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Festiwal Kultury Powiatowej już po raz XIII zagościł na scenach Ośrodków
Kultury powiatu głubczyckiego. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe, które przy współpracy z Miejsko
– Gminnymi Ośrodkami Kultury, kolejny raz dało szansę dzieciom i młodzieży, na zaprezentowanie swoich artystycznych zdolności w różnych
dziedzinach i kategoriach wiekowych, nagradzając najlepszych Złotymi
SAMORZĄD
Talentami
Powiatu Głubczyckiego.

XIII Festiwal Kultury
Powiatowej
Festiwal rozpoczął się konkursem recyOŚWIATA
tatorskim, który odbył się 22 – 23 kwietnia
w sali kameralnej MGOK w Kietrzu. Jury,
skład którego tworzyli Waldemar Lankauf
oraz Franciszek Neckar, wysłuchało utworów poetyckich oraz fragmentów prozy,
recytowanych przez uczestników ubiegających się o laur, jakim było przyznanie
Złotego Talentu. Rozstrzygnięcia zapadły
w trzech kategoriach. Spośród uczniów
klas I – III Szkół Podstawowych, Złoty
Talent otrzymał Aleksander Wyszyński z
SPKULTURA
w Kietrzu. Wiktoria Matyjaszek z PSP
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Kietrz, zdobyła Złoty Talent wygrywając w gronie uczniów IV – VI klas SP. W
kategorii uczniów szkół gimnazjalnych
i średnich jury przyznało Srebrny Talent
dla Macieja Bartusika z Gimnazjum nr 1 w
Głubczycach.
Kolejną odsłoną festiwalu był konkurs taneczny. Na deskach MOK w Głubczycach zaprezentowały się zespoły w
dwóch kategoriach – dziecięcej i młodzieżowej. Publiczność pośród której zasiadały jurorki z Prudnickiego Ośrodka
Kultury, miała okazję zobaczyć ciekawe,
momentami porywające układy taneczne. Rywalizację zdominowały tancerki i
tancerze z Branic. Zespoły Mini IMPULS
i IMPULS okazały się najlepsze w swoich
kategoriach, a ich występy wywoływały
żywą, spontaniczna reakcję publiczności.
Relację z tego widowiskowego konkursu
można obejrzeć na stronie internetowej
Telewizji Głubczyce. Następnym festiwalowym akcentem był konkurs plastyczny, który miał miejsce w Baborowie. Tym
razem jurorzy w osobach kierownik POK
Joanny Korzeniowskiej i rybnickiego artysty plastyka Marcina Mitury, zadecydowali o wyborze laureatów uhonorowanych Złotymi Talentami. Otrzymali je
w kategorii klas I – III SP Alena Surma, IV
– VI SP Justyna Ozdoba, a spośród gimnazjalistów najlepsza okazała się Wiktoria
Śmiglewicz.
Konkurs piosenki był ostatnim akordem festiwalowych zmagań. Tym razem
na scenie MGOK w Kietrzu odbyły się

INWESTYCJE

przesłuchania wykonawców, śpiewających piosenki polskie i te z repertuaru
zagranicznego. Stąd
w jury oprócz Tomasza Kanasa i Mariusza
Lewicza znalazła się poliglotka Lucyna Małodobra.
Piosenki były wykonywane przez
solistów i zespoły wokalne i to właśnie w
tych kategoriach, podzielonych dodatkowo na kategorie wiekowe trwała rywalizacja połączona jednocześnie z dobrą
zabawą. Między solistami Złote Talenty
zdobyli: Kamila Katolik PSP w Kietrzu (klasy I – III), Dominika Sozańska SP we Włodzieninie (klasy IV – VI), Martyna Nowak
LO w Głubczycach (szkoły gimnazjalne

Wszystkim mieszkańcom naszego Powiatu
życzymy w 2013 roku szczęścia i zdrowia,
spełnienia osobistych planów
i ambicji zawodowych oraz radości
i optymizmu na każdy dzień

i średnie). Laureatami konkursu zostały następujące grupy wokalne: „Wesołe
Nutki” PSP w Kietrz (klasy I – III), duet Katarzyna i Zuzanna Gatner SP w Branicach
(klasy IV – VI),
„Dominanta” Gimnazjum
INFORMACJE
Z GMIN w
Baborowie (szkoły gimnazjalne i średnie).
Uroczyste podsumowanie Festiwalu
Kultury Powiatowej odbyło się 28 maja
w MOK w Głubczycach. Wzięli w
nim udział dyrektorzy placówek kulturalnych, a także
przedstawiciele władz
samorządowych. Jednak głównymi aktorami tego wydarzenia byli uczestnicy
festiwalu i ich opiekunowie. SPORT
Poza uhonorowaniem tegorocznych laureatów
festiwalu,
imprezę
uświetnił program artystyczny, a szczególną uwagę i aplauz publiczności zyskał
występ młodzieży z partnerskiego powiatu Holzminden. Tegoroczny festiwal
potwierdził rosnący z roku na rok poziom
artystyczny. Wypada mieć nadzieję, że
ten trend zostanie utrzymany, a wydarzenie które na stałe wpisało się do kalendarza lokalnych imprez kulturalnych,
w kolejnych latach przyciągnie uwagę
szerszej publiczności.
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Goście z Holzminden Piknik rodzinny
w DPS-ie

27 i 28 maja w Głubczycach gościła
niemiecka delegacja z zaprzyjaźnionego
powiatu Holzminden, wraz ze starostą
powiatu panią Angelą Schürzeberg. Towarzyszyli jej przedstawiciele jednostek
samorządu terytorialnego, oświaty, kultury, a także uzdolniona młodzieża, która
swoje umiejętności taneczne zaprezentowała podczas finału VII Festiwalu Kultury Powiatowej w Głubczycach. Pierwszego dnia wizyty goście odwiedzili Kraków,
by – jak mówi sekretarz powiatu – obejrzeć skompensowaną dawkę polskich
zabytków. Wybraliśmy Kraków, gdzie cel
ten można osiągnąć, a dawna stolica polski zrobiła na przybyłych dobre wrażenie.

Wydarzenie krótko komentuje wicestarosta Piotr Soczyński: - Wizyta naszych
partnerów z Holzminden, jest kolejnym
etapem wymiany doświadczeń, między
naszymi samorządami, grupami kulturalnymi, przedstawicielami straży pożarnych i młodzieżą. W sierpniu młodzież z
jednej z naszych szkół pojedzie do Niemiec. Będzie to okazja do nawiązania
kontaktów z niemieckimi rówieśnikami,
zobaczenia jak wygląda nauka w tamtejszych szkołach i możliwość ciekawego
spędzenia wolnego czasu. Z perspektywy
samorządu idzie głównie o koordynowanie współpracy pomiędzy wymienionymi
podmiotami, a także dzielenie się pew-

Czerwiec to czas festynów i różnego
rodzaju pikników. W sobotę 8 czerwca
przy pięknej, słonecznej pogodzie w
Domu Pomocy Społecznej Klisino filia
w Radyni odbył się piknik zwany rodzinnym. To plenerowa impreza zorganizowana przez kierownictwo i pracowników
dla mieszkańców placówki, ich rodzin,
krewnych i znajomych, przybyłych z odległych często zakątków kraju.
Wśród zaproszonych gości byli: Pani
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w
Klisinie – Małgorzata Krywko-Trznadel,
kierownicy podległych jej ośrodków, wicestarosta – Piotr Soczyński, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Maria Farasiewicz, która zaprezentowała barwny
recital z akompaniującym jej zespołem
MARIEL. Ponadto wystąpili jej podopieczni – aktorzy teatru TRADYCJA Zespołu
Szkół Mechanicznych w Głubczycach, bawiąc publiczność ciekawym programem
kabaretowym. Tego dnia nie mogło za-

braknąć występów grupy wokalnej PULS,
którą tworzą mieszkańcy filialnego DPS
w Radyni pod kierownictwem instruktora kulturalno – oświatowego placówki –
Agaty Mróz.
Po występach artystycznych do wspólnej zabawy włączyli się uczestnicy pikniku, a przygrywał im zespół Vademecum.
Zabawa trwała do wieczora. Piknik rodzinny to doroczne, ważne wydarzenie w
życiu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, na które czekają z wielką radością. To swoista lekcja integracji, sympatii,
zrozumienia i życzliwości ludzkiej.
Z wiadomości TV Głubczyce

Za mundurem...
Następnego dnia odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie, podczas
którego toczyły się rozmowy o dalszym
współdziałaniu, o planowanych obchodach z okazji 10-lecia współpracy Powiatu Głubczyckiego z Powiatem Holzminden, o wymianie młodzieży, która
odbędzie się w sierpniu tego roku w
Niemczech. Goście na ręce wicestarosty
Piotra Soczyńskiego złożyli podziękowania za dotychczasową dobrą współpracę.
Nastepnie wszyscy udali się z wizytą do
szkół średnich w Głubczycach, by zobaczyć jak u nas wygląda kształcenie.

nymi rozwiązaniami i problemami, które
dotykają nie tylko nas, ale i naszych zachodnich sąsiadów. W Holzminden mają
również problemy – chociażby termomodernizacyjne. Albo, jak w przypadku
budynku jednej ze szkół, wybudowanej
w latach 70., która posiada wady konstrukcyjne, mogące skutkować rozbiórką
obiektu. Także w sferze finansowania niektórych zadań, samorząd w Holzminden
boryka się też z pewnymi niedostatkami.
Te przykłady pokazują, że samorządy niemieckie, nie są tak zasobne i wolne od
problemów, jak by się mogło wydawać.

10 Opolska Brygada Logistyczna była
gospodarzem IX Zjazdu Delegatów
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Województwa Opolskiego. Na terenie naszego powiatu działają przedstawiciele
tego związku. Są nimi: mł. chor. Krystian
Isański, który otrzymał Brązową Odznakę za Zasługi dla Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego, za upowszechnianie
idei ZŻWP, aktywne działanie i pomoc w
rozwoju tego stowarzyszenia. Następnie
Robert Galara, który został odznaczony
Medalem Pamiątkowym XXX-lecia ZŻWP.
Pan Robert wraz z młodzieżą wystąpili w

Większe możliwości lepszego rozwoju

50-lecie SOSW
Obchody 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach, było okazją do przypomnienia
jego historii, przybliżenia specyfiki jego
działalności oraz długiej listy sukcesów
pedagogów i ich wychowanków. Uroczystość zgromadziła liczne grono osób,
przedstawicieli samorządu powiatowego, który jest organem prowadzącym
Ośrodek, Kuratorium Oświaty w Opolu,
dyrektorów ośrodków szkolno-wychowawczych z Opolszczyzny oraz innych
instytucji wspierających i współpracujących z SOSW.
Po serdecznym powitaniu Dyrektor Ośrodka Barbara Rosicka, zaprosiła
wszystkich do świata bajek, który na scenie wykreowali uczniowie, dając wspaniałe przedstawienie. Scenariusz i scenografia z pietyzmem opracowane i wykonane
przez pracowników SOSW, plus staranne
zagranie każdej z ról będących udziałem
dzieci i młodzieży, wywarło duże wrażenie na zaproszonych gościach. Następnie
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Dyrektor Rosicka
mówiła o bogatej
historii Ośrodka,
o jego rozwoju, wspominając
przy tym osoby
kolejnych dyrektorów placówki. Potem oddała głos pedagogom, którzy przedstawili niezwykle
bogatą momentami zdumiewającą listę
osiągnięć swoich wychowanków. Rozpoczął nauczyciel WF Tomasz Kiszczyk, który przedstawił funkcjonowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”
założonego w 1995 r. przez pana Wiktora
Majewskiego i osiągnięcia sportowe jego
reprezentantów. Wymienił organizację
wojewódzkich turniejów „Sprawni razem”, wojewódzkich turniejów tenisa stołowego i badmintona. W czasie ostatnich
niespełna dwudziestu lat funkcjonowania klubu uczniowie SOSW uczestniczyli w ponad 150 imprezach na szczeblu
wojewódzkim, 10 razy uczestniczyli w

Foto. Marian Pospiszel

Mistrzostwach Polski. Do największych
osiągnięć należą: Złoty medal Mistrzostw
Polski w biegach przełajowych Agnieszki
Mirgi (Ostrzeszów 1996 r.), I miejsce w klasyfikacji sportowej szkół specjalnych województwa opolskiego (2002 r.), brązowy
medal MP w tenisie stołowym (Gdańsk
2006 r.), IV miejsce MP w ringo, I miejsce
MP absolwentów SOSW w Piłce Nożnej.
Ucznowie Ośrodka biorą udział w obozach letnich podczas których korzystają z
rejsów statkiem, jazdy na skuterze wodnym i możliwości nauki pływania. Z kolei
podczas organizowanych zimowisk mają
okazję nauczyć się jazdy na nartach. UKS
nawiązał również współpracę z klubami
T–Mobile Extraklasy, co zaowocowało

mundurach polskich legionistów z epoki
n
napoleońskiej.
tym, że podczas 27 kolejki rozgrywek tej
ligi, wychowankowie wyprowadzali na
boisko piłkarzy Ruchu Chorzów i Pogoni Szczecin. Na terenie SOSW w 2003 r.
została utworzona sekcja olimpiad specjalnych „Jeżyk”. Dzięki temu wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym, z sukcesami biorą udział w ogólnopolskich zawodach w
biegach przełajowych i tenisie stołowym.
W 2011 r. Dzieci i młodzież uczestniczyły w Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach
Olimpiad Specjalnych w Kielcach, skąd
przywiozły złoty medal w biegu na 100
m. Uczniowie brali także udział w ogólnopolskich turniejach piłki nożnej w Łodzi, zawodach kolarskich w Augustowie,
mitingu lekkoatletycznym w Koninie. Od
kilku lat uczniowie Ośrodka wyjeżdżają na obozy rehabilitacyjno wypoczynkowe do Ustki. Dzieci i młodzież SOSW
mają również możliwość brania udziału
w imprezach artystycznych w ramach zespołu muzycznego „Iskierki”. Dzięki temu
uczestniczą w Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Kolędniczych w Namysłowie, w Festiwalu Kultury Powiatowej
w Głubczycach, w Przeglądzie Zespołów
Artystycznych w Grodkowie, Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Leśnicy.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach wzięli udział w tegorocznej X edycji
„Dnia Przedsiębiorczości”, organizowanej przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy
współpracy Kancelarii Prezydenta RP.

Dzień Przedsiębiorczości
„Dzień Przedsiębiorczości” jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Uczestnikami tego projektu było 30 uczniów klas
pierwszych, a szkolnym koordynatorem „Dnia Przedsiębiorczości” była Beata Seń – nauczycielka biologii i podstaw przedsiębiorczości.
Celem projektu było złączenie środowisk przedsiębiorców w edukację młodzieży, szerzenie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży oraz uświadomienie
młodym ludziom konieczności dostosowywania się do
zmieniających warunków na rynku pracy.

Kondycja spółek podległych Starostwu Powiatowemu w Głubczycach, skupia uwagę nie tylko
władz samorządowych, ale również mieszkańców powiatu, dla których ważne jest w jakim
stopniu i na jakim poziomie będą świadczone
usługi przez głubczycki szpital i PKS. O wyniki
finansowe i prognozy dla tych spółek zapytaliśmy Starostę Józefa Kozinę.

