. Od 1973 r. LKS
Technik Głubczyce zdobył w Drużynowych Mistrzostwach Polski 24 złote
medale, 10 srebrnych, 3 brązowe. Pięciokrotnie uczestniczył w Klubowym Pu-

zawodnicy LKS Technik Głubczyce stanowili trzon reprezentacji narodowej, a
Ryszard Borek, wybitna postać w historii
LKS Technik- był przez wiele lat trenerem
kadry narodowej i olimpijskiej. Od 1992 r.,
czyli od momentu kiedy badminton stał
się dyscypliną olimpijską, LKS Technik ma
swojego reprezentanta na igrzyskach:
l Barcelona 1992 – Katarzyna Krasowska,
Bożena Haracz, Bożena Bąk;
l Atlanta 1996 – Katarzyna Krasowska;
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trener: Ryszard Borek;
Sydney 2000 – Katarzyna Krasowska;
trener: Ryszard Borek;
l Ateny 2004 – Przemysław Wacha; trener: Ryszard Borek;
l Pekin 2008 – Przemysław Wacha;
l Londyn 2012 – Przemysław Wacha.
Obecnie LKS Technik Głubczyce kładzie nacisk na szkolenie dzieci i młodzieży oraz wychowywanie przyszłych mistrzów badmintona. Wprawdzie klub nie
uczestniczy w rozgrywkach ligowych, ale
zawodnicy „Technika” osiągają sukcesy w
turniejach indywidualnych zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Duża w
tym zasługa trenerów: Bożeny Haracz i
Przemysława Krawca. Cieszą niezmiernie
sukcesy najmłodszych zawodników, a do
najnowszych należy zaliczyć złoty medal
Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzików Młodszych oraz brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i
Mistrzostw Polski Młodzików. LKS Technik stara się popularyzować badminton
w społeczeństwie, w związku z tym w
Klubie działa sekcja rekreacyjna badmintona, której zajęcia odbywają się dwa
razy w tygodniu. LKS Technik podobnie
jak wiele klubów sportowych zmaga się
z wieloma problemami. Tym cenniejsze jest wsparcie Urzędu Miasta i Gminy
Głubczyce, dzięki któremu możliwa jest
działalność Klubu. LKS Technik Głubczyce
współpracuje także m.in. ze Starostwem
Powiatowym w Głubczycach, Opolską
Federacją Sportu i z WZLZS Opole.
Pisząc o działalności LKS Technik Głubczyce warto pamiętać o trenerach, działaczach, zawodnikach, którzy przyczynili
się do rozwoju głubczyckiego badmintona. Wybitne postaci zasłużone dla LKS
Technik Głubczyce zostały uhonorowane
odznaczeniami podczas uroczystej gali
jubileuszowej, jaka się odbyła 28.09 2013
r. w Głubczycach w związku z obchodami
40-lecia Klubu.
Analizując historię i sukcesy LKS
Technik Głubczyce można zrozumieć
dlaczego Głubczyce zostały nazwane
stolicą polskiego badmintona oraz dlaczego prawdziwe są słowa Pani Jadwigi
Ślawskiej-Szalewicz (wieloletniej Prezes
Polskiego Związku Badmintona, osoby wybitnie zasłużonej dla polskiego i
światowego badmintona) o tym, że: „ w
Głubczycach nawet powietrze sprzyjało
badmintonowi”.
Andrzej Palka
l

