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Droga powiatowa nr 1235 ze Ściborzyc Wielkich do Hnĕvošic, która niegdyś była elementem traktu łączącego Racibórz z Opavą, doczekała się
gruntownej modernizacji. Wszystko za sprawą wartego 2 mln zł partnerskiego projektu, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach i Morawsko-śląski kraj. Inwestycja w 85% została sfinansowana ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika
SAMORZĄD
Czeska - Rzeczpospolita Polska.

INWESTYCJE

Nowa droga powiatowa
Rzecz zaczęła się już kilka lat temu.
Wtedy
projekt nie otrzymał dofinansoOŚWIATA
wania i trafił na listę rezerwową. Kolejne
starania przyniosły jednak efekt i w lipcu
tego roku blisko kilometrowy odcinek
drogi został gruntownie zmodernizowany. Prace obejmowały budowę drogi
o szerokości jezdni 5,5 m, plantowanie
i uzupełnienie poboczy wraz z usunięciem krzewów rosnących na poboczu,
oczyszczenie istniejących rowów z namułu i zakrzewienia, a także oczyszczenie istniejącego przepustu pod drogą
oraz
budowę zjazdów. Potrzeba realizacji
KULTURA
projektu wynikała z faktu, że droga była
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w złym stanie technicznym. W szczególności należało zwrócić uwagę na brak
jezdni bitumicznej, a stan nawierzchni
szutrowej był kiepski, ponieważ była ona
zniszczona, posiadała liczne wykruszenia
i ubytki. Niepokojący był również stan, w
jakim znajdowały się pobocza gruntowe
oraz rowy, które nie były konserwowane
od kilkudziesięciu lat. Fatalny stan techniczny drogi był utrudnieniem dla mieszkańców pogranicza, a w szczególności
dla tych, którzy codziennie muszą pokonywać ten odcinek drogi jadąc do pracy.
– Ta droga daje mieszkańcom Ściborzyc Wielkich i Kietrza najszybszą możliwość dojazdu do Opavy, gdzie sporo osób
pracuje i często na zebraniach wiejskich
spotykałem się z wnioskami o jej naprawę
– mówi starosta Józef Kozina. – Drogi są
elementem rozwoju, dlatego powstanie
czy modernizacja każdego nowego odcinka musi cieszyć, szczególnie gdy trafia się
na rzetelnego wykonawcę, a tak było w
tym przypadku, który spełnił wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji projektu i
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wykonał go w terminie, co dzisiaj niestety
nie jest normą – dodaje starosta.
Niewątpliwym atutem zmodernizowanej drogi – poza udogodnieniem dla
kierowców – jest to, że posiada walory
rekreacyjne. Jest estetycznie wykonana
i usytuowana w miejscu, które stanowi

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

dogodny punkt widokowy, co już zachęciło rowerzystów i miłośników spacerów
w modnym ostatnio wydaniu Nordic
Walking.
SPORT
Projekt zrealizowany dzięki partnerstwu głubczyckiego starostwa i kraju Morawsko-śląskiego, pokazuje jakie owoce
może przynieść wola współpracy. Dotyczy to nie tylko w opisanego powyżej
przypadku, który daje nadzieję na podobnego typu inwestycje w przyszłości,
ale pokazuje, że pewien styl działania
nakierowany na szukanie porozumienia,
jest zdecydowanie bardziej skuteczny,
aniżeli postawa z gruntu przeciwna.
Red.

Starosta Głubczycki
Józef Kozina
l Zmagania strażaków
 „Akademia Myśli i Słowa”
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Piotr Soczyński
Przewodniczący Rady Powiatu
Stanisław Krzaczkowski
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Wizyta Marszałka
Utworzenie Specjalnej Strefy Demograficznej było głównym powodem wizyty Marszałka Wojwództwa Opolskiego Józefa Sebesty w Gminie Kietrz dnia
28.06.2013 r. Opolszczyzna jest jednym
z regionów szczególnie dotkniętych niżem demograficznym. Depopulację i
wyludnianie się naszego województwa
obserwowaliśmy od dawna, ale dopiero
wyniki ostatniego spisu powszechnego
ukazały skalę problemu jaka występuje w naszym regionie. Mamy najniższy
wskaźnik dzietności matek.
– Na Opolszczyźnie 100 kobiet rodzi
średnio 108 potomków, w Polsce 128, a w
Unii Europejskiej 159 – wyliczał marszałek.
Przyczyny wyludnienia naszego regionu
to głównie: brak pracy dla młodych ludzi,
kiepska opieka nad dziećmi oraz zmiana
stylu życia młodych małżeństw.

W Polsce w 2035 roku ma być 15%
ludzi mniej niż obecnie, a 30% naszego
społeczeństwa będą stanowiły osoby
starsze. Receptą na kryzys ma być Specjalna Strefa Demograficzna. SSD zawiera
4 pakiety: praca to bezpieczna rodzina,
opieka żłobkowo-przedszkolna, edukacja a rynek pracy, złota jesień. Działania

Wyróżnienie dla
Gminy Branice
Gmina Branice otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu statuetkę
„W trosce o środowisko”, za podjęte w 2012 roku działania na
rzecz ochrony środowiska. Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie od 2009 roku dla najbardziej aktywnych beneficjentów
realizujących projekty proekologiczne, które powstały z udziałem
środków WFOŚ. Gmina Branice zrealizowała projekty z zakresu:
ochrony wód (budowa oczyszczalni ścieków), ochrony powietrza
(termomodernizacji obiektu publicznego) oraz gospodarki odpadami (utylizacja azbestu).
Maria Krompiec

Atrakcje
v Szereg atrakcji dla dzieci
v Bogata gastronomia
v Punkty informacyjne: LGD,
Stajlnet, Solutions
v Wystawa sprzętu rolniczego
TOP FARMS, KOMBINAT ROLNY KIETRZ
v Przejażdżki bryczką
v Wioska rycerska
v Warsztaty garncarskie
v Zjazd byłych mieszkańców
Księżego Pola
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Program
11.30 – Przemarsz korowodu dożynkowego
do Koscioła z udziałem zaproszonych gości z
głównego wjazdu do wioski
12.00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym
p.w. św. Bartłomieja w Księżym Polu
13.15 – Przemarsz korowodu na miejsce uroczystości dożynkowych
13.40 – Przemówienie Starosty, Burmistrza,
uroczyste przekazanie chleba, wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”
14.00 – Występ Zespołu pieśni i Tańca „Strzecha”
14.40 – Koncert Orkiestry Dętej Żeglugi Sródlądowej z Kędzierzyna Koźla
15.15 – Blok artystyczny Talentów z Gminy Baborów i Powiatu Głubczyckiego „Od ziarenka
do bochenka”
17.00 – Kapela góralska „Rajwach”
18.15 – Program rozrywkowy Teatru Tradycja
ZSM w Głubczycach
18.45 – Kabaret „Nowaki”
20.00 – Pokaz sztuk walki rycerskiej
20.15 – Koncert zespołu „Sempre Sempre”, Pokaz Ognia – Fire Show
21.30 – Zabawa taneczna z zespołem „Prestige”