O bilansie za
2012 rok

Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranych
przez siebie miejscach pracy, zweryfikowania swoich
wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu
oraz zapoznania się z zarządzaniem firmą.
Przy pomocy rodziców udało się uczniom zachęcić
następujące firmy do udziału w tej akcji: l ALUPROF S.A.
Zakład w Opolu l Bank Spółdzielczy w Głubczycach l
Biuro Rachunkowe mgr Grażyna Chawa l F.H.U. Kombit
Bis „Centrum GSM” Tomasz Kunicki l Firma Handlowo
Produkcyjna Halina i Józef Kamińscy S.C. l Forystek i

Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Doradców Podatkowych l Gabinet Weterynaryjny Krzysztof
Grochalski l Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Raciborzu l Mleczarnia Turek Sp. z o. o. Zakład w Głubczycach l NZOZ Prywatne Laboratorium
Analityczne Zdzisław Kowalczyk l NZOZ STOMADENT
S.C. Wołoszyn-Liphardt w Głubczycach l P.A. - PLAN Pracownia Architektury l P.P.H.U. „EKOWARM-KLIMA” Magdalena Zyznawska l Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głubczycach l Publiczne Przedszkole w
Branicach l Publiczny Samodzielny ZOZ Wojewódzkie
Centrum Medyczne w Opolu l Sąd Rejonowy Prudnik
Wydziały Zamiejscowe w Głubczycach l Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach l
Urząd Gminy w Branicach l Urząd Miejski w Głubczycach
l Zakład Karny w Głubczycach
Idea tego przedsięwzięcia spotkała się z aprobatą
zarówno ze strony uczniów, rodziców, jak i przedsiębiorców. Z opinii uczestników wynikało, że projekt dał
szansę wstępnego zweryfikowania planów dotyczących
przyszłego zawodu, rozwiania wątpliwości dotyczących
wyboru przyszłej drogi życiowej, poznania środowiska
pracy, poznania tajników przyszłego, wymarzonego zawodu, zapoznania się z przyszłymi obowiązkami i odpowiedzialnością za nie.
Beata Seń

W placówce funkcjonuje zespół taneczny „Kaktus”, który
bierze udział w przeglądach tanecznych na szczeblu wojewódzkim. Ośrodek ma również osiągnięcia w konkursach plastycznych, biorąc udział w ogólnopolskim konkursie „Moja rodzina w kolorach świata” w którym jedna
z uczennic zdobyła I miejsce. Innym ogólnopolskim konkursem, na który są nadsyłane prace wychowanków, to
Bożonarodzeniowe i Wielkanocne kartki świąteczne. Kolejne konkursy do których nadsyłane są prace uczniów,
to: ogólnopolski konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo
dla wszystkich” organizowany przez Renault Polska i
ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez
Komendanta Państwowej Strazy Pożarnej. SOSW jest
organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego pt. „Sławni Polacy”. Uczniowie biorą udział w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym, w Konkursie Gier
Logicznych, Konkursie Wiedzy Historycznej, Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Opolu i Opolszczyźnie, Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Śląsku, Wojewódzkiej Olimpiadzie Języka Angielskiego, Wojewódzkim Konkursie
Geograficznym, w konkursach wiedzy matematycznej,
informatycznej i przyrodniczej. Wychowankowie mogą
uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych.
Ośrodek realizuje liczne programy profilaktyczne,
dzięki którym uczniowie zdobywaja wiedzę i umiejętności związane ze zdrowym stylem życia, bezpieczeństwem w różnych sytuacjach życiowych, tolerancją i
wzajemną akceptacją, szkodliwością sięgania po środki
psychoaktywne. Kształtuje również zachowania proekologiczne, uświadamia rodziców i uczniów o zagro-

żeniach cywilizacyjnych w tym internetowych. Ośrodek
systematycznie przechodzi modernizację, o czym nie
omieszkała wspomnieć dyrektor placówki. Wymieniono stolarkę okienną i drzwi, przeprowadzono generalne
remonty łazienek i toalet, oddano do użytku nową nawierzchnię w sali gimnastycznej i nowe poszycie dachowe. Zakupiono busa, którym wychowankowie są wożeni na zawody i konkursy. Słowem placówka dysponuje
świetnym zapleczem logistycznym, gwarantując swoim
uczniom duży komfort.
Po prezentacji osiągnięć SOSW, głos zabrał Wicestarosta Piotr Soczyński, dziękując dyrektor Rosickiej,
pracownikom i uczniom, za przygotowanie wspaniałej
uroczystości. Stwierdził również, że wyspecjalizowany gwarantujący całodzienną opiekę Ośrodek, gdzie
uczniowie mają mnóstwo możliwości – choćby wspomniane wyjazdy na różnego typu zawody, konkursy,
obozy – ma przewagę nad funkcjonującymi w szkołach
ogólnodostępnych, klasami integracyjnymi. Ksiądz Michał Ślęczek sugerował, żeby unikać sformułowań typu
„dzieci z upośledzeniem umysłowym”, ponieważ, jest to
pewien stygmat, pieczęć, która zostaje nadana wychowankom ośrodka. Tego nie ma w klasach integracyjnych,
i to być może jest jednym z powodów, dla którego rodzice rezygnują z posyłania dzieci do Ośrodka. Jubileusz
50-lecia SOSW i towarzysząca mu uroczystość, pokazały
ogromny dorobek i coraz większe możliwości jakie placówka oferuje dzieciom i młodzieży potrzebującym odpowiedniego cyklu edukacyjno-wychowawczego.
Redakcja

Redakcja – Do końca czerwca samorząd powiatowy musi
podjąć uchwałę odnośnie zatwierdzenia bilansu budżetu
starostwa oraz spółek podległych powiatowi, czyli: PKS,
NZOZ Szpital Powiatowy i SPZOZ, za rok 2012. Jak się to
zakończyło?
Józef Kozina – Miniony 2012 r. był bardzo dobry dla
spółek, których organem założycielskim jest powiat
głubczycki. PKS zakończył rok zyskiem niespełna 60 tys
zł. Oznacza to, że działania zarządu i rady nadzorczej
spółki, jak również zaangażowanie samorządów gmin,
Branice, Głubczyce i Kietrz, przyniosły wymierne efekty.
To napawa optymizmem na przyszłość, a już mogą powiedzieć, że w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego
roku spółka w dalszym ciągu notuje zyski. Zakupione
zostały również trzy busy do obsługi tras, którymi podróżuje mniejsza ilość pasażerów. Jeżeli idzie o szpital,
to tu również jesteśmy zadowoleni. Rok 2012 placówka
zakończyła zyskiem w wysokości ponad 600 tys zł. Polepszająca się sytuacja szpitala, jest owocem wspólnych
starań Zarządu Powiatu, Rady Powiatu, dyrekcji i załogi
szpitala. Dzięki współpracy wymienionych podmiotów,
udało się przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia
w oparciu o wnioski z audytu jaki miał miejsce w 2011 r.
Zarząd Powiatu i Rada Społeczna Szpitala uznały, że
szpital poprawnie wykonuje swoją funkcję, co znajduje
odzwierciedlenie chociażby w tym, że coraz więcej osób
z ościennych powiatów leczy się w naszej placówce.
Mam również najnowszą, można powiedzieć historyczną wiadomość od pana dyrektora Jakubowskiego, że po
raz pierwszy od stycznia 1999 r. szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych. Innymi słowy, szpital dalej posiada zadłużenie, ale nie ma długów przeterminowanych,
które mogłyby skutkować windykacją komorniczą.
R. – Co czeka szpital w najbliższej przyszłości?
J. K. – Poczyniliśmy również pewne kroki celem obniżenia kosztów spłaty zadłużenia, rocznie o około 200 tys zł.
Dzięki temu szpital będzie stać na remont III piętra i parteru, na potrzeby przeprowadzenia ZOL z Kietrza do Głubczyc. Oprócz tego będą przeprowadzone remonty apteki
szpitalnej i przychodni specjalistycznych. Myślę że już jesienią znowu poprawi się jakość przyjmowania pacjentów
i świadczonych usług. Ten remont planujemy pod kątem
standaryzacji usług, która będzie obowiązywała od 2016 r.
i jeszcze raz podkreślam, że nie dzieje się to kosztem
zwiększania zadłużenia placówki, właśnie dzięki zmniejszeniu kosztów obsługi dotychczasowego zadłużenia,
którego oprocentowanie po zaciągnięciu przez szpital
kredytu obrotowego spadło z 14% na 7%. Niedawno szpital został wyposażony w endoskop, a w najbliższej przyszłości planujemy wymianę agregatu prądotwórczego
i remont przepompowni wody. Chcemy poczynić kolejne
zakupy, ale o tym będziemy jeszcze informować. Mamy
również spółkę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
powołaną w momencie kiedy planowaliśmy przekształcać szpital w spółkę prawa handlowego. Na dzień dzisiejszy, wobec tego, że sytuacja szpitala jest stabilna, zarząd
i rada powiatu nie rozpatrują tej możliwości. Natomiast
spółka funkcjonuje nadal, ubiegły rok kończąc zyskiem w
wysokości 35 tys zł. Podsumowując można powiedzieć, że
rok 2012 był dla omawianych spółek udany. Nie zanotowano straty, co miało miejsce jeszcze w 2011 r., kiedy to
zarówno PKS jak i szpital notowały ujemny wynik finansowy. Wtedy wdrożyliśmy – mam tu na myśli zarząd, radę
powiatu oraz dyrekcję spółek – bardziej rygorystyczne
n
działania i dzisiaj widać, że był to dobry kierunek.
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Wywiad z wicestarostą
Piotrem Soczyńskim
Redakcja – Jak z półrocznej perspektywy ocenia pan realizację projektów, które w tym roku mają zostać sfinalizowane przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach?
Piotr Soczyński – Sprawnie postępują prace przy termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej.
Następny projekt na który właśnie rozstrzygnęliśmy
przetarg, to wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół
Mechanicznych. Chodzi o pracownie: spawalniczą,
elektryczną i mechaniczną, do których za kwotę około
800 tys zł. zostanie zakupiony nowy sprzęt, na którym
uczniowie tej placówki będą mogli nabywać praktycznych umiejętności w opanowaniu nowych technologii
produkcji i usług. Projekt planujemy zakończyć do 30
września bieżącego roku. Od jakiegoś czasu, wyłoniona
w przetargu firma, przeprowadza prace naprawcze na
drogach powiatowych. Zakres remontów dróg nie jest
taki jak byśmy tego chcieli, bo obciążenie z tytułu spłaty
obligacji z 2005 r., uszczupla tegoroczny budżet o kwotę 1,75 mln zł i tych pieniędzy nie będzie na remonty.
Obecnie czekamy na decyzję odnośnie dofinansowania
dwóch projektów. Pierwszy dotyczy informatyzacji starostwa i jego jednostek, a drugi termomodernizacji hali
sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych i internatu przy
tejże szkole oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Ten
ostatni projekt opiewa na kwotę 3 mln zł., a wniosek o
jego dofinansowanie złożyliśmy trzy tygodnie temu. Teraz czekamy już tylko na, mam nadzieję, pozytywne rozstrzygnięcie i dofinansowanie inwestycji. Prace mogłyby
ruszyć w roku 2014.
R. – Proszę odnieść się do sprawy wycinki drzew przy drodze powiatowej biegnącej przez gminę Baborów.
P.S. – Wycinka drzew była prowadzona nie tylko na drogach powiatowych dotyczących gminy Baborów, ale
tylko z tą gminą mamy problemy. Otóż w wyniku pomyłki na jednej ze stron wniosku o zezwolenie na wycinkę
drzew, kierowanego do tejże gminy, zabrakło numeru
działki. Po przeprowadzeniu wycinki drzew otrzymaliśmy pismo informujące o naliczeniu kary za nielegalną
wycinkę drzew. Uważamy, że kara została naliczona niesłusznie i odwołaliśmy się do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego. Aktualnie czekamy na decyzję. Wycinka
była podyktowana względami bezpieczeństwa, bo te
drzewa stwarzały zagrożenie, szczególnie po przejściu
burz, czy w okresie silnych porywów wiatru, gałęzie topól często łamały się i spadały na szosę. Decyzję o usunięciu drzew podjęliśmy nie w oparciu o własne widzi
mi się, ale z powodu właśnie względów bezpieczeństwa,
a także na podstawie spływających z gmin od rolników
wniosków o wycinkę. Również wielu radnych składało w
tej sprawie interpelację. Dlatego zamieszanie wokół usunięcia topól jest dla mnie dzisiaj niezrozumiałe. Mieliśmy
również w tej sprawie kontrole NIK, ale nie zgadzamy się
z wieloma jej wnioskami. Chociażby tymi, że należało zebrać wszystkie gałęzie, zezrąbkować i sprzedać. Tyle, że
koszt zbierania gałązek, zrąbkowania i transportu byłby
nieopłacalny, dlatego kwestię oczyszczenia działek z pozostałości po wycince pozostawiliśmy ich właścicielom.
Innym problemem jest zgłoszenie przez Panią Burmistrz
Elżbietę Kielską do Prokuratury w Głubczycach zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez
Powiat Głubczycki polegającego na wycięciu 20 drzew
topoli rosnących przy drodze gminnej oraz ich sprzedaży. Miało to nastąpić w 2009 roku, co dziwnego…w
2011 roku Gmina Baborów wystąpiła o wydanie zgody
na wycięcie tych samych drzew podając ich obmiary. Jak
można było obmierzyć drzewa, które dwa lata wcześniej
miały być wycięte. Kolejne pismo to tłumaczenie Pani
Burmistrz o pomyłce jednego z pracowników oraz kolejne przypuszczenie, insynuacje (oba pisma zamieszczone
są na str. 5 – red.). Nie taki jest język samorządowy, a problemy codziennej pracy powinny być rozstrzygnięte w
pierwszej kolejności pomiędzy urzędami bez zbędnego
angażowania instytucji jaką jest prokuratura. Proponuję energię zużywaną na szukanie problemów w Powiecie, skierować do pracy na rzecz mieszkańców Gminy
Baborów.
R. – Czy mógłby Pan nam przybliżyć ideę Partnerstwa Nyskiego.
P.S. – Ważna inicjatywa. Na razie dużo się o tym mówi,
bo efekty będą widoczne dopiero w kolejnych latach,
gdzie będziemy mieli dostęp do pieniędzy z nowego

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich zlokalizowany jest w Starostwie Powiatowym Głubczycach przy ulicy Kochanowskiego 15 tel: 77/ 485 02 79, 77/ 405 36 85 fax: 77/ 485 02 79, e-mail: pcieg@powiatglubczycki.pl .Punkt udziela nieodpłatnych informacji w zakresie Funduszy Europejskich, w tym możliwości
uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych wynikających z Narodowej
Strategii Spójności. Usługi świadczone są bezpłatnie zgodnie ze standardami MMR.
1. Gwarancje de minimis - wsparcie dla mikro, małych i średnich firm
Program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Jest to pierwszy program rządu, w którym ryzyko związane z
udzielonymi gwarancjami jest przejęte przez Skarb Państwa. Jest to także bezprecedensowy program w okresie
transformacji polskiej gospodarki po roku 1989. Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i
regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców. Są oferowane przez BGK za pośrednictwem banków kredytujących. Więcej informacji na stronie : http://www.bgk.pl/gwarancje-de-minimis
2. Konkurs „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej” - sfotografuj projekty EWT i EISP!
Zbliżające się wakacje to czas podróży i aktywnego wypoczynku. Spędzanie urlopu na terenach przygranicznych może być znakomitą okazją do poszukiwań projektów zrealizowanych we współpracy z partnerami z zagranicy. Zdjęcia powinny przedstawiać zdarzenia i osoby w miejscach, które zmieniły się bądź zaistniały dzięki
wsparciu z transgranicznych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
Prace można przesyłać do 7 lipca 2013 r. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. W ramach każdej z 5 kategorii tematycznych (przedsiębiorczość i innowacje; przestrzeń publiczna, transport;
edukacja i nauka; ochrona środowiska; turystyka, kultura, tradycja) przewidziano nagrodę (czytnik e-booków)
dla obydwu grup wiekowych. Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedno zdjęcie. Wielkość pliku w
formacie jpg lub tiff nie powinna przekraczać 15 MB, a rozdzielczość fotografii powinna wynosić minimalnie
3000x2000 pikseli, 300 DPI.Więcej o konkursie na stronie: http://www.ewt.gov.pl
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budżetu Unii Europejskiej. Dlaczego jest to takie ważne? Po pierwsze związek kilkunastu samorządów będzie
miał większą siłę przebicia w pozyskiwaniu środków na
proponowane przez siebie projekty. Jestem przekonany,
że w nowej perspektywie budżetowej inicjatywy formułowane przez pojedyncze samorządy, będą skazane na
niepowodzenie. Poza tym współpracując ze sobą mamy
szansę realizować większe projekty. Myślę, że już niebawem, będziemy mogli o nich powiedzieć więcej.
R. – Dziękuje za rozmowę.

