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We wtorek 27 maja br. o godz. 1700 w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach odbyła się uroczysta gala zakończenia XIV Festiwalu Kultury Powiatowej Baborów 2014, a dedykowana matkom.

Gala zakończenia XIV
Festiwalu Kultury
Powiatowej
SAMORZĄD

Trwający 2,5 godziny barwny program
gali składał się z dwóch części: występu
gwiazd
wieczoru oraz koncertu laureatów.
OŚWIATA
W I części wystąpił 19-letni głubczyczanin – Tomasz Wierzba, który, jako
dobrze zapowiadający się śpiewak, przy
akompaniamencie fortepianowym Pani
Agnieszki Hautz, wykonał utwory klasyczne i arie operowe. Następnie, licznie
zgromadzona publiczność, mogła obejrzeć pasjonujący spektakl wokalno-taneczny „POProstu film” w wykonaniu
artystów Miejskiego Ośrodka Kultury w
Kędzierzynie-Koźlu w reżyserii Michaiła
Zubkowa.
Wystąpili w nim: wokaliści StuKULTURA
dia Piosenki MOK, grupa taneczna SPIN,
Teatr Tańca „RoAvte” oraz Centrum Tańca
FIESTA.
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W tej części programu następnie głos
zabrali organizatorzy przedsięwzięcia:
w imieniu Starosty – Wicestarosta - Pani
Irena Sapa oraz Burmistrz Baborowa –
Pani Elżbieta Kielska. Złożono podziękowania dyrektorom miejskich i gminnych
ośrodków kultury, instruktorom i innym
pracownikom za przeprowadzenie i zorganizowanie gali kultury powiatowej. W
tzw. międzyczasie aktorzy Teatru Tradycja
ZSM – Monika Sabatowicz i Mietek Zając
recytowali wiersze dedykowane matkom.
Następnie w części II koncertu galowego zaprezentowali się laureaci Festiwalu
różnych grup wiekowych wraz z opiekunami. Były podziękowania i symboliczne
upominki, bowiem dyplomy i nagrody
zostały wręczone podczas wcześniejszych konkursów i przeglądów festiwalowych. Na scenie pojawili się zdobywcy I
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INFORMACJE Z GMIN
lub II miejsc w dziedzinie piosenki, tańca
i recytacji oraz grupa przedszkolaków z
Publicznego Przedszkola nr 3 w Głubczycach, reprezentująca przegląd o nazwie
„Świat dziecka”. Prace plastyczne laureatów i innych uczestników można było
obejrzeć w sali wystawowej MOK.
Podsumowania Festiwalu dokonał
Starosta Głubczycki – Pan Józef Kozina
wraz Burmistrz Baborowa – Panią Elżbietą Kielską. Złożyli laureatom, SPORT
wszystkim
uczestnikom i ich opiekunom gratulacje
i podziękowania, życząc dalszych sukcesów i rozwoju artystycznego. Wyrazili
także swoją wdzięczność za sprawną organizację i przebieg tak gali finałowej jak
i całego Festiwalu.
Koncert galowy prowadziły Panie: Maria Farasiewicz – Członek Zarządu Powiatu oraz Lidia Piecha – Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie.
Koncert galowy XIV Festiwalu Kultury
Powiatowej to bogactwo treści, formy i
wysoki poziom artystyczny prezentacji.
Warto przypomnieć, że hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało „Moja
mama jest jak wiosna”.
Redakcja

życzymy wszystkim mieszkańcom
naszego powiatu
spokojnego,
udanego i bezpiecznego
Wicestarosta
wypoczynku letniego
Piotr
Soczyński
oraz
samych
słonecznych dni
Starosta Głubczycki – Józef Kozina
Wicestarosta – Irena Sapa
Burmistrz Głubczyc – Jan Krówka
Burmistrz Kietrza – Józef Matela

Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krzaczkowski
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17 czerwca o godzinie 14:00 odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu Głubczyckiego. Obrady poprowadził Przewodniczący – Pan Stanisław Krzaczkowski. W sesji wzięło udział 15 na 17 radnych.

Zarząd Powiatu
otrzymał absolutorium
Po rozpoczęciu obrad Starosta Głubczycki – Pan Józef Kozina wręczył podziękowania Paniom biorącym udział
w programie „Na szlaku polsko-czeskiej
przygody”, a mianowicie: Pani Krystynie
Buchaniec, Pani Reginie Goniowskiej,
Pani Henryce Kamińskiej oraz Pani Czesławie Antoszczyszyn, wyrażając tym samym wdzięczność za pomoc i udzielone
wsparcie.
Kolejnym etapem sesji było złożenie
kilku sprawozdań:
l Sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji z działalności w 2013r. oraz
informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu, które zostało przedstawione przez podinsp. Jolantę
Chrzanowską.
l Sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony p.poż. oraz
o zagrożeniach pożarowych na terenie
powiatu. Sprawozdanie to przedstawił
mł. bryg. Wojciech Semeniuk – Zastępca
Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Głubczycach.
l Sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie
bezpieczeństwa powiatu, które przedstawiła Joanna Zagwocka – Zastępca
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Głubczycach.
l Sprawozdania Powiatowego Lekarza
Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu, przedstawionego przez lek.wet. Marka Szaciłło-Kosowskiego.
l Sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu
wraz z informacją o stanie mienia powiatu głubczyckiego za 2013 r,, które przedstawiła Skarbnik Powiatu – Anna Kasperek-Pindur.
Po dyskusji radnych nad sprawozdaniami, zostały przyjęte większością głosów uchwałą Nr XLIV/320/2014.
Następnie odbyło się głosowanie w
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu za 2013 rok (uchwała Nr
XLIV/321/2014). Rada Powiatu udzieliła
większością głosów absolutorium Zarządowi. Udzielenie absolutorium to stwierdzenie, że działania finansowe podejmowane przez Zarząd w danym roku były
prawidłowe.
– W roku 2013 planowane dochody
Powiatu Głubczyckiego wyniosły ogółem
58 404 962 zł, a wykonane 57 521 810 zł,
w tym dochody bieżące zrealizowano w
kwocie 53 860 396 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 661 414 zł. Dochody zostały zrealizowane aż w 98,5%. Po stronie
wydatków mieliśmy planowaną kwotę
w wysokości 58 664 731 zł, a wykonane
wydatki w kwocie 56 955 382 zł. Wydatki
bieżące wyniosły 51 524 859 zł, a wydatki
majątkowe 5 430 53. Procentowo wydatki zostały zrealizowane w 97,1%. Budżet
był zrealizowany bardzo dobrze. Zarówno
po stronie dochodów jak i wydatków była
nadwyżka budżetowa w wysokości 556
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428 zł. Zadowalający jest również fakt, że w
trudnym roku 2013 mieliśmy szereg inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych,
na kwotę 4 096 000 zł. Największą inwestycją była termomodernizacja w budynkach
Domu Pomocy Społecznej w Klisisnie wraz
z filiami, w wyniku których zamontowano pompy ciepła, solary i dokonano prac
termomodernizacyjnych w Bliszczycach,
Dzbańcach, Radyni, Boboluszakch. Pragnę
podziękować tym wszystkim, którzy realizowali budżet 2013 roku, a więc: Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu, Pani Skarbnik
Powiatu oraz wszystkim pracownikom,
którzy przyczynili się merytorycznie – podsumował Starosta Głubczycki – Pan Józef
Kozina
Radni Powiatu Głubczyckiego na XLIV
Sesji Rady Powiatu przyjęli również kolejne uchwały:
– uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Głubczycach za 2013 rok,
– uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego
Muzeum Ziemii Głubczyckiej w Głubczycach za 2013 rok,
– uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Głubczyckiego za 2013 rok,
– uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Kwota ta
(do 800 000 PLN) ma być przeznaczona
na modernizację dróg,
– uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyckiego,
– uchwała w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej,
– uchwała w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej Dom Dziecka w Krasnym
Polu wraz z Filią Placówką Interwencyjną
„Gniazdo” w Głubczycach oraz nadania
statutów jednostkom organizacyjnym
powstałym w wyniku przekształcenia,
– uchwała w sprawie w sprawie zmiany
uchwały nr XXVI/216/2013 Rady Powiatu
w Głubczycach w sprawie przystąpienia
do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego „Rozwój miast poprzez
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami
społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
– uchwała w sprawie udzielenia dotacji
celowej Gminie Nysa,
– uchwała w sprawie poparcia działań
mających na celu zahamowanie wpływu
środków finansowych wypracowanych
w regionie do budżetu centralnego oraz
zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
– uchwała w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko- Katolickiej Parafii pw. św.
Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Bo-

guchwałowie na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
– uchwała w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św.
Wawrzyńca w Królowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków,
– uchwała w sprawie udzielenia dotacji
Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. św. Jana
Chrzciciela w Pomorzowicach na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków,
– uchwała w sprawie podziału Powiatu

Głubczyckiego na okręgi wyborcze w
wyborach do rady powiatu. Powiat Głubczycki został podzielony na dwa okręgi:
pierwszy okręg to Gmina Głubczyce – 8
wybieranych radnych, drugi okręg to
Gmina Baborów, Gmina Branice i Gmina
Kietrz – 9 wybieranych radnych,
– uchwała w sprawie udzielenia dotacji
celowej Gminie Głubczyce.
Kolejnymi etapami sesji było omówienie sprawozdania z działalności Zarządu
Powiatu, udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych oraz złożenie
wniosków i oświadczeń, po czym obrady
zostały zakończone.
Redakcja

Czerwiec to czas festynów i pikników rodzinnych organizowanych od lat
w Domach Pomocy Społecznej DPS Klisino. W sobotę 7 czerwca br. taki
właśnie festyn miał miejsce w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”
w Głubczycach przy ul. Dworcowej.

Festyny integracyjne
Pani kierownik Lucyna Majewska wraz z
pracownikami zorganizowali swym mieszkańcom imprezę integracyjną w podwórkowo-ogrodowej części obiektu. Tego
dnia przybyli do nich bliscy, krewni i znajomi. Wśród zaproszonych gości były Panie: Maria Farasiewicz – Członek Zarządu
Powiatu oraz Halina Kleniewska – Inspektor Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa
Powiatowego.
Po raz kolejny P. Maria Farasiewicz
przygotowała barwną oprawę artystyczną festynu, a mianowicie bogaty program kabaretowo-muzyczny teatru TRADYCJA Zespołu Szkół Mechanicznych w
Głubczycach. Ponadto wespół z bratem
Wiesławem przywołała wiele ciekawych
przebojów. Były też piosenki kresowe i
biesiadne do których uczestnicy pikniku
chętnie się włączyli. Nie mogło też zabraknąć wspólnej zabawy. W radosnym
i miłym nastroju upłynął czas sędziwym
mieszkańcom i ich gościom.
Festynowi towarzyszyła piękna i słoneczna pogoda. Warto również poinformować, że podobne pikniki tego dnia
odbyły się w domach pomocy społecznej
w Branicach, Kietrzu i Klisinie, gdzie gościli Starosta Głubczycki – Pan Józef Kozina, Wicestarosta – Pani Irena Sapa oraz
Dyrektor DPS Klisino – Pani Małgorzata
Krywko-Trznadel.

Z kolei w sobotę 14 czerwca podobna
impreza odbyła się w filialnym DPS-ie w
Radyni. Nawet płatająca figle pogoda nie
pokrzyżowała piknikowych planów dorocznej imprezy, będącej ważnym wydarzeniem w życiu mieszkańców, którzy z entuzjazmem i radością czekają na ten dzień.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.
Starosta Głubczycki – Pan Józef Kozina,
Wicestarosta – Pani Irena Sapa, Członek
Zarządu Powiatu – Pani Maria Farasiewicz, która, już tradycyjnie, zaprezentowała barwny recital, a towarzyszący
jej aktorzy teatru TRADYCJA – Monika
Sabatowicz i Mietek Zając dostarczyli zebranym kilku porcji dobrego humoru.
Plenerową imprezę w Radyni uatrakcyjnił
także występ zespołu romskiego z Głubczyc pod kierownictwem Pani Bronisławy
Mirgi. Nie mogło też zabraknąć prezentacji grupy wokalnej PULS, którą tworzą
mieszkanki DPS-u pod kierownictwem
instruktora – Pani Agaty Mróz. Po występach artystycznych do wspólnej zabawy
włączyli się uczestnicy pikniku, a tym
przygrywał zespół muzyczny…
Tego samego dnia festyny rodzinne
miały miejsce także w DPS Boboluszki
oraz prywatnym Domu Pomocy Społecznej „Spokojna przystań” w Chomiąży. Takie spotkania to swoista lekcja integracji,
zrozumienia i życzliwości ludzkiej.
Redakcja

Wywiad

Wywiad z Burmistrzem
Głubczyc – Janem Krówką
Rzecz Powiatowa – Panie Burmistrzu jak przedstawia się
budżet Gminy Głubczyce w roku 2014?
Jan Krówka – Budżet roku 2014 Gminy Głubczyce zaplanowany został na kwotę 60 236 844 zł. Drugi rok z
rzędu Gmina Głubczyce nie planuje zaciągania kredytów na realizację zadań budżetowych. Największa pozycję w wydatkach w tym budżecie zajmują wydatki na
oświatę i wychowanie w kwocie 23 523 109 zł, z czego
dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia planowane są w kwocie 3
507 449 zł. Następną pozycją jest pomoc społeczna, na
której wydatki Gmina Głubczyce zaplanowała kwotę 12
581 916 zł. Na zadania realizowane przez administrację
publiczną Gmina wyda 5 168 405 zł. Na gospodarkę komunalną 4 848 276 zł, z czego 2 858 500 zł na gospodarkę odpadami.
Na gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi potrzeba 3 488 300 zł. Na kulturę planowane są wydatki
w kwocie 2 144 510 zł, z czego 948 092 zł. wydatków
bieżących na utrzymanie Domu Kultury i Ratusza Miejskiego i 365 400 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Biblioteki. Na utrzymanie i remonty dróg
publicznych gminnych planujemy wydać kwotę 1 037
561 zł. Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu w gminie zaplanowano kwotę 1 265 095 zł., w tym dotacje na
kluby sportowe w kwocie 594 000 zł. Tak się prezentują
najważniejsze wydatki bieżące Gminy Głubczyce.
Po ostatnich zmianach najważniejsze planowane wydatki inwestycyjne budżetu 2014 roku to kwota 2 010
000 zł na przebudowy dróg oraz 360 000 zł na przebudowy świetlic wiejskich.
Rz. – Jakie najważniejsze inwestycje są obecnie realizowane w gminie bądź też będą wkrótce realizowane?

J.K. – Zakończona jest już przebudowa świetlicy w Bernacicach Górnych, w trakcie realizacji jest przebudowa
świetlicy w Krzyżowicach. Obie inwestycje są na podobną kwotę po około 180 tys.zł z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie po 100
tys.zł każda. Przekazaliśmy plac budowy pod przebudowę ulic Kolejowej i Krnowskiej. Jest to największa inwestycja realizowana w roku 2014 w Gminie Głubczyce
w pięćdziesięciu procentach finansowana z rządowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Otrzymaliśmy
też dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów na
przebudowę drogi Rożnów– Bogdanowice. Rada Miejska zdecydowała też by wykonać przebudowę ulicy
Bukowej, na której realizację mieszkańcy czekają od kilku lat. Łączne wydatki majątkowe na inwestycje drogowe sięgają 2 010 000 zł.
Rz. – Czy mógłby Pan powiedzieć jakie wydarzenia kulturalne odbędą się w Gminie Głubczyce w najbliższym
czasie?
J.K. – Najbliższy czas wakacyjny obfitować będzie w
Głubczycach w wiele wydarzeń i imprez. W pierwszą
niedzielę wakacji zapraszamy do ośrodka w Pietrowicach na imprezę, którą nazwaliśmy dniem dziecka na
ORW Pietrowice, bo jest dedykowana przede wszystkim
rodzinom z dziećmi. Wstęp na ośrodek i atrakcje zaplanowane na ten dzień są bezpłatne. Chcemy przypomnieć mieszkańcom Gminy i okolic, że mamy naprawdę
piękne miejsce, gdzie można tanio wypocząć. Chcemy
też zaprezentować zmiany jakie tam zaszły w ostatnich
latach. W drugi weekend lipca Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza na Dni Głubczyc na stadion sportowy w Głubczycach. Impreza będzie dwudniowa. W sobotę do późnych godzin nocnych będzie można pobawić się przy

Podział Gminy Głubczyce na
stałe obwody głosowania
Informujemy o zmianie numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. Nowy podział będzie
obowiązywał w tegorocznych wyborach samorządowych jak również w kolejnych latach
Nr obwodu/Siedziba Obwodowej Kom.Wyb./Granice
obwodu
1. Gimnazjum Nr 1, ul. Kochanowskiego 31, Głubczyce – część miasta Głubczyce z ulicami: Asnyka, Bończyka, Broniewskiego, Chopina, Kasprowicza, Konopnickiej,
Kwiatowa, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Norwida, Oś.
Tuwima, Powstańców, Reymonta, Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego, Wyspiań skiego, Żeromskiego.
2. Świetlica ZOKiS, ul. Olimpijska 1, Głubczyce – część
miasta Głubczyce z ulicami: Akacjowa, Andersa, Bukowa,
Brzozowa, Chrobrego, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa,
Oś. Konstytucji 3 Maja, Krakowska, al. Lipowa, Olimpijska, pl. Sportowy, Wiązowa, Wiśniowa, Wrocławska.
3. Zespół Szkół CKR ul. Niepodległości 2, Głubczyce
– część miasta Głubczyce z ulicami: pl. Jana Pawła II, Fabryczna, Niepodległości, Parkowa, Lwowska, Kochanowskiego, pl. Zwycięstwa.
4. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dworcowa 2, Głubczyce – część miasta Głubczyce z ulicami: pl. Armii Krajowej,
I Armii Wojska Polskiego, Browarna, Garbarska, Kolejowa, Krnowska, Moniuszki, Opawska, Oświęcimska, Plater,
Plebiscytowa, Pocztowa, Przyrowie, Wodna, Rożnowska,
Rynek, Sosnowiecka, pl. Szkolny, Torowa, pl. Wiosenny.

5. Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 24, Głubczyce – część miasta Głubczyce z ulicami: Dzierżonia,
Gdańska, Grunwaldzka, Polna, Królowej Jadwigi, Park
Młodzieżowy, pl. 1 Maja, Sobieskiego, Zielona.
6. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kochanowskiego 2,
Głubczyce – część miasta Głubczyce z ulicami: Koszarowa, Kościuszki, Kręta, Marka, Piastowska, Sienkiewicza,
Wałowa, Warszawska, Zacisze.
7. Internat SOSzW, ul. Raciborska 19, Głubczyce –

WYBORCO – SPRAWDŹ
GDZIE GŁOSUJESZ!!!
zmiana numerów, granic i siedzib
Obwodowych Komisji Wyborczych
część miasta Głubczyce z ulicami: Głowackiego, Karpacka, Kołłątaja, Krasińskiego, Miarki, Morawska, Ogrodowa, Raciborska, Stroma, Sudecka, pl. Zgody.
8. Ratusz, Rynek 1, Głubczyce – część miasta Głubczyce z ulicami: pl. bpa Adamiuka, Bałuckiego, Bytomska,
Chorzowska, Gliwicka, Jana Pawła II, pl.Józefa, Klasztorna, Kopernika, Kozielska, pl. Kościelny, Łąkowa, Nowy
Świat, Pszczelna, Ratuszowa, Rybnicka, Staszica, pl. Sta-

gwiazdach przeżywającego drugą młodość disco polo,
w niedzielę przeżywać będziemy istny festiwal dobrych
zespołów „kowerowych”, grających muzykę lubianych
i popularnych wykonawców, a gwiazdą wieczoru ma
być „Mezo”. Polecam czytanie afiszy, by dowiedzieć się
szczegółów. Oczywiście latem będzie czynny basen w
Głubczycach oraz Ośrodek Rekreacyjno– Wypoczynkowy w Pietrowicach. Dzieci zaprosimy na imprezy lata
w mieście. Harcerze wsparci dotacją z Gminy zaproszą
dzieci i młodzież do swojej obozowej i nieobozowej akcji letniej. 31 sierpnia zaprosimy mieszkańców do Mokrego na dożynki gminne, 14 września do Bogdanowic
na piąty Dzień Kultury Kresowej. Dzień Kultury Kresowej
rozpocznie cykl imprez tradycyjnych Dni Kultury Głubczyckiej organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury
w Głubczycach. Jedną z atrakcji będzie piąty Jarmark
Anielski przy naszym ratuszu w pierwszą niedzielę października.
Rz. – Dziękuję za rozmowę.
wowy, Stelmacha, Wiejska, Zakonna, Żorska, Żytnia.
9. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dworcowa 2, Głubczyce – część miasta Głubczyce z ulicami: Dworcowa, al.
Śląska.
10. Szkoła Podstawowa, Gołuszowice 34 – sołectwa:
Gadzowice, Gołuszowice.
11. Szkoła Podstawowa, Grobniki ul. św. Jana 13 – sołectwa: Debrzyca, Grobniki, Widok.
12. Szkoła Podstawowa, Bogdanowice ul. Konopnickiej 15 – sołectwa: Bernacice, Bernacice Górne, Bogdanowice z przysiółkiem Bogdanowice – Kolonia, Nowy
Rożnów, Nowa Wieś Głubczycka.
13. Środowiskowy Dom Samopomocy, Nowe Gołuszowice 18 – sołectwa: Krzyżowice, Nowe Gołuszowice,
Zopowy, Zopowy Os.
14. Zespół Szkół, Pietrowice 9 – sołectwa: Braciszów,
Chomiąża, Mokre–Kolonia, Pietrowice.
15. Świetlica Wiejska, Zubrzyce, ul. Długa 32 – sołectwa: Chróstno, Ciermięcice, Zubrzyce.
16. Świetlica Wiejska, Równe 120 – sołectwa: Dobieszów, Krasne Pole, Lenarcice z przysiółkiem Podlesie,
Mokre, Opawica, Pielgrzymów, Radynia, Równe.
17. Świetlica Wiejska, Pomorzowice 1 – sołectwa:
Kwiatoniów, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Sławoszów z
przysiółkiem Dobrogostów, Stara Wieś, Ściborzyce Małe
z osadą Żabczyce, Tarnkowa.
18. Szkoła Podstawowa, Klisino 68 – sołectwa: Kietlice,
Klisino z przysiółkiem Klisinko, Królowe.
19. Świetlica Wiejska, Głubczyce–Sady 1 – sołectwa:
Głubczyce–Sady, Lwowiany z przysiółkiem Głubczyce–
Las Marysieńka, Zawiszyce z przysiółkiem Studzienica.
20. Zespół Szkół, ul. Szkolna 5, Lisięcice – sołectwa:
Biernatów z przysiółkiem Biernatówek, Lisięcice, Nowe
Sady,
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Laureaci XIV Festiwalu Kultury
Powiatowej Baborów 2014
W tym roku Gmina Baborów była
głównym organizatorem Festiwalu Kultury Powiatowej, który trwał od 25 kwietnia
do 27 maja 2014r. Konkursy i przeglądy
odbywały się w poszczególnych Gminach
Powiatu Głubczyckiego, Baborów gościł
uczestników konkursu recytatorskiego
i plastycznego, Głubczyce udostępniły
swoją scenę dla konkursu tanecznego i
teatralnego, w Kietrzu zmagali się pasjonaci piosenki, Branice otworzyły swoje
gościnne mury dla przedszkolaków. Oto
wyniki zmagań festiwalowych. Oczywiście mamy baborowskich laureatów, z
czego bardzo się cieszymy i życzymy dalszych sukcesów.
Konkurs Recytatorski
Kategoria klasy I–III szkoły podstawowej
I miejsce: Julia Żełudkowska – Zespół
Szkół w Lisięcicach – Opiekun: Urszula
Wojciechowska
II miejsce: Martyna Szkleniarz – Zespół
Szkół w Lisięcicach – Opiekun: Urszula
Wojciechowska
III miejsce: Grzegorz Dyląg –Szkoła Podstawowa Włodzienin – Opiekun: Krystyna
Walaszczyk
Wyróżnienie: Karolina Bąk – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Kietrzu – Opiekun:
Jolanta Wojnarska
Kat. klasy IV–VI szkoły podstawowej
I miejsce –Wiktoria Klimowska – SP w Pilszczu – Opiekun: Wioletta Wilczyńska
II miejsce – Żaneta Bywalska – Zespół
Szkolno–Przedszkolny w Kietrzu – Opiekun: Dorota Wacławczyk
III miejsce – Jakub Witwicki – SP w Pilszczu – Opiekun: Wioletta Wilczyńska
Kategoria klas szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych
I miejsce – Natalia Hipnarowicz– Publiczne Gimnazjum w Baborowie – Opiekun:
Iwona Nowak
II miejsce – Wiktoria Dziki – Publiczne
Gimnazjum w Baborowie – Opiekun: Barbara Piotrowska

III miejsce – Natalia Kozłowska – Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach – Opiekun:
Anna Mazur
Wyróżnienie – Jolanta Piątkowska – Gimnazjum Nr 1 w Głubczycach – Opiekun:
Anna Mazur
Wyróżnienie – Angelika Szklarska – Gimnazjum w Branicach – Opiekun: Elżbieta
Mańkiewicz
Konkurs Tańca
Kategoria dziecięca
I miejsce – Czad Dance I z Gminnego
Ośrodka Kultury w Baborowie – Opiekun:
Grzegorz Sumik
II miejsce – Mini Impuls z Branic – Opiekunki: Jana Dragounova, Kinga Węgrzyn
III miejsce – Hawajki z Głubczyc – Opiekun :Mirosława Masiak
Wyróżnienie –Radosne Promyki z Nasiedla – Opiekun: Justyna Suchecka
Kategoria młodzieżowa
I miejsce– Kaktus z Głubczyc – Opiekun :
Joanna Cieślik
II miejsce – Czad Dance II z Gminnego
Ośrodka Kultury w Baborowie – Opiekun:
Grzegorz Sumik
Konkurs Plastyczny
Kat. klasy I – III szkół podstawowych
I miejsce – Anna Żłobicka – Zespół Szkół
w Pietrowicach GŁ. – Opiekun: Ewa Jano
II miejsc – Paulina Węgrzyn – Zespół
Szkolno – Przedszkolny w Baborowie –
Opiekun: Bożena Witkoś
III miejsce – Alena Surma – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie – Opiekun: Bożena Dolipska
Wyróżnienie – Nikodem Węgrzyn – Zespół Szkół w Pietrowicach GŁ. – Opiekun:
Ewa Jano
Kat. klasy IV–VI szkół podstawowych
I miejsce – Krzysztof Żerebecki –Zespół
Szkolno – Przedszkolny w Kietrzu – Opiekun: Edyta Szczerba-Goździk
II miejsce – Artur Rzeźnik –Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baborowie – Opie-

Starosta Głubczycki
o dofinansowaniu
przyznanym Szpitalowi
Rzecz Powiatowa – Panie Starosto,
SPZOZ w Głubczycach otrzymał dofinansowanie w ramach funduszu norweskiego, co
to oznacza?
Józef Kozina – Projekt Szpitala pn..
„Podniesienie efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Zespołu
Opieki w Głubczycach” uzyskał wsparcie
od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Departamentu Ochrony klimatu w wysokości do
1 523 788 PLN. Dofinansowanie to zostało przyznane w ramach Programu PL04
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

4 Rzecz Powiatowa

Jest to kolejny etap prac termomodernizacyjnych jakie będą podejmowane
w SPZOZ w Głubczycach. Prace te będą
obejmowały:
l Modernizację systemu klimatyzacji w
budynku,
l Montaż systemu zarządzania energią w
budynku,
l Wymianę
oświetlenia na energooszczędne,
l Modernizację
instalacji centralnego
ogrzewania,
l Instalację 1 pompy ciepła o mocy
150kW,
l Instalację ogniw fotowoltaicznych w
ilości 285 szt.

kun: Elżbieta Olejnik
III miejsce Zuzanna Dosiak – Zespół Szkół
w Bogdanowiczach – Opiekun – Ewa Maleńczyk
Wyróżnienie – Natalia Sienkiewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny Kietrzu –
Opiekun: Edyta Szczerba– Goździk
Kategoria klas szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych
I miejsce– Ewa Chruściel – Zespół Szkół w
Kietrzu – Opiekun: Edyta Szczerba– Goździk
II miejsce – Karolina Skibińska – Zespół
Szkół w Kietrzu – Opiekun: Edyta Szczerba– Goździk
III Konrad Zdaniak – Zespół Szkół w Kietrzu – Opiekun :Edyta Szczerba– Goździk
Wyróżnienie– Paulina Rzeźnik – Zespół
Szkolno – Przedszkolny w Baborowie –
Opiekun: Elżbieta Olejnik
Konkurs Piosenki
Kategoria klasy I – III –szkół podstawowych – Soliści
I miejsce – Dorota Gronowicz –Zespół
Szkolno–Przedszkolny w Kietrzu – Opiekun: Jolanta Wojnarska
II miejsce – Julia Żełudkowska – Zespół
Szkół w Lisięcicach – Opiekun: Urszula
Wojciechowska
III miejsce – Martyna Szkleniarz – Zespół
Szkół w Lisięcicach – Opiekun: Urszula
Wojciechowska
Wyróżnienie – Milena Ciura – Publiczna
Szkoła Podstawowa w Pilszczu – Opiekun: Piotr Wiecha
Zespoły Wokalne
I miejsce – Słoneczka –Zespół Szkół w
Lisięcice – Opiekun: Urszula Wojciechowska
II miejsce –Nambik – Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Kietrzu – Opiekun: Jolanta Wojnarska
Klasy IV–VI szkół podstawowych – Soliści
I miejsce –Dominika Sozańska – Szkoła
Podstawowa Włodzienin, Opiekun: Krystyna, Walaszczyk
II miejsce– Karolina Kuś – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Nowej Cerekwi –
Opiekun: Barbara Maczuga
III miejsce – Julia Wrona – Szkoła Podstawowa Włodzienin – Opiekun: Bogusława
Dyląg
Wyróżnienie – Zuzanna Wieczosek –
Szkoła Podstawowa Włodzienin – Opiekun: Krystyna Walaszczyk
Zespoły Wokalne
I miejsce– 3+1 – Szkoła Podstawowa Włodzienin – Opiekun: Krystyna Walaszczyk
II miejsce –Swing Junior –Dom Kultury w
Kietrzu – Opiekun: Ewa Maleńczyk

III miejsce – Młode Talenty Plus – Szkoła
Podstawowa Włodzienin – Opiekun: Krystyna Walaszczyk
Kategoria klas szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych – Soliści
I miejsce –Martyna Nowak – LO Głubczyce – Opiekun: Sylwia Brzozowska
II miejsce– Dominik Wąsik –Zespół Szkół
Branice – Opiekun: Jadwiga Misiurka
III miejsce – Karolina Suchanek – Gminny
Ośrodek Kultury w Baborowie – Opiekun:
Marek Czechowicz
Wyróżnienie – Kamila Klein –Gimnazjum
nr 1. w Głubczycach
Zespoły Wokalne
I miejsce– Szag – Zespół Szkół w Branicach – Opiekun: Jadwiga Misiurka
II miejsce –Swing Junior – Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu – Opiekun:
Ewa Maleńczyk
Piosenka Obcojęzyczna
I miejsce – Kamila Dereń – LO Głubczyce
– Opiekun: Jadwiga Misiurka
II miejsce – Karolina Suchanek – Gminny
Ośrodek Kultury w Baborowie – Opiekun:
Marek Czechowicz
III miejsce – Szymon Misiurka – Zespól
Szkół w Branicach – Opiekun: Jadwiga
Misiurka
Przegląd Przedszkoli
1.Przedszkole Nr 1 z Głubczyc – Opiekun:
Marzena Gisal
2.Przedszkole Nr 2 z Głubczyc – Opiekun:
Pani Szafrańska
3.Przedszkole Nr 3 z Głubczyc – Opiekun:
Anna Serwatnicka
4.Przedszkole z Baborowa – Opiekun:
Edyta Jonek, Regina Tybinka
5.Przedszkole z Branic – Opiekun: Pani
Jamrozik
6.Przedszkole z Lewic – Opiekun: Pani Pytel
7.Przedszkole z miejscowości Dzbańce –
Opiekun: Dorota Nosal
8.Przedszkole z Wysokiej – Opiekun :Pani
Piluła9. Przedszkole z Bliszczyc – Opiekun: Pani Mikołajczyk
10. Przedszkole z Uciechowic – Opiekun:
Iwona Pączko
11.Przedszkole z Włodzienina – Opiekun:Pani Sozańska
Przegląd teatralny
1.Zespół Szkolno–Przedszkolny z Baborowa, grupa teatralna – Opiekun: Iwona
Nowak, Barbara Piotrowska
2.Zespół Szkół w Pietrowicach Głubczyckich, grupa teatralna – Opiekun: Wiesław
Janicki
opracowała Lidia Piecha
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Kalendarium artystyczne Deutsch – Wagen –

TRADYCJI

Tour w ZSO

Działalność i osiągnięcia teatru Tradycja ZSM w roku szkolnym 2013/2014:
l przygotowanie programu kabaretowo–muzycznego na Gminne Dożynki w
Równem i Nowej Cerekwii (01.09.2013)
oraz Powiatowe Dożynki w Księżym Polu
(08.09.2013)
l oprawa artystyczna uroczystej Mszy
Św. z okazji 25–lecia ślubów zakonnych
O.Mieczysława – dyrektora F.O.P.Dz.
– w kościele O.O.Franciszkanów –
01.09.2013r.
l montaż poetycko–muzyczny „Rocznica Września” podczas inauguracji nowego roku szkolnego 2013/2014 w ZSM
l „Na kresową nutę i nie tylko” – program artystyczny uroczystych obchodów
IV Dnia Kresowego w Bogdanowicach –
15.09.2013 r.
l uczestnictwo w Jarmarku Anielskim
przy Ratuszu Miejskim – 06.10.2013 r.:
– udział w czesko–polskim spektaklu historycznym „Zaślubiny Mieszka i Dobrawki”
– Biesiada weselna współcześnie – program kabaretowo–muzyczny
l oprawa
słowno–muzyczna spotkania kresowego w auli ZSCKR z udziałem
ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego –
12.10.2013 r.
l „Tobie, Janie Pawle, śpiewam pieśń” –
koncert papieski w kościele parafialnym
w Równem – 13.10.2013 r.
l uczestnictwo w warsztatach teatralnych czesko–polskich w MOK – 19–
20.10.2013 r.
l program papieski w ZS w Pietrowicach
w ramach Głubczyckich Dni Kultury –
22.10.2013 r.
l organizacja i uczestnictwo w wieczorze poezji śpiewanej „Na skrzydłach
wiatru” w MOK (Klub „Na skrzyżowaniu”)
w ramach Głubczyckich Dni Kultury –
25.10.2013 r.
l koncert papieski w Kościele O.O.Franciszkanów („Tobie, Janie Pawle, śpiewam
pieśń”) w ramach Głubczyckich Dni Kultury – 27.10.2013 r.
l organizacja i występ w programie integracyjnym BEZ BARIER w MOK – X jubileuszowa edycja – 4–5.11.2013 r. (Głubczyckie Dni Kultury)
l uczestnictwo
w czesko–polskich
warsztatach gospel w MOK i występ
z Mieczysławem Szcześniakiem w ramach Gali Festynu Górnośląskiego (22–
24.11.2013 r.)
l udział w Powiatowym Konkursie recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie” (SOSzW–
27.11.2013 r.)
– I m. dla Bartłomieja Barana
– II m. dla Natalii Chaszczewskiej
– III m. dla Mateusza Kościelnego
l oprawa artystyczna jubileuszu 45–lecia Klubu HDK w Głubczycach – MOK –
28.11.2013 r.
l wycieczka do Cieszyna i okolic Zaolzia
(5–8.12.2013 r.); nawiązanie współpracy z
Teatrem CST
l przygotowanie
koncertu Bożonarodzeniowego i występ w żywej szopce
ZSCKR – 19.12.2013 r.
l współpraca z Opolskim Studio Nagrań
npRecords – nagranie płyty z Iwoną Hali-