w ramach pakietów mają na celu m.in.:
dobrze przygotować młodych ludzi do
wejścia na rynek pracy, zapewnić opiekę
żłobkową i przedszkolną rodzicom dzieci,
którzy pragną podjąć pracę oraz zapewnić profesjonalną opiekę osobom starszym. Działania w ramach SSD mają być
dofinansowane kwotą 320 mln euro.
Uczestnicy debaty byli zgodni co do
tego, że bez kompleksowych działań na
szczeblu rządu i samorządów trudno będzie powstrzymać kryzys demograficzny.
Po wystąpieniu Marszałka Radni Rady
Miejskiej w Kietrzu oraz lokalni przedsiębiorcy mieli czas na zadawanie pytań
Marszałkowi.
Marszałek w ramach wizyty dokonał
także przeglądu najważniejszych inwestycji na terenie gminy tj. termomodernizacji PSP w Kietrzu, budowy kanalizacji
w Kietrzu, modernizacji drogi odcinka
Ściborzyce Wielkie-Hněvošice.
Aneta Kopeczek

Budišovské
Letnice

W dniach 21–22 czerwca 2013 roku
w czeskiej miejscowości Budišov nad
Budišovkou, odbyła się impreza kulturalno-muzyczna „Budišovské Letnice”.
Zaprezentowały się liczne zespoły muzyczne zarówno czeskie jak i polskie.
Występowały orkiestry dęte, grupy bębniarzy, młodzieżowe kapele i zespoły rockowe. Każdy mógł tam znaleźć coś dla
siebie, spróbować regionalnych przysmaków czy zwiedzić miasteczko. Celem imprezy było zacieśnienie współpracy między samorządami, nawiązanie kontaktów
pomiędzy członkami czeskich i polskich
stowarzyszeń i klubów sportowych.
Możliwa była wymiana doświadczeń w
dziedzinie kultury i sportu. Wielkie zainteresowanie wzbudził się konkurs rzeźbiarski „O złotą lipę”, ponieważ biorący w
nim udział zamiast dłutem posługiwali
się spalinową piłą łańcuchową. Dodatkową atrakcją była wystawa historycznych
motocykli, a także prezentacja wyrobów
rzemieślniczych.
n

PROGRAM
10.00 - zbiórka korowodu dożynkowego
10.30 – przemarsz korowodu dożynkowego
11.00 – uroczysta Msza Św,
13.00 – przemarsz korowodu dożynkowego z kościoła
na teren przyległy do świetlicy
13.30 – oficjalne rozpoczęcie uroczystości
14.00 – blok artystyczny:
– koncert orkiestry dętej „OZI-BRASS”
– występ Zespołu Szkół w Pietrowicach
– występ chóru „Feniks”
– prezentacja LGD Kietrz
– ogłoszenie wyników konkursu
– występ zespołu folklorystycznego „Strzechowianie”
18.30 – występ kabaretu „OTTO”
20.00 – koncert i zabawa taneczna przy zespole
„Orfeusz”
24.00 - zakończenie imprezy

„Droga Ściborzyce Wielkie-Hnevošice jest kolejną drogą wybudowaną w ramach polsko-czeskiej
współpracy transgranicznej. Wcześniej oddaliśmy do użytku drogę Kietrz-Třebom. My natomiast
myślimy już o przyszłości. Ponieważ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nie ma
pieniędzy na budowę i modernizację dróg lokalnych, dlatego sięgamy po środki unijne przeznaczone na finansowanie współpracy transgranicznej”.

Wywiad ze Starostą
Głubczyckim Józefem Koziną
Rzeczpowiatowa – Na łamach regionalnych i ogólnopolskich gazet ukazało się ostatnio szereg artykułów o rosnących problemach finansowych samorządów. Jak na tym
tle wygląda sytuacja Starostwa w Głubczycach. Czy istnieje
groźba stagnacji? Czy możemy myślec o rozwoju?
Józef Kozina – Sytuacja wielu samorządów jest podobna. Generalnie spadają wpływy do budżetu z tytułu podatków CIT i PIT. My również obserwujemy w tym
roku mniejsze dochody, ale mam nadzieję, że wzorem
poprzednich lat, druga połowa roku będzie pod tym
względem lepsza. Mimo wspomnianych trudności
przeprowadzamy w tym roku kilka ważnych inwestycji.
Lada dzień zakończy się termomodernizacja budynków
Domu Pomocy Społecznej. Również w szpitalu prowadzone są prace remontowe opiewające na około 1 mln
zł. Nie odczuwamy problemów jeśli chodzi o bieżące
wydatki, natomiast jeżeli wspomniana przeze mnie tendencja dotycząca spadku dochodów z tytułu podatków
się utrzyma, będziemy zmuszeni dokonać zmian w budżecie żeby poszukać oszczędności.
Rz. – Jest pan w Zarządzie Związku Powiatów Polskich.
Czym zajmuje się ta instytucja? Jakie są efekty jej działań.
J. K. – Związek Powiatów Polskich zrzesza większość powiatów i na bieżąco monitoruje sytuację, jeżeli chodzi o
stanowienie prawa czy problemy dotyczące samorządu na tym szczeblu. Na ostatnim zarządzie podjęliśmy
uchwałę o wsparciu dla stanowisk poszczególnych
konwentów województw, odnośnie większego finansowania samorządów powiatowych. Idzie o uzyskanie
wyższej kwoty tzw. wolnej, ponieważ dotychczas otrzymujemy dotacje celowe na z góry założone działania i
my jako samorząd mamy mało środków, gdzie możemy
sami kreować ich wydatkowanie. W związku z powyższym uważamy, że musimy mieć więcej pieniędzy na
dofinansowanie obszarów na które tych środków jest
za mało. Takim najważniejszym zadaniem są inwestycje
drogowe, a niestety w nowym rozdaniu unijnych pieniędzy na drogi lokalne nie będzie. Dlatego ZPP skierował
do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego stanowisko
w którym uważamy, że powinny się znaleźć zapisy pozwalające samorządom powiatowym na wykorzystanie
środków z dotacji na inwestycje drogowe. Kolejną ważką szczególnie dla naszego powiatu sprawą, którą poruszaliśmy na ostatnim zarządzie, jest funkcjonowanie
Domów Pomocy Społecznej. Głównie chodzi o to, żeby
ujednolicić zasady finansowania pobytu pensjonariuszy
w tych placówkach. Różnice w dotacjach w przeliczeniu
na jednego pensjonariusza sięgają 600 zł i postulujemy,
żeby ten stan zmienić. Ta sprawa jest dla nas ważna, bo
finansowanie pobytu wielu osób w naszym DPS, obowiązuje na tzw. starych zasadach i przez to jest na tym
najniższym pułapie. Dokonaliśmy również podziału jeśli
chodzi o pracę przedstawicieli ZPP w komisjach sejmowych. Mi w udziale przypadła praca w sejmowych komisjach zdrowia, a także oświaty i kultury i tymi tematami z
ramienia ZPP będę się szerzej zajmował.
Rz. – Jakiś czas temu przygotowane przez starostwo projekty dotyczące inwestycji w szkołach, uzyskały dofinansowanie. Czy ruszyły już prace i jaki jest ich zakres?
J. K. – Jeszcze w okresie wakacyjnym ma zostać wymieniony piec centralnego ogrzewania i zainstalowane
zostaną solary w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Pozwoli to na oszczędności w jego funkcjonowaniu. Również będzie trwało wyposażanie warszta-