Gotowi
do pracy
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach trwa projekt pt.: „Gotowi do pracy – aktywizacja
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz
osób niepełnosprawnych.
Docelową grupą są osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
nie zatrudnione lub zatrudnione – zagrożone wykluczeniem społecznym, usamodzielniane osoby z placówek
opiekuńczo – wychowawczych lub rodzin zastępczych
oraz osoby niepełnosprawne, w szczególności:
l 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych korzystających ze świadczeń PCPR (pomocy pieniężnej na kontynuację nauki
lub usamodzielnienie)
l 10 osób niepełnosprawnych w wieku 15 – 30 lat
l 3 osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej,
Działania przewidziane dla osób niepełnosprawnych to
10 dniowy wyjazd połączony z rehabilitacją dostosowaną
do każdego uczestnika projektu indywidualnie
A ponadto dla osób niepełnosprawnych i wychowanków będą realizowane:
l Grupowe warsztaty z doradcą zawodowym,
l Indywidualne poradnictwo psychologa,
l Warsztaty z zakresu prawa,
l Indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym.
www.glubczyce.epcpr.pl
Informacja
Starosta Głubczycki informuje o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Zawiszycach:
I. dz. nr 130 – o pow. 0,1300 ha, zapisana w KW:
OP1G/00007995/7. Cena wywoławcza nieruchomości:
3.700,00 zł. Wadium: 370,00 zł.
II. dz. nr 171 – o pow. 0,4200 ha; zapisana w KW:
OP1G/00007995/7. Cena wywoławcza nieruchomości:
10.300,00 zł. Wadium: 1.300,00 zł.
Forma zbycia obu nieruchomości: sprzedaż na własność w drodze przetargowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2013 r. o
godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Starostwa (pokój 105)
oraz na stronie internetowej starostwa.
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Gmina Głubczyce

Sukcesy „Mechanika”
W kończącym się roku szkolnym
2012/2013 uczniowie Zespołu Szkół
Mechanicznych na niwie sportowej i
artystycznej osiągnęli sporo sukcesów.
Przedstawiamy najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie:
Osiągnięcia sportowe:
Szczebel powiatowy
l I m w powiatowym turnieju piłki nożnej chłopców w Kietrzu
l II m w powiatowym turnieju piłki nożne dziewcząt w Kietrzu
l I m w powiatowym turnieju w halowej
piłce nożnej chłopców w Głubczycach
l I m w powiatowym turnieju w koszykówce chłopców w Głubczycach
l II m w powiatowym turnieju w koszykówce dziewcząt w Głubczycach
l I m w powiatowym turnieju w siatkówce chłopców w Głubczycach
l I m w powiatowym turnieju w siatkówce dziewcząt w Głubczycach
l I m drużynowo chłopcy w powiatowym
turnieju tenisa stołowego w Głubczycach
l II m drużynowo dziewczęta w powiatowym turnieju tenisa stołowego w
Głubczycach
l I m w powiatowych zawodach pływackich w Kietrzu –styl dowolny 50m – Paweł Sęk
l II m w powiatowym turnieju tenisa stołowego w Głubczycach – Jakub Kądzioła
l III m w powiatowym turnieju tenisa stołowego w Głubczycach –Monika Sabatowicz
l I m w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2011 i 2012
Szczebel wojewódzki
l V m w półfinale wojewódzkim tenisa
stołowego w Nysie –Jakub Kądzioła
l udział w finale wojewódzkim tenisa
stołowego w Nysie – Jakub Kądzioła
l I m w półfinale wojewódzkim w halowej piłce nożnej dziewcząt w Kędzierzynie - Koźlu
l II m w półfinale wojewódzkim w halowej
piłce nożnej chłopców w Niemodlinie
l II m w półfinale wojewódzkim w piłce
nożnej chłopców w Otmuchowie

II m w półfinale wojewódzkim w siatkówce chłopców w Głubczycach
l III m w półfinale wojewódzkim w siatkówce dziewcząt w Nysie
l III m w finale wojewódzkim w halowej
piłce nożnej dziewcząt w Głubczycach,
l II m w IX turnieju MAKROREGIONALYM
w halowej piłce nożnej dziewcząt w
Raciborzu
Osiągnięcia artystyczne teatru TRADYCJA ZSM działającego pod kierownictwem mgr Marii Farasiewicz:
l I i II m w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie” 2012
(Monika Sabatowicz i Bartłomiej Baran)
l II m w Ogólnopolskim Tyskim Festiwalu
Monodramów MOTYW ’2012 ( Mieczysław Zając)
l II m w XXIX Wojewódzkim Przeglądzie
Zespołów Kolędniczych HERODY ‘2013
W Lewinie Brzeskim. Ponadto nagrody
indywidualne za wykreowanie postaci
(Michał Bezpalko, Krzysztof Konieczny,
Agata Ziółkowska i Mieczysław Zając)
l I m w Wojewódzkim Przeglądzie Poezji
i Pieśni bł. Jana Pawła II „Syćka Se Wom
Zycom” 2013 w kat. recytacja ( M. Sabatowicz )
l II m w Wojewódzkim Przeglądzie Poezji
i Pieśni bł. Jana Pawła II w kat. poezji
śpiewanej (Iwona Halikowska)
l III m w Wojewódzkim Przeglądzie Poezji i Pieśni bł. Jana Pawła II w kat. recytacja (Bartłomiej Baran)
l występ w Filharmonii Opolskiej w ramach nie konkursowego Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej „ Opolskie Szmaragdy” 2013
l liczne występy szkolne, środowiskowe i
regionalne
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i samych uczniów w sportowe i artystyczne
zajęcia pozalekcyjne w tym roku szkolnym osiągnęliśmy takie wyniki.
Gratulujemy wszystkim ,którzy przyczynili się do tych sukcesów i godnie reprezentowali naszą szkołę w środowisku lokalnym
i na terenie całego województwa.
Marek Malewicz
l

„OPOLSKA MARKA”
dla Jana Malika
Popularna w Głubczycach „piekarnia
Malika” a oficjalnie „Piekarnictwo Jan
Malik” otrzymała wyróżnienie ”OPOLSKĄ
MARKĄ” w kategorii „Produkt spożywczy” za prozdrowotny chleb typu KR-IRL.
Uroczysta gala ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia symboli „OPOLSKA
MARKA 2012” miała miejsce 08.04.2013r.
w Filharmonii Opolskiej.
Organizatorem konkursu jest samorząd województwa opolskiego, a patronat honorowy objął Minister Gospodarki
Janusz Piechociński. Formuła konkursu
przewiduje ocenę firm reprezentujących
sektor małych, średnich oraz dużych
przedsiębiorstw. Do jubileuszowego 10
konkursu zgłosiło się 36 firm. Na wstępie
uroczystości Marszałek Województwa
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Opolskiego powiedział m.in.
„Pobudzanie przedsiębiorczości i
wzrost innowacyjności w gospodarce regionu są jednym z priorytetów władz województwa. Konkurencyjny w skali kraju
jest już opolski przemysł chemiczny ,
budowlany czy meblarski. Naszych szans
upatrujemy w przetwórstwie rolno – spożywczym, bazującym na opolskim, …
charakteryzującym się wysoką wydajnością rolnictwie. Laureaci kolejnych konkursów „OPOLSKIEJ MARKI” dowodzą,
że warto dążyć do najwyższej jakości we
wszystkich tych dziedzinach. Samorząd
województwa zaś widzi w nich partnerów w promocji gospodarczej regionu”.
Jan Wac

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 czerwca br. zmarł w wieku 81 lat Jan
Mruk – budowniczy i pierwszy dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach (1969-1985). W latach 1954-1969 był nauczycielem języka polskiego w Liceum
Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Głubczycach. Znakomity nauczycielpolonista i wychowawca. Zaangażowany w rozwój szkolnictwa i pracę z młodzieżą.
Wielki humanista o imponującej wiedzy. Orator i wspaniały gawędziarz; nieprzeciętna osobowość. Pasjonat historii i znawca dziejów Ziemi Głubczyckiej. Człowiek
dobry, szlachetny i życzliwy, pełen poczucia humoru. Tłumacz języka niemieckiego.
Człowiek honoru i wielkiej kurtuazji. Gorący patriota i społecznik. W latach 90-tych,
już jako emeryt, dochodzący nauczyciel w ZSCKR i wykładowca języka niemieckiego u postulantów w klasztorze o.o Franciszkanów w Głubczycach. Za swa służbę na
rzecz oświaty i jej rozwoju uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami. W
roku 2012 otrzymał od Rady Miejskiej Honorowy Herb Głubczyc. Prywatnie śp. Jan
Mruk – mąż Alicji - niegdyś nauczycielki historii w LO; ojciec dwóch synów: Andrzeja
(lekarza) i Marka (ekonomisty).
Uroczystość pogrzebowa Dyrektora Jana Mruka odbyła się 15 czerwca br. o godz.
13.30 w Rzeszowie-Wilkowyja, gdzie mieszka jego syn Andrzej, a msza św. za zmarłego została odprawiona w kościele parafialnym NNMP w Głubczycach we wtorek
18 czerwca br. o godz. 6.45.
Rodzinie i bliskim śp. Jana Mruka składamy wyrazy współczucia. Jego śmierć to
niepowetowana strata.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy, emeryci,
uczniowie i absolwenci
Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach
Szersze wspomnienia o śp. Janie Mruku autorstwa Marii Farasiewicz ukażą się w
kolejnym numerze Rzeczy Powiatowej.

Targi Pracy i Edukacji
26.04.2013r.
w
Miejskim
Ośrodku Kultury odbyły się Targi Pracy i Edukacji. Targi Pracy
zorganizowane przez Opolską
Wojewódzką Komendę OHP - Filię Młodzieżowego Biura Pracy w
Głubczycach, Hufiec Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo
Powiatowe, Urząd Miejski. Uroczystego otwarcia Targów Pracy
i Edukacji dokonała Józefa Ziem-

nik- Wojewódzki Komendant OWK OHP,
w obecności gości m.in. Danuty FrączekDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Renaty Ramazanowej – Zastępcy Starosty
z Krnova, Tadeusza Schmidta-Sekretarza
Powiatu, Józefa Kamińskiego –Starszego Cechu. W trakcie otwarcia Targów
Pan Jan Malik otrzymał statuetkę „Dar
Serca” za wieloletnią współpracę z Hufcem Pracy i pomoc okazaną Hufcowi. W
targach uczestniczyło 20 pracodawców
i przedsiębiorców, którzy prezentowali
swoje oferty pracy a oferty edukacyjne
zaprezentowało 25 uczelni wyższych z
województwa opolskiego, jak również
z województw ościennych min. Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska,
Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu,
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła
Zawodowa w Opolu, Akademia im. Jana
Długosza w Częstochowie, Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych z
Wrocławia, Dolnośląska Szkoła Wyższa.
Szkoły policealne i wyższe uczelnie prezentowały swoją bogatą ofertę edukacyjną dla osób chcących kontynuować
naukę oraz podnosić kwalifikacje. Targi
Pracy i Edukacji cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem, przebiegały w bardzo
miłej atmosferze. Targom Pracy towarzyszyły występy Chóru Feniks i zespołu muzycznego Muzozaury.
n
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Turniej Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego
W roku szkolnym 2012-2013 odbył się Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w
tym roku mieliśmy już XXXVI edycję.W turnieju biorą
udział drużyny 3 osobowe i odbywa się on wieloetapowo. Pierwszy etap to eliminacje szkolne gdzie wyłania się drużynę która będzie reprezentowała szkołę,
następny to eliminacje gminne z których awansuje
jedna drużyna do eliminacji powiatowych tam z kolei
wyłaniany jest finalista wojewódzki. Z finałów wojewódzkich wychodzi jedna drużyna która bierze udział
w finale ogólnopolskim.

W tym roku szkolnym w finale
powiatowym który odbył się w Baborowie wzięły udział najlepsze drużyny
z poszczególnych gmin. Uczniowie musieli się popisać
znajomością przepisów ruchu drogowego oraz precyzyjnej jazdy na rowerze, zwycięsko z rywalizacji wyszła
drużyna ze szkoły podstawowej z Włodzienina oraz z
gimnazjum z Branic. Te dwie drużyny reprezentowały
nasz powiat na finale wojewódzkim który odbył się w
Krośnicy. W finale tym wzięły udział najlepsze drużyny
z poszczególnych powiatów województwa Opolskiego
(szkoły podstawowe 14 drużyn , gimnazja 13 drużyn).

W Sali wystawowej Miejskiego Domu Kultury w Głubczycach
można zobaczyć wystawę Bronisława Skrzyńskiego, który jest
uczestnikiem zająć w Dziennym Domu Pobytu w Głubczycach, a
zarazem pasjonatem muzyki i malarstwa.

Wystawa Bronisława
Skrzyńskiego
Urodził się w Grzymałowie (woj. tarnopolskie), a po wojnie został wysiedlony na ziemie zachodnie w okolice Głogowa. Po wojnie został nauczycielem. pracował w kilku miejscowych szkołach. Uczył dzieci i młodzież muzyki,
plastyki i techniki. Prowadził chór młodzieżowy, chór kościelny oraz orkiestrę
dziecięco – młodzieżową. Zarówno z chórem i z orkiestrą zdobywał nagrody
i wyróżnienia.