12. maja 2014 gościliśmy u nas w szkole lektorkę języka niemieckiego z Instytutu Goethego we Wrocławiu Panią Małgorzatę Urlich- Kornacką. Wizyta ta odbyła
się w ramach ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego
„Deutsch-Wagen-Tour”,
którego celem jest promowanie w nietuzinkowy sposób nauki języka i kultury
Niemiec, zwiększenie motywacji uczniów
do nauki języków obcych oraz zainspirowanie nauczycieli do zastosowania nowoczesnych metod nauczania. Uczniowie
mieli okazję sprawdzenia swych umiejętności w różnych obszarach. Na początku
uczennice klasy Ic przygotowały prezen-

kowską – luty’ 2014
l przygotowanie, organizacja i oprawa
artystyczna koncertu charytatywnego z
okazji 1–go Dnia Wiosny „ Otwarte serca
”– MOK w Głubczycach – 21.03.2014r.
l przygotowanie programu artystycznego „Na kresową nutę” na II spotkanie
z cyklu ECHA KRESÓW w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Ratuszu –
25.03.2014r.
l przeprowadzenie warsztatów teatralnych w Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej I–III w Klisinie – 17.04.2014 r.
l koncert papieski ku czci Św. Jana Pawła II w kościele w Klisinie – 27.04.2014 r.
l przygotowanie
uroczystej akademii
ku czci Św. Jana Pawła II z programem
papieskim „ Santo Subito ” – 30.04.2014
r. – ZSM
l udział w VI Wojewódzkim Przeglądzie
Poezji i Pieśni Św. Jana Pawła II – maj’2014:
– I miejsce dla Moniki Sabatowicz w kategorii recytacja
– II miejsce dla Bartłomieja Barana w kat.
recytacja
– III miejsce dla Agnieszki Kłak w kat. recytacja
– II miejsce dla Iwony Halikowskiej w kat.
poezja śpiewana
l oprawa artystyczna tzw. dnia otwartego
szkoły dla gimnazjalistów – 19.05.2014 r.
l udział w warsztatach wokalnych w
Krnovie – kwiecień’2014
l uczestnictwo
Halikowskiej Iwony
w Czesko–Polskim Festiwalu Piosenki;
oprawa kabaretowa tego festiwalu –
10.05.2014 r. Głubczyce
l występ podczas uroczystej gali zakończenia XIV Festiwalu Kultury Powiatowej
– Baborów’2014 – 27.05.2014 r. – MOK
Głubczyce
l I miejsce dla Iwony Halikowskiej w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki „ Mikrofon
i Ty ” w Opolu – 27.05.2014 r.
l przygotowanie programu satyryczno
– muzycznego na festyny integracyjne w
Domach Pomocy Społecznej (Głubczyce,
Radynia, Chomiąża) – 07.06 i 14.06.2014 r.
l oprawa kabaretowo–muzyczna „Pikniku rodzinnego” w Stowarzyszeniowej
Szkole Podstawowej klas 1–3 w Klisinie –
15.06.2014 r.
l i inne.
Wysoki poziom przedsięwzięć, aktywna i owocna działalność artystyczna
teatru TRADYCJA ZSM odbijają się szerokim echem (audycje radiowe, programy i
news w TV Głubczyce, liczne artykuły prasowe), co sprzyja promocji szkoły i podnosi jej wizerunek w środowisku.
Rok 2014 jest rokiem jubileuszowym
dla TRADYCJI bowiem obchodzi 20–lecie
swego istnienia.
instruktor teatru TRADYCJA ZSM
Maria Farasiewicz

tację i wiersz o Święcie Majowym, następnie wspólnym tańcem rozpoczęła się
część warsztatowa, a w niej m.in. zabawa
z chustą i muzyczne domino. Na koniec
(w rytmie rapu) uczniowie, przebrani w
kolorowe stroje zaprezentowali w grupach krótkie utwory muzyczne. Oczywiście były również nagrody dla wszystkich
uczestników. Dziękuję serdecznie zarówno lektorce jak i uczniom za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach. Uśmiechy na waszych twarzach to najlepszy
dowód na to, że świetnie się bawiliście.
Nauczycielka języka niemieckiego
Marzena Balcer

„Szczęśliwej drogi...”
W piątek 13 czerwca br. o godz. 12:00
w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyła się uroczysta akademia
pożegnania klas trzecich zasadniczej
szkoły zawodowej kończącej edukację, a
przygotowana przez samorząd szkolny
pod kierunkiem Elżbiety Śmidody.
Wśród zaproszonych gości był m.in.
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych – Józef
Kamiński, który podzielił się swymi refleksjami na temat kształcenia zawodowego,
tak potrzebnego w dzisiejszych czasach.
Ponadto wręczył w imieniu cechu nagrody książkowe absolwentom szczególnie
zaangażowanym w pracę na zajęciach
praktycznych.
W uroczystości wzięły udział dwie klasy trzecie wielozawodowe oraz ich młodsi
koledzy. A świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej swym wychowankom wręczyli nauczyciele: Krzysztof
Pieczyrak i Marcin Hryckiewicz. Były też podziękowania, nagrody i symboliczne statu-

etki za pracę społeczną w szkolnym teatrze
TRADYCJA oraz osiągnięcia sportowe.
Dyrektor „Mechanika” – Jan Łata –
składając absolwentom ZSZ gratulacje,
nie omieszkał zachęcić ich do dalszego
kształcenia, jak i życzył im sukcesów na
egzaminach czeladniczych i zawodowych, które wkrótce nastąpią.
Elementem końcowym akademii był
krótki program muzyczny „Szczęśliwej
drogi już czas” wykonany przez uczniów
klasy pierwszej mundurowej.
Maria Farasiewicz

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

Rzecz Powiatowa 5

Starostwo Powiatowe

Światowy dzień języka
rosyjskiego w Opolu

We wtorek 27 maja br. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w
Opolu odbył się IX Festiwal Polskiej Piosenki o nazwie „ Mikrofon i Ty ”.
Miał on zasięg wojewódzki.

I miejsce dla Iwony
Halikowskiej

W festiwalu tym udział wzięła uczennica Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach - Iwona Halikowska, zdobywając
I miejsce i nagrodę specjalną w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych. Zaśpiewała
piosenkę „Kocham cię życie” z repertuaru
Edyty Geppert.
Iwona Halikowska jest mieszkanką
Klisina i uczennicą kl. III technikum ekonomicznego ZSM, a swe wokalne pasje
rozwija pod kierownictwem p. Marii Farasiewicz. Ma na swym koncie także kilka
znaczących osiągnięć w dziedzinie poezji
śpiewanej.

Gratulujemy laureatce i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

W ramach XII Opolskiego Festiwalu Nauki, 2 czerwca br., młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach miała możliwość uczestnictwa
w warsztatach naukowych organizowanych przez Wydział Przyrodniczo
-Techniczny i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W
wyjeździe uczestniczyły klasa Ic i Id wraz z wychowawcami mgr Julitą Stebnicką i mgr Katarzyną Jasińską- Kaliwoda oraz opiekunem mgr Beatą Seń.

12 czerwca uczniowie ZSM Głubczyce
pod opieką nauczycielki języki rosyjskiego Krystyny Koziary i uczniowie ZSCKR
wraz z nauczycielką Renatą Korus brali
udział w Światowym Dniu Języka Rosyjskiego organizowanym przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego i Koło Naukowe Kultury
Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego przy
współpracy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód i Rosyjskim Centrum
Kultury i Nauki Legnica-Opole. A byli to
uczniowie klasy I a , II a III a– technikum
ekonomicznego, uczący się właśnie tego
języka. Młodzież miała okazję wysłuchać
referatu przygotowanego przez prof.
Wojciecha Chlebdę a odczytanego przez
dr Irenę Danecką, w którym przywołana
została postać wielkiego poety rosyjskiego Aleksandra Puszkina, wielokrotnie
podkreślono rolę puszkinowskiej poezji
w kształtowaniu współczesnego języka
rosyjskiego, pokazano potęgę i ponadczasowość poezji Puszkina, nie bez powodu
dzień urodzin tego poety stał się światowym dniem języka rosyjskiego. Uwagę
młodzieży przykuł także wykład dr Jadwigi Tarsy o rosyjskich demotywatorach.
Nie zabrakło również części artystycznej , w której i my ZSM mieliśmy swój
wkład. Wystąpiła bowiem uczennica III
kl Iwona Halikowska ze stosownym na

Dotacje dla kościołów
Rada Powiatu w Głubczycach na
ostatniej sesji uchwaliła przyznanie dotacji trzem parafiom rzymskokatolickim.
Wsparcie ma być przeznaczone na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków. Dotacje w kwocie
10 000 zł przyznano:
l Rzymsko-katolickiej parafii pod wezwaniem św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Boguchwałowie. Dotacja przyznana jest na wykonanie II etapu prac
konserwatorskich, obejmujących konserwację pentaptyku – Ołtarza Głównego
oraz tryptyki z przedstawieniem „Pokłonu Trzech Króli” i „Ostatniej Wieczerzy”.

l Parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Królowych.
Dotację przyznano na wykonanie prac
konserwatorskich polegających na mechanicznych oczyszczeniu oraz malowaniu pokrycia dachowego nawy głównej
kościoła.
l Rzymsko-katolickiej parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Pomorzowicach. Dotację przyznano wykonanie robót budowlanych polegających
na wymianie posadzki na nową z płyt
granitowych, malowaniu ścian, wymianie
dwóch okien oraz wymianie lub odtworzeniu parapetów.
Redakcja

twarzaniu energii będą miały ogniwa fotowoltaiczne.
Podczas warsztatów odbywających się
na Wydziale Prawa i Administracji mieli-

śmy możliwość uczestniczyć w symulacji
rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, poznać procedury zabezpieczenia miejsca zbrodni oraz być świadkami
oględzin zwłok w miejscu popełnienia
przestępstwa. Dowiedzieliśmy się również
czym jest daktyloskopia, jak ważną dziedziną jest w kryminalistyce, a nawet była
możliwość pobrania własnych odcisków.
Ostatnim punktem naszej wycieczki,
mimo niezbyt dobrej pogody, były odwiedziny opolskiego ZOO, gdzie mogliśmy z
bliska przyjrzeć się życiu dzikich zwierząt.
Wracaliśmy do domu wzbogaceni o
wiedzę i refleksje na temat roli nauki w
naszym codziennym życiu.
Klaudia Fulneczek

Wizyta na
Uniwersytecie Opolskim
Na zajęciach laboratoryjnych Wydziału Przyrodniczo-Technicznego „Mikroorganizmy w otoczeniu człowieka” oraz
„Jak rozpoznać mikroorganizmy?” mogliśmy zobaczyć pod mikroskopem różne
bakterie i grzyby, które jak się okazało,
są wszędzie. Na kolejnych zajęciach pt.
„Czy można zobaczyć DNA gołym okiem”
poszerzaliśmy naszą wiedzę z genetyki
zdobytą w pierwszych tygodniach szkoły. Uczniowie biorący udział w wykładzie
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„Co i jak trawi ślina?” mogli sprawdzić, jak
szybko nasza ślina rozkłada skrobię, zaś
druga grupa na warsztatach „Kosmetyki
od kuchni” mogła samodzielnie wykonać
serum do twarzy oraz toniki. Zwieńczeniem zajęć na był wykład pt. „Perspektywy wykorzystania energii słonecznej”.
Pani profesor Maria Ząbkowska-Wacławek przedstawiła nam w formie interesującej prezentacji zapotrzebowanie świata
na energię oraz to, jak ważną rolę w wy-

tę okoliczność repertuarem i zaśpiewała
piosenkę Poliny Gagariny pt ,,Kołybielnaja” w oryginalnej wersji językowej, a także
słynną ,, Modlitwę” Bułata Okudżawy.
Wystąpili także uczniowie II LO z Kędzierzyna – Koźla, studenci, a także prof.
Elena Yazykowa Rosjanka – pracownik
naukowy, kierownik Zakładu Paleobiologii UO.
Po spotkaniu dr I. Danecka zabrała
naszych uczniów na Wzgórze Uniwersyteckie racząc nas barwną opowieścią o
historii powstania tegoż wzgórza, a także przedstawiając ofertę edukacyjną dla
młodzieży uczącej się języka rosyjskiego,
a są to obok filologii wschodniosłowiańskiej takie kierunki studiów jak: język biznesu i język obcy w turystyce. Tak więc
warto uczyć się języka rosyjskiego.
Parafrazując powiedzenie hiszpańskiego pisarza Carlosa Ruiza Zafona można powiedzieć: nie ma niepotrzebnych
języków , są tylko uśpione umysły!.

Gmina Kietrz

Dni Kietrza 2014
W dniach od 6 do 8 czerwca 2014 roku
obchodziliśmy święto naszego miasta
„Dni Kietrza”. Inauguracją uroczystości
była Sesja Rady Miejskiej, której mottem przewodnim była dziesiąta rocznica
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na
wstępie przywitano zaproszonych gości
oraz wręczono podziękowania organizatorom i sponsorom VIII półmaratonu
Kietrz-Rohov.
W części artystycznej pt. „Podróż po
Europie” uczniowie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kietrzu zaprezentowali inscenizację słowno-muzyczną będącą
obrazem państw członkowskich Unii Europejskiej. Piątkowy wieczór umilił gościom występ zespołu „Tysmenyczanka”
z Ukrainy. Sobotnie obchody Dni Kietrza
rozpoczął VIII Półmaraton Kietrz & Rohov.
Uczestnikami biegu byli zarówno amatorzy jak i sportowcy wyczynowi. Tego
samego dnia w godzinach popołudniowych został zorganizowany VII Bieg dla
mieszkańców Kietrza pt. „Będziemy Maratończykami”, oraz I Bieg Integracyjny.
Najlepsi uczestnicy biegu zostali nagrodzeni. W sobotnie popołudnie dla mieszkańców Kietrza zagrały zespoły muzyczne: „Inkluz” z Kietrza, „Artyści Spalonego
Teatru” z Raciborza, Latające Talerze” oraz
„Dancing Queen”. Do późnych godzin
wieczornych kietrzańska publiczność
bawiła się przy muzyce zespołu „Orion”.
W Sobotnie popołudnie podczas święta
miasta po raz drugi na stadionie miejskim
odbyła się „Oleffka Jam Session” .Tym razem na murach stadionu powstały graffiti tematyczne związane z kontrastem.

Podczas tej imprezy odbyły się występy
Bboyów i koncerty w klimacie Hip-Hopowym. Młodzi artyści po raz drugi zamienili szare mury w kolorowe przestrzenie.
Ostatni dzień obchodów „Dni Kietrza”
rozpoczął III Otwarty Turniej Szachowy o
Puchar Burmistrza Kietrza. Piknik Motoryzacyjny dostarczył mieszkańcom miasta
mnóstwo wrażeń. Pokaz akrobatyki motocyklowej w wykonaniu Rafała Pasierbka
mistrza świata we freestyle’owej jeździe
na motocyklu, wywołał u widzów dreszcz
emocji. W niedzielne popołudnie w programie artystycznym wystąpiły dzieci z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu. Kolejno zaprezentowały się zespoły taneczne i muzyczne działające na co
dzień w Miejskim Domu Kultury Kietrzu.
W ramach festynu „Szczęśliwa rodzina”
został zorganizowany konkurs plastyczny,
który nawiązywał do tematu przewodniego festynu. Najmłodsi wyrazili swoją
ekspresję twórczą związaną z rodziną, a
najlepsze prace zostały nagrodzone. Ponownie na scenie wystąpił ludowy zespół
taneczny „Tysmenyczanka” z Ukrainy. W
ten niedzielny wieczór dla zgromadzonej
licznie publiczności wystąpiła kabaretowa Formacja Chatelet. Grupa ta dokonała
przeglądu naszych narodowych obyczajów przedstawiając je w komicznej formie.
Gwiazdą wieczoru był koncert zespołu
„Bracia”. Utworami „Za szkłem” czy „Jeszcze raz…” rozbawiali fanów. Tegoroczne
Dni Miasta były pełne atrakcji i ciekawych
wydarzeń, które na długo pozostaną w pamięci mieszkańców Kietrza.
Dorota Kaczmar

Zakończyła się siódma edycja ogólnopolskiego programu profilaktycznego pod tytułem „Mam Haka na Raka”.