tów Zespołu Szkół Mechanicznych w nowy sprzęt, który
pozwoli unowocześnić bazę dydaktyczną i dać nowe
możliwości rozwoju uczniom tej placówki. Jesteśmy też
w fazie składania i uzupełniania projektu na termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących i internatu
oraz hali sportowej przy ZSM. Projekt przeszedł wstępną
weryfikację i jest wraz z trzema innymi w kolejnym etapie. Obejmuje on wymianę okien w ZSO, wymianę pokrycia dachowego w nowej części budynku oraz montaż
solarów. Natomiast w internacie ZSM chcemy zainstalować pompę ciepła i solary.
Rz. – Projekt informatyzacji starostwa uzyskał dofinansowanie. Czy to spowoduje jakieś ułatwienia dla osób załatwiających sprawy w starostwie?
J. K. – Cieszymy się bardzo, że projekt przeszedł pozytywnie weryfikację, teraz czekamy już tylko na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Muszę powiedzieć – używając żargonu sportowego, że rywalizacja
była bardzo zacięta. Było bardzo dużo wniosków składanych przez jednostki wojewódzkie, gminne, szpitale itd.
Na ten cel udało nam się pozyskać środki w wysokości
około 400 tys. zł. Za tą kwotę dokonamy wymiany starego mało funkcjonalnego sprzętu. To powinno przyspieszyć obieg dokumentów i usprawnić pracę. Jest szereg
technicznych rozwiązań z których będą mogli korzystać
mieszkańcy powiatu. Będziemy o tym informować w
momencie wdrożenia projektu.
Rz. – Niedawno została oddana do użytku droga łącząca
Ściborzyce Wielkie z czeską miejscowością Hnevošice. Czy
są plany nowych dróg lub modernizacji starych połączeń
transgranicznych?
J. K. – Droga Ściborzyce Wielkie-Hnevošice jest kolejną
drogą wybudowaną w ramach polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Wcześniej oddaliśmy do użytku
drogę Kietrz-Třebom. My natomiast myślimy już o przyszłości. Ponieważ w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego nie ma pieniędzy na budowę i modernizację dróg lokalnych, dlatego sięgamy po środki unijne

przeznaczone na finansowanie współpracy transgranicznej. Kolejne rozdanie unijnych pieniędzy na lata
2014-2020 zakłada finansowanie budowy dróg transgranicznych, ale muszą one łączyć większą liczbę miejscowości. Najlepiej w ramach kilku gmin i powiatów. Takie
projekty będą miały większą szansę powodzenia. My się
też do tego przygotowujemy. Spotkaliśmy się z przedstawicielami kraju morawsko-śląskiego, celem ustalenia
o jakie drogi możemy się wspólnie starać, żeby uzyskać
dofinansowanie. Ustaliliśmy, że będzie to na pewno
most w Wiechowicach i droga z Wiechowic do Głubczyc.
Następnym projektem ma być droga z czeskich Brumowi do Branic przez Boboluszki. Chcielibyśmy się spotkać
z przedstawicielami Miasta Albrechtice, żeby wrócić do
tematu budowy drogi Pietrowice-Opawice-Miasto Albrechtice. Będziemy również rozmawiać z gminą Sudice
w sprawie odbudowy odcinka dawnej drogi Racibórz
-Opava, która biegła przez Sudice i Ściborzyce Wielkie.
Jest to historyczne połączenie które chcielibyśmy wspólnie odtworzyć. Ubolewamy nad tym, że nie mamy żadnego wielkotowarowego przejścia granicznego, przez
które mógłby się odbywać transport ciężarowy. W tej
sprawie prowadzimy rozmowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Opolu i z krajem morawsko-ślaskim. Chodzi
nam o stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju
powiatu, a myślę że umożliwienie przekraczania granicy
samochodom ciężarowym połączone z wybudowaniem
obwodnicy Głubczyc, będzie ważnym argumentem dla
potencjalnych inwestorów.
Rz. – Dziękuje za rozmowę.

Odtwarzanie przydrożnych
rowów
Zakończyły się prace polegające na odnawianiu rowów, przy części dróg powiatowych. Miały one na celu
pogłębienie i skarpowanie pobocza, a także udrożnienie
przepustów.
W roku bieżącym wzorem lat poprzednich odtwarzano rowy przydrożne. Akcja polegała na tym, że
powiat zawarł umowę z wykonawcą w ramach, której
udostępniano zainteresowanym sołectwom koparkę z
operatorem a sołtys wraz z mieszkańcami organizowali
wywóz ziemi oraz w razie potrzeby ludzi do prac pomocniczych.
Starostwo Powiatowe w Głubczycach pragnie podziękować sołectwom, które były inicjatorami odtworzenia rowów. Należą do nich miejscowości: Równe,
Pielgrzymów, Dobieszów, Zalesie, Zubrzyce, Lubotyń,
Grodczany, Dzierżysław, Zawiszyce, Królowe, Ciermięcice i Pietrowice. Dziękujemy sołtysom i mieszkańcom
za zaangażowanie i współpracę przy tym przedsięwzięciu.