InformacjE
Burmistrz Głubczyc ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie zbycia nieruchomości dnia 30 lipca
2013 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14 (pokój nr 20). Położenie nieruchomości: Głubczyce ul. Dworcowa nr 5 – to jest zabudowanie byłego Dworca PKP ze sprzedażą prawa
użytkowania wieczystego gruntu działki nr 738/25 o powierzchni 0,3482 ha., pow. użytkowej 1.244,29 m2 oraz
budynkiem magazynowo – gospodarczym o pow. użytkowej 58.30 m2.
Cena wywoławcza do nieruchomości wynosi 146 122,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku
od towarów i usług VAT. Wadium wynosi 15 000,00 zł. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli najpóźniej w dniu 23 lipca 2013 roku wniosą wadium do kasy tut. Urzędu (kasa czynna w godzinach:
poniedziałek 8.00 - 16.15, wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, piątek. 8.00 – 13.30). Szczegółowe informacje na www.
glubczyce.pl, w Urzędzie Miasta w Głubczycach, pod numerem tel. 077 485 30 21(w.)222,223,224
Burmistrz Głubczyc, ogłasza I rokowania nieograniczone w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkaniowym oraz budynkiem gospodarczym działka nr 1304/2 o pow. 0,0086 ha w Głubczycach przy ul.
Niepodległości nr 6b wraz ze zbyciem udziału wnoszącego 1/15 część 1304/5 o pow. 0,0714 ha . Działka nr 1304/2
zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 72,43 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow.
użytkowej 19,46 m2.
1. Cena wywoławcza to 36 857,00 zł (w tym cena nieruchomości oznaczonej dz. nr 1304/5 - 2 746,00 zł). Wadium
4 000,00 zł. Rokowania dotyczące zbycia przedmiotowej nieruchomości odbędą się w dniu 09 lipca 2013 r. - otwarcie ofert o godzinie 11.30 - ustna część o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14 (pokój Nr 20). Szczegółowe informacje na www.glubczyce.pl , w Urzędzie Miasta w Głubczycach, pod
numerem tel. 077 485 30 21(w.)222,223,224
Burmistrz Głubczyc ogłasza I rokowanie nieograniczone w sprawie sprzedaży na własność w drodze przetargu
nieruchomości, przy ul. Sosnowieckiej w Głubczycach, zabudowanej budynkiem magazynowo-składowym oznaczonej, działka nr 485/10, o powierzchni 0,0359 ha Powierzchnia użytkowa budynku 886,99 m2. Budynek wyposażony w instalację elektryczną. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej krajowej nr 38 relacji Kędzierzyn-Koźle-Krnov. Gmina Głubczyce nie posiada żadnej dokumentacji technicznej wymienionego budynku.
Cena wywoławcza nieruchomości to 53 696,00 zł. Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o
podatku od towarów i usług (jednolity tekst Dz. U. Nr 177 poz.1054 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług VAT sprzedaż w/w budynku. Wysokość zaliczki 5400,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2013 r.;
- otwarcie ofert o godzinie 9.00; - ustna część o godzinie 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul.Niepodległości 14 (pokój Nr 20).
Szczegółowe informacje na www.glubczyce.pl , w Urzędzie Miasta w Głubczycach, pod numerem tel. 077 485
30 21(w.)222,223,224

W zmaganiach tych uczniowie popisywali się znajomością przepisów ruchu drogowego w formie
testu, umiejętnością jazdy po rowerowym torze
przeszkód oraz jazdy po miasteczku ruchu drogowego gdzie prawidłowość jazdy zgodnie z przepisami ruchu drogowego oceniali policjanci a także znajomością udzielania pierwszej pomocy. Dla
uczniów była to wielka przygoda. Drużyna ze szkoły
podstawowej z Włodzienina W składzie: Jesica Smolarczyk, Daniel Włodarczyk, Michał Wawrów pod opieką Romana Kowalczyka zajęła 11 miejsce, gimnazjum w Branicach również 11 miejsce (różnice punktowe pomiędzy 3
a 14 miejscem były minimalne, co świadczy o wysokim
poziomie każdej z drużyn). Chciałbym tu wspomnieć że
szkoła z Włodzienia wielokrotnie brała udział w finałach
wojewódzkich, a najwyższym miejscem jakie udało nam
się zająć było miejsce VI w roku 2011.
Roman Kowalczyk
Aby stale rozwijać swoje zainteresowania korzystał z
różnych form doskonalenia zawodowego w zakresie zarówno muzyki jak i malarstwa. Malarstwo obok muzyki
było ogromną pasją pana Bronisława Swoje prace prezentował na różnych wystawach sztuki i wernisażach,
które odbywały się w Domu Kultury w Głogowie, we
Wschowie, Zielonej Górze i Lesznie. Dziś artysta mieszka w Głubczycach i tutaj systematycznie uczęszcza do
Domu Dziennego Pobytu, gdzie w miłym towarzystwie
spędza czas. Tutaj również realizuje swoje pasje i zamiłowania artystyczne. I także w tym miejscu powstało wiele
cennych obrazów.
Prezentowana wystawa to dorobku kilku ostatnich
lat i próba podzielenia się z Państwem bogactwem, jakie nosi w sobie ich twórca. Serdecznie zapraszamy do
zobaczenia prace pełnych łagodności i spokoju, które
pozytywnie nastrajają odbiorcę i przenoszą w świat
marzeń.
n

Opolskie
szmaragdy
W dniach 1-2 czerwca br. w Filharmonii Opolskiej im.
Józefa Elsnera w Opolu odbył się I Wojewódzki Przegląd
Twórczości Artystycznej OPOLSKIE SZMARAGDY pod
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. W
przeglądzie tym wystąpiło 40 grup artystycznych z całej Opolszczyzny, w tym teatr TRADYCJA Zespołu Szkół
Mechanicznych w Głubczycach, reprezentujący naszą
Ziemię Głubczycką.
Teatr TRADYCJA zaprezentował ciekawy spektakl satyryczny zatytułowany „Kabaretowe szaleństwa a’la…
Potem” z reżyserii Marii Farasiewicz. A wystąpili w nim:
Monika Sabatowicz, Michał Bezpalko, Michał Salawa i
Mietek Zając. Nad sprawami techniczno-akustycznymi
czuwał Dawid Szulborski. Opolska publiczność z uznaniem przyjęła popisy aktorskie i humor naszych reprezentantów.
Wszystkie zespoły uczestniczące w przeglądzie otrzymały symboliczną statuetkę tzw. „Opolski Szmaragd” z
rąk marszałka Józefa Sebesty oraz wicemarszałek Barbary Kamińskiej. Przegląd nie miał charakteru konkursowego, a przyświecał mu głównie cel promocyjny oraz kreowanie pozytywnego potencjału kulturowego Śląska
Opolskiego.
Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy” to impreza prestiżowa, w której daną
gminę może reprezentować tylko jeden zespół, a dla
zgłoszonych i zakwalifikowanych grup artystycznych to
swoiste wyróżnienie.
W tej barwnej imprezie wojewódzkiej, wśród różnorodnych form artystycznych można było podziwiać zespoły wokalne, taneczne, teatralne, musicalowe, kabaretowe, solistów, orkiestry, jak i wystawę prac plastycznych
i rzeźby.
Z wiadomości TV Głubczyce
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Konkurs kresowy
Dnia 28 maja, już po raz piąty, Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach wspólnie z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną zorganizował konkurs pt.
„Korzenie wielu głubczyczan są na Kresach”. Finał jubileuszowej edycji konkursu
odbył się w auli głubczyckiego liceum.
Pośród zaproszonych gości znaleźli się:
Edward Wołoszyn prezes Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo
– Wschodnich Oddział Głubczyce, Marian
Masiak - prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej, dr Arkadiusz Szymczyna, znawca historii Kresów i zarazem przedstawiciel Kresowego
Serwisu Informacyjnego oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także instytucji kulturalno – oświatowych
Prace konkursowe przysłali uczniowie
z wszystkich trzech głubczyckich szkół
ponadgimnazjalnych oraz zespołów
szkół w Baborowie i Pietrowicach Głubczyckich. Członkami komisji konkursowej
byli: przewodniczący - Jan Wac, Anna Dudek - emerytowana nauczycielka historii,
Jolanta Górak i Barbara Górnicka, doktorantka filologii polskiej na UO.
Uczniowie na podstawie wspomnień
byłych kresowian oraz zgromadzonych
dokumentów i zdjęć, mieli napisać wy-

pracowania. Do pracy mogły być dołączone kopie dokumentów bądź fotografii. Nadesłane prace opisywały losy
dawnych mieszkańców: Taurowa, Budyłowa, Kubajówki w powiecie Nadwórna,
Brzeżan, Zbaraża, podzbaraskiej Sieniachówki i Sieniawy, Dolinian, pow. Gródek
Jagielloński, Sambora, Grzymałowa pow.
Skałat, Salówki pow. Czortków, Kulikowa
i Kościejowa koło Lwowa, Wileńszczyzny
oraz Sieniowców i Młynowa na Wołyniu.
Opisano również losy Sybiraków i zesłańców do Azji Środkowej.
Ponieważ w tym roku obchodzimy 70.
rocznicę rzezi Polaków na Wołyniu, uczestnikom została przedstawiona prezentacja
na ten temat, którą przygotowały uczennice klasy I d ZSO: Paulina Rosowiecka i Katarzyna Syty. Po tej przejmującej prezentacji
przedstawione zostały wyniki konkursu, a
uczennice klasy I d Alicja Blicharz i Anna
Gramatyka przeczytały fragmenty prac,
które zajęły I miejsca.
W kategorii szkół gimnazjalnych, I
miejsce zajął Rafał Litwinowicz, II miejsce
Rafał Pohl, a III miejsce Gabriela Łaciok, z
Zespołu Szkół w Baborowie. Nagrodzona
została również prowadząca ich nauczycielka, dr Bożena Bensz.
W kategorii szkół ponadgimnazjal-

nych I miejsce zajęła Zuzanna Wołoszyn,
która nieco wcześniej otrzymała nagrodę, również na konkursie kresowym,
zorganizowanym przez Kuratorium
Oświaty w Opolu i opolskie Towarzystwo
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo
– Wschodnich. Na II miejscu uplasowała
się Jolanta Szymonek z klasy mundurowej ZSM w Głubczycach, a na III miejscu
Maria Liberska z ZSO. Nauczycielami tych
uczennic są: Katarzyna Jasińska – Kaliwoda i Tomasz Kaliwoda.
Do organizatorów konkursu wpłynęła
jedna praca, pozakonkursowa, bardzo
piękna i osobista, której autorką jest pani
Maria Farasiewicz. Pani Maria zaprezentowała ją wszystkim zgromadzonym. Wszyscy pozostali uczestnicy i nauczyciele

Rolą szkoły jest rzetelne przygotowanie młodzieży do dalszego samodzielnego życia, kształcenie podstaw tolerancji, tak aby uczniowie nauczyli się współdziałania, wspierania słabszych w osiąganiu celów. To w szkole powinni zrozumieć, że każdy ma swoje tempo pracy i swoje ograniczenia. Powinni odkryć zainteresowania,
uzdolnienia i sposoby realizowania zadań dla nich dostępnych. Tym zajmuje się edukacja integracyjna.

Klasa integracyjna
U podstaw szkolnej integracji znajduje
się klasa integracyjna. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego uczy się w niej
od 15 do 20 uczniów, w tym 3-5 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to uczniowie m.in. z zaburzeniami słuchu, wzroku, ruchu, z obniżonymi
możliwościami intelektualnymi itp. Pozostali uczniowie są pełnosprawni.
W naszym Gimnazjum nr 1 w Głubczycach od 2 lat funkcjonują klasy integracyjne. Są one małą społecznością, w
której każdy uczeń może zdobyć bardzo
dobre wykształcenie i rozwinąć umiejętności potrzebne w dalszym dorosłym
życiu.
Jakie korzyści wynoszą dzieci niepełnosprawne uczące się w klasie integracyjnej?
l Mają szanse odnosić sukcesy szkolne
na miarę swoich możliwości i uczą się
uspołecznienia.
l Poprzez częsty kontakt
nauczycieli z
rodzicami możliwa jest pełniejsza pomoc dzieciom w nauce, uzupełnianie
braków, rozwiązywanie powstałych
problemów.
l Mają możliwość prezentowania własnych osiągnięć poprzez: wystawy prac
plastycznych, projekty zespołowe np.
muzyczne.
l Otrzymują wsparcie przy wyborze dalszej drogi edukacyjnej, zwłaszcza pod
kątem przyszłego zawodu.
Jakie korzyści wynoszą dzieci pełno-
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sprawne uczące się w klasie integracyjnej?
l Uczą się traktowania niepełnosprawności jako czegoś naturalnego, niewzbudzającego sensacji i zażenowania.
l Uczą się tolerancji, opiekuńczości, solidarności, troskliwości, umiejętności
współżycia z innymi.
Kontakt z kolegami niepełnosprawnymi kształtuje właściwą postawę wobec
innych ludzi, skłania do większej otwartości i wyrozumiałości. Istotą klas integracyjnych jest indywidualne podejście
do każdego dziecka, a podstawowym
warunkiem – maksymalne usprawnienie
psychofizyczne.
Nauka języków obcych, fizyki, chemii
w tych klasach odbywa się w mniejszych
grupach, liczących do 10 osób. Dla ambitnej młodzieży są dodatkowe koła zainteresowań, a dla uczniów wymagających
pomocy – zajęcia wyrównujące braki.
Nasi uczniowie klas integracyjnych w
roku szkolnym 2012/2013 uczestniczyli
aktywnie w wielu wydarzeniach kulturalnych na terenie szkoły i gminy. Brali
udział: w programie integracyjnym „Bez
barier” odbywającym się co roku w Miejskim Domu Kultury, w Dniu Integracji
w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego w Głubczycach. Byli
współorganizatorami imprezy integracyjnej 2 maja na terenie szkoły „Jesteśmy
tacy sami”.
Uczniowie klas integracyjnych Ia i IIe z

pomocą nauczycieli przygotowali przedstawienie na motywach opowiadania
A.de Saint- Exupery’ego :”Mały Książę”.
Ich występ otwierał cały festyn integracyjny i spotkał się z ciepłym przyjęciem
kolegów i przybyłych gości. Młodzież potem chętnie uczestniczyła w konkurencjach sportowych, w pokazach tanecznych, muzycznych oraz prezentacjach
służb mundurowych.
Wychowankowie klas integracyjnych
angażują się do różnych projektów szkolnych i klasowych, takich jak: „Otrzęsiny
klas I”, „Spotkanie opłatkowe”, Dzień
Wiosny, wycieczki, Szkolny Konkurs Ortograficzny, Dzień Patronki Szkoły. Klasa
integracyjna jest naturalną częścią naszej
szkoły, miejscem, gdzie uczeń otrzymuje
wsparcie nauczycieli, uczy się tolerancji,
otwartości i szacunku dla drugiego człowieka.
Maria Krówka

otrzymali pamiątkowe dyplomy i Kalendarze Głubczyckie. Nagrody konkursowe
ufundowali: Burmistrz Głubczyc, Miejski
Ośrodek Kultury oraz po raz pierwszy
Kresowy Serwis Informacyjny. Pan Arkadiusz Szymczyna specjalnie na tę uroczystość zorganizował mini wystawę fotografii kresowych
Organizatorzy konkursu gratulują
wszystkim zwycięzcom i dziękują pozostałym uczestnikom i ich nauczycielom.
Dziękują także fundatorom nagród, jurorom za ocenę prac, pracownikom biblioteki miejskiej za przygotowanie dyplomów, panu Arkadiuszowi Szymczynie za
wystawę, a pani Agnieszce Kucharczyk za
pomoc organizacyjną.
Katarzyna Maler

Informacja
W dniu 20 maja strzelcy z Jednostki strzeleckiej 3009 Głubczyce im. płk
Stanisława Glińskiego uczestniczyli w
zajęciach zorganizowanych i przeprowadzonych przez Grupę Interwencyjną Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu.
Głubczyccy strzelcy pod okiem instruktorów ze Służby Więziennej ze
Strzelec Opolskich, ćwiczyli wybrane
elementy z technik interwencyjnych
grup konwojowych oraz wybrane elementy z czarnej taktyki z użyciem środków pozoracji pola walki.
Tego typu zajęcia, dzięki nawiązanej
współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Służby Więziennej w Opolu, weszły na stałe w kalendarium zajęć głubczyckich strzelców.