„Mam Haka na Raka”
W tegorocznej edycji wzięło udział
639 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 100 drużyn, wśród nich
„Pogromcy Chłoniaka” z Zespołu Szkół w
Kietrzu, w składzie: Katarzyna Doszczak,
Agnieszka Dykacz, Karolina Łobos, Kuba
Siorak i Michał Turkowski, którzy realizowali projekt pod opieką pani Elżbiety
Szewczak. W siódmej edycji uczestnicy
przygotowywali kampanię społeczną
związaną z profilaktyką chłoniaka.
Podsumowaniem kampanii była uroczysta gala w hali na Torwarze w Warszawie, dnia 6 czerwca 2014r. Elegancki wystrój sali, przyciemnione światła,
gęstniejący z minuty na minutę tłum
hakowiczów oraz znane z telewizji twarze zaproszonych gości, wprowadzały
wszystkich w nastrój oczekiwania i podekscytowania. Imprezę, którą prowadziła Marika, rozpoczął występ zespołu
Poparzeni Kawą Trzy. Zaproszeni goście
(m.in. prezes Polskiej Unii Onkologii, pan
Janusz Meder, wicepremier, pan Janusz
Piechociński, wicemarszałek Sejmu, pani
Wanda Nowicka, przedstawiciel Prezydenta RP) dziękowali wszystkim, którzy
wzięli udział w programie, podkreślali ich
zaangażowanie i wielki wkład pracy w
uświadamianie społeczeństwa, jak wiel-

Dni Otwarte
Gimnazjum
28.05.2014r. przybyli w gościnne progi
naszego Gimnazjum uczniowie klas VI ze
szkół podstawowych z: Kietrza, Ściborzyc
Wlk., Pilszcza, Nasiedla, Dzierżysławia i
Nowej Cerekwii. Zostali zaproszeni na Dni
Otwarte. Po oficjalnym powitaniu w auli,
które wygłosiła Pani dyrektor Anna Ludwikowska-Wierzchowiec, uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy: zieloną,
czerwoną, żółtą i niebieską. Omówiono z
nimi kwestie związane z poruszaniem się
po szkole.
Następnie goście pod opieką gimnazjalistów – członków Szkolnego Samorządu Uczniowskiego: Kacpra Krupy, Anny
i Małgorzaty Musik, Konrada Muzyka,
Kamila Majera, Aleksandry Przybylskiej,
Pawła Kozibrody i Patrycji Matląg udali
się do czterech wybranych klasopracowni, w których nauczyciele przygotowali
ciekawe prezentacje i doświadczenia
charakteryzujące przedmiot.
Na lekcji geografii – p. Aleksandra
Cioch przygotowała razem z uczennicami kl. III,, a” lekcję pokazową o najciekawszych krajach europejskich; był to skecz z
rekwizytami, prezentacja multimedialną
oraz z muzyka danego państwa.
W sali biologicznej – p. Renata Zamkowa zaprezentowała pracę z mikroskopem
– obserwacja tkanek, pokazała wytrzymałość jaja kurzego oraz obserwowano
kości wymoczone w occie i spalone.
Na zajęciach z języka angielskiego p.
Anna Aleksiejewicz wykorzystała tablicę
interaktywną chcąc pokazać uczniom
możliwość poznania zalet i działania nowoczesnych technik w nauczaniu języka
angielskiego – Quiz językowy dotyczący
zagadnień gramatycznych i językowych.
Ciekawą lekcję z działu: „Stereometria”,
pokazała p. Nina Skibińska – nauczycielka matematyki. Zaprezentowała uczniom
jak powstają bryły obrotowe: walec, stożek, kula (prezentacja multimedialna);
wykonała doświadczenia związane z

objętościami brył (uczniowie wyciągali
wnioski, która bryła ma większą objętość
i ile razy); uczniowie również sami mogli
układać szkielety brył z papierowych patyczków.
Po zajęciach z przedmiotów uczniowie
udali się na pływalnię gdzie nastąpił pokaz ratownictwa wodnego w wykonaniu
p. Bartosza Wituszyńskiego. Po wyjściu z
pływalni szóstoklasiści przeszli ponownie
do auli.
Pani dyrektor prezentowała im sukcesy i osiągnięcia naszej szkoły; obejrzeli
też film, który przedstawił nasze gimnazjum widziane oczami uczniów i zachęcał
przybyłych gości do podjęcia nauki w naszej szkole.
Ciekawą atrakcją dla uczniów klas VI
były konkursy: Anagramator, Puzzle „Sokole oko”, Balony (przygotowane przez p.
A. Piwowarczyk i D. Rzeszowską – Szot –
wychowawcy świetlicy) i Konkurs wiedzy:
„Gimnazjum bez tajemnic” (przygotowany przez p. Ewę Janczura – nauczycielka
biblioteki). Na uczestników konkursów
czekały upominki oraz słodkości.
Na zakończenie szóstoklasiści obejrzeli występ teatralny: „Próba generalna”,
przygotowany przez uczniów z kółka teatralnego pod opieką p. Agaty Mormul
oraz wysłuchali kilku piosenek w wykonaniu dziewczyn z zespołu „Swing”: („Takie
tango”, „Lollipop”, „California dreaming”),
prowadzonego przez p. Ewę Maleńczyk.
Wszystkich uczniów i opiekunów czekał
jeszcze poczęstunek na świetlicy szkolnej.
Miło było gościć szóstoklasistów. Myślimy, że dołączą do nas we wrześniu.
Anna Piwowarczyk
Dorota Rzeszowska - Szot

Remont świetlicy
ką rolę w walce z nowotworami odgrywa
profilaktyka.
A potem… Potem nastąpiła ta część
ceremonii, na którą młodzież czekała z
wielką niecierpliwością: rozdanie nagród.
Na scenie wśród zaproszonych gości,
którzy wręczali statuetki, były laureatki
Głównej Nagrody poprzedniej edycji,
uczennice Zespołu Szkół w Kietrzu: Ewa
Szota i Paulina Hnatyszyn. Tym razem wygrały gdańszczanki, które do swojej kampanii zaangażowały Sherlocka Holmesa i
doktora Watsona.
Po części oficjalnej i uroczystym obiedzie, sceną zawładnęli ambasadorzy akcji: Marika i Mezo. Ich koncerty porwały
do zabawy wszystkich uczestników gali!
Choć tym razem zespół z Kietrza wrócił
z Warszawy bez nagrody (ale ze wspaniałymi wrażeniami!), to na pewno powalczy
o nią w następnej edycji programu „Mam
Haka na Raka”.
Anna Ludwikowska-Wierzchowiec

w Ściborzycach Wielkich
W dniu 12.06.2014 r. została zawarta
umowa dotycząca zadania pn. „Remont
Świetlicy Wiejskiej w Ściborzycach Wielkich” (jednocześnie nastąpiło przekazanie placu budowy), a zakończenie całości

robót i odbiór jest przewidziane do dnia
15.11.2014 r. Wartość całego zakresu robót wynosi 367 930, 75 zł brutto.
Tomasz Watras

Akcja – Zbieramy
stare okulary
Ruszyły dwie misje badania wzroku.
Pierwsza kieruje się na południe Afryki
do Namibii, druga zmierza do odległej
mroźnej Syberii. Chociaż obszar działań
jest zupełnie inny, cel pozostaje ten sam:
niesienie pomocy potrzebującym poprzez dobór korekcji optycznej.
Państwo również możecie włączyć się
do akcji. Wspólnie z Fundacją Dzieci Afry-

ki prowadzimy zbiórkę starych okularów,
które zostaną dokładnie sprawdzone,
pomierzone, wyczyszczone, przed wysłaniem do Afryki i Syberii. Każdy kto chce
pomóc może przynieść okulary których
już nie używa. Zbiórka odbywać się będzie w Zakładzie Optycznym ul. Kościelna
1 Kietrz (Ośrodek Zdrowia).
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Dzień Dziecka
„Kolejkowo”
Z okazji Dnia Dziecka na wszystkie
przedszkolaki z ZSP w Kietrzu Publiczne
Przedszkole czekała wspaniała niespodzianka – przejazd kolorową, bajkową
kolejką ulicami Kietrza. Podczas przejazdu dzieci mogły na nowo poznać nasze miasto, a także z uśmiechem witać
wszystkich mieszkańców naszego miasta. Wesoła podróż trwała 45 min. i spra-

wiła dzieciom wiele radości. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji. Po powrocie do
przedszkola odbyły się zawody sportowe
tzn. mini tory przeszkód, konkursy i zabawy z chustą animacyjną. Rodzice również
chcieli się dołączyć do uatrakcyjnienia
tego dnia swoim dzieciom i zakupili dla
wszystkich dzieci lody i lizaki.
Mirosława Gaj

IV Festyn Rodzinny „Na sportowo”, który odbył się 25 maja 2014 roku na
kietrzańskim kompleksie boisk sportowych „ORLIK” już na stałe wpisał
się w kalendarz imprez plenerowych organizowanych w naszej gminie.
Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe „GRYF” – organizator
festynu, zaprosiło mieszkańców Kietrza do wspólnego spędzenia kilku
godzin na świeżym powietrzu.

IV Festyn Rodzinny
„Na Sportowo”
Jak na zamówienie pogoda tego dnia
była wymarzona. Od samego rana przyświecało nam słońce tylko od czasu do
czasu chowając się za niewielką chmurką.
Tak sprzyjające warunki spowodowały, że
tego dnia na kompleksie kietrzańskiego
Orlika zjawiła się spora liczba mieszkańców naszego miasta. Ci którzy postanowili tego dnia bawić się razem z nami na
pewno tego nie żałowali.
Tegoroczny program festynu był bardzo bogaty w atrakcyjne pokazy i występy. Rozpoczęliśmy już o godz. 9.00
turniejem siatkarskim. W turnieju uczestniczyło 6 drużyn z terenu Gminy Kietrz (2
drużyny KS GRYF, reprezentacje sołectw z
Pilszcza i Ściborzyc Wielkich, reprezentacja Zespołu Szkół w Kietrzu oraz drużyna
„Studentów”). Najlepszym zespołem tych
rozgrywek okazała się drużyna Zespołu
Szkół w Kietrzu.
W międzyczasie, tradycyjnie już rozegrane zostały IV zawody Młodzieżowej
Ligi Strażackiej w której uczestniczyło
17 drużyn strażackich (w podziale na
drużyny Juniorzy oraz Juniorki) z terenu
naszej gminy. Druhny i druhowie rywalizowali pomiędzy sobą pokazując swoją
sprawność bojową oraz kunszt strażacki.
Zwycięzcą zawodów została drużyna OSP
Pilszcz w kat. Juniorzy oraz w kat. Juniorki
druhny reprezentujące OSP Kietrz.
Od godz. 15 rozpoczął się blok imprez towarzyszących naszemu festynowi.
Ksiądz Szymon Cała (wikary kietrzańskiej
parafii św. Tomasza) wraz z grupą młodych artystów z Publicznego Przedszkola
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w Kietrzu przedstawił program artystyczny dedykowany wszystkim mamom.
Występ cieszył się ogromnym zainteresowaniem zgromadzonej publiczności i
został nagrodzony gromkimi brawami.
Dzieci po występie zostały obdarowane
słodkościami i zostały zaproszone przez
Panie animatorki do wspólnej zabawy.
Tego dnia każde dziecko mogło uczestniczyć w różnych konkursach i zawodach
sportowych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Był organizowany konkurs
wizażu dziecięcego, plastyczny a także
konkurs ruchu drogowego. Dzieci miały
również okazję do wykazania się swoją
sprawnością fizyczną w licznych konkurencjach sprawnościowych.
W IV festynie uczestniczyły również zaproszone służby mundurowe, które na co
dzień uczestniczą w naszym życiu niosąc
nam pomoc, czy też dbając o nasze poczucie bezpieczeństwa. Przedstawiciele
Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach przeprowadzili pokaz tresury psa
tropiąco - obronnego, który z uwagi na
użycie broni palnej cieszył się szczególnie
dużym zainteresowaniem. Powiatowi policjanci zaproponowali także pokonanie
slalomu w specjalnych okularach (tzw.
alkogogle), służących do demonstracji
upośledzenia zmysłów występującego
po spożyciu alkoholu. Licznie zgromadzonym dzieciom udzielali informacji o
przepisach ruch drogowego, opowiadali
o specyfice pracy w Policji oraz wręczali
drobne upominki w ramach akcji prewencyjnej.
Kolejnym pokazem na naszej imprezie był pokaz sprawności bojowej straży
pożarnej. Był to pokaz akcji ratunkowej
przeprowadzony przez Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kietrzu, którzy
wraz z kolegami z głubczyckiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej pokazali
działania dzięki którym, możliwe było
w jak najszybszym czasie wydobycie z
wraku samochodu ofiary wypadku. Akcja
ratunkowa przeprowadzona przy użyciu

Inwestycje Gminne
W chwili obecnej są w przygotowaniu
następujące inwestycje gminne:
1) Remont dróg gminnych – rozstrzygnięcie przetargu i odczytanie ofert
24.06.2014 r.
Obejmuje on swoim zakresem następujące remonty dróg gminnych;
- ulicę Polną w Nasiedlu; (powierzchnia remontowana 2270,00 m2)
- ulicę Zieloną w Dzierżysławiu; (powierzchnia remontowana 609.600 m2)
- ulicę Okrężną w Wojnowicach; ( powierzchnia remontowana 1165 m2)
2)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji pn. uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w

m. Lubotyń w gminie Kietrz – ogłoszenie
przetargu około 23. 06.2014 r.,
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie kanałów rurowych o średnicy D 200, długości 458,00 m i 105,30 m,
- przyłącza średnicy D 200 długości
100,90 m oraz D 160 długości 4,5 m i 4,1
m, w sumie 12 przyłączy,
- studzienki na sieci d 425 mm, 28 szt.,
- studzienki na przyłączach d 315 mm,
3 szt. oraz d 425 mm, 6 szt.
3)Remont chodników wraz ze zjazdami na ulicy Nowej i Fabrycznej w Kietrzu
oraz remont chodników ul. Długiej w Nasiedlu
Tomasz Watras

25 maja 2014 roku, na kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012 w Kietrzu,
rozegrany został ostatni z dwóch zaplanowanych turniejów siatkarskich,
który miał na celu wyłonić najlepsza siatkarską drużynę w naszej gminie.

Gminne potyczki
siatkarskie

Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „GRYF” na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy zrealizowało dwa turnieje siatkarskie, w których uczestniczyło 6
amatorskich zespołów oraz odbyło się 38
treningów. Zawody te zostały zrealizowane w ramach operacji „Gminne potyczki
siatkarskie”, które były finansowane ze
środków UE.
Pierwszy turniej został rozegrany 22
lutego br., gdzie najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Ściborzyc Wielkich,
która w finale pokonała drużynę organizatorów KS Gryf 1. Kolejne miejsca: 3. Pilszcz, 4. KS Gryf 2, 5. Studenci, 6. ZS Kietrz.

W turnieju majowym (25 maja) zwycięzca zimowych zawodów nie obronił
swojego 1 miejsca ostatecznie zajmując
miejsce 6. Natomiast finał rozstrzygnął
się pomiędzy KS Gryf 1 oraz reprezentacją Zespołu Szkół w Kietrzu. W tej konfrontacji zwycięską drużyną okazał się
Zespół Szkół w Kietrzu. Pozostałe wyniki
turnieju: 3 miejsce Gryf 2, 4 miejsce Studenci, 5 – reprezentacja Pilszcza.
Każda z drużyn otrzymała pamiątkowe dyplomy, puchary za zajęcie 3 pierwszych miejsc w każdym turnieju oraz
wszystkie drużyny – nagrodę rzeczową
(profesjonalna piłka siatkowa).
J.K

nowoczesnego sprzętu była doskonałą
okazja do zaprezentowania mieszkańcom obecnego stanu wyposażenia technicznego jakim dysponuje współczesna
straż pożarna.
Na zakończenie IV Festynu Rodzinnego został rozegrany mecz piłki nożnej,
gdzie połączone siły służb mundurowych
zmierzyły się z reprezentacją rodziców,
których dzieci uczestniczą w zajęciach
tutejszej Akademii Orlika. Pojedynek piłkarski był bardzo wyrównany i zakończył
się zasłużonym remisem.
Podsumowując IV Festyn Rodzinny Na
Sportowo, mieszkańcy przybyli na kietrzański ORLIK w słoneczne niedzielne
popołudnie mogli spędzić chwile w milej
serdecznej i rodzinnej atmosferze. Dzieci miały do dyspozycji „dmuchany” plac
zabaw, studio wizażu dziecięcego oraz
szereg innych atrakcji. Dorośli mogli skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej a na zakończenie od godz. 18.00 do
21.00 umilał nam wieczór zespoł „FAMILY
BOYS” z Baborowa.
Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno

-Sportowe „Gryf” pragnie złożyć serdeczne
podziękowania za okazaną pomoc, wsparcie oraz udział w naszym pikniku:
Naszym sponsorom - Firma AGRO
– EKO Grzegorz Pilch, Biochem sp.j. Jabłoński S. Czyż D., PHU Energio - Inwest
Łukasz Golik, Naprzód Sp. zo.o. To dzięki
ich hojności nasze stowarzyszenie może
realizować takie projekty jak Piknik, Półmaraton, Zawody Pływackie oraz szereg
innych zawodów, które organizowane
są dla naszych mieszkańców. Pragniemy
podziękować Dyrekcji Zespołu Szkół w
Kietrzu, nauczycielom ZS (Agata, Ewa),
animatorkom zabaw dla dzieci (Danusia,
Gosia), ks. Szymonowi wraz z zespołem,
młodzieży kietrzańskich szkół (Studio
wizażu, stoisko modelowania balonów),
Powiatowej Komendzie Policji w Głubczycach, Państwowej Straży Pożarnej w
Głubczycach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kietrzu i Nowej Cerekwi, Telewizji
Głubczyce, oraz wszystkim osobom, które czynnie uczestniczyły w organizacji
pikniku.
J.K
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„Bliżej Szkoły’’ – non profit…
Stowarzyszenie „Bliżej szkoły” zostało założone w 2008 r. przez nauczycieli i rodziców uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Kietrzu.
Swoją działalność rozpoczęło w 2009 r.
Jest ono organizacją pożytku publicznego i to właśnie działalność w sferze realizacji zadań publicznych jest głównym
jej celem. Praca Stowarzyszenia nakierowana jest głównie na niesienie pomocy,
finansowej, rzeczowej i merytorycznej
szkołom i placówkom oświatowym Gminy Kietrz oraz ich uczniom i wychowankom, a także ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem PSP w Kietrzu, a
obecnie również całego Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego.
Działalność Stowarzyszenia od samego początku jego istnienia jest bardzo
owocna i efektywna. Obejmuje ona m.in.
organizowanie konkursów, festynów,
zawodów i innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez
środowisko szkolne, zakup pomocy dydaktycznych, nagród, książek, przyborów szkolnych, komputerów i ich peryferii, oprogramowania oraz wyposażenia
szkoły, organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, działalność charytatywną, a w szczególności wspieranie
uczniów i wychowanków w trudnych
sytuacjach życiowych i materialnych, realizację zadań o charakterze profilaktycznym, ochronę środowiska przyrodniczego oraz inne działania proekologiczne,
ochronę i promocję zdrowia, wspieranie
współpracy z innymi szkołami imienia
Jana Pawła II z terenu Rzeczpospolitej
Polskiej, finansowanie remontów placówki, a także promocję i organizację wo-

lontariatu oraz upowszechnianie postaw
wolontarystycznych.
Praca w Stowarzyszeniu odbywa się
w ramach wolontariatu. Nie jest ono dotowane i pozyskuje na swoją działalność
środki finansowe i materialne samodzielnie dzięki swoim członkom oraz sojusznikom przez prowadzenie działalności
gospodarczej, organizowanie imprez o
charakterze dochodowym, pozyskiwanie
darowizn, zbiórkę surowców wtórnych,
składki członkowskie, a także poprzez
udział w programach i projektach, w tym
finansowanych lub współfinansowanych
przez Unię Europejską.
W latach swojej działalności Stowarzyszenie znacząco wspomogło funkcjonowanie Szkoły przy której działa.
Do najważniejszych osiągnięć należą
m.in. wyposażenie sal lekcyjnych w meble szkolne, pomoce dydaktyczne, oraz
szatni w wieszaki i szafki, zakup sprzętu
sportowego, zakup i pozyskanie 10 komputerów do pracowni informatycznej,
budowa placu zabaw „Tęczowy zakątek’’
wraz z oświetleniem, wykonanie ogrodzenia przy boisku szkolnym, wybrukowanie wejścia do szkoły, remont toalet.
Ponadto zrealizowano projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów
klas I – III szkół podstawowych w Gminie
Kietrz” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek –
najlepsza inwestycja”, obejmujący organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
oraz program profilaktyczny dla uczniów
i rodziców „Nałogom – STOP!’’. Zorganizowano naukę gry w szachy w ramach
wolontariatu, a także pół zimowisko „Fe-

„W zdrowym ciele-zdrowy duch”

Plener Malarski
Tradycyjnie nauczycielki z Zespołu
Szkół przy SOSzW w Głubczycach, oddział pozamiejscowy DPS Kietrz zorganizowały Plener Malarski, który odbył
się 05.06.2014r. Tematem tegorocznej
imprezy było „W zdrowym ciele-zdrowy
duch”. Słoneczna pogoda umożliwiła wykonanie prac plastycznych wśród zieleni
ogrodu Domu Pomocy Społecznej. Jak
co roku gościli u nas uczniowie Zespołu
Szkół w Baborowie. Imprezę prowadziła nauczycielka pani mgr Anna Duda a
o oprawę muzyczną zadbała s. Grażyna
Niemiec. Dziewczynki zostały podzielone
na 6 grup wraz z personelem. W trakcie
prac plastycznych wszyscy uczestnicy
utrwalali wiadomości na temat zdrowego
stylu życia. Po zakończeniu i omówieniu
prac wszyscy udali się na wspólny tradycyjny posiłek. Plener zakończyła wspólna
zabawa przy muzyce, rozdanie słodyczy
i pamiątkowych plakatów. Wszystkie
dzieci na naszej imprezie są twórcami,
autorami swoich małych i dużych dzieł.
Mogą się nie tylko spotkać, wymienić
spostrzeżeniami ale wspólnie działać,
bawić się, pomagać sobie. Spotkania integracyjne zacieśniają więzi emocjonalne

zapoczątkowanych przyjaźni. Aktywność
plastyczna wyzwala w dzieciach niepełnosprawnych ukryte możliwości działania kompensując niemożność realizacji
w innych sferach. Stanowi to swoistą formę terapii obok działań edukacyjnych a
także umożliwia uzewnętrznienie emocji, wyobraźni, myśli. Malują dzieci małe,
duże, dorośli. Uczymy się i bawimy.
Zapraszamy za rok.
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski
”Nasieniak” , Zakład Przemysłu –Cukierniczego” Mieszko”, drukarnia „GREEN-HOUSE”, piekarnia ”Metro-Plus”.
Bożena Sokołowska,
Aleksandra Janicka

ryjnej nudzie – STOP”. Przeprowadzano
zawody i konkursy, w tym otwarte turnieje szachowe oraz zawody sportowe,
m.in. Pierwszą Olimpiadę Przedszkolaków.
Działalność Stowarzyszenia była widoczna w naszym mieście i gminie. Or-

ganizowano kiermasze świąteczne, festyny rodzinne, występy
uczniów w czasie Dni Kietrza.
Wspierano takie akcje jak Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Betlejemskie Światełko Pokoju
oraz ogólnopolską akcję „Polska
biega’’.
Nauczyciele PSP w Kietrzu,
będący członkami Stowarzyszenia, założyli chór, który wielokrotnie
występował dla społeczności lokalnej
oraz przygotowali i wystawili w Miejsko
– Gminnym Domu Kultury kilka przedstawień, „Pójdźmy z kolędą i pastorałką”,
„Mikołaje są wśród nas”, „Dary św. Mikołaja’’ oraz „Między niebem a piekłem’’.
Ponadto mieszkańcom gminy niesiono pomoc charytatywną i materialną w
ramach realizowanego przez Stowarzyszenie programu Federacji Polskich Banków Żywności „Dostarczanie żywności
dla najuboższej ludności Unii Europejskiej’’.
Stowarzyszenie współpracuje z Radami Rodziców działającymi przy PSP i
Publicznym Przedszkolu w Kietrzu oraz z
lokalnymi organizacjami i instytucjami,
m.in. z Kietrzańskim Stowarzyszeniem
Kulturalno – Sportowym „Gryf”, Komisją
ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Urzędem Miejskim
w Kietrzu oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Współpracujemy również z przedsiębiorstwami pozyskując
pomoc materialną i finansową dla naszej
placówki, jej uczniów i wychowanków.
Informacje o działalności Stowarzyszenia oraz relacje z organizowanych przez
nie imprez są publikowane w lokalnych

mediach, w tym Telewizji Głubczyce, a także na stronie internetowej psp.
kietrz.net.
Działalność Stowarzyszenia
‘’Bliżej Szkoły’’ jest działalnością NON – PROFIT i nie byłaby
możliwa bez bezinteresownego
zaangażowania jego członków.
Ważny jest również pozytywny
oddźwięk, z jakim praca naszej
organizacji spotyka się w środowisku lokalnym, a także pozy-

skane dzięki temu wsparcie, w tym finansowe i materialne.
Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania wszystkim tym,
którzy przez lata funkcjonowania Stowarzyszenia wspierali jego działalność, w
szczególności ofiarodawcom oraz aktywnie pracującym członkom.
Wszystko, co robimy jest pracą wykonywaną przez ludzi na rzecz ludzi, zwłaszcza najmłodszych, co przynosi widoczne
efekty obecnie oraz mamy nadzieję zaprocentuje w przyszłości w postawach
naszych młodych obywateli.
Członkiem Stowarzyszenia może
zostać KAŻDY. Wszyscy mamy coś do
zaoferowania innym. Zapraszamy do
wypełnienia deklaracji członkowskiej. Informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 77 485 44 84, a także w sekretariacie ZSP w Kietrzu, mieszczącym się w
budynku Szkoły oraz w gabinecie wicedyrektora Przedszkola.
Pamiętajmy, że to co robimy dla innych nie jest dla nich NON – PROFIT i że
robimy to także dla siebie oraz dla nas
wszystkich.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
„Bliżej Szkoły”
Wiceprezes Bożena Gnot

Remont Wiejskiego
Domu Kultury w Pilszczu
Umowa na przedmiotową inwestycję
została zawarta 30.12.2013 r. Zakończenie inwestycji i odbiór końcowy odbył się
30 maja 2014 r.
Zakres rzeczowy robót obejmował:
1. roboty dekarsko – blacharskie wraz z
pokryciem i dociepleniem dachu,
2. docieplenie budynku,
3. wymianę podłogi w bibliotece,

4. roboty budowlane wewnętrzne,
5. roboty brukarskie (wejście do świetlicy),
6. remont instalacji centralnego ogrzewania,
7. remont instalacji elektrycznej,
8. instalację odgromową,
Jakość wykonywanych robót była dobra. Wartość końcowa inwestycji wyniosła 248 598,59 zł brutto.
Tomasz Watras
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Co roku w naszej szkole klasy drugie gimnazjum przygotowują projekt.
Tegoroczny temat był nam bardzo bliski, gdyż dotyczył rodziny.

Dnia 1 czerwca 2014 r. Miejski Dom Kultury w Kietrzu zorganizował imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się w Parku Czterech Żywiołów w Kietrzu.

Wychowawcy powiedzieli nam, co i
jak będziemy musieli zrobić. Każdy miał
za zadanie w wyznaczonym terminie
przygotować prezentację multimedialną, drzewo genealogiczne lub albumy
krótko przedstawiające historię naszych
rodzin. W tej kwestii spisaliśmy się na
medal. Prace były estetycznie wykonane i
zostały oddane na czas. Zamieszczaliśmy
w nich zdjęcia i krótką charakterystykę
naszych najbliższych. Wykonywaliśmy je
nie tylko na potrzeby projektu, lecz także
dla siebie, ponieważ
posłużą nam na długie
lata jako wspaniałe pamiątki rodzinne. Jako
że na co dzień nie rozmawiamy z bliskimi o
tym, co było kiedyś, to
wielu z nas dzięki temu
zadaniu poznało lepiej swoich przodków
oraz ich historię. Znaleźliśmy „pretekst”, by
wreszcie się czegoś dowiedzieć i zżyć się
ze swoimi rodzinami.
Dnia 13 czerwca 2014 r. o godzinie
16.00, spotkaliśmy się wraz z naszymi
rodzinami w auli szkolnej, na apelu podsumowującym nasz projekt. Przygotowaliśmy wiele humorystycznych scenek z
życia codziennego rodziny, co wywołało
ogrom śmiechu. Nie obyło się również
bez lirycznych wierszy i wzruszających
piosenek. W trakcie przedstawienia rodzice mieli okazję obejrzeć nasze prace,
które były wystawione w auli szkolnej.
Jako ostatni wystąpili uczniowie ze szkolnego koła teatralnego, przedstawiając

w plenerze

„W rodzinie bezpiecznie” Dzień
– podsumowanie projektu Dziecka
nam współczesną aranżację bajek, w
których Czerwony Kapturek zapomniał
zapytać wilka, dlaczego ma duże zęby,
książę bezskutecznie szukał właścicielki
pantofelka, rybak nie uwolnił Złotej Rybki
i przyniósł ją do domu na kolację, pojawili się nawet agenci FBI, a zakończyło się
udziałem bohaterów bajek w programie
„Mam talent”. Punktem kulminacyjnym
naszego spotkania było wykonanie przez
nas piosenki pt. „Cudownych rodziców
mam” połączone z wręczeniem rodzicom
własnoręcznie
wykonanych drobnych
upominków. Na niejednej twarzy pojawiły się w tym momencie łzy wzruszenia. Na
zakończenie Pani Dyrektor podziękowała
wszystkim za przebycie i zaprosiła na krótki poczęstunek w formie kawy, herbaty i
ciasta.
Całe przedsięwzięcie nie obyłoby się
bez pomocy naszych wspaniałych wychowawczyń: pani Eweliny Czarneckiej,
pani Anity Koziny, pani Aliny Woniakowskiej, pani Sylwii Dworzyńskiej - Sroki,
pani Barbary Pleszewskiej, oraz pani Agaty Mormul. Włożyły one w to dużo pracy
i zaangażowania, dzięki nim apel wypadł
wyśmienicie. Chcielibyśmy również złożyć podziękowania pani Dyrektor Annie Ludwikowskiej – Wierzchowiec oraz
wszystkim przybyłym gościom.
Klaudia Szpunar
Justyna Antoszczyszyn

Dnia 31 maja 2014r.- odbył się IV Rodzinny Piknik zorganizowany przez
ZSP w Kietrzu Publiczne Przedszkole. Organizatorami byli pracownicy
placówki. Impreza odbyła się na placu zabaw przedszkola.

IV Piknik rodzinny
W pikniku wzięły
udział dzieci z przedszkola, z klas zerowych
oraz ich rodzice, a także dzieci z rodzicami,
które w roku szkolnym 2014/2015 będą
uczęszczać do przedszkola. Na początku
wszystkie grupy zaprezentowały
przygotowane programy
artystyczne, następnie
rozpoczęła się wspaniała zabawa, prowadzona przez zespół
muzyczny. O godzinie 16.00 wszystkie
dzieci mogły pooglądać przedstawienie
teatralne pod tytułem „Kłamstwa kozy”, a
potem odbyły się zabawy, konkursy i tańce z animatorami. Podczas Pikniku dzieci
mogły zapoznać się z wyglądem i wyposażeniem ogromnego traktora, wozów
strażackich i policyjnych. Były oczywiście
pyszne kiełbaski, frytki, popcorn, prażynki, gofry, napoje zimne i gorące oraz

10 Rzecz Powiatowa

pyszne ciasto upieczone przez rodziców.
Wiele radości dzieciom sprawiło również
malowanie twarzy.
Pogoda dopisała, plac zabaw był bardzo dobrze przygotowany. Impreza była
wspaniała i z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom dzięki,
którym Piknik mógł się odbyć i do zobaczenia w przyszłym roku.
Danuta Macewicz

Dla dzieci zostały przegotowane
koncerty, konkursy i zabawy. Wystąpiły zespoły: „Swing Junior” i „Swing” oraz
zagrała orkiestra „Plania” z Raciborza.
Członkowie orkiestry wcieleni w bajkowe
postacie przygotowali dla dzieci konkurs
muzyczny pt.: „W muzycznej krainie baśni
i bajek”. Uczestnicy chętnie brali udział
w zabawie i wykazali się dużą znajomością bajkowych utworów muzycznych.
Ponadto został zorganizowany konkurs
plastyczny „Ulubiony bohater bajkowy”.
Wyniki ogłoszone zostały podczas tegorocznych Dni Miasta Kietrza. Najlepsze
prace otrzymały nagrody:

Miejsce I – Kamil Dudek i Marcin Kuśnierz
Miejsce II – Zofia Kowalska i Marek Czechowicz
Miejsce III – Izabella Kutscha i Julia Węgrzyn.
Nagrodzonym dzieciom serdecznie
gratulujemy. Animatorki z Crazy Clubu
z Raciborza zdobiły twarze dzieci kolorowymi wzorami i tworzyły im wymyślne fryzury. Tegorocznej imprezie towarzyszyła piękna i słoneczna pogoda, co
przyczyniło się także do dużej frekwencji.
Wszystkim dzieciom życzymy dużo radości i spełnienia marzeń.
Dorota Kaczmar

Pod koniec maja br. mogliśmy uczestniczyć w warsztatach, które były
poświęcone uzależnieniu od Internetu. Prowadziły je pani psycholog
Aleksandra Lasa i pani pedagog Agnieszka Surzyn z Ośrodka Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa. Odbyły się one w naszej auli szkolnej. Trwały
dwie godziny lekcyjne.