– Mamy nadzieję, że dalej będą podejmowane takie inicjatywy ze strony rolników i sołectw, bo my jesteśmy otwarci na taką współpracę – podkreśla Józef Kozina Starosta
Głubczycki.
n
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Starostwo Powiatowe
W ostatnich latach coraz częściej spotykamy się z bardzo intensywnymi zjawiskami atmosferycznymi w postaci ulewnych deszczy, zwłaszcza w miesiącach maj-czerwiec. Przy czym czas trwania
opadu nie jest długi, ale niepokojąca jest jego intensywność. Następują gwałtowne spływy wód
opadowych, niosących ziemię z pól uprawnych i błyskawicznie niszczące niżej położone uprawy
oraz istniejącą infrastrukturę, w tym drogową.

Apel do rolników
Natomiast często obserwowanymi praktykami w naszym powiecie stosowanymi przez rolników są: zaorywanie rowów, miedz śródpolnych, dróg, dochodzenie z
uprawami bezpośrednio do istniejących ciągów komunikacyjnych.
Działania takie podyktowane mogą być niewiedzą ale
również chęcią osiągnięcia dodatkowych zysków. Postawmy tu sobie pytanie: czy dodatkowy pas ziemi wyorany z rowu melioracyjnego ewentualnie odorany od
drogi przysporzy wymiernych korzyści czy też doprowadzi do wystąpienia zastoisk wody i zniszczenia plonów
bądź uszkodzenia nawierzchni drogi? Rolnicy często nie
zdają sobie sprawy z tego, że rowy zasypane w trakcie
orki nie będą odprowadzały wody z pól, co w rezultacie
doprowadzi do podtopień. Natomiast podorana droga
będzie się szybko rozjeżdżała, a nawierzchnia kruszyła.
Nikt nie zastanawia się nad skutkami swojej bezmyślności, a efekty takich działań spotykamy na przykład podczas nagłych intensywnych opadów, w Ciermięcicach,
gm. Głubczyce, które miały miejsce nie tak dawno.
Apelujemy do rolników o rozsądek i jednoczesne
przywrócenie zmienionych gruntów do stanu poprzedniego, gdyż ofiarą szkód padamy my wszyscy. W świetle
zaistniałych w ostatnim czasie przypadków wystąpienia
opisywanych szkód, zmuszeni jesteśmy do podjęcia konkretnych działań. W pierwszej kolejności przystąpimy do
zgromadzenia dokumentacji fotograficznej i ustalenia
winnych. Nikogo nie chcemy karać finansowo, dlatego
też mamy nadzieję, że właściciele gruntów zastosują się
do prośby o udrożnienie rowów oraz przywrócenie pasa
drogowego do wyjściowej szerokości.
Tym, którzy nie zastosują się do niniejszego apelu
zwracamy uwagę na istniejące sankcje prawne:
l obciążenie rolnika za prace geodezyjne przy odtwarzaniu dróg w przypadku zmiany ich przebiegu czy też
szerokości;
l obciążenie rolnika w drodze decyzji kosztami w związku z zajmowaniem bez zezwolenia pasa drogowego
wraz z nałożeniem obowiązku przywrócenia drogi do
stanu poprzedniego . Kary są bardzo wysokie, wynoszą 20 zł za m2 dziennie ( art. 36 i 40 ustawy o drogach
publicznych );
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zgłoszenie rolnika do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (pomniejszenie bądź odmowa
płatności);
l zgłoszenie rolnika na podstawie dokumentów geodezyjnych do organu podatkowego art. 22 ustawy
Prawo geodezyjne (celem naliczenia zwiększonego
podatku);
l nałożenie na rolnika w drodze decyzji administracyjnej obowiązku przywrócenia terenu do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających
szkodom (art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne);
l postępowanie na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (nałożenie
kary grzywny do 1000,00 zł za zniszczenie pasa drogowego lub za zniszczenie rowów )
Powiat Głubczycki należy do terenów wybitnie rolniczych. Dominują tu gleby doskonałej jakości klas I-III,
sprzyjające uprawom pszenicy, buraków cukrowych, kukurydzy i umożliwiające osiąganie wysokich plonów.
W sytuacji opisanych wyżej nagłych zjawisk pogodowych, celem zapobieżenia erozji wodnej należy pamiętac o kilku podstawowych zasadach przy uprawach
rolniczych:
Agrotechnika przeciwerozyjna : orka przeciwerozyjna, bezodkładnicowa uprawa roli – spulchnianie
głębszej warstwy gruntu specjalnymi narzędziami, nawożenie ochronne strefowo – stokowe, poprzecznostokowe siewy i sadzenie, poprzecznostokowa uprawa roli
l
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Termomodernizacja
Trwają prace końcowe związane z termomodernizacją i montażem pomp ciepła oraz instalacji solarnych w
obiaktach Domu Pomocy Społecznej. Jest to inwestycja
współfinansowana z Regionalnego Programu Rozwoju
Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a jej wartość
to 3 mln zł. Prace przebiegają w trzech etapach. Niedawno zakończył się montaż instalacji solarnych. W budynkach DPS w Bliszczycach i Dzbańcach zainstalowano
pompy ciepła. Prace związane z dociepleniem budynku