Gmina Kietrz

Gospodarka odpadami
w gminie Kietrz
I. Od 1 lipca 2013 r. w gminie będą
obowiązywały nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.
II. Odbiór odpadów od mieszkańców
przejmuje gmina.
III. W imieniu gminy firma wywozowa,
wyłoniona w drodze przetargu odbierać
będzie każdą ilość niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz następujące rodzaje segregowanych odpadów komunalnych:
1. od właścicieli nieruchomości z terenów zamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne: tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, szkło, w
tym bezbarwne i kolorowe, opakowania
wielomateriałowe, odpady komunalne
ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki (na bieżąco
w aptekach), chemikalia, zużyte baterie
(w placówkach oświatowych i budynku urzędu), zużyte akumulatory, użyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i remontowe, odpady
zielone;
2. od właścicieli nieruchomości z terenów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
tworzywa sztuczne, metale, papier i
tektura, szkło, w tym szkło bezbarwne i
kolorowe, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady
zielone;
3. odpady zmieszane, do których można

wrzucać m.in. popiół, będą odbierane
przez firmę wywozową :
a) z terenów zamieszkałych:
– w zabudowie jednorodzinnej – 2 razy
w miesiącu,
– w zabudowie wielolokalowej – 1 raz
na tydzień,
b)z terenów, na których nie zamieszkują
mieszkańcy- 1 raz w miesiącu.
IV.
Odbiór odpadów odbywać się
będzie zgodnie z harmonogramem, który zostanie dostarczony do każdej nieruchomości wraz z informacją o zasadach
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Właściciele nieruchomości łącznie
z harmonogramem otrzymają również
bezpłatny „pakiet” worków do selektywnej zbiórki odpadów, w ilości:
Rodzaj odpadów – iczba worków w
pakiecie
1. papier, tektura
2 szt.
2. szkło kolorowe
4 szt.
3. szkło białe
4 szt.
4. tworzywa sztuczne, metale, odpady
opakowaniowe
10 szt.
5. odpady biodegradowalne
3 szt.
Każdy pojemnik i worek będzie posiadał kod kreskowy z danymi właściciela
nieruchomości. Pojemniki i worki po zapełnieniu, wystawione przed posesję zostaną odebrane przez firmę wywozową.
Za każdy odebrany, zapełniony worek,
właściciel nieruchomości otrzyma nowy,
w tym samym kolorze.
V. Ponadto każdy mieszkaniec gminy
będzie mógł własnym transportem i na
własny koszt dostarczyć odpady selektywnie zebrane do Punktu Selektywnej

Informacja
KONKURS „ AKTYWNA WIEŚ’’ 2013 ROZSTRZYGNIĘTY !
Urząd Miejski w Kietrzu ogłasza zwycięzców tegorocznej edycji konkursu „Aktywna Wieś”. Do konkursu przystąpiły 4 sołectwa: Pilszcz, Wojnowice, Nasiedle, Dzierżysław. Zwycięzcami zostali:
1. Sołectwo Dzierżysław – projekt pn.: ,,Studnia kwiatami pachnąca II etap –
utworzenie skweru rekreacyjnego wokół studni” - otrzymało 35 punktów.
2. Sołectwo Wojnowice – projekt pn.: „Ciągi Komunikacyjne w Centrum Rekreacyjno-Sportowym” etap II - otrzymało 34 punktów.
3. Sołectwo Nasiedle – projekt pn.: „Twoje, Moje, Nasze – etap 3 „Integrujemy
Nasiedle” poprzez zbudowanie sceny z kostki betonowej obok Altany z Grillem” otrzymało 31 punktów.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy wszystkim dalszych sukcesów!
Jadwiga Wróbel

Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw.
PSZOK), po jego uruchomieniu. Punkt ten
zostanie zlokalizowany przy składowisku

odpadów komunalnych w Dzierżysławiu.
VI. Z terenów nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy nie
będą odbierane odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej- odpady poprodukcyjne.
VII. Każdy właściciel nieruchomości
uiszcza opłatę bez wezwania w kasie
Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub przelewem na rachunek bankowy Banku
Spółdzielczego w Kietrzu o/Racibórz
nr 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005.
Nie będą wydawane decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Decyzje będą
wydawane jedynie w razie niezłożenia
deklaracji oraz w przypadku, gdy właściciel nie uiści opłaty lub uiści ją w wysokości niższej od należnej.
VIII. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić z góry, w łącznej wysokości
za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:
1. za I kwartał do 31 stycznia danego
roku,
2. za II kwartał do 30 kwietnia danego
roku,
3. za III kwartał do 31 lipca danego roku,
4. za IV kwartał do 31 października danego roku.
IX. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiścić w terminie
do dnia 15 lipca 2013 r.
Jadwiga Wróbel
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Gmina Kietrz
23 maja 2013 roku o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej. Tematem przewodnim odbywającej się sesji była debata o służbie zdrowia.

Sesja Rady Miejskiej
Na początku sesji odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji oraz Burmistrz i Przewodniczący
Stałych Komisji złożyli sprawozdania z
działań w okresie międzysesyjnym. Ponadto został przedstawiony raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Kietrz za lata 2011-2012.
Podczas debaty Dyrektor Gminnego
Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu
Pan Edward Bondarewicz złożył sprawozdanie z działalności GZLO w roku 2012.
W trakcie sesji Rada Miejska podjęła w
jawnym głosowaniu 8 uchwał w sprawach:
emisji obligacji komunalnych Gminy
Kietrz,
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
wyrażenia zgody na ustanowienie
ograniczonego prawa rzeczowego –
służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Kietrz,
wyrażenia zgody na ustanowienie
ograniczonego prawa rzeczowego

1
2
3

4

– służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Kietrz,
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Kietrz nieruchomości niezabudowanych położonych
w Pilszczu od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa,
wyrażenia zgody na przeznaczenie
do sprzedaży nieruchomości oznaczonych działkami nr 1979/2, 1979/7,
1979/8 i 1979/10 położonych w Kietrzu,
stanowiących własność Gminy Kietrz,
wyrażenia zgody na przeznaczenie do
sprzedaży działek nr 346, nr 347 i nr
350 położonych w Ściborzycach Wielkich,
stanowiących własność Gminy Kietrz,
wyrażenia zgody na przeznaczenie
do zbycia działki nr 1975/7 położonej
w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy
Kietrz.
Nagranie z sesji oraz treść podjętych
uchwał zostały udostępnione na stronie
www.bip.kietrz.pl.
Paulina Błachowicz

5
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Nowe oświetlenie
Gmina Kietrz przystąpiła do pilotażowego projektu polegającego na zamianie dotychczasowych tradycyjnych
żarówek na żarówki indukcyjne. Efektem
wizualnym wymiany źródeł światła ma
być lepsza jakość świecenia (biały kolor
światła) natomiast efektem ekonomicznym oszczędności na zużywanej energii
elektrycznej oraz kosztach eksploatacji.
Według zapewnienia producenta żarówki indukcyjne są praktycznie bezawaryjne, ich żywotność sięga 25 lat i zużywają
60% mniej energii. To spore oszczędności, by jednak nie popadać w nadmierny
optymizm chcemy najpierw sprawdzić
czy dane te są prawdziwe przynajmniej w

zakresie zużycia energii dlatego podjęto
decyzję o pilotażowym wdrożeniu projektu na dwóch ulicach. Wykonawca zgodził się na własny koszt zmodernizować
30 lamp oświetlenia ulic Nowej i Okrzei
co zostało usankcjonowane stosowną
umową. Po próbnym 90 dniowym okresie eksploatacji zostaną dokonane odczyty ilości zużytej energii i jeśli uzyskane
wskaźniki oszczędności potwierdzą się
wówczas modernizacji poddane zostaną wszystkie lampy gminnego oświetlenia. Jeśli nie firma znów na własny
koszt wymieni żarówki na te uprzednio
zdemontowane. Realizacja tego projektu
rozpocznie się już w miesiącu czerwcu br.
Józef Matela

Kanalizacja dorzecza Troi
„Budowa kanalizacji sanitarnej w dorzeczu rzeki Troja – etap I – miasto Kietrz
” Inwestycja została rozpoczęta w maju
2012 r . a zakończenie całości robót i odbiór jest przewidziane zgodnie z umową
do dnia 30.09.2013 r. Wykonawcą robót
jest Zakład Produkcyjno- Usługowy „ELTOR” z Głubczyc, reprezentowany przez
Pana Tadeusza Ciaciura – Kierownika Zakładu. Ryczałtowa wartość całego zakresu robót wynosi 2 880 207, 37 zł brutto.
Budowa sieci kanalizacyjnej obejmuje swym zasięgiem następujące ulice w
obrębie miasta Kietrz: Kombatantów, Różana, Fabryczna, Głubczycka , 3-go Maja,
Pocztowa, Żymierskiego, Głowackiego,
Wojska Polskiego, Okrzei i Nowej. W 2012
r. została wykonana kanalizacja na uli-
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cy Kombatantów, Różanej, Fabrycznej,
Głubczyckiej, 3- go Maja, Żymierskiego
oraz wykonane nowe nawierzchnie asfaltowe na tych ulicach. W chwili obecnej są prowadzone roboty w zakresie
sieci kanalizacyjnej w pasie drogi Okrzei
oraz przewidziane jest asfaltowanie wyciętych pasów nawierzchn pod kanalizację na ulicy Wojska Polskiego. Dobra,
sprawna i bezpieczna organizacja robót
oraz współpraca pomiędzy Gminą Kietrz
a wykonawcą tj. Zakładem ProdukcyjnoUsługowym „ELTOR” zapewniają wykonanie prac zgodnie z harmonogramem, a
nawet w znacznym stopniu szybciej niż
jest to określone w planie rzeczowo - finansowym.
Tomasz Watras

Remont skrzyżowania
w Lubotyniu
Dnia 22.05.2013 r. została zakończona
inwestycja pn.: „Modernizacja drogi transportu rolnego (dz. nr 176) z drogą powiatową w Lubotyniu ”, potwierdzona protokołem końcowego odbioru robót z dnia
31.05.2013 r. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Komunalne
„Hydrokan ”. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 53 285,37 zł brutto, a
jakość ich wykonania była dobra.

Zadanie obejmowało wykonanie przepustu wraz ze studzienkami zbiorczymi zbierającymi wodę z pobliskich pól
i drogi transportu rolnego, pogłębianie
i oczyszczenie rowów po obu stronach
skrzyżowania oraz właściwe wykonanie
skrzyżowania z płyt żelbetowych gr. 20
cm na stabilizowanej podsypce piaskowo- żwirowej.
Tomasz Watras

27 maja 2013 r., zakończono roboty budowlane przy oczyszczalni ścieków
w Lubotyniu. Natomiast 29 maja b.r., odebrano zadanie publiczne pn.
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń ”. Ogólny koszt
budowy wyniósł 476 009, 35 zł brutto.

Oczyszczalnia ścieków
w Lubotyniu już działa
Roboty zostały zrealizowane przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ERGOBUD” Wojciech Ruchała , z siedzibą w Nędzy.
Oczyszczalnia w Lubotyniu, będzie
pracować w oparciu o metodę osadu
czynnego i procesów tlenowych. Ścieki
komunalne będą dopływały do pompowni ścieków z kratą koszową. Po mechanicznym oczyszczeniu ścieki zostaną
przetłoczone do komory retencyjnej,
następnie będą podawane do komory
reaktora biologicznego. W komorze bioreaktora będzie prowadzony biologiczny
(główny) proces oczyszczania ścieków. Po
zakończeniu procesu oczyszczania ścieki
będą kierowane poprzez studnię pomiarową, następnie studnię rozprężną systemem kanalizacji grawitacyjnej do ziemi
(do rowu melioracyjnego). Technologia
ta łączy zalety metody osadu czynnego
oraz biologicznych złóż spłukiwanych.
Technologia ta pozwala na uzyskanie
bardzo wysokich efektów oczyszczania
przy jednoczesnej odporności na duże
wahania obciążenia hydraulicznego oraz

obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń.
Oczyszczalnią zarządzać będzie P.K.
„Hydrokan” Sp. z o.o., w Kietrzu.
Tomasz Watras

Gmina Kietrz

DZIEŃ DZIECKA 2013
W dniu 31 maja 2013 r. w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka w sali widowiskowej w Kietrzańskim Domu Kultury zaprezentował się teatrzyk kukiełkowy
„Mewa” w premierowym spektaklu pt.
„Kot w butach”. Uroczystość uświetniły
pokazy taneczne grup: „Kleksik” i „Promyczki”.Teatrzyk kukiełkowy „Mewa”
jest nowopowstałym tworem w naszej
placówce. Pomysł na stworzenie teatru
kukiełkowego powstał z inicjatywy instruktorek plastyki i studia wokalnego.
Panie postanowiły wykorzystać talenty
teatralne oraz plastyczne dzieci uczęszczających na zajęcia. Pod okiem Pani Ewy
Maleńczuk dziewczyny uczyły się sztuki
teatralnej. Dzieci z sekcji plastycznej prowadzonej przez Panią Dorotę Kaczmar

od stycznia własnoręcznie wykonywały
kukiełki, nadając im kształt i charakter.
Na ogromnych płótnach malowały poszczególne sceny bajki tworząc wspólne
dzieło. Projekt „Mewa” realizuje założenia
idei „DZIECI DZIECIOM”. W trakcie imprezy zaprezentowały się dzieci z sekcji
tanecznej i mażoretek prowadzonych
na co dzień przez Panią Darię Szincel.
Podczas imprezy po sali przemykał się
przebojowy Klaun, który rozbawiał naszą
najmłodszą publiczność. Teatrzyk kukiełkowy „Mewa” składa się z aktorów: Kamila
Puklicka, Wiktoria Podgórska, Daria Fleszer, Elżbieta Konopka, Małgorzata Gronowicz, Aleksandra Wąchała. Scenografię
oraz kukiełki wykonali: Adaś Krechowicz,
Ania Nowakowska, Hania Janczura, Ju-

lia Rybacka, Klaudia Drzał, Marta Majer,
Milenka i Oliwka Wąchała Paulinka Śmigowska, Natalia Siorak, Sabina Rostek,
Ula i Zosia Kowalska, Wiktoria Dobosz.
Nasi mali aktorzy wykazali się ogromnym
zaangażowaniem i w sposób profesjonalny podeszli do zadania. Przedstawiona

inscenizacja rozbawiła licznie zgromadzoną publiczność, czego dowodem
były gromkie brawa. Mamy nadzieję, że
projekt „Mewa” będzie się rozwijał i bawił
najmłodszą widownię.
Dorota Kaczmar
Foto. Joanna Rell

Aktywne spędzenie wolnego czasu – z taką propozycją, skierowaną do mieszkańców Kietrza, wyszło Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „GRYF”. Gryf zaprosił kietrzańskie rodziny do udziału w „Pikniku rodzinnym na sportowo”, który odbył się 26 maja br. na kietrzańskim ORLIKU.