Jak nie dać się
uzależnić od internetu?
Kiedy weszliśmy do auli, zostaliśmy
powitani radosnym uśmiechem prowadzącej. Na początku trochę się poznaliśmy – przedstawiliśmy się i powiedzieliśmy parę słów o sobie. Także nasz
wykładowca opowiedział nam o sobie
i swojej pracy. Mówiliśmy o planach na
przyszłość i zainteresowaniach. Po tym
krótkim wstępie zostaliśmy podzieleni
na trzyosobowe grupki, po czym każdej
został przypisany jeden temat do opracowania. Niektórzy musieli na plakacie
napisać, jak można chronić dziecko przed
uzależnieniami i co grozi nam w sieci. Inni
wypisywali objawy uzależnień. Jeszcze
inni omawiali pornografię. Na opracowanie tematów mieliśmy około 15 minut.
Oczywiście pani psycholog cały czas służyła nam pomocą. Po zakończonej pracy
każda grupka omawiała to, co napisała.
Okazało się, że o wielu ważnych rzeczach
nie wiedzieliśmy, a dzięki warsztatom już
wiemy. Następnie oglądaliśmy film poświęcony przemocy w Internecie. Była
to historia oparta na faktach. Opowiadała o tym, jak sieć wpływa na młodych
ludzi. Pewnego dnia do szkoły przychodzi nowa dziewczyna. Przez przypadek
wytrąca z ręki telefon jednej z uczennic.
Ta wraz z przyjaciółką postanawia się zemścić i razem przerabiają zdjęcie nowej
,,koleżanki” i zamieszczają na blogu kilka
informacji na jej temat. Dziewczyna, kiedy się o tym dowiaduje, jest załamana. Po
kilku dniach przyjaciółki zaczyna gryźć
sumienie - chcą usunąć zdjęcie. Okazu-

je się jednak, że znajomi umieścili je na
kilku innych portalach. Nazajutrz zostają
wezwane do dyrekcji. Rodzice poszkodowanej dziewczyny złożyli pozew do sądu,
a ona sama popadła w depresję. Film był
bardzo ciekawy i pouczający.
Osobiście uważam, że takie warsztaty to bardzo ciekawa i skuteczna forma
edukacji młodzieży. Gdyby któryś z nauczycieli podał nam po prostu te informacje albo zostałyby one odczytane
przez panią psycholog z kartki, byłyby to
zajęcia bardzo nudne i nic nie wnoszące. Tymczasem mogliśmy sami dotknąć
trudnych tematów, przemyśleć je i w ten
sposób dużo więcej zapamiętać. Dobrą
formą przekazu był także film przedstawiający naszych rówieśników. Sprawa w
nim przedstawiona nie była jakaś odległa, obca albo nagłośniona przez media
– opowiadała o prostej zemście, której
mógł się dopuścić każdy z nas, a która
mogła być w skutkach tragiczna. Gdyby
nie wsparcie ze strony rodziny, kto wie,
czy główna bohaterka nie popełniłaby
samobójstwa? W końcu młode osoby są
bardzo wrażliwe.
Podsumowując, warsztaty były formą
przestrogi nie tylko przed tym, co może
nas w Internecie spotkać. Pokazały nam
także, że nie wolno nam być sprawcami
przemocy – nawet, jeśli ma być formą
żartu, lub jeśli naszym zdaniem jest uzasadniona.
Agnieszka Sałek
Karolina Skibińska

Gmina Kietrz
W wiosennej scenerii i w pięknych strojach przedszkolaki z całej gminy
Kietrz, zaprezentowały swoje umiejętności wokalne na Gminnym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, który odbył się 29.04.2014 r. w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Kietrzu.

Gminny Festiwal
Piosenki Przedszkolnej
Podczas występów na scenie zaprezentowało się 35 dzieci z przedszkoli z
Nasiedla, Dzierżysławia, Ściborzyc Wielkich, Rozumic, Pilszcza oraz z Kietrza.
Zaprezentowano 11 piosenek konkursowych. Emocji było co nie miara, a gromkie brawa, które zebrali uczestnicy było
nagrodą za wcześniejsze przygotowania.
Założeniem Festiwalu jest popularyzacja piosenki przedszkolnej, kształcenie
muzyczne poprzez zabawę, prezentacja
umiejętności artystycznych przedszkolaków oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej.
Wszyscy uczestnicy festiwalu byli bardzo dobrze przygotowani do występów
- zarówno pod względem walorów artystycznych jak i walorów edukacyjnych.
Muzyka niejednokrotnie porywała publiczność, dzieci świetnie bawiły się na
widowni, tańczyły i oklaskami dodawały
otuchy występującym kolegom.
Jury w składzie: Pan Jacek Karpina –
zastępca burmistrza miasta Kietrza, pani

Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp,
tam dobre serca mają. Bo ludzie źli,
ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.
Johann Wolfgang Goethe
Ewa Maleńczyk - nauczyciel muzyki oraz
pani Aneta Beleć – Bednarz – nauczyciel
przedszkola miało trudny orzech do zgryzienia ponieważ piosenki były wykonane
na bardzo wysokim poziomie. Dlatego
każdy z uczestników Festiwalu otrzymał
dyplom i upominek.
Oto zwycięzcy Gminnego Festiwalu
Piosenki Przedszkolnej w Kietrzu:
I miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kietrzu klasa 0 „c”
II miejsce – Przedszkole w Kietrzu grupa
„Słoneczka”
III miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kietrzu klasa 0 „a”
Wyróżnienia:
Przedszkole w Nasiedlu
Przedszkole w Dzierżysławiu

VIII półmaraton Kietrz & Rohov to kolejne zmagania z upałem i spiekotą.
Dla biegaczy nie zabrakło niczego, były punkty z wodą co 2,5 km, punkty
z gąbkami i punkty zraszania z samochodów strażackich oraz woda mineralna na mecie i banan. Po zakończonym biegu czekał podwójny posiłek
regeneracyjny - smaczna grochówka i kiełbaska z bułką.

VIII Półmaraton
Kietrz&Rohov za nami
W tym roku biegaczy do ostrego
startu poprowadziły mażoretki z Branic
– mistrzynie Europy i v – ce mistrzynie
świata tańców mażoretkowych 2013. Po
raz pierwszy w historii biegów 50 –ciu
studentów z Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Raciborzu pod nadzorem
Pana mgr Marka Jendryska dokonywało
masażu sportowego przed biegiem i po
biegu. W ty roku bieg ukończyło 401 biegaczy. Uczestnicy biegu mogli skorzystać
z pomiaru ciśnienia krwi, poziomu cukru,
pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz porad na temat szkodliwości
palenia oraz żywienia i promocji zdrowia
dobry dietetyk. Honorowym starterem był
Starosta Głubczycki Pan Józef Kozina.
Wystrzał z armaty dał sygnał do startu. Bogaty pakiet startowy to już tradycja
półmaratonu Kietrz & Rohov. Dziękujemy
wszystkim biegaczom, którzy obdarzyli
nas zaufaniem i postanowili wystartować
podczas imprezy biegowej. Nie spodziewaliśmy się tak licznego odzewu biegaczy z różnych zakątków kraju. Ogrom
ciepłych słów i pozytywnych emocji, którymi obdarzaliście nas podczas przygotowań, w dniu biegu, jak i po całej imprezie, jest dla nas źródłem motywacji by w
przyszłym roku po raz kolejny podjąć się
organizacji kietrzańskiego półmaratonu.

Uczestnicy są najważniejsi, jednak wiemy, że bieg nie odbyłby się bez wsparcia
wielu przyjaznych osób.
Chcemy więc podziękować Marszałkowi Województwa Opolskiego – Panu
Andrzejowi Bule i Staroście Głubczyckiemu – Panu Józefowi Kozinie, za objęcie
biegu patronatem i pomoc w sytuacjach
kryzysowych pojawiających się podczas
przygotowań. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do sponsorów i partnerów
biegu, bez przychylności których nawet
największy zapał organizatorów na nic by
się nie zdał. Dziękujemy Panu Grzegorzowi , za pomoc w wymyślaniu i za zaprojektowanie profesjonalnych projektów
graficznych logotypu biegu, plakatów i
całej masy innych rzeczy.

Przedszkole w Ściborzycach Wielkich
Przedszkole w Pilszczu
Akademia Pluszowych Misiów – Przedszkole w Rozumicach
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kietrzu

klasa 0 „b”
Przedszkole w Kietrzu „Milutki”
Przedszkole w Kietrzu „Krasnale”
Wszystkim przedszkolakom i ich opiekunom bardzo dziękujemy i gratulujemy.

12 czerwca 2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kietrzu odbył się
II Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas III pod nazwą ”TAKE IT
EASY”. Organizatorami konkursu byli nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu.

”Take it easy”

Celem Gminnego Konkursu Języka
Angielskiego pt. „Take it Easy” jest promocja uzdolnionych językowo dzieci,
zainteresowanie uczniów szkół podstawowych nauką języka angielskiego oraz
rozwijanie różnych sprawności językowych poprzez stworzenie im możliwości
do intelektualnego współzawodnictwa z
rówieśnikami. Była to również okazja do
spotkania nauczycieli języka angielskiego pracujących w tych szkołach.
Do rywalizacji przystąpiło 15 uczniów
z trzech szkół gminy Kietrz:
l Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Kietrzu
l Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Nowej Cerekwii
l Publicznej Szkoły Podstawowej w Nasiedlu
Nad prawidłowością przebiegu Gminnego Konkursu czuwało jury, w skład
którego wchodzili nauczyciele języka angielskiego z poszczególnych szkół: Nina
Balcer-Maćko, Bożena Gnot, Ewa Żychoń,
Andrzej Babiniec
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Maria Kontao ZSP w Kietrzu 78/83 pkt
II miejsce – Natalia Bondarewicz ZSP w

Kietrzu - 65/83 pkt
III miejsce – Maksymilian Kantor ZSP w
Kietrzu - 63/83 pkt
Pozostali uczestnicy konkursu:
Kacper Rzeczkowski ZSP w Kietrzu 61/83
pkt; Aleksander Gawroński ZSP w Kietrzu 59/83 pkt; Maksymilian Gorzko ZSP
w Kietrzu 52/83 pkt; Kamil Żychoń ZSP
w Nowej Cerekwii 50/83 pkt; Patryk Zając
ZSP w Nowej Cerekwii 49/83 pkt; Kamila
Katolik ZSP w Kietrzu 47/83 pkt; Szymon
Kandziora PSP Nasiedle 46/83 pkt; Jakub
Krybus ZSP w Nowej Cerekwii 44/83 pkt;
Karolina Zacka PSP w Nasiedlu 43/83 pkt;
Alicja Gierczyk ZSP w Kietrzu 42/83 pkt;
Paulina Ditmer PSP w Nasiedlu 41/83 pkt;
Wiktoria Wiktor ZSP w Kietrzu 37/83 pkt.

Na podziękowania zasłużyli także
wszyscy wolontariusze, którzy w dniu
imprezy oraz kilka dni przed nią włączyli
się w przygotowania tysiąca drobnych –
a jednocześnie bardzo ważnych – spraw.
Podziękowania należą się także funkcjonariuszom wszelkich służb mundurowych, którzy w dniu biegu dbali o bezpieczeństwo jego uczestników na całej
trasie.
Dziękujemy również wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób pomagali, a których tutaj nie wymieniliśmy – pamiętamy
i doceniamy waszą życzliwość.
Wyniki Półmaratonu Kietrz & Rohov.
Mężczyźni:
1. KROWLAJDIS Siergiej, UKR - 01:12:05
2. LABZIUK Oleksandr, UKR - 01:12:15

3. MOLINSKYI Volodymir, UKR - 01:13:23
4. MAGIERA Piotr, POL - 01:14:11
5. BACZYŃSKI Wojciech, POL - 01:15:41
6. WINKLER Tomasz, POL - 01:16:28
Kobiety:
1. NAGIRNJAK Natalia, UKR - 01:26:02
2. MIKOŁAJCZYK Sandra, POL - 01:28:04
3. JACHIMCZYK Aleksandra, POL - 01:28:37
4. OLCHAWA Joanna, POL - 01:32:53
5. KOZAK Katarzyna, POL - 01:35:37
6. KOCZUŁA Justyna, POL - 01:36:38

Podczas uroczystego podsumowania
konkursu wręczono wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody. Fundatorem nagród oraz poczęstunku dla uczniów był
Urząd Miejski w Kietrzu.
Uczniom gratulujemy wysokiego poziomu wiedzy z języka angielskiego i
życzymy dalszych sukcesów, a nauczycielom dziękujemy za przygotowanie
uczniów do konkursu.
Nina Balcer-Maćko

Cóż… VIII półmaraton Kietrz & Rohov
przechodzi do historii, a my powoli – choć
z powodu zmęczenia jeszcze nieśmiało –
zaczynamy myśleć: „DO ZOBACZENIA ZA
ROK!”
Andrzej Wójtowicz
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Gmina Kietrz
W dniu 08 czerwca 2014 roku w MGOK w Kietrzu odbył się już III Otwarty
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza z okazji Dni Kietrza. Organizatorem turnieju był Urząd Miejski oraz MGOK w Kietrzu.

III Otwarty Turniej
Szachowy
Turniej rozegrano systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund, po 30 minut na
partię (15 minut na zawodnika).
W turnieju wzięło udział 28 zawodników: z Kietrza, Wojnowic i Dzierżysławia
oraz z Raciborza, Kędzierzyna-Koźla, Rudnika, Tłustomost, Baborowa, Suchej Psiny, Branic i Głubczyc. Na uwagę zasługuje
fakt udziału 9 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu.
Turniej stał na wysokim poziomie, o
czym może świadczyć fakt, iż do ostatniej
rundy nie wiadomo było kto zwycięży.
W kategorii OPEN zwyciężył faworyt,
Roman Pietroczuk z KS „Szach” Kędzierzyn-Koźle zdobywając 7,5 pkt. Na
II miejscu uplasował się Adam Grzesik
również z KS”Szach” Kędzierzyn-Koźle
(7 pkt.), a na III miejscu Młynarczyk Jan
(6,5 pkt.) z KSz.”Silesia” Racibórz.
W kategorii juniorów do 14 lat I miejsce zajął Mateusz Lasyk (4,5 pkt.), II miejsce Maja Weczera (3,5 pkt.), a III miejsce
Adrian Czuliński (2,5 pkt.)-wszyscy z Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego w Kietrzu.
W pozostałych kategoriach zwyciężyli:
– do 8 lat – Czekała Marcel - Zespół
Szkolno-Przedszkolny Kietrz.
– do 10 lat – Szczucki Piotr - Zespół
Szkolno-Przedszkolny Kietrz.
– do 12 lat – Florczak Michał - Głubczyce.
Najlepsza Kobieta: Katarzyna Kochany
– Sucha Psina.
Najlepszy z Gminy Kietrz: Lach Zdzisław z Dzierżysławia.
Najmłodszym uczestnikiem turnieju
był Marcel Czekała (7 lat), a najstarszym
Pan Tadeusz Cebula (76 lat). Sędzią turnieju był Czesław Gil.
Piękne puchary i nagrody rzeczowe
zwycięzcom wręczył Burmistrz Kietrza
Józef Matela.
Za pomoc w organizacji turnieju dziękuję bardzo firmom z Kietrza: AGRO-EKO,
Biochem i Welur Matt oraz Panu Andrzejowi Wójtowicz.
Czesław Gil

Mistrzostwa
w pływaniu
Dnia 30.04.2014 r. na basenie miejskim
w Kietrzu odbyły się zawody pływackie
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których celem było wyłonienie
najlepszych zawodników na poszczególnych dystansach. Impreza ta była podsumowaniem cyklu spotkań na basenie
organizowanych przez szkolny związek
sportowy przy współudziale Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyróżnienie dla zwycięzców
poszczególnych konkurencji wręczyła
Opolska Kurator Oświaty i Wychowania
Pani Halina Bilik. Swoją obecnością zaszczycili też burmistrz Józef Matela i z-ca
Jacek Karpina.
Słowa podziękowania kierujemy pod
adresem kierownika basenu pana Tomasza
Besz oraz jego obsługi, który nieodpłatnie
udostępnił basen na czas zawodów.
WYNIKI ZAWODÓW
Gimnazja klasy I – styl dowolny 50 m.
Dziewczęta: 1.Julia Siekierżyńska - Gim.
Nr.1 Gł-ce, 2.Julia Iwaniec - Gim. Kietrz,
3.Aleksandra Seń - Gim. Kietrz Nr.1 Gł-ce
Chłopcy: 1.Mateusz Korta - Gim. Kietrz,
2.Daniel Hoffman - Gim. Baborów, 3.Błażej Janczura - Gim. Kietrz
Klasy I – styl grzbietowy 50 m.
Dziewczęta: 1.Zuzanna Marcinków Gim. Kietrz, 2.Agnieszka Szczotka - Gim.
Kietrz, 3.Julia Iwaniec - Gim. Kietrz
Chłopcy: 1.Jakub Wierzchowiec - Gim.
Kietrz, 2.Daniel Hoffman - Gim. Baborów,
3.Michał Staśko - Gim. Kietrz
Klasy II–III – styl dowolny 50 m.
Dziewczęta: 1.Magdalena Rybak – Gim.
Kietrz, 2.Kamila Klein - Gim. Nr. 1 Gł-ce,
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3.Daria Wierzbicka - Gim. Kietrz
Chłopcy: 1.Michał Kuśnierz - Gim. Nr.1
Gł-ce, 2.Szymon Wąchała - Gim. Kietrz,
3.Konrad Muzyk - Gim. Kietrz
Klasy II–III – styl grzbietowy 50 m.
Dziewczęta: 1.Agata Ormiańska - Gim.
Kietrz, 2.Alicja Wołoszyn - Gim. Kietrz,
3.Magda Dąbrowska - Gim. Kietrz
Chłopcy: 1.Arkadiusz Sowerszenko Gim. Kietrz, 2.Michał Kuśnierz - Gim. Nr.1
Gł-ce, 3.Paweł Skibiński - Gim. Kietrz
Szkoły ponadgimnazjalne
Styl dowolny – dziewczęta: 1.Ewa Szota
- ZS Kietrz, 2.Katarzyna Lasyk - ZS Kietrz,
3.Paulina Hnatyszyn - ZS Kietrz
Styl dowolny – chłopcy: 1.Paweł Piątkowski - ZSO Głubczyce, 2.Oskar Haracz
- ZSM Gł-ce, 3.Dawid Nosal - ZS Kietrz
Styl grzbietowy – dziewczęta: 1.Ewa
Szota - ZS Kietrz, 2.Dominika Oszczak - ZS
Kietrz, 3.Katarzyna Lasyk - ZS Kietrz
Styl grzbietowy – chłopcy: 1.Dawid Nosal - ZS Kietrz, 2.Kamil Jacheć - ZSM Gł-ce,
3.Daniel Drzał - ZS Kietrz
Koordynator sportu szkolnego
Marian Węgrzynowicz