zakończyły się w Bliszczycach, natomiast nadal trwaja
one w Dzbańcach.
Według zapewnień pani dyrektor Małgorzaty Krywko
-Trznadel, prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem i w obecnej chwili nie ma żadnych sygnałów
wskazujących na to żeby miały się opóźnić. Oszczędności z tytułu przeprowadzanej inwestycji będą znaczące,
jednak dokładny bilans poznamy po ponad rocznej eks-
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(warstwicowa) , zmianowanie przeciwerozyjne (ochronne) – określone następstwo upraw polowych, w których
po gatunkach słabiej chroniących glebę (okopowe,
jare) następują gatunki o dużych właściwościach glebochronnych (trawy, motylkowe, zboża ozime, międzyplony ozime); płodozmian przeciwerozyjny (ochronny),
uprawa pasmowa (pasowa) – prostopadłe do spadku
zboczy pasy upraw zbóż lub okopowych poprzedzielane pasami upraw motylkowych lub traw, budowa tarasów ,formowanie sieci dróg rolniczych,
Biologiczne zabiegi przeciwerozyjne – przeciwdziałanie erozji gleb przez wykorzystanie ochronnych
właściwości roślin polowych (płodozmiany przeciwerozyjne), trwałych użytków zielonych (łąk i pastwisk),
plantacji trwałych (sady na tarasach i w poprzecznostokowych pasach darni) oraz zakrzewień, zadrzewień i zalesień.
Ustalanie struktury użytków, szata roślinna (mieszanki
wieloletnie), płodozmian przeciwerozyjny, trwałe użytki
zielone, użytki leśne (zwłaszcza lasy mieszane).
Techniczne zabiegi przeciwerozyjne – sposoby przeciwdziałania erozji gleb z zastosowaniem elementów
technicznych w uprawie roli, kształtowaniu mikrorzeźby
i rozłogu, przy zabudowie wąwozów i potoków oraz innych zabiegach : kształtowanie rzeźby terenu ,tarasowanie zboczy,wyeliminowanie ciężkiego sprzętu i maszyn
rolniczych (na stokach).
Urządzeniowo-rolne zabiegi przeciwerozyjne – systemy określonych zabiegów technicznych, biologicznych i organizacyjnych, celem których jest intensyfikacja produkcji rolnej i ochrona gruntów przed erozją,
np. scalenia gruntów wykonane z uwzględnieniem zasad przeciwerozyjnej ochrony.
Urządzenia hydrotechniczne –(rowy, studzienki, groble, itp.), stosowane w celu zatrzymania lub odprowadzenia wód powierzchniowych, wykonane na gruntach
ornych i użytkach zielonych.
Reasumując, można stwierdzić, że wszystkie te zabiegi muszą być skoordynowane by osiągnąć konieczne
zmniejszenie procesów erozyjnych.
Starosta Głubczycki Józef Kozina
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ploatacji budynków. – Na dzień dzisiejszy mogę podać
dane z dwóch obiektów na których wcześniej zainstalowalismy solary. W Radyni zaoszczędzilismy w minonym
roku 4 tyś l oleju opałowego, a w Boboluszkach 3800 l.
Budynki objęte kompleksową modernizacją, wedele
teoretycznych założeń, projektantów i znawców tematu, w momencie gdy temperatura nie spadnie poniżej
– 15°C powinny być ogrzewane bez załączania pieców
dzięki właśnie pompom ciepła – wyjaśnia pani dyrektor.
Całość zadań zwiazanych związanych z termomodernizacją DPS ma zostać zakończona 30 września.
Red.

Starostwo Powiatowe
Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 16.07.2013r. przyjął listę projektów wybranych do dofinansowania
w ramach II naboru wniosków do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO WO
2007-2013, na której znajduje się projekt złożony przez Powiat Głubczycki o nazwie „Zakup modułów informacyjnych i platform e-usług dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach”.

Projekt informatyzacji przyjęty!
Celem głównym projektu jest zwiększenie standardu obsługi w Starostwie
Powiatowym w Głubczycach poprzez
wdrożenie systemu informatycznego
umożliwiającego przepływ informacji w
sposób zautomatyzowany. Dodatkowo
realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom powiatu głubczyckiego załatwianie
spraw urzędowych bez konieczności
wychodzenia z domu. Wdrożony system

informatyczny pozwoli na pozyskiwanie
druków i informacji oraz śledzenie załatwianych spraw przez Internet. Za pomocą zainstalowanej na sali obrad kamery,
mieszkańcy powiatu będą mogli na bieżąco obserwować proces ustanawiania
lokalnego prawa. Zwiększona zostanie
również dostępność informacji dla osób
niepełnosprawnych, w tym niedowidzących i niewidomych poprzez wdrożenie

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 ”, w ramach którego działa Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w
województwie opolskim, realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz
ze środków budżetu państwa.
Lokalny Punkt Informacyjny w Głubczycach jest częścią Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Głubczycach.
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.
2.Projekt „Aktywność i kompetencje = Praca”
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach informuje, że Fundacja Dla Dobra Publicznego realizuje Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywność i kompetencje = Praca”
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie województwa opolskiego gotowych do podjęcia zatrudnienia, w wieku do 30 lat oraz
powyżej 50 lat.
W ramach projektu Fundacja Dla Dobra Publicznego oferuje:
l Darmowe szkolenia zawodowe:
l Kurs „Pracownik administracyjno - biurowy”.
l Kurs „Sprzedawca magazynier z obsługą wózków widłowych”,
l Kurs „Pracownik gospodarczy i remontowo-budowlany”,
l Stypendia szkoleniowe
l Płatny staż zawodowy
Szczegółowe informacje o przedmiotowym Projekcie znajdują się na stronie internetowej: www.fddp.pl
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie powinny skontaktować się
z Fundacją Dla Dobra Publicznego, ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
(Tel.77/4810300, 500 277 801; e-mail: biuro@fddp.pl )
3. Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Branicach
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Głubczycach, we
współpracy z Urzędem Gminy w Branicach zaprasza na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich oraz
wstępnych informacji z rozliczania realizowanych Projektów. Konsultacje odbędą się
w ramach Mobilnego Punktu Konsultacyjnego dnia 26 sierpnia 2013r w Urzędzie
Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 w godzinach 11:00 – 13:00.
więcej: www.powiatglubczycki.pl – zakładka „Lokalny Punkt Informacyjny” – „Aktualności”

Woda w kąpielisku Pietrowice
Na podstawie wyników organoleptycznej analizy wody z kąpieliska przeprowadzonej w dniu 08.07.2013r. oraz sprawozdania z badań wody z dnia 12.07.2013r.
nr 201/W/S/OKK/13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
stwierdza, przydatność wody do kąpieli w kąpielisku Pietrowice.

odpowiednio dostosowanej wersji portalu informacyjnego oraz modułu elektronicznego lektora. Ponadto korzyścią
będzie również zwiększenie zaufania
mieszkańców powiatu głubczyckiego
do nowoczesnych kanałów komunikacji.
Wprowadzenie elektronicznego systemu
przesyłu dokumentów może być czyn-

nikiem zachęcającym do korzystania z
Internetu również w kontaktach z innymi
instytucjami publicznymi.
n