Podniebny
Świat

Piknik rodzinny na sportowo
Tegoroczna impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, a frekwencja chętnych do udziału
w grach i zabawach sportowych przerosła oczekiwania samych organizatorów.
Dzieci licznie uczestniczyły w proponowanych konkurencjach sportowych oraz
konkursach, a na zakończenie na każde
z nich czekał słodki poczęstunek. Był to
już trzeci piknik zorganizowany przez
stowarzyszenie. Piknik rozpoczął się zawodami Młodzieżowej Ligii Strażackiej,
w której uczestniczyły drużyny młodych
strażaków z terenu całej gminy. Następnie odbył się mecz piłki siatkowej. W
trakcie trwania pojedynku siatkarskiego,
do wspólnej zabawy zostały zaproszone
dzieci. Dla nich został przygotowany blok
konkurencji sprawnościowych, w których
uczestnicy musieli się wykazać zwinnością i dużą sprawnością fizyczną. Rywalizacja dzieci dostarczyła dopingującym
rodzicom sporą dawkę emocji sportowych oraz śmiechu.
W pikniku 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 akcję znakowania
rowerów. Zaproponowali pokonanie
slalomu w specjalnych okularach (tzw.
alkogogle), dzięki którym można było
się przekonać jakie zaburzenia wzrokowe
występują u osoby kierującej pojazdem
po spożyciu alkoholu. Licznie zgromadzonym dzieciom Policjanci udzielali informacji o przepisach ruchu drogowego,
opowiadali o specyfice pracy w Policji
oraz wręczali drobne upominki w ramach
akcji prewencyjnej.
Kolejną formacją mundurową, która
tego dnia uczestniczyła w pikniku była
Straż Graniczna. Przedstawiciele Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Racibo-

Jak co roku na terenie Domu Pomocy
Społecznej w Kietrzu w dniu 25.05.2013
r. odbył się ,,Plener Malarski” organizowany przez nauczycielki SOSW w Głubczycach- z oddziału zamiejscowego DPS w
Kietrzu. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był ,,Podniebny Świat”.
Tradycyjnie odwiedzili nas policjanci z
KPP z Głubczyc. Uczestnikami ,,Pleneru
Malarskiego” niezmiennie były wychowanki SOSW w Głubczycach z oddziału
zamiejscowego, jak również Mieszkanki

rzu zaprezentowali sprzęt specjalistyczny,
wykorzystywany w codziennej służbie.
Ogromną popularnością cieszył się prezentowany przez nich trenażer strzelecki,
na którym można było sprawdzić swoją
celność strzelając do tarczy z broni krótkiej. Broń, która była wykorzystywana
na pikniku różniła się od broni na ostrą
amunicję jedynie tym, że była wyposażona w czujnik elektroniczny. Stoisko to
było „oblegane” do końca trwania pikniku. Funkcjonariusze SG zaprezentowali
również pokaz tresury psa służbowego,
który został wyszkolony pod kątem wykrywania narkotyków. Pokaz ten poprowadził przewodnik, który przybliżył rolę i
potrzebę tego rodzaju służby we współczesnej pracy Straży Granicznej.		
Kolejnym pokazem na naszej imprezie
był pokaz akcji ratunkowej przeprowadzony przez Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kietrzu. Strażacy pokazali
działania umożliwiające wydobycie z
wraku samochodu ofiary wypadku. Akcja
ratunkowa przeprowadzona przy użyciu
nowoczesnego sprzętu, była doskonałą
okazją do zaprezentowania mieszkańcom obecnego stanu wyposażenia technicznego, jakim dysponuje jednostka z
Kietrza oraz ich ciężkiej służby.

Jednym z punktów w programie pikniku był bieg przełajowy. Odbył się on
w ramach akcji „Polska Biega”. Około 20
biegaczy miało do pokonania dystans
7 km trasą, którą pokonują corocznie
uczestnicy kietrzańskiego Półmaratonu.
Tradycyjnie już na zakończenie pikniku
został rozegrany mecz piłki nożnej w wykonaniu drużyny „Akademii Orlika”, która
zmierzyła się z drużyną „Rodziców”.
Podsumowując III Piknik 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. Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „Gryf”
pragnie złożyć serdeczne podziękowania
za okazaną pomoc, wsparcie oraz udział
w naszym pikniku:
Dyrekcji Zespołu Szkół w Kietrzu, nauczycielom ZS w Kietrzu, Powiatowej
Komendzie Policji w Głubczycach, Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w
Raciborzu, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kietrzu, Telewizji Lokalnej z Głubczyc,
oraz wszystkim osobom, które w formie
wolontariatu uczestniczyły w organizacji
pikniku.
Jacek Karpina
Foto. Marian Pospiszel (wszystkie)

DPS w Kietrzu. Artyści mieli możliwość
ekspresji emocji poprzez twórczą pracę w
grupach oraz zintegrowania się w trakcie
zabawy tanecznej. Po tak wyczerpującej
pracy przyszedł czas na posiłek, za który
serdecznie dziękujemy Sponsorom: Zakład Rzeźniczo- Wędliniarski ,,Niasienak”
oraz Piekarnia Metro-Plus. Dziękujemy
również firmie Green Mouse za projekt i
wykonanie plakatów oraz naklejek.
Magdalena Lach
Foto. Bożena Rostek
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Gmina Kietrz
W miesiącu maju, jak co roku uczniowie PSP Kietrz rywalizowali w zawodach lekkoatletycznych. Zawody na
szczeblu gminnym odbyły się na „obiektach sportowych” przy szkole podstawowej w Kietrzu.

Lekka atletyka w PSP Kietrz
Zawodnicy startowali w sześciu dyscyplinach (biegi 100m dziewczęta, 100m
chłopcy, 600m dziewczęta, 1000m chłopcy, skok w dal, rzut piłeczką palantową,
pchnięcie kulą i sztafeta 4 x 100m), w
kategoriach dziewcząt i chłopców. Każda
szkoła mogła wystawić po dwóch zawodników w każdej konkurencji i również po
dwóch zawodników uzyskiwało awans
do zawodów powiatowych z wyjątkiem
sztafet, w których to awans uzyskiwała
tylko pierwsza sztafeta. Najlepiej zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły a
wśród nich prym wiedli uczniowie klas
sportowych. Oto uczniowie którzy uzyskali awanse do zawodów powiatowych:
Szkoły podstawowe
100 m dziewczęta
Jessica Byrtus (Pilszcz )
Katarzyna Woniakowska (Pilszcz)
600 m dziewczęta
Maja Śliwa (Kietrz)
Natalia Kasaraba (Kietrz)
Skok w dal dziewczęta
Marysia Sobczyk (N. Cerekwia)
Dominika Malota (Kietrz)
Piłeczka palantowa dziewczęta

Daria Bober (Pilszcz)
Sandra Halama (Kietrz)
Pchnięcie kulą dziewczęta
Sandra Halama (Kietrz)
Natalia Siorak (Kietrz)
Sztafeta 4 × 100 m dziewczęta
PSP PILSZCZ
Szkoły gimnazjalne
100 m dziewczęta
1. Justyna Piecha
2. Konopka Angelika
300 m dziewczęta
1. Aleksandra Dworzyńska
2. Natalia Siorak
600 m dziewczęta
1.Julia Głowińska
2. Renata Baran
1000 m dziewczęta
1. Kamila Gorczyńska
2. Patrycja Czarna
Skok w dal dziewczęta
1. Aleksandra Dworzyńska
2. Justyna Piecha
Pchnięcie kulą dziewczęta
1. Karolina Kądziołka
2. Karolina Konieczna
Sztafeta 4 × 100 m dziewczęta

Aleksandra Dworzyńska, Angelika Konopka, Justyna Piecha, Natalia Siorak
100 m chłopcy
1. Dawid Dudar (Kietrz )
2. Kamil Fedorowicz (N.Cerekwia)
1000 m chłopcy
1. Kacper Watman (Kietrz)
2. Radosław Cytera (N. Cerekwia)
Skok w dal chłopcy
1. Dawid Dudar (Kietrz )
2. Kamil Fedorowicz (N.Cerekwia)
Piłeczka palantowa chłopcy
1. Piotr Targosz (Dzierżysław)
2. Błażej Janczura (Kietrz)
Pchnięcie kulą chłopcy
1. Błażej Janczura (Kietrz)
2. Paweł Piasny (Kietrz)
Sztafeta 4 × 100 m chłopcy
1. PSP KIETRZ
100 m chłopcy
1.Wróblewski Paweł
2.Gracjan Białas
300 m chłopcy
1. Maciej Nowak
2.Maciej Bogucki
600 m chłopcy
1.Bartłomiej Gutka

2.Tomasz Sitnik
1000 m chłopcy
1. Kacper Kretek
2. Konrad Muzyk
2000 m chłopcy
1.Robert Sobczak
2.Paweł Słysz
Skok w dal chłopcy
1.Dominik Tomczak
2. Paweł Wróblewski
Pchnięcie kulą chłopcy
1. Gracjan Białas
2. Tomasz Suchecki
Sztafeta 4 x 100 m chłopcy
Paweł Wróblewski, Dominik Tomczak,
Gracjan Białas, Maciej Bogucki.
Zawody powiatowe odbyły się w PSP
w Lisięcicach i tam nasza gmina zaprezentowała się bardzo dobrze. Ze szkół
podstawowych aż 14 zawodników zajęło miejsca, które dawały awanse do
Finału Wojewódzkiego, który odbędzie
się w piątek 07.06.2013r, na stadionie
lekko atletycznym w Kędzierzynie Koźlu,
miejmy nadzieje, że i tam nasi uczniowie
zajmą wysokie lokaty. Uczniowie którzy
uzyskali awanse do Finału: Jessica Byrtus,
Katarzyna Woniakowska oraz Sztafeta
(Pilszcz), Marysia Sobczyk, Kamil Fedorowicz (Nowa Cerekwia), Piotr Targosz
(Dzierżysław), Maja Śliwa, Natalia Kasaraba, Dawid Dudar, Kacper Watman, Błażej
Janczura, oraz Sztafeta (Kietrz).
Grzegorz Bondarewicz

Narada Koordynatorów
Morawska
Brama
2013
Sportu Szkolnego
Oldrisov, 25 maja 2013 r.

20 maja w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kietrzu odbyła się narada koordynatorów sportu szkolnego gmin z powiatu
głubczyckiego.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz
Kietrza- Józef Matela, który jest liderem
projektu ,,Sport Szkolny w powiecie głubczyckim” (pełni rolę łącznika pomiędzy
koordynatorami, a pozostałymi samorządowcami), z-ca Burmistrza Jacek Karpina,
Gminę Branice reprezentowała Anna Iluk,
Gminę Baborów - Andrzej Deszka, gminę Głubczyce -Mariusz Kruk, Krzysztof
Tokarz, Gminę Kietrz - Marian Węgrzynowicz.
Na naradzie poruszono następujące
tematy:

podsumowano starty młodzieży w
roku szkolnym 2012/2013;
l ustalono zakres dyscyplin sportowych
na rok szkolny 2013/14;
l ustalono zasady i kalendarz podsumowania sportowego współzawodnictwa
szkół i gmin powiatu głubczyckiego.
Spotkanie zakończono podpisaniem wspólnych ustaleń na rok szkolny
2013/14 ze szczególnym uwzględnieniem: bezpieczeństwa imprez, atmosfery rozgrywania zawodów- ceremonie
otwarcia i zakończenia, częstotliwość
sportu młodzieży. Następne spotkanie
odbędzie się w Branicach.
Marian Węgrzynowicz

starty – najpierw czeskie a potem polskie.
Polskie jednostki startowały na czeskim
sprzęcie swoich partnerskich jednostek
z Czech.
Zawody rozpoczęły się o godz. 14.00
a zakończyły o godz. 17.30 wręczeniem
pucharów i dyplomów za uzyskane miej-

l

Międzynarodowe zawody
strażackie ,,Morawska Brama
2013” w tym roku odbyły się
w czeskim Oldrisovie. Startowało 8 polskich i 7 czeskich drużyn seniorów oraz
2 polskie drużyny seniorek.
Zawody nie były podzielone
na kategorie polskie i czeskie
tylko wspólne ,,mieszane”

Tenis stołowy
W hali sportowej PSP w Kietrzu w dniu
25 maja 2013 roku rozegrany został Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorem turnieju był Urząd Miejski w
Kietrzu oraz Kietrzańskie Stowarzyszenie
Kulturalno-Sportowe „GRYF”.
Turniej rozegrany został systemem rosyjskim (do dwóch przegranych meczy).
W poszczególnych kategoriach wyniki
przedstawiają się następująco:
Kategoria OPEN:
I miejsce – ks. Leszek Rygucki - „GRYF”
Kietrz
II miejsce – Bartosz Geroń – Racibórz
III miejsce – Krzysztof Jawor – „GRYF”
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Kietrz
Kategoria do lat
16:
I miejsce - Mateusz
Mormul – Kietrz
II miejsce – Marek
Czechowicz
Kietrz
Kategoria Kobiet
OPEN:
I miejsce - Edyta Czechowicz – Kietrz
II miejsce – Magdalena Jaworowska –
Amandów
Zwycięzcom, nagrody w postaci pucharów i dyplomów wręczył Przewodni-

czący Rady Miejskiej w Kietrzu Czesław
Gil. Sędzią turnieju był Marian Węgrzynowicz, któremu pomagali Magdalena
Jaworowska i Grzegorz Herud.
Czesław Gil

sca oraz dla wszystkich uczestniczących
drużyn, pamiątkowe figurki z napisem
,,Brama Morawska 2013” Oldrisov. Wszyscy uczestnicy otrzymali skromny poczęstunek. Zawody oglądało około 250 osób
(nie licząc startujących 136 strażaków).
Ostateczne wyniki przedstawiały się
następująco:
Seniorki: I miejsce OSP Kietrz, II miejsce
OSP Pilszcz
Seniorzy: I miejsce SDH Sudice, II miejsce
SDH Oldrisov, III miejsce SDH Rohov, IV
miejsce OSP Dzierżysław, V miejsce SDH
Kobierce, VI miejsce OSP Chróścielów, VII
miejsce SDH Svoboda, VIII miejsce OSP
Nasiedle, IX SDH Bilovec, X OSP Pilszcz, XI
OSP Nowa Cerekwia, XII OSP Ściborzyce
Wlk., XIII SDH Borova, XV OSP Kietrz, XV
OSP Rozumice.
Zbigniew Litwinowicz

Gmina Branice

Turniej Brydżowy
W środę, 29 maja w Domu Kultury w
Branicach odbył się Otwarty Turniej w Brydżu Sportowym o Puchar Wójta Gminy
Branice. Frekwencja była nadspodziewanie
wysoka – 18 par z terenu Powiatu Głubczyckiego, Raciborskiego, K.-Kozielskiego i
Opolskiego. Uroczystego otwarcia Turnieju
dokonała Wójt Gminy Branice pani Maria
Krompiec wspólnie z jego pomysłodawcą,
panem Władysławem Lenartowiczem oraz
miejscowymi pasjonatami tej dyscypliny
sportu.
Inauguracja w Branicach wypadła bardzo pomyślnie, a organizacja i atmosfera
turnieju spotkały się z uznaniem startujących zawodników. Ze względu na skomplikowany sposób obliczeń wyników
turnieju i późną porę zakończonych zmagań, oficjalne wyniki zostały podane na
stronie internetowej RSB w następnym
dniu w godzinach wieczornych.
Rozegrano 10 rund po 3 rozdania.
I miejsce – para E. Dorosz - B. Broda z Chemika K.-Koźle.
II miejsce – D. Kogut-W. Kuczyński (GŁUBCZYCE),
III miejsce – J. Wojnarski - R. Wojnarski
(KIETRZ).
Najlepszą parą branicką okazali się W.
Lisowiec - J. Nogański (4 miejsce). Star-

towały także 3 pary mixtowe. Uczestnicy turnieju przez cały czas jego trwania,
mieli zapewniony bufet zaopatrzony w
różnego rodzaju napoje, słodycze i kanapki, o co zadbali Małgorzata, Władysław i Mieczysław Lenartowiczowie.
Wręczenie nagród odbyło się w dniu
10 czerwca na turnieju KMP w Raciborzu. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc
otrzymali dyplomy, statuetki i nagrody
rzeczowe, a wszyscy uczestnicy zostali
obdarowani drobnymi upominkami.
Serdeczne podziękowania należą się
również instytucjom i osobom, które
wsparły rzeczowo nasz turniej: Urząd
Gminy w Branicach, Bank Spółdzielczy w
Namysłowie oddział w Branicach, „Chempest Branice” - Zdzisław Gołuchowski.
Piotr Bielecki

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 29 maja 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 149/23 o pow. 0.1069 ha opisana w KW OP1G/00029034/3 położona w
miejscowości Branice, przy ul. Słonecznej 2B/4.
2. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny Nr 4 położony w budynku wielorodzinnym
Nr 2 B na pierwszym piętrze o pow. użytkowej: 57,84 m2 wraz z udziałem w działce
siedliskowej Nr 149/23 wynoszącym 515/10000. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 4,62 m2 działka stanowi teren zainwestowany / zabudowany/.
3. Wartość lokalu: 67 878,88 zł.
4. Cena ułamkowej części działki: 459,12 zł.
5. Koszty przystosowania: 560,00 zł
6. Cena nieruchomości łącznie: 68 898,00 zł.
7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
Dane demograficzne w Gminie Branice – marzec 2013 r.
URODZENIA

1.
2.
3.
4.
5.