Mistrzostwa Gminy
w Lekkiej Atletyce
Dnia 21.05.2014 r. na obiektach sportowych Zespołu Szkolnego- Przedszkolnego w Kietrzu rozegrano Mistrzostwa
Gminy w Lekkiej Atletyce.
Wyniki:
Dziewczęta 100 m: 1. Agata Lamik (ZSP
Kietrz), 2. Klaudia Krupa(ZSP Kietrz)
Chłopcy 100 m: 1. Rafał Mendel (ZSP
Kietrz), 2. Michał Kośiński(ZSP Kietrz)
Dziewczęta 300 m: 1. Kinga Pulak (ZSP
Kietrz), 2. Marcela Frydrych (ZSP Kietrz)
Chłopcy 500 m: 1. Bartosz Nosal (ZSP
Kietrz), 2. Mateusz Kawik (PSP Kietrz)
Dziewczęta 600 m: 1. Maja Śliwa (ZSP
Kietrz), 2. Daria Cytera (ZSP Nowa Cerekwia)
Chłopcy 1000 m: 1. Kacper Watman (ZSP
Kietrz), 2. Filip Buch (ZSP Kietrz)
Skok w dal dziewczęta: 1. Paulina Wyszyńska (ZSP Kietrz), 2. Weronka Kaczor
(ZSP Kietrz)
Skok w dal chłopcy: 1. Rafał Mendel(
ZSP Kietrz), 2. Bartosz Nosal (ZSP Kietrz)
Piłeczka palantowa dziewczęta: 1. Oliwia Wanicka (ZSP Kietrz), 2. Mirela Smyk
(Nowa Cerekwia)
Piłeczka palantowa chłopcy: 1. Michał
Kośiński (ZSP Kietrz), 2. Bartosz Gajer (ZSP
Kietrz)
Pchnięcie kulą dziewczęta: 1. Agata La-

mik( ZSP Kietrz), 2. Wiktoria Klimowska
(PSP Pilszcz)
Pchnięcie kulą chłopcy: 1. Krzysztof
Ryszka (ZSP Kietrz), 2. Marcin Gramatyka
( PSP Pilszcz)
Sztafeta 4×100m dziewczęta: 1. PSP
Kietrz
Sztafeta 4×100 m chłopcy: 1. PSP Kietrz
W otwarciu zawodów uczestniczyli:
Burmistrz Kietrza – Józef Matela, Z-ca
Burmistrza – Jacek Karpina. Zwycięzcy w
poszczególnych konkurencjach otrzymali medale, dyplomy a wszyscy uczestnicy
pamiątkowe długopisy z logo Naszego
projektu – „Nie piję, nie palę, nie biorę”. Nagrody wręczył burmistrz Józef Matela. Sędzią głównym był Grzegorz Bondarewicz.
Koordynator Sportu Szkolnego
Marian Węgrzynowicz

W dniu 07.06.2014 r. w ramach obchodów Dni Kietrza odbył się VII Otwarty Bieg dla dzieci „Będziemy maratończykami” oraz I Bieg integracyjny
dla osób niepełnosprawnych w którym uczestniczyło 26 osób.

Będziemy maratończykami
W dniu 07.06.2014 r. w ramach obchodów Dni Kietrza odbył się VII Otwarty
Bieg dla dzieci „Będziemy maratończykami” oraz I Bieg integracyjny dla osób niepełnosprawnych w którym uczestniczyło
26 osób. W tym roku był niespodziewany
rekord frekwencji uczestników biegu,
ponieważ wzięło w nim udział 194 osoby: dzieci z przedszkola, szkół podstawowych, młodzież ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe.
Bieg dla dzieci zorganizowany został
już po raz siódmy, z roku na rok udział
bierze coraz więcej dzieci, co mogliśmy
zobaczyć na tegorocznym biegu. Biegowi towarzyszy wiele emocji, a rodzice z
ogromnym zapałem kibicują swoim pociechom.
Serdecznie dziękujemy sponsorom
biegu, dzięki którym zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali obdarowani pucharami, medalami oraz nagrodami rzeczowymi, a dla wszystkich
małych biegaczy przewidziano soczki i
słodycze.
Wśród najmłodszych uczestników biegu losowano liczne nagrody rzeczowe.
Serdeczne podziękowania składamy
także wolontariuszom za współpracę i
pomoc w przeprowadzeniu biegu.
Poniżej przedstawiamy wygranych w
poszczególnych biegach:
BIEG INTEGRACYJNY-dystans 150 m: I
miejsce-Żywina Mariusz –DPS KADŁUB, II
miejsce-Podstawka Mateusz, III miejsceKędziora Łukasz-DPS KADŁUB
l Dystans 200 m w kat. dziewcząt:

I miejsce – Niemczycka Martyna, II miejsce – Piaskowy Zuzanna, III miejsce – Jakosz Aleksandra
l Dystans 200 m w kat. chłopców:
I miejsce – Mielnik Rafał, II miejsce – Kosmala Ignacy, III miejsce – Walaszek Rafał
l Dystans 400 m w kat. dziewcząt:
I miejsce – Kosmala Eliza, II miejsce – Frydrych
Marcela, III miejsce – Czyżewska Karolina
l Dystans 400 m w kat. chłopców:
I miejsce – Ludwig Dawid, II miejsce – Oskar
Chmura, III miejsce – Gawroński Dominik
l Dystans 850 m w kat. dziewcząt:
I miejsce – Śliwa Maja, II miejsce – Wiktor
Zofia, III miejsce – Dziewit Emilia
l Dystans 850 m w kat. chłopców:
I miejsce – Watman Kacper, II miejsce –
Buch Filip, III miejsce – Kośiński Michał
l Dystans 1650 m w kat. dziewcząt:
I miejsce – Ciechowska Natalia, II miejsce –
Dudczak Aleksandra, III miejsce - Król Natalia
l Dystans 1650 m w kat. chłopców:
I miejsce – Pakosz Piotr, II miejsce – Muzyk Konrad, III miejsce – Orian Marcin
l Dystans 3250 m w kat. dziewcząt:
I miejsce – Majnusz Bernadeta, II miejsce
– Wybraniec Barbara
l Dystans 3250 m w kat. chłopców:
I miejsce – Junik Mateusz, II miejsce – Komenda Krzysztof, III miejsce – Gawroński
Krzysztof
l Dystans 3250 m w kat. VIP: I miejsceJózef Matela, II miejsce-Jacek Karpina, III
miejsce- Czesław Gil, Leszek Wilk
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i
zapraszamy ponownie za rok
Bożena Rostek

Gmina Głubczyce
W dniu 7 czerwca 2014 roku strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009 Głubczyce im. płk Stanisława Glińskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno -Wychowawczej, wzięli czynny udział w zajęciach,
zorganizowanych i przeprowadzonych przez Straż Leśną, których tematem była edukacja przyrodniczo – leśna.

Zajęcia strzelców
ze Strażą Leśną
Zajęcia miały miejsce w Górach Opawskich. Góry Opawskie to najdalej na
wschód wysunięte pasmo polskich Sudetów. Leżą na południu woj. opolskiego
przy granicy z Czechami na terenie powiatów: nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego. Od zachodu graniczą z Przedgórzem Paczkowskim, zaś od wschodu
i północnego wschodu sąsiadują z Płaskowyżem Głubczyckim. W Czechach nazywane są Zlatohorską Vrchoviną, która
jest traktowana jako część Jeseników.
Najwyższym szczytem całego pasma jest
Příčný vrch (975 m), natomiast po polskiej stronie Biskupia Kopa (890 m).

Nadleśnictwo reprezentował Komendant Posterunku Straży Leśnej przy
Nadleśnictwie Prudnik Artur Fiałkowski.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy założyciela i dowódcy głubczyckiej jednostki
strzeleckiej– młodszego inspektora Z.S.
Grzegorza Tobiasińskiego.

Mistrzostwa Polski
W dniach 16-18 maja 2014 r. w Nowej
Rudzie odbyły się XXI Mistrzostwa Polski
Juniorów Młodszych Taekwondo. W zawodach wzięło udział 238 zawodników
z 44 klubów. Klub Sportowy Taekwondo
w Głubczycach i ZS w Pietrowicach reprezentowała pięcioosobowa ekipa sportowa: Olga Jabłońska, Małgorzata Bernaś,
Wojciech Żłobicki, Marta Wsiaki (sędzia)
i Daniel Jano (trener). Wspaniały występ
Wojciecha Żłobickiego w kategorii walk
pow. 70 kg zaowocował I miejscem. Woj-
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tek w drodze do finału pokonał zawodnika z klubu Taewo KWSW Warszawa,
następnie LKT Legnica i o wejście do finału wygrał z Szymonem Byra z WSKT Wrocław. W walce finałowej stoczył zwycięski
pojedynek z Marcinem Grabskim z GKT
Gdańsk uzyskując tytuł Mistrza Polski.
Małgorzata Bernaś wygrała w pierwszej
walce z Justyną Podgórną i niestety w
ćwierć finale po dogrywce uległa Katarzynie Gdula z MKS Żak Biała Podlaska.

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. 27.05.2014 r. wykaz obejmujący przeznaczoną do zbycia nieruchomość lokalową położoną w Głubczycach przy ul. I Armii WP nr 9/6.
Z dniem 08.07.2014 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
2014 r., poz. 518) 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. 03.06.2014 r. wykaz obejmujący przeznaczoną do zbycia nieruchomość lokalową położoną w Głubczycach przy ul. Koszarowej nr 14/7.
Z dniem 15.07.2014 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
2014 r., poz. 518) 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. 04.06.2014 r. wykaz obejmujący przeznaczony do zbycia udział wynoszący
2/21 części w nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głubczycach przy
Placu Armii Krajowej, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr
318/18 o pow. 0,0103 ha.
Z dniem 16.07.2014 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
2014 r., poz. 518) 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.

Spotkanie Kresowe
We wtorek, 27 maja 2014 r. w Czytelni
Biblioteki odbyło się kolejne spotkanie z
cyklu „Echa Kresów”. Tym razem tematem
prelekcji był „Zbaraż – historia i współczesność”. Gośćmi spotkania byli: Pan
Ryszard Brzeziński oraz Pan Edward Wołoszyn.
Prelekcję uzupełniały zdjęcia współczesnego Zbaraża wykonane przez Pana
Kazimierza Naumczyka, który podzielił
się wspomnieniami z niedawno odbytej
wizyty w Zbarażu i okolicach.
Biblioteka
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Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 1 lipca 2014 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży 1/2 części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Królowe, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 145 o pow. 0,4000 ha. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 7 916,00 zł. Wadium wynosi 800,00 zł.
2. 8 lipca 2014 r. odbędą się:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomość lokalowej
(boks garażowy nr 6), położonej w Głubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą
ułamkowej części gruntu z działki nr 435/19. Cena wywoławcza do przetargu wynosi
16 672,00 zł. Wadium wynosi 1 700,00 zł.
b) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo - usługowym, oznaczonej według ewidencji gruntów
jako działka nr 478/28 o powierzchni 0,1256 ha, położonej w Głubczycach przy ul.
Klasztornej nr 7. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 160 904,00 zł. Wadium wynosi 16 000,00 zł.
c) I rokowania nieograniczone w sprawie sprzedaży nieruchomości 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 nieruchomości wynosi 26 632,00 zł. Zaliczka wynosi 2 700,00 zł.
d) I rokowania nieograniczone w sprawie sprzedaży nieruchomości 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 nieruchomości wynosi 28 194,00 zł. Zaliczka wynosi 3 000,00 zł.
e) III 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.
3. 11 lipca 2014 r. odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony w sprawie
sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo - składowym,
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 485/10 o powierzchni 0,0359
ha, położonej w Głubczycach przy ul. Sosnowieckiej nr 23. Cena wywoławcza do
przetargu wynosi 51 045,00 zł. Wadium wynosi 5 200,00 zł.
4. 15 lipca 2014 r. odbędą się:
a) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytkowej 120,48 m2), położonej w Głubczycach przy
ul. Rynek nr 3/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 372/3. Cena
wywoławcza do przetargu wynosi 198 168,00 zł + VAT. Wadium wynosi 20 000,00 zł.
b) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytkowej 116,24 m2), położonej w Głubczycach przy
ul. Rynek nr 9/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 372/3. Cena
wywoławcza do przetargu wynosi 190 905,00 zł + VAT. Wadium wynosi 19 000,00 zł.
c) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej
(lokal mieszkalny o pow. użytkowej 128,22 m2), położonej w Głubczycach przy ul.
Rynek nr 5/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 372/3. Cena
wywoławcza do przetargu wynosi 210 063,00 zł + VAT. Wadium wynosi 21 000,00 zł.
5. 19 sierpnia 2014 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony w sprawie
sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytkowej 137,49 m2),
położonej w Głubczycach przy ul. Rynek nr 11/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części
gruntu z działki nr 372/3. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 224 799,00 zł +
VAT. Wadium wynosi 23 000,00 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
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Debata społeczna w UM
O tym, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo na drogach, policjanci
rozmawiali z mieszkańcami powiatu
głubczyckiego w Urzędzie Miejskim w
Głubczycach. W debacie społecznej brał
udział podinsp. Maciej Milewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Debatę zorganizowaną w Urzędzie
Miejskim rozpoczęła Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach insp. Joanna
Paruszewska witając przybyłych gości
oraz mieszkańców. Następnie głos zabrał
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego nadkom. Krzysztof Andrusiak, który omówił stan bezpieczeństwa
na naszych drogach. W debacie uczestniczył także podinsp. Maciej Milewski z

Echa Kresów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
Podczas dyskusji mieszkańcy i zaproszeni goście podzielili się z policjantami
swoimi sugestiami i opiniami na temat
sposobów rozwiązywania problemów
komunikacyjnych i stanu infrastruktury
drogowej, które mają wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Przegląd Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II jest bardzo ważnym wydarzeniem dla Zespołu Szkół w Pietrowicach. W tym roku był on wyjątkowy,
gdyż Jan Paweł II został kanonizowany.

Syćka se wam zycom
Niezwykła postać Wielkiego Papieża
Polaka niezmiennie inspiruje do sięgania po jego lub inne dzieła o charakterze
religijnym. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Metropolita Krakowski
Kardynał Stanisław Dziwisz , Marszałek
Województwa Opolskiego Andrzej Buła,
oraz Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik. Natomiast patronat medialny - Radio
Opole, Gość Niedzielny, TV Głubczyce
oraz Głos Głubczyc. Organizatorami byli:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach i Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach. Przegląd odbywa się w dwóch
kategoriach: recytacja i poezja śpiewana i
przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Poziom konkursu jest wysoki, a uczestników
ocenia profesjonalne jury.
W tym roku przesłuchania konkursowe odbyły się 9 maja w Miejskim Ośrodku
Kultury, a 10 maja miała miejsce Gala Finałowa w Zespole Szkół w Pietrowicach.
Rozpoczęła się ona uroczystą mszą świętą w pietrowickim kościele, po której nastąpiły prezentacje laureatów w murach
szkoły. Do osób nagrodzonych należeli:
Kategoria - poezja śpiewana
Szkoły Podstawowe
I m. Zespół „Trio: SP nr 1 Głubczyce
II m. Zespół „Papieżżaczki” ZS Pietrowice
Szkoły Gimnazjalne
I m. Lucjan Kobylański ZS Lisięcice
II m. Zespół „Cantabile” PG 1 Głubczyce
III m. Magdalena Gumienna ZS Pietrowice
Wyróżnienie Kamila Klein PG 1 Głubczyce
Wyróżnienie Maciej Albert ZS Pietrowice
Szkoły Ponadgimnazjalne
I m. Klaudia Borgusz MOK Głubczyce
II m. Iwona Halikowska ZSM Głubczyce
III m. Zespół wokalny ZSZ Krapkowice
Kategoria - recytacja
Szkoły Podstawowe
I m. Zuzanna Wieczorek SP Włodzienin
II m. Faustyna Kalisz ZS Lisięcice
III m. Katarzyna Kopera ZS Pietrowice
Wyróżnienie Wiktoria Danielewska PSP
nr 3 Gogolin
Szkoły Gimnazjalne
I m. Maciej Bartusik PG 1 Głubczyce
II m. Karolina Górka ZS Lisięcice
III m. Natalia Kozłowska PG 1 Głubczyce
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24 czerwca w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Głubczycach odbyło się spotkanie „Echa Kresów”, noszące tytuł „Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego”.