Ocena jakości wody
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzór nad jakością wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi na
podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2011r. nr, 212, poz. 1263) i ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858,
ze zmianami).
Monitoringiem jakości sanitarnej
wody, prowadzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Głubczycach objęto 34 wodociągi.
W II kwartale b.r. skontrolowano stan
sanitarno-techniczny 12 urządzeń i wyposażenia systemów wodociągowych.
Nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono. Ponadto przeprowadzono 33 kontrole związane z poborem próbek wody. Pobrano 48 próbek do
badań mikrobiologicznych i 50 próbek
do badań fizykochemicznych. Blisko 7%
próbek nie spełniało wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi
na ponadnormatywne parametry fizyko-

chemiczne oraz obecność bakterii grupy
coli w wodzie. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia przekroczeń obowiązujących norm podejmowano działania
nakazujące doprowadzić jakość wody do
obowiązujących wymagań.
Badania obecności bakterii Legionella w
Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu oraz w
jednym obiekcie świadczącym usługi noclegowe nie wykazały nieprawidłowości.
W maju b.r. nastąpiła poprawa jakości
wody rozprowadzanej przez wodociąg
publiczny w Klisinie. Stężenie manganu,
żelaza, amoniaku i mętność wody zostały
doprowadzone do odpowiednich wymagań sanitarnych.
Na koniec II kwartału 2013r. 8% mieszkańców powiatu głubczyckiego korzystało z wody warunkowo dopuszczonej do
spożycia przez ludzi. Wodociągi publiczne Branice, Jędrychowice i ChróścielówNasiedle podawały wodę zawierającą
ponadnormatywne stężenie parametrów
fizykochemicznych. Pozostałe systemy
zbiorowego zaopatrzenia rozprowadzały
wodę spełniającą wszystkie wymagania
sanitarne i zdrowotne.
Joanna Zagwocka

Starosta Głubczycki ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:
I.1. Grunty orne, pastwiska trwałe, użytki rolne zabudowane.
2. Dz. nr 130 o pow. 0,1300 ha; położona w Zawiszycach.
3. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: OP1G/00007995/7.
4. Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa
niezabudowana zlokalizowana w środkowej części wsi Zawiszyce, przeznaczona do
użytkowania rolniczego. Wzdłuż zachodniej granicy działki rosną drzewa owocowe.
Na części działki leżą gruzy po budynku stodoły. Rodzaje użytków: RII- 0,0700 ha, Ps
III- 0,0300 ha oraz B-PsIII- 0,0300 ha. Nieruchomość ma kształt wąskiego długiego,
prostokąta. Dojazd drogą gruntową.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: 2 960,00 zł., wadium wynosi : 296,00 zł.
Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w drodze przetargowej.
II.1. Łąki trwałe.
2. Dz.nr 171 o pow. 0,4200 ha, położona w Zawiszycach.
3. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: OP1G/00007995/7.
4. Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa
niezabudowana zlokalizowana w kompleksie pól wsi Zawiszyce. Rodzaje użytków:
ŁIII – 0,4200 ha. Nieruchomość ma kształt nieregularny, granice nie są równe. Dojazd
drogą gruntową.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: 8 240,00 zł., wadium wynosi : 824,00 zł.
Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w drodze przetargowej.
I przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się dnia 01.08.2013 r.
II Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul.
Kochanowskiego 15, w pokoju nr 201 (I piętro) w dniu 13 września 2013 r. w terminie:
- dz. nr 130 o godzinie: 11:00
- dz. nr 171 o godzinie: 11:15
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Starostwa (pokój 105) oraz na stronie internetowej. Starostwa Powiatowego w Głubczycach (BIP).
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Gmina Kietrz
W dniach 7 – 9 czerwca 2013 roku obchodziliśmy święto naszego miasta
„Dni Kietrza”. Inauguracją uroczystości była Sesja Rady Miejskiej, której
mottem przewodnim był powrót do historii naszego państwa.

DNI KIETRZA 2013
Na wstępie przywitano zaproszonych
gości oraz wręczono podziękowania organizatorom i sponsorom VII Półmaratonu Kietrz-Rohov. W części artystycznej pt.
„Mała i duża historia” uczniowie Zespołu
Szkół w Kietrzu zaprezentowali spektakl
historyczny poświęcony 150 Rocznicy
Powstania Styczniowego.Tego dnia miało miejsce także otwarcie wystawy pt.
„Kietrzanie świadkowie historii”, którą
przygotowali nauczyciele oraz uczniowie
Gimnazjum w Kietrzu.
Sobotnie obchody Dni Kietrza rozpoczął VII Półmaraton Kietrz – Rohov.
Uczestnikami biegu byli zarówno amatorzy jak i sportowcy wyczynowi. Wyznaczona trasa nie należała do łatwych, tym
bardziej, że podczas biegu sportowcy
zmagali się z upalnym słońcem. Tego
samego dnia w godzinach popołudniowych został zorganizowany VI bieg dla
mieszkańców Kietrza pt. „Będziemy Maratończykami”. Najlepsi uczestnicy biegu
zostali nagrodzeni medalami. Podczas
przeglądu prezentacji artystycznych z
Miejskiego Domu Kultury zaprezentowały się: Teatrzyk kukiełkowy „Mewa” z repertuarem „Kot w butach” przygotowany
przez Panią Ewę Maleńczyk oraz Dorotę
Kaczmar, formacje taneczne „Kleksik” i
„Promyczki”, które na co dzień trenują
pod okiem Pani Darii Szincel. Ponadto
odbył się występ chóru „Vivace”, zespołów „SWING”, „SWING JUNIOR” oraz solistów, którzy swój wokalny warsztat szlifują pod okiem Ewy Maleńczyk. W swoim
programie wokaliści zaprezentowali
znane przeboje polskich i zagranicznych
wykonawców. Podczas prezentacji artystycznych odbył się pokaz kietrzańskich
mażoretek, które prowadzi Daria Szincel.
W trakcie festynu ogłoszony został konkurs plastyczny dla dzieci. W pracach pt:
„Obiekty sakralne Kietrza” najmłodsi wyrazili swoją ekspresję twórczą związaną
z tematem kościołów i kapliczek mieszczących się na terenie naszego miasta.
W sobotnie popołudnie dla mieszkań-

ców Kietrza zagrały zespoły muzyczne:
„ELVIS PRESLEY REVIVAL BAND”, „JTG” i „
TINA TURNER BAND”. Gwiazdą wieczo-

ru był pochodzący z Wrocławia zespół
„BETHEL”, który od 2008 roku rytmami
ska, roots i reggae bawi publiczność.
W ramach tegorocznych „Dni Kietrza”
na stadionie „Orlika” odbyła się impreza
współtowarzysząca pod hasłem ,,Wielki
Mecz Przyjaciół Piłki Nożnej”. Mecz odbył
się w ramach ogólnopolskiej akcji, której
pomysłodawcom i koordynatorem jest
fundacja Piłka jest Piękna. Natomiast na
murach stadionu miejskiego powstały
kolorowe graffiti. Pod hasłem „OLEFFKA
GRAFFITI JAM” młodzi artyści - „graficiarze” tchnęli w mur życie, barwę i nadali
nowy świeży charakter szaremu miejscu.
W niedzielę w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury odbył się po raz
drugi Otwarty Turniej Szachowy o Puchar
Burmistrza Kietrza. Trzeci dzień obchodów „Dni Kietrza” rozpoczął się Maszą
Św., po której z Rynku do Parku Czterech
Żywiołów wyruszył barwny korowód „Żywej lekcji historii”. Na terenie parku odbyły się dalsze uroczystości zorganizowane
przez Zespól Szkół w Kietrzu. W spektaklu
zaprezentowanym przez polskich i czeskich aktorów zostało przedstawione historyczne wydarzenie „Zaślubiny Mieszka
z Dobrawą”. W dalszej części uroczystości
odbył się pokaz walk średniowiecznych,