Walecki Nataniel - Wysoka
Zarusińska Lena - Dzbańce-Osiedle
Suliga Iga - Branice
Lenartowicz Lena - Włodzienin-Kolonia
Kinal Franciszek - Lewice

MAŁŻEŃSTWA:
1. Maksymowicz Andrzej (Turków) - Grządziel Lidia (Wysoka)
2. Zapotoczny Grzegorz (Jędrychowice) - Sikora Marta (Jelenia Góra)
3. Lider Kamil (Lewice) - Barska Iwona (Posucice)
4. Knaś Małgorzata (Branice) - Nowak Radosław (Lewin Brzeski)
5. Triska Joanna (Dzierżkowice) - Wąchała Robert (Kietrz)
6. Klauza Karolina (Włodzienin-Kolonia) - Dolibog Mateusz (Piekary Śląskie)
ZGONY:

1. Żynis Jan - lat 68 Włodzienin-Kolonia
2. Pytel Anna - lat 71 Lewice
3. Łazowski Paweł - lat 42 Bliszczyce

Liczba ludności – 6869, w tym kobiet – 3524, w kweitniu 2012 – 6979

Wiosenna biesiada
w Jakubowicach
Dnia 27 kwietnia mieszkańcy Jakubowic i okolicznych miejscowości obchodzili nadejście wiosny wspólnym biesiadowaniem. Radości i dobrej zabawy było
co niemiara zwłaszcza, że uczestniczyli
zarówno ci młodsi jak i dojrzalsi. Do tańca
przygrywał nasz regionalny, żywiołowy
zespół z Baborowa „Family Boys”, a przy
suto zastawionych stołach wszyscy mogli zakosztować lokalnych przysmaków
Jakubowickich gospodyń. Na biesiadzie

obecni byli również dawni mieszkańcy
Jakubowic Pan prof. Waldemar Borsutzky
z Uniwersytetu w Darmschtadt oraz Pan
Georg Mucha, wieloletni działacze na
rzecz Kościoła parafialnego św. Anny i
przyjaciele Jakubowickiej społeczności.
Kto przeoczył ma jeszcze szanse udziału w wakacyjnym biesiadowaniu. O szczegółach poinformujemy już niebawem.
Karolina Skoczylas

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 11 czerwca 2013 roku zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:
1. Działka nr 411 o pow. 0,2822 ha opisana w KW OP1G/00036047/9 położona w
miejscowości Lewice.
2. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny Nr 2 położony w budynku kilkurodzinnym
Nr 75, na pierwszym piętrze o pow. użytkowej 52,80 m2 wraz z udziałem w działce
siedliskowej Nr 411.
3. Cena ułamkowej części działki : 287,27 zł.
4. Wartość lokalu: 59 672,73 zł
5. Koszty przystosowania: 918,00 zł
6. Cena nieruchomości łącznie: 60 878,00 zł
7. Wadium: 6088,00 zł.
8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 12 lipca 2013 roku
o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala
konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej
w dniu 8 lipca 2013 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina
Branice BS Namysłów Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu
Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku
Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić
dane dotyczące położenia nieruchomości.

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 19 czerwca 2013 roku zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 149/34, 149/35, 149/36, 149/37, 149/38, 149/39, 149/40,149/41,
149/42, 149/43, 149/44, 149/45, 149/46, 149/47, 149/48, 149/49, wszystkie działki
o pow. 0.0023 ha opisane w KW OP1G/00028107/9, położone w Branicach wraz z
udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o pow. 0.0666 ha.
2. Opis nieruchomości: przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane i położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, usługowej i garażowej, utrzymanych
w dobrej kulturze rolnej. Działki maja powierzchnie wyrównaną, kształt – regularny
czworokąt. Uzbrojenie – sieć wodna, kanalizacyjna i elektryczna występuje na działkach sąsiednich. Posiadają dostęp w części do drogi utwardzonej, w części nieurządzonej. Wszelkie informacje dotyczące działki są ujęte w opisach w/w działek wraz z
doliczoną ceną za udział.
3. Wartość wszystkich wymienionych nieruchomości to kwota: 1.307,50 zł
4. Wadium dla każdej działki wynosi: 262,00 zł.
5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu.
Przetargi w sprawie n/w nieruchomości odbędą się w dniu 19 lipca 2013 roku w
siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna):
1/ Działka Nr 149/34 o godzinie 8.00; 2/ Dz. Nr 149/35 o godzinie 8.15; 3/ Dz. Nr
149/36 o godzinie 8.30; 4/ Dz. Nr 149/37 o godzinie 8.45; 5/Dz. Nr 149/38 o godzinie
9.00; 6/ Dz. Nr 149/39 o godzinie 9.15; 7/ Dz. Nr 149/40 o godzinie 9.30; 8/ Dz. Nr
149/41 o godzinie 9.45; 9/ Dz. Nr 149/42 o godzinie 10.00; 10/ Dz. Nr 149/43 o godzinie 10.15; 11/ Dz. Nr 149/44 o godzinie 10.30; 12/ Dz. Nr 149/45 o godzinie 10.45; 13/
Dz. Nr 149/46 o godzinie 11.00; 14/ Dz. Nr 149/47 o godzinie 11.15; 15/ Dz. Nr 149/48
o godzinie 11.30; 16/ Dz. Nr 149/49 o godzinie 11.45
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w
dniu 15 lipca 2013 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina
Branice BS Namysłów Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu
Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku
Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić
dane dotyczące położenia nieruchomości.
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100 lat minęło
jak jeden dzień
W sobotę 8 czerwca w Opolu odbył się XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Piosenkobranie 2013” zorganizowany przez tamtejszy
Młodzieżowy Dom Kultury. Podczas trwania festiwalu
53 młodych wokalistów w czterech kategoriach wiekowych walczyło o laury zwycięstwa. Ta cykliczna impreza, oprócz wyłonienia najlepszych młodych wokalistów,
miała również na celu uczczenie obchodów
50-lecia KFPP w Opolu. W związku z tym,
uczestnicy festiwalu musieli zmierzyć się z
repertuarem wykonywanym w przeszłości
na deskach opolskiego Amfiteatru.
Kandydaci do PIOSENKOBRANIA z opolszczyzny zostali wyłonieni spośród uczestników opolskich eliminacji - Giełd Piosenki, zaś
kandydaci z poza województwa na podstawie nadesłanego demo na CD.
Jury w składzie: przewodniczący: Stefan
Brzozowski - lider zespołu „Czerwony Tulipan” i członkowie - muzycy: Andrzej Skiba
i Bogdan Żulewski - postanowiło przyznać
I MIEJSCE w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów - Martynie
Nowak z Branic, za niezwykłą interpretację piosenki „Czarne perfumy” do słów A.
Osieckiej. Martyna pokonała aż 17 konku-

rentów, w tym 2 zespoły.
Wokalistka ta w tym roku zdobyła już ZŁOTY TALENT
na XIII Festiwalu Kultury Powiatowej 21 maja w Kietrzu,
w połączonej kategorii gimnazjum i szkół średnich. Wybiera się jeszcze na Wojewódzki Festiwal Piosenki do
Ozimka, gdzie w ubiegłym roku uzyskała WYRÓŻNIENIE
z rąk przewodniczącej jury pani Elżbiety Zapendowskiej.
Swoje liczne sukcesy Martyna zawdzięcza niezwykłej wytrwałości i pracowitości.
Niejeden by się dawno poddał, bo i porażek było niemało, ale nie Ona. Wszelkie
uwagi dotyczące doboru piosenek i interpretacji są dla niej cenne. Na scenie czuje
się pewnie i jest przekonywująca - dlatego
zwycięża. Już od 5 lat w swojej twórczości muzycznej Martyna jest prowadzona
przez Panią Sylwię Brzozowską z Bliszczyc,
która bezinteresownie i z dużą cierpliwością przygotowuje ją do konkursów oraz
prowadzi jej wokal.
Udział w wielu imprezach i festiwalach
daje możliwość wypromowania się, co
pociąga za sobą promocję Gminy Branice
oraz Powiatu Głubczyckiego na szeroką
skalę.
Martyna Nowak, Sylwia Brzozowska

Nowy pawilon w branickim
szpitalu

14 czerwca 2013 roku
Pani Domicela Staszczyszyn z Wysokiej obchodziła setną rocznicę
urodzin. Jubilatka urodziła się w 1913 roku w
Budyłowie. W 1945 roku
przyjechała do Polski. Po
trwającej kilka miesięcy
podróży z trójką małych
dzieci i całym swoim dobytkiem Pani Domicela dotarła
do Wysokiej, gdzie zamieszkuje do dnia dzisiejszego.
Dopiero rok później do rodziny dołączył mąż i ojciec rodziny. Nasza Jubilatka ma 7 dzieci, 17 wnuków, 27 prawnuków i 1 praprawnuka.
W dniu urodzin Jubilatka od samego rana przyjmowała gości. Z życzeniami i gratulacjami przybyli między
innymi przedstawiciele Wojewody Opolskiego, KRUS
oraz Gminy Branice z Panią Wójt Marią Krompiec na czele. Wszyscy byli pod wrażeniem doskonałej formy fizycznej i psychicznej stulatki. Z zaciekawieniem słuchaliśmy
jak ze szczegółami opowiadała wspomnienia ze swojego życia.
Dostojnej Jubilatce składamy serdeczne gratulacje
oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu
i szczęściu rodzinnym.
Jolanta Misiurka

W Wojewódzkim Szpitalu dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Branicach 6 czerwca dokonano uroczystego otwarcia wyremontowanego i zmodernizowanego pawilonu „K”, w którym
mieścić się będzie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
Otwarcie
było jednym z punktów obchodów z okazji 70 rocznicy konsekracji biskupa Józefa Marcina
Nathana, pomysłodawcy i założyciela szpitala.
Uroczystość rozpoczęła Msza koncelebrowana przez
opolskiego biskupa, Andrzeja Czaję, w której uczestniczyli duchowni z Niemiec - ks. prałat Wolfgang Grocholl,
Czech - ks. dr Jan Larysh, przedstawiciele władz samorządowych gminy Branice z panią wójt gminy Marią
Krompiec, władz samorządowych woj. opolskiego i sąsiadujących gmin oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy
Branic i pensjonariusze szpitala.
Po Mszy, postawę i dzieło życia Biskupa Nathana przybliżył zgromadzonym, dyr. Caritas Diecezji Opolskiej ks.
dr Arnold Drechsler. Przypomniał on sylwetkę wielkiego
biskupa związanego z Branicami od 1892 roku, dla którego idea pomocy najsłabszym i najbardziej bezbronnym
w swoim cierpieniu, stała się celem któremu poświęcił
całe życie, angażując w spełnienie swoich marzeń rodzinny majątek.
W szczytowym okresie swego rozwoju w szpitalu leczonych było się ok. 1700 pacjentów, którymi opiekowało się 9 lekarzy, 115 sióstr – pielęgniarek ze Zgroma-

Pichurskiego. Płaskorzeźba jest alegorią dzieła życia
biskupa Nathana, zawartą w artystycznej wizji autora.
Zabierając głos przed odsłoniętą płaskorzeźbą, biskup
Andrzej Czaja podkreślał, że głównym przesłaniem życiowym założyciela branickiej lecznicy była wielka wiara
i umiłowanie człowieka.
Następnie gospodarze i zaproszeni goście udali się do
sali konferencyjnej szpitala, gdzie dyrektor Krzysztof Nazimek przedstawił przebieg prac przy odbudowie i charakterystykę otwieranego obiektu. Inwestycja trwała półtora roku i kosztowała 7,5 mln złotych, z których 5 mln, to
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dzenia Sióstr NPNMP
(Zgromadzenie
Marianek) oraz 250 osób
personelu pomocniczego. Szpital, a właściwie cały kompleks
medyczny,
którym
zarządzała powołana
fundacja, składał się z
26 obiektów wyposażonych w sieć kanalizacyjną, wodociągową i telefoniczną. Obok oddziałów szpitalnych na
terenie kompleksu znajdowała cegielnia, piekarnia, rzeźnia, tkalnia, elektrownia oraz kościół w wieży którego
umieszczona została wieża ciśnień. Do fundacji należało
również kilkaset hektarów ziemi. Szpital w tej strukturze
organizacyjnej i materialnej był więc jednostką samowystarczalną.
Dla upamiętnienia działalności biskupa Nathana, odsłonięto na ścianie przy głównej bramie szpitalnej, ceramiczną płaskorzeźbę autorstwa opolskiego twórcy Wita

ç
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Opiekunka Impulsu

sy międzynarodowe. Z kolei FANTAN to
przegląd szkolnych zespołów tanecznych.
Walcząc o podium grupa niejednokrotnie
musi pokonać nawet 10 rywali.
Na początku z powodzeniem „Impuls”
próbował swoich sił na Mistrzostwach
Polski Disco Dance & Freestyle we Wrocławiu, Szczecinie, Żyrardowie i Karczewie
oraz na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca
Nowoczesnego EXPRESSION w Opolu,
ale z powodów finansowych i nie tylko,
przez ostatnie lata musiał zrezygnować

Przybyła do Branic ponad 20 lat temu,
ale to właśnie tutaj odnosi swoje największe sukcesy. W ciągu tych lat przez jej
ręce przewinęło się wielu tancerzy i wokalistów. Jej uczniowie zdobyli łącznie 92
miejsca na podium. Sylwia Brzozowska od ponad dwudziestu lat związana jest ze
szkołą w Branicach. 12 lat temu założyła
zespół taneczny „Impuls”. W tym też mniej
więcej czasie zaczęła przygotowywać
uczniów wokalnie i jeździć z młodzieżą na
festiwale piosenki i przeglądy taneczne.
Jest osobą nietuzinkową, bardzo pracowitą, dokładną i sumienną. Nie lubi
fuszerki, jest wrażliwa na krzywdę i niesprawiedliwość. Jest bezpośrednia i ciepła. Lubi dzieci i młodzież, i w pracy z
nimi daje z siebie wszystko. Mówi o sobie
– „śpiewałam tylko w chórze a tańczyłam
na zabawach” - ale przez lata nauczyła
się, jak uczyć innych. Wie, na co należy
zwrócić uwagę, co jest najważniejsze w
piosence i jak sprawić, by interpretacja
utworu w wykonaniu ucznia przekonała
jurorów. Od lat jeździ z uczniami na trzy
konkursy wokalne: Raciborski Festiwal
Ekologiczny Piosenki i Wiersza o zasięgu
ogólnopolskim, na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Piosenkobranie” w Opolu i Wojewódzki
Festiwal Piosenki „Do, Re, Mi” w Ozimku.
Wśród jurorów występy jej uczniów oceniała m.in. Elżbieta Zapendowska, Lora
Szafran, Stefan Brzozowski.
Jej wokaliści na tych festiwalach zdobyli łącznie 17 miejsc medalowych, wśród
nich Grand Prix. Cieszy ją bardzo to, że
wśród jej uczniów są również chłopcy,
których trudniej nakłonić do śpiewania.
Choć robi to świetnie, to naukę śpiewania uważa za swoje dodatkowe zajęcie.
Najwięcej czasu i energii poświęca zespołowi tanecznemu „Impuls”. W latach 20042006 prowadziła również grupę break

dance pod nazwą „SHADOWS CREW”
skupiającą chłopców – miłośników tego
stylu. Grupa była atrakcją i wzbudzała zainteresowanie na wszystkich występach.
W latach 2005-2006 zdobywała czołowe
miejsca w konkursach wojewódzkich
i powiatowych. Obecnie byli tancerze
sami dalej tańczą i uczą innych.