Szkoły Ponadgimnazjalne
I m. Monika Sagatowicz ZSM Głubczyce
II m. Bartłomiej Baran ZSM Głubczyce
III m. Agnieszka Kłak ZSM Głubczyce
Na uroczystą Galę, której gospodarzami byli dyrektor Bogdan Kulik i wicedyrektor Mariola Bedryj przybyli zaproszeni goście m.in. Starosta Józef Kozina
i Burmistrz Jan Krówka z małżonkami.
Wyróżnieni laureaci prezentowali wybrane przez siebie utwory, mogliśmy ponownie usłyszeć słowa św. Jana Pawła II
lub poznać piękne wiersze o nim samym.
Była to niezwykła i wzruszająca uczta duchowa, która dostarczyła wielu przeżyć i
przemyśleń dla wszystkich obecnych.
Po prezentacji młodych artystów nastąpiło wręczenie nagród zakupionych
dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Kuratorium Oświaty w
Opolu, Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania Śląska Opolskiego, Starostwa
Powiatowego w Głubczycach i Urzędu
Miejskiego w Głubczycach. Za wyróżnienia i miejsca I –III przyznano nagrody
książkowe tj. kalendarze głubczyckie,
książki albumowe z Janem Pawłem II.
Wszystkim wykonawcom wręczono pamiątkowe dyplomy.
Ponadto dla laureatów ksiądz kardynał
Stanisław Dziwisz przekazał osobiste różańce święte. Nagrody wręczali Zbigniew
Ziółko radny Sejmiku Wojewódzkiego, Józef Kozina Starosta Powiatu Głubczyckiego, Jan Krówka Burmistrz Głubczyc, Piotr
Pakosz Przewodniczący sekcji oświaty
i wychowania Związków Zawodowych
NSZZ Solidarność. Punktem kulminacyjnym tego wyjątkowego wydarzenia było
wspólne zaśpiewanie „Barki”, ukochanej
pieśni św. Jana Pawła II.
Przegląd jest hołdem składanym niezwykłemu człowiekowi, duchownemu a
teraz świętemu. Jest wyrazem wdzięczności za to, że mieliśmy szczęście żyć w
czasach pontyfikatu tego Wielkiego Papieża i słuchać jego mądrych, chociaż
bardzo często trudnych do realizacji słów
i wskazówek .Mamy nadzieję, że za rok
znów się spotkamy i przeżyjemy ponownie to wyjątkowe wydarzenie.
Izabela Rostowska

Prelekcję na spotkaniu wygłosił Pan
Ryszard Brzeziński.
Zgromadzeni Kresowianie mogli dowiedzieć się jak wyglądało niegdyś województwo tarnopolskie, sięgające od Radziechowa na północy aż po Zaleszczyki
na południu. Każdy z zebranych gości
otrzymał mapę z oznaczonymi zabytkami tego obszaru, co pomogło w zrozumieniu wykładu.
Na spotkaniu przybliżona została historia województwa tarnopolskiego, z
podziałem na epokę przedhistoryczną i
historyczną. Jak dowiadujemy się, pierwsze formy zaludnienia pojawiają się tam
już w epoce późnokamiennej i cywilizacja ta rozwija się coraz bardziej w kolej-

nych epokach. Na spotkaniu poruszone
zostały również takie kwestie jak ceramika, naczynia, narzędzia pierwszych osadników czy ich sposoby pochówku zmarłych. Wygłoszony wykład był przeplatany
interesującymi ciekawostkami na temat
Kresów. Temat województwa tarnopolskiego będzie kontynuowany na kolejnych spotkaniach. Najbliższe „Echa Kresów” odbędą się po przerwie wakacyjnej
we wrześniu.
Redakcja

Jednostka strzelecka
3009 i Służba Więzienna
W dniu 12 czerwca 2014 roku strzelcy
z jednostki strzeleckiej 3009 Głubczyce
im. płk Stanisława Glińskiego ZS STRZELEC OSW uczestniczyli w nyskim zakładzie
karnym w szkoleniu z zakresu stosowania
środków przymusu bezpośredniego i technik interwencyjnych, chwytów obezwładniających i transportowych oraz zastosowana ich w działalności zespołowej. Tego
typu szkolenia głubczyccy strzelcy pod
okiem funkcjonariuszy służby więziennej,
dzięki przychylności Dyrektora Zakładu
Karnego w Nysie płk Mirosława Rasłowski
oraz prowadzącemu szkolenia mł. chor.

Łukaszowi Szydłowskiemu, przechodzą w
sposób cykliczny od kilku lat. Dzięki tego
typu zajęciom podnoszą swoje kwalifikacje oraz dbają o tężyznę fizyczna.

Mistrzostwa Młodzików
W Głubczycach 23-25 maja odbyły
się Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych w badmintonie. W turnieju udział
wzięło 134 najlepszych zawodników
w tej kategorii wiekowej z 46 klubów.
Nasi podopieczni spisali się znakomicie
zdobywając 6 medali najwięcej spośród
wszystkich klubów. Na pięć rozgrywanych pojedynków finałowych wystąpiliśmy w trzech. Wszystkie finały zakończyły
się dla nas zwycięstwem. Na uroczystości
zakończenia miła niespodzianka spotkała Szymona Ślepeckiego, który otrzymał
rakietę dla najmłodszego medalisty Mistrzostw Polski. Poniżej przedstawiamy
nasze osiągnięcia:
Gra mieszana
Mistrzowie Polski – Bartosz Gałązka/Do-

minika Kwaśnik, UKS Feniks Kędzierzyn
-Koźle
Gra podwójna chłopców
Mistrzowie Polski – Patryk Kobeluch/Maciej Matusz; brązowi medaliści – Jakub
Mazur/Szymon Ślepecki
Gra pojedyncza chłopców
Mistrz Polski – Patryk Kobeluch
V-ce Mistrz Polski - Bartosz Gałązka
brązowy medalista - Maciej Matusz

Mistrzostwa Taekwondo

W dniach 24-25 maja 2014 r. w Bystrzycy Kłodzkiej odbyły się XXIII Mistrzostwa
Polski Taekwondo Juniorów. Bardzo dobry
start zawodników KST Głubczyce dał nam
trzy medale: jeden złoty i dwa srebrne. Mistrzynią Polski została Karolina Konik zajmując I miejsce w walkach do 60 kg. Kamila Ciechanowska wywalczyła II miejsce

w walkach 55 kg i II miejsce w układach.
Nasze utytułowane zawodniczki zdobyły,
także kwalifikacje na Mistrzostwa Polski
Taekwondo Seniorów w Częstochowie,
które odbędą się w czerwcu bieżącego
roku. Mamy nadzieję, że ich wysoka forma
utrzyma się i na tym turnieju.

Gmina Głubczyce
W dniu 27.05.2014 r. na zaproszenie Prezesa Zarządu Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Opolu, delegacja strzelców z jednostki strzeleckiej 3009 Głubczyce im. płk Stanisława Glińskiego
ZS STRZELEC OSW, z dowódcą na czele, wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestnika Misji Pokojowych ONZ.

Dzień Weterana

Uroczystości Dnia Weterana, odbyły
się w Klubie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej i miały charakter spotkania pokoleń. Wzięli w nim udział weterani misji
poza granicami kraju, młodzież szkolna
województwa opolskiego oraz zaproszeni goście honorowi, wśród których
byli Poseł na Sejm RP Tomasz Garbowski,
przedstawiciele władz samorządowych,
opolskiego kuratorium oraz organizacji
kombatanckich. Spotkanie poprowadził
Prezes Zarządu Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
pułkownik Edward Łakomy. Dowódcę 10
Opolskiej Brygady Logistycznej reprezentował Szef Sekcji Wychowawczej mjr Dariusz Chądziński.
Podczas obchodów rozegrano konkurs tematyczny dla młodzieży pt. „Udział
żołnierzy polskich w misjach pokojowych
w latach 1953-2013.” Zorganizowano

również wystawę prac nadesłanych przez
uczniów na konkurs plastyczny. Laureatom obydwu konkursów wręczono dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.
Dla zebranych przygotowano projekcję
filmu dokumentalnego pt. „Vadi Patria” z
misji UNDOF w Syrii.
Podczas wystąpień okolicznościowych
podsumowano udział polskich żołnierzy
w misjach poza granicami kraju, a weterani wspominali swoje doświadczenia z
misji.
Kulminacyjnym momentem obchodów Dnia Weterana było złożenie kwiatów przed tablicą pamiątkową „Ku chwale weteranom działań poza granicami
państwa” w koszarach 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.
Głubczycka Jednostka Strzelecka od
wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Konkurs fotograficzny
Dnia 05.06.2014 w Gimnazjum nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi rozstrzygnięto Konkurs Fotograficzny „Gimnazjum
Press Photo I Wielki Konkurs Fotograficzny”. Konkurs został zorganizowany
przez p. Urszulę Romanowicz-Rakoczy i
p. Aleksandrę Węgrzyniak dla wszystkich
uczniów Gimnazjum. Jego celem było nie
tylko zaproponowanie uczniom twórczej
formy spędzania czasu wolnego, ale również rozwijanie wrażliwości estetycznej
inspirowanej umiejętnością obserwacji
rzeczywistości, kształcenie umiejętności
posługiwania się środkami komunikacji
niewerbalnej oraz zaktywizowanie miłośników fotografii do pokazania swoich
prac szerszej publiczności. |
Komisja Konkursowa w składzie Urszula Romanowicz – Rakoczy (przewodnicząca), Aleksandra Węgrzyniak, Małgorzata Orłowska oraz Tomasz Michalewski,
po weryfikacji pod względem formalnym
oraz po ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkich zgłoszonych fotografii,
wyłoniła zwycięzców w każdej z kategorii
konkursowej:
l Ludzie – Aleksandra Kapij (zdj. nr 1)
l Sport - Alicja Marczakiewicz (zdj. nr 2)
l Życie codzienne – Aleksandra Wielicz-

ko (zdj. nr 3)
Fotoreportaż - Alicja Marczakiewicz
(zdj.nr 4)
l Fotografia abstrakcyjna – Aleksandra
Mazur (zdj. nr 5)
l Przyroda - Aleksandra Wieliczko (zdj. nr
6)
l Pejzaż, architektura – Marcel Gisal (zdj.
nr 7)
Nagrodę Grand Prix przyznano Alicji
Marczakiewicz. Wręczenie wszystkich
nagród odbyło się dnia 27.06.2014r.
podczas uroczystego zakończenia roku
szkolnego 2013/2014. Sponsorem nagród jest pani Dyrektor Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach, pan Tomasz Michalewski (Agencja
Fotograficzna Arte) oraz Wydawnictwo
ISKRY. Wybrane fotografie zostały zaprezentowane na internetowej stronie Gimnazjum oraz na wystawie szkolnej.
Trzy uczestniczki Konkursu: Alicja Marczakiewicz, Aleksandra Kapij oraz Aleksandra Wieliczko otrzymały dodatkowe
nagrody w postaci warsztatów fotograficznych pod okiem p. Tomasza Michalewskiego w Agencji Fotograficznej Arte
w Głubczycach. Warsztaty odbędą się w
okresie wakacyjnym.
l

Królowa Sportów
Zakończyły się powiatowe zawody
lekkoatletyczne szkół podstawowych i
gimnazjum. Lisięcice 23.05.2014. Uczniowie z Zespołu Szkół w Bogdanowicach po
raz kolejny poradzili sobie znakomicie.
Reprezentowało nas czworo uczniów:
Sebastian Gala, Szymon Kuklewicz, Kacper Litwin i Klaudiusz Kurc. Dwóch z
nich wywalczyło awans do Finałów Wojewódzkich. - Kacper Litwin w skoku w
dal z wynikiem 3,96m i Klaudiusz Kurc
w pchnięciu kulą 4kg z wynikiem 9,02m.
Obaj uplasowali się na miejscu drugim.

Droga do finałów nie była łatwa lecz
nasi uczniowie świetnie sobie poradzili.
W zawodach gminnych uczniowie wywalczyli w sumie sześć medali. Sebastian
Gala III miejsce w biegu na 500m, Kacper
Litwin III miejsce w skoku w dal, Klaudiusz Kurc I miejsce w pchnięciu 4kg kula,
Szymon Kuklewicz II miejsce w pchnięciu
4kg kula i III miejsce w rzucie piłeczką palantową. Do indywidualnych sukcesów
nasi uczniowie reprezentując szkołę zajęli III miejsce w biegu 4x100m w kategorii
chłopców.
Życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Nauczyciel Wf. Łukasz Konik

Historyczny Sukces
KS Taekwondo
W dniach 6-8 czerwca 2014 r. w Częstochowie odbyły się XXVII Mistrzostwa
Polski Seniorów. Wzięło w nich udział 161
zawodników z 30 klubów. W zawodach
tych mogli wystąpić tylko zawodnicy,
którzy wcześniej zdobyli kwalifikację
startując w Pucharze Polski i Grand Prix
Polski Taekwondo. Wielką niespodziankę sprawiła drużyna kobiet Klubu Sportowego Taekwondo w Głubczycach w
składzie: Marta Wsiaki, Karolina Konik,
Paulina Szpak, Kamila Ciechanowska,
Agnieszka Stachura, zajmując II m w
walkach drużynowych i II m w układach
drużynowych. W drodze do finału nasze
Panie pokonały zawodniczki z klubów:
KS Dragon Janów, Matsogi Ciechanów i

LKT Legnica. Jest to historyczny sukces
naszego Klubu. Bardzo dobrze wystartowali nasi zawodnicy w konkurencjach
indywidualnych zajmując medalowe
miejsca. Bartosz Słodkowski II m walki +
85 kg i II m testy siły, Kamila Ciechanowska II m układy, Marta Wsiaki III m układy
i III m walki do 68 kg, Karolina Konik III m
walki do 62 kg i III m techniki specjalne
i Paulina Szpak III m układy. Łącznie KST
Głubczyce zdobył 10 medali. Podczas gali
finałowej trener KST Głubczyce Daniel
Jano otrzymał nagrodę Ministra Sportu i
Turystyki za wyniki w pracy szkoleniowej
w roku 2013, której efektem były sukcesy sportowe zawodników odniesione na
arenie międzynarodowej.

Dnia 11 maja 2014r.o godz. 11.00 w kinie Helios w Opolu odbyło się uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie na Najlepszą gazetkę
szkolną województwa opolskiego organizowanego już od dwóch dekad
przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu.

Uczenniczek

Młodzi dziennikarze odebrali dyplomy
i nagrody z rąk dyrektorki PBW w Opolu
pani dr Dagmary Kawoń-Noga.
Wśród nagrodzonych znalazła się i nasza szkolna gazetka „Uczenniczek”. Nasza
redakcja radośnie odbierała dyplom za
zajęcie I miejsca kategorii klas IV-VI szkół
podstawowych. Otrzymaliśmy nagrodę –
aparat fotograficzny z kartą pamięci.
Odbierając ją usłyszeliśmy z ust jury –
„Jesteście najlepsi, bo trzymacie poziom”.
To ogromna satysfakcja dla nas, tym bardziej, że gazetkę prowadzimy od 14 lat.
Ponadto mieszkamy w niewielkiej miejscowości jakie są Głubczyce na krańcu
Polski, a jednak zostaliśmy po raz kolejny
dostrzeżeni przez większe środowisko.
(Mamy też na swoim kącie nagrody w
konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich).

Mamy nadzieję, że kolejnym redakcjom naszego pisemka uda się osiągnąć
sukces.
P.S. „Uczenniczek” – szkolna gazetka SP1 z Oddziałami Integracyjnymi w
Głubczycach ukazuje się od 2000r. Po
raz pierwszy wzięła udział w konkursie
czasopism w Opolu w 2002r. zajmując I
miejsce. Od tego czasu jest stałym laureatem tego konkursu. Dziękujemy organizatorom konkursu PBW w Opolu za możliwość udziału w nim.
Redakcja „Uczenniczka” i jej opiekunowie
Elżbieta Szczepanik, Liliana Hajda

Zucholandia 2014

W dniu 10 czerwca w Szkole Podstawowej w Pietrowicach został zorganizowany Rajd Zuchowy „ZUCHOLANDIA”.
Komenda Hufca ZHP Głubczyce przy
współpracy Szkoły w Pietrowicach Głubczyckich oraz służb mundurowych: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i 10
Opolskiej Brygady Logistycznej przygotowała wiele atrakcji oraz przeprowadziła
wiele pogadanek na temat bezpiecznych
wakacji oraz jak zachować się w sytuacjach zagrożenia życia, na czym polega praca naszych funkcjonariuszy, jak i
w co wyposażone są samochody służb,
można było także zobaczyć i przekonać
się jak skuteczną i przydatną bronią w
służbie są psy policyjne. Swoją obecnością w tym dniu na uroczystym apelu,
zaszczycili nas zastępca Burmistrza Pan
Kazimierz Bedryj, Dyrektor Szkoły Pan
Bogdan Kulik, zastępca Dyrektora Pani
Mariola Bedryj, którzy po uroczystym
apelu dokonali otwarcia Rajdu Zuchowego „ZUCHOLANDIA”. Dzieci po poka-

zach przygotowanych przez poszczególne służby miały okazje uczestniczyć w
licznych konkursach, grach i zabawach,
zorganizowanych przez instruktorów i
harcerzy starszych, było pieczenie kiełbasek, trochę słodyczy i dobra zabawa,
która trwała do samego końca, a jedną z
większych atrakcji z racji upału jaki towarzyszył nam w tym dniu, było zorganizowanie przez naszą Straż Pożarną płaszcza
wodnego, gdzie dzieci i młodzież mogły
się trochę ochłodzić. Po frekwencji widać, jak potrzebne są takie imprezy i jak
wiele uczą nasze dzieci, dziękujemy także
naszym przyjaciołom nauczycielom całej
naszej kadrze instruktorskiej, wszystkim
co przyczyniają się do organizacji takich
imprez i w ten sposób możemy propagować idee harcerstwa.
Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy już dziś na kolejną Zucholandię.
pwd. Krzysztof Patryjach
wychowawca Agnieszka Kowalczyk
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Wnioskodawca projektu – Powiat Głubczycki. Instytucja Zarządzająca – Województwo
Opolskie. Całkowita wartość projektu: 457 tys. zł. Dofinansowanie – 85% koszt. kwalif.

Powiat Głubczycki uzyskał dofinansowanie dla projektu pn.
„Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi na
odcinku Ściborzyce Wielkie – Hněvošice”
Okres rzeczowej realizacji projektu: I 2013 r. – VI 2014 r.
Główny cel projektu: Celem głównym projektu jest polepszenie dostępności komunikacyjnej na obszarze pogranicza, poprzez poprawę parametrów technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1235 na
odcinku Ściborzyce Wielkie – Hněvošice.
Szczegółowe cele projektu: l podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru pogranicza l pozytywny wpływ
na rozwój regionu l wzmocnienie współpracy ekonomiczno – gospodarczej wśród przedsiębiorców obydwu krajów l
polepszenie warunków dojazdu mieszkańców do pracy.
Partner wiodący projektu: Powiat Głubczycki
Partnerzy Projektu: Kraj Morawsko – Śląski; Zarząd Dróg Kraju Morawsko - Śląskiego.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 1.340.141,06 EUR. Wartość projektu dla Powiatu Głubczyckiego – 477.303,00
EUR. Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych – 85 %
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 PRZEKRACZAMY GRANICE

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