Żelazne Gody
Żelazne Gody to staż małżeński , którym nie każdy może się cieszyć. 04 lipca
br. Pani Małgorzata i Pan Władysław Zelek
obchodzili 65-lecie pożycia małżeńskiego. Kolejny wielki jubileusz ich małżeństwa, po złotych i diamentowych nadszedł czas żelaznych godów. Z tej okazji
do pary dostojnych jubilatów udał się
Burmistrz Kietrza Józef Matela i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Ewa Jureczko. Wraz z gratulacjami i serdecznymi
życzeniami zdrowia i radości na następne
lata wspólnego życia Państwo otrzymali
bukiet kwiatów i pamiątkowy dokument.
Pani Małgorzata urodziła się w miejscowości Chróścielów, Pan Władysław w
Borowej, lecz całe swoje wspólne życie
spędzili w Gniewkowicach, przeżywając
dni radości i smutku, wzlotów i upadków,
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dni pełne pracy i troski o codzienny byt
rodzinny.
„Idźcie przez życia z dobrocią w sercu,
Otoczeni ludźmi, których kochacie,
Silni poczuciem bezpieczeństwa
I szczęściem nierozłączeni”

zaprezentowanych przez bractwo rycerskie „Drengowie Znad Górnej Odry”.
Trzydniowe uroczystości zakończyły się
biesiadą lwowską, której przygrywał zespół „Ta joj”. Tegoroczne „Dni Kietrza” były

pełne atrakcji i ciekawych wydarzeń, które na długo pozostaną w pamięci mieszkańców Kietrza.
Dorota Kaczmar

Uroczysta sesja rady
miejskiej
Tegoroczne obchody Dni Kietrza rozpoczęły się uroczystą Sesją Rady Miejskiej
w piątek 7 czerwca o godzinie 1800. Zgromadzonych w Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury powitał Pan Czesław Gil - Przewodniczący Rady Miejskiej.
Następnie głos zabrali Pan Józef Matela
- Burmistrz Kietrza oraz zaproszeni goście,
pani Barbara Kamińska – Wicemarszałek
Województwa Opolskiego oraz Pan Daniel Procházka – Starosta Rohova.

Kolejnym punktem obrad XXXIII sesji
było wręczenie podziękowań tegorocznym sponsorom VII Półmaratonu Kietrz
-Rohov 2013.
Obchody uroczystej sesji uświetnił program artystyczny zatytułowany
„MAŁA I DUŻA HISTORIA”, z którym wiązało się otwarcie wystawy „KIETRZANIE
ŚWIADKOWIE HISTORII”.
Paulina Błachowicz

Sesja Rady Miejskiej
W dniu 27 czerwca 2013 r. odbyła się
XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu.
Głównym tematem porządku obrad
było rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za
2012 roku oraz udzielnie absolutorium
Burmistrzowi Kietrza.
Przed przystąpieniem do głosowania
radni zapoznali się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi oraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do
przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012, jak i do wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Kietrza z wykonania budżetu za 2012 rok. Burmistrz
otrzymał absolutorium większością głosów: za udzieleniem absolutorium głoso-

wało 11 radnych, a 3 radnych wstrzymało
się od głosu. Pan Józef Matela złożył podziękowania dla pracowników Urzędu za
pracę i trud jaki włożyli w ubiegłym roku.
W trakcie sesji głos zabrała Młodzieżowa Rada Miejska, która oficjalnie będzie
funkcjonować od nowego roku szkolnego. „Jesteśmy realistami i wiemy, że nie
wszystko da się zrobić, ale jesteśmy też
młodzi – wolno nam marzyć. Jesteśmy
również chętni do współpracy z naszym
samorządem terytorialnym do pracy i do
działania” – deklarują radni MRM.
Pozostała część sesji przebiegła zgodnie
z planowanym porządkiem obrad: podjęto uchwał oraz udzielono odpowiedzi na
zapytania i wolne wnioski.Nagranie z sesji
oraz treść podjętych uchwał zostały udostępnione na stronie www.bip.kietrz.pl .
Paulina Błachowicz

Gmina Kietrz
Jest ich piętnaścioro- dziewcząt i chłopców, uczniów gimnazjum i liceum. Są tak różni, jak różnić się mogą młodzi ludzie, z których każdy chciałby być indywidualnością i bytem osobnym. Będą jednak musieli wykazać się
także umiejętnością działania wspólnego dla dobra ogółu.

Młodzieżowa Rada Miejska Kietrza
Tego ogółu, który 5 czerwca 2013 roku
– prawie dokładnie w 24. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce – poparł ich kandydatury w wyborach do Młodzieżowej
Rady Miasta w Kietrzu. Wtedy frekwencja
wyborcza wyniosła nieco powyżej 62%,
teraz w auli Zespołu Szkół w Kietrzu głos
oddało ponad 70% uprawnionych do
głosowania.
Przed ćwierćwieczem szliśmy do urn
z nadzieją na lepszą Polskę; tym, co zmobilizowało młodzież do aktywności wyborczej są nadzieje na uzyskanie istotnej
reprezentacji dla swoich potrzeb i pomy-

słów przed władzami samorządowymi.
Aleksandra Hnatyszyn, Paulina Hnatyszyn, Kamil Wierzbicki, Mateusz Rosa,
Mateusz Krupa, Tomasz Olejnik, Michał

Witos, Karolina Macyszyn, Krzysztof Polman, Natalia Król, Paweł Kozibroda, Aleksandra Przybylska, Marcin Jędrusik, Justyna Swoboda, Dominika Wąchała- oto

Tradycyjnie już, od siedmiu lat w drugi weekend czerwca
w naszym mieście odbyła się międzynarodowa impreza
biegowa pod nazwą Półmaraton Kietrz & Rohov – Podejdź
z sercem do serca. Tegoroczny bieg poświęcony był upamiętnieniu 35 rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły
na papieża.