Natomiast zespół „Impuls” zaczynał od
tańców disco dance , obecnie prezentuje
również choreografie w kategoriach show
dance, street dance oraz tańca estradowego. Od roku 2001 współpracuje z czeskim
choreografem Janą Dragounovą. Zespół
od 10 lat systematycznie bierze udział w:
Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych PLĄSOWADŁA w Ozimku, Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów
Tanecznych FANTAN w Opolu i Festiwalu
Kultury Powiatowej. Sylwia szczególnie
ceni sobie konkurs w Ozimku. Aby się na
niego dostać trzeba najpierw przejść eliminacje. W Ozimku mało jest zespołów szkolnych, takich jak „Impuls”, dominują tam
zespoły działające przy miejskich domach
kultury, a wśród nich takie jak mistrzowski „Pech” z Opola, który jeździ na konkur-

z tych wyjazdów. Przez wszystkie lata
zespół zdobył łącznie 75 miejsc medalowych, w tym 36 razy pierwsze miejsce
i dwa razy Grand Prix. W roku 2013 „Impuls” (3 grupy) zdobył 2 pierwsze miejsca
i 5 drugich na konkursach wojewódzkich
w Ozimku i Opolu.
Przez te wszystkie lata przez „Impuls”
przewinęło się około 130 tancerzy. Dziś
zespół liczy 36 członków. „Impuls” wyszkolił już własnych trenerów, z których
Karolina Gunia przymierza się do samodzielnego prowadzenia zespołu.
Największym problemem są oczywiście finanse, bo taniec jest kosztowną
dyscypliną sportu.
Tylko w tym roku szkolnym dzieci i
młodzież opracowały 6 nowych układów
tanecznych, a każdy wymaga innego

stroju i rekwizytów. Cena jednego stroju to około 100 zł/os. Zespół funkcjonuje dzięki ludziom dobrej woli, jakimi są
sponsorzy, czyli Urząd Gminy Branice
i PPHU LEMET z Branic. Największym
jednak sponsorem zespołu okazują się
rodzice tancerzy, którzy m.in. partycypują w kosztach zakupu nowych strojów.
Dodatkowo wyjazd na każdy przegląd
wojewódzki i wyższej rangi, wiąże się z
opłaceniem wpisowego. Aby zdobyć trochę pieniędzy Sylwia Brzozowska wraz z
grupą rodziców założyła w 2010 r. Stowarzyszenie Zespołu Tańca Nowoczesnego
„Impuls”. Od wielu lat obserwuję Sylwię
w pracy, jeździłam z nią jako opiekun na
przeglądy taneczne i mogę pokusić się o
stwierdzenie, że u podstaw jej sukcesów
leży pokora i wielki szacunek dla zwycięstwa i porażki. Nie wyjedzie z konkursu
dopóki nie dowie się, co w występach jej
podopiecznych było dobre, a co należy
poprawić. Jest obiektywna i krytyczna
wobec swoich wychowanków, ale chwali
i docenia ilekroć tylko może. A może często. Jest świetna w tym co robi.
Tym wspomnieniem chcę podziękować Sylwii Brzozowskiej w imieniu rodziców zespołu „Impuls” za wspaniałą pracę,
wielkie serce i zaangażowanie w tak pełną sukcesów pracę z naszymi dziećmi.
Zenobia Majewska

dofinansowanie unijne, a pozostałe środki
były wkładem własnym szpitala.
Oddawany obiekt jest czterokondygnacyjnym budynkiem, w którym modernizacja objęła wymianę instalacji
sanitarnej, elektrycznej i wodociągowej.
Wzmocniona została również konstrukcja dachu na której ułożono ceramiczną
dachówkę. Wymieniona została również
stolarka okienna i wykonano izolację termiczną całego obiektu. Budynek wzbo-

gacił się również w efektowną, pastelową
elewację i z dużą starannością zagospodarowane otoczenie. Jednak największe
zmiany nastąpiły wewnątrz. Do dyspozycji pacjentów oddawane są nowocześnie
wyposażone, dwu i czteroosobowe pokoje. W każdym z nich znajdują się wysokiej jakości, funkcjonalne meblowe łóżka
szpitalne do opieki długoterminowej z
systemem przywoławczym, gustowne
meble dla pensjonariuszy oraz nowo-

czesne telewizory. Każdy pokój posiada
ponadto umywalki przystosowane dla
osób niepełnosprawnych. W budynku
zainstalowano również windę, instalację
monitoringu oraz system kontroli wejść i
wyjść. Przed remontem budynek był miejscem pobytu dla 150 pacjentów, obecnie
będzie ich tutaj przebywało 87, ale jak
stwierdził dyrektor Krzysztof Nazimek,
jest to związane ze zmianą standardów
obowiązujących w tego typu obiektach
i troską o zapewnienie przebywającym
u nas chorym, bardzo często przez wiele lat, jak najlepszych warunków pobytu
i leczenia. Pensjonariusze wprowadzą się
do budynku do końca czerwca.
W swym wystąpieniu, dyrektor podziękował również za szczególnie duży wkład
pracy i zaangażowanie w realizację tego
zadania, kierownikowi działu administracyjno - technicznego mgr Jarosławowi
Gospodarczykowi oraz kierownikowi robót mgr inż. Krzysztofowi Kozłowskiemu.
Wykonawcą wszystkich prac w obiekcie
była głubczycka firma Budomex.
Obecny na otwarciu wicemarszałek
województwa opolskiego Tomasz Kostuś, dziękował w imieniu marszałka
województwa obecnej dyrekcji szpitala i
jego personelowi za upór i konsekwencję

w doprowadzeniu do finału tak ważnej
inwestycji.
Ostatnim, a zarazem kulminacyjnym
momentem uroczystości, było poświęcenie otwieranego obiektu i przecięcie
wstęgi, oficjalnie oddające do użytku
wyremontowany pawilon. Zwiedzający
go następnie goście, wyrażali swoje wielkie uznanie dla jakości wykonanych prac
oraz dla warunków jakie zostały stworzone przyszłym pensjonariuszom.
Otwarcie pawilonu „K”, jest następnym
etapem działań obecnej dyrekcji szpitala,
którym przyświeca idea kontynuacji i rozwijania dzieła zapoczątkowanego przez
biskupa Nathana.
Janusz Kaczmarek
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Mistrzostwa Polski
Indywidualne Mistrzostwa Polski
Młodzików Młodszych w BadmintonieOstrów Wielkopolski 23-26.05.2013 r.
W dniach 23-26.05.2013r. w Ostrowie
Wielkopolskim odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych w badmintonie. Na mistrzostwach
rozegrano ponad 300 pojedynków, w
których brało udział 180 zawodników z
47 klubów z całego kraju, również kluby
z Opolszczyzny: LKS Technik Głubczyce,
MKS Strzelce Opolskie, MMKS Kędzierzyn
-Koźle i UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle.
Wyniki zawodników LKS Technik Głubczyce przedstawiają się następująco:
Gra pojedyncza chłopców:
l Maciej Matusz- złoty medal
l Patryk Kobeluch- brązowy medal
Gra podwójna chłopców:

Maciej Matusz, Patryk Kobeluch- złoty
medal
l Kordian Kobylnik, Maciej Siemiginowski- srebrny medal
l Bartosz Gałązka, Karol Ślepecki- brązowy medal
Zawodnikom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów !
l

„Polska biega 2013”
W sobotę 25.05.2013 przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Kietrzu odbyła się
kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. Całą akcją kierowali nauczyciele PSP, a głównym organizatorem był
Grzegorz Bondarewicz.
Nasza szkoła już po raz dziewiąty wzięła udział w tej akcji i uczestniczy w niej
od samego początku. W tym roku został
pobity rekord frekwencji i wyniósł 254
uczestników. Trasa biegów była wytyczona po terenach i ulicach w pobliżu szkoły
PSP w Kietrzu i odbywały się w czterech
kategoriach wiekowych i na czterech dystansach. Najmłodsi uczestnicy klas zerowych, pierwszych i drugich rywalizowali
na dystansie 300m, następnie uczniowie
z rocznika 2002-2003 na dystansie 800m,
kolejna kategoria to dzieci z roczników

2001, 2000, 1999 i 1998 którzy mieli do
pokonania 2400m, ostatnią kategorią, w
której rywalizowali biegacze to kategoria
„open”. W najdłużej kategorii uczestnicy
ścigali się na dystansie 6000m. Dla każdego uczestnika akcji „Polska biega 2013”
szkoła ufundowała poczęstunek w formie pieczonych rogalików oraz kompotu.
Każdy biegacz otrzymał również dyplom
„za udział” w biegu.
Grzegorz Bondarewicz

II miejsce – Marcelina Broszko
III miejsce – Julia Kolczyńska
III miejsce – Aleksandra Węgrzyn
Kategoria żacy – dziewczęta
III miejsce – Oliwia Siekierzyńska
Kategoria żacy – chłopcy
I miejsce – Szymon Ślepecki
II miejsce – Jakub Mazur
Gra pojedyncza młodzików młodszych
I miejsce – Kordian Kobylnik
II miejsce – Patryk Kobeluch
III miejsce – Maciej Matusz
Gra pojedyncza młodziczek młodszych

I miejsce – Laura Berestecka
Gra podwójna młodzików młodszych
I m – Patryk Kobeluch/Maciej Matusz
II m – Kordian Kobylnik/Maciej Siemiginowski
III m – Bartosz Gałązka/Karol Ślepecki
III m – Jakub Mazur/Szymon Ślepecki
Gra podwójna młodziczek młodszych
I miejsce – Laura Berestecka/Dominika
Kwaśnik UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle
Reprezentantów Głubczyc nie mogło
zabraknąć także na III Turnieju Amatorów Dla Dorosłych w Badmintonie, który odbył się 16.06.2013 r. w Strzelcach
Opolskich. III miejsce w grze pojedynczej
mężczyzn 50+ zdobył Krzysztof Płotek,
natomiast w grze mieszanej III miejsce
zdobył Leszek Gałaszkiewicz.
Wyniki młodych zawodników z Głubczyc napawają optymizmem i pozwalają
mieć nadzieję na sukcesy w przyszłości.
Godna zauważenia jest także sekcja amatorów, której rozwój pozwala na stwierdzenie, że badminton jest popularnym
sportem w lokalnej społeczności, a rozwój głubczyckiego badmintona (tego
zawodowego jak i amatorskiego) istotnie
przyczynia się do promocji powiatu głubczyckiego.

Sukcesy technika
W ostatnim czasie odbyło się kilka
ważnych imprez badmintonowych, w
których z sukcesem startowali zawodnicy LKS Technik Głubczyce. W dniach 2326.05.2013 r. w Ostrowie Wielkopolskim
odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych w badmintonie. Na mistrzostwach rozegrano ponad
300 pojedynków, w których brało udział
180 zawodników z 47 klubów z całego
kraju. Młodzi badmintoniści LKS Technik
Głubczyce, trenowani przez Przemysława
Krawca dominowali w tych zawodach,
zdobywając 5 medali. Maciej Matusz został Mistrzem Polski w grze pojedynczej
chłopców. W tej samej kategorii brązowy
medal zdobył Patryk Kobeluch. W grze
podwójnej chłopców wszystkie medale
zdobyli reprezentanci Głubczyc. Złoty
medal zdobyła para Maciej Matusz/ Patryk Kobeluch, srebrny medal zdobyła
para Kordian Kobylnik/ Maciej Siemiginowski, a brązowy medal wywalczyła

para Bartosz Gałązka/Karol Ślepecki.
W dniach 14-16.06. 2013 r. w Piotrkowie
Trybunalskim odbyła się 19 Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży, w której startowało blisko 200 zawodników wyłonionych
drogą eliminacji. W zawodach tych startowali zawodnicy LKS Technik Głubczyce,
z których największy sukces odniósł Przemysław Szydłowski, zdobywając srebrny
medal w grze podwójnej ( grając w parze
z Michałem Kaźmierczakiem -UKS Feniks
Kędzierzyn-Koźle) i tym samym poprawiając wynik z ubiegłorocznej Olimpiady,
podczas której zdobył brązowy medal.
15 czerwca 2013 r. na hali ZOKiS w
Głubczycach odbyły się Wojewódzkie
Mistrzostwa Dzieci, Żaków i Młodzików
Młodszych. Rozdano 30 medali z czego
16 zdobyli młodzi zawodnicy z Głubczyc.
Wyniki zawodników z Głubczyc przedstawiają się następująco:
Kategoria dzieci - dziewczęta
I miejsce – Angelika Kowarska

Piknik integracyjny
W piątek 14 czerwca br. w godzinach
wieczornych na zalewem w Pietrowicach
miała miejsce impreza podsumowująca
tzw. turniej samorządowy, który rozgrywany był na przestrzeni miesięcy zimowych we wszystkich gminach naszego
powiatu. Dotyczył rozgrywek sportowych w następujących dziedzinach: tenis stołowy, siatkówka, dart, badminton i
strzelectwo. Spotkanie otworzył starosta
Józef Kozina, który wręczył zwycięzcom
wespół z Tadeuszem Krupą – przewod-

niczącym Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Powiatu
symboliczne puchary i dyplomy. W ogólnej klasyfikacji I
miejsce zdobyła Gmina Kietrz,
II m. Gmina Branice, III miejsce
Gmina Głubczyce, IV Starostwo
Powiatowe i V Gmina Baborów.
Impreza miała charakter
pikniku integracyjnego, bowiem wzięli w niej udział burmistrzowie, pani wójt oraz
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radni gminnego i powiatowego szczebla. Przy smacznej konsumpcji, ognisku
i biesiadnym śpiewie, któremu wtórował
dźwięk gitary, miło upływał czas, a gromki śmiech towarzyszył dialogom przy stole i kuluarowym rozmowom w scenerii
jeziorka.
To już siódme spotkanie tego typu w
gronie włodarzy i radnych, którzy, dokonując przy tej okazji stosownej zbiórki
pieniężnej, wspierają cele charytatywne.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Powiatu składa serdeczne podziękowanie za kolejne wspólne spotkanie i wsparcie powyższej idei.
Maria Farasiewicz