850 m

1. Watman Kacper
2. Dudar Dawid
3. Korta Mateusz
1650 m
1. Orian Marcin
2. Sobczak Robert
3. Słysz Paweł
3250 m
1. Hadaczek Dawid
2. Kądzioła Bartosz
3250 m VIP 1. Karpina Jacek
2. Matela Józef
3. Wójtowicz Andrzej
VI Bieg Będziemy Maratończykami
okazał się sukcesem. Dopisała nam pogoda, była wysoka frekwencja (ponad 200
uczestników) oraz były wspaniałe nagrody. Każdy z uczestników przekraczając
linię mety otrzymał pamiątkowy medal
oraz słodycze. Dla zwycięzców poszczególnych kat. przewidziane były nagrody

VII PÓŁMARATON
Kietrz – Rohov
W sobotnie przedpołudnie na linii
startu stanęło blisko 400 biegaczy. Przy
pięknej, słonecznej pogodzie przemierzyli Oni drogami Polski i Czech dystans
21,097 km. Malownicza trasa półmaratonu stanowiła „normalny widok” dla licznego grona biegaczy biorących udział w
biegu od kilku lat, jednak dla wielu, którzy gościli na naszej ziemi po raz pierwszy
stanowiła piękny malowniczy krajobraz,
który niejako rekompensował trudy licznych wzniesień i podbiegów tak nietypowych dla biegów długodystansowych.
Po raz kolejny, upał i wysoka temperatura
dała się we znaki zawodnikom. To też na
trasie nie brakowało punktów z wodą,
punktów z gąbkami i kurtyn wodnych.
Trudy biegu wynagrodziła biegaczom
licznie zgromadzona publiczność. Na linii
mety zlokalizowanej na kietrzańskim rynku, zawodników witano gromkimi brawami. Tą niepowtarzalną atmosferę naszego
półmaratonu doceniają uczestnicy oraz
organizacje zajmujące się imprezami biegowymi w Polsce wystawiając pochlebne
opinie na forach internetowych poświęconych bieganiu.
Jako Dyrektor Półmaratonu chciałbym
serdecznie podziękować biegaczom za
udział w kietrzańskim biegu oraz wystawione oceny. Dzięki głosom uczestników
nasza impreza uzyskała maksymalną
ilość punktów, które były przewidziane
w rankingu. Każdy z biegaczy zalogowanych w portalu biegowym „Maratony
Polskie” wystawił organizatorom pełne
10 pkt. z odpowiednim uzasadnieniem.
Tak wysoka ocena biegu stanowi dla
organizatorów powód do dumy, z drugiej jednak strony stanowi wyzwanie do
osiągania jeszcze wyższego poziomu

organizacyjnego oraz sportowego. Dziękuję organizatorom i wspaniałym wolontariuszom za ich pomoc, poświęcenie
i zaangażowanie, dziękuję studentom
Odnowy Biologicznej PWSZ w Raciborzu
na czele z mgr Markiem Jendryskiem za
przeprowadzony masaż przed i po startowy. Składam serdeczne podziękowania
ludziom dobrej woli i sponsorom oraz Patronatowi Honorowemu – Marszałkowi
Województwa Opolskiego Panu Józefowi
Sebeście oraz Staroście Głubczyckiemu
Panu Józefowi Kozinie, Patronatowi Medialnemu i Medycznemu. Firmom – ALTRESAN ACTIVE, IDEEA CAFFE, DIADORZE, NEW BALANCE, SULIS SPORTSWEAR,
Firmom z Głubczyc, Raciborza, Rydułtów
i Firmom czeskim za wspaniałą współpracę i pomoc w organizacji VII edycji kietrzańskiego półmaratonu.
Wyniki VII Półmaratonu Kietrz & Rohov:
Mężczyźni:
1. ASHENAFI Erkolo, ETH – 01:11:17
2. BERECZ Lajos, HUN – 01:11:55
3. ZAGÓRNY Marcin, POL – 01:13:25
4. BLAHODIR Yuriy, UKR – 01:14:11
5. MAGIERA Piotr, POL – 01:17:43
6. DANILOW Andrej, UKR – 01:17:43
Kobiety:
1. KÁCSER Zita, HUN – 01:21:28
2. CHEPKEMEI Christine, KEN – 01:21:48
3. KUCHARSKA Ewa, POL – 01:24:20
4. PISKOROWSKA Danuta, POL – 01:29:10
5. RYGUŁA Anna, POL – 01:34:55
6. JACHIMCZYK Aleksandra, POL – 01:36:50
Tego samego dnia w ramach uroczystych obchodów „Dni Kietrza 2013”, na
rynku o godz. 14:00 rozpoczął się VI Bieg
„Będziemy Maratończykami”. Cykliczna
już impreza biegowa, która ma na celu
popularyzację biegania wśród dzieci,

nazwiska osób, które w wyniku decyzji
swoich wyborców, wyrażonej w demokratycznym glosowaniu, będą tworzyć
Młodzieżową Radę Miasta Kietrza pierwszej kadencji. MRM rozpocznie swoją
działalność od września, teraz ma czas
na przygotowanie się do tego. Będą to
zapewne przygotowania wszechstronneod merytorycznych począwszy, poprzez
organizacyjne, na mentalnych skończywszy. Kto wie, czy te ostanie nie okażą się
najistotniejsze, decydujące o swoistym
modus vivendi tej Rady. Funkcja radnego
młodzieżowego to z pewnością prestiż
i zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność, bowiem po upływie dwóch lat każdy wyborca będzie miał prawo do oceny
ustępującego gremium. Pozostaje mieć
nadzieję, że ci prekursorzy młodzieżowej
samorządności w Kietrzu zostaną zapamiętani jako energiczni, kreatywni i pełni
zapału młodzi Radni.
Dorota Przysiężna- Bator

młodzieży oraz dorosłych, jak również
promowanie zdrowego stylu życia, aktywności sportowej i oczywiście integrację mieszkańców Kietrza. Uczestnicy
zawodów pobiegli na kilku dystansach
dostosowanych do wieku zawodników.
W najmłodszej grupie „przedszkolaków”,
bieg na dystansie 200 m.
WYNIKI BIEGÓW ,,Będziemy Maratończykami”:
Dziewczęta:
200 m
1. Świerczewska Emilia
2. Krzanicka Oliwia
3. Gaj Oliwia
400 m
1. Frydrych Marcela
2. Kuriata Sandra
3. Kośińska Agnieszka
850 m
1. Dziewit Julia
2. Dąbrowska Katarzyna
3. Dziewit Emilia
1650m
1. Głowińska Julia
2. Siorak Natalia
3. Król Natalia
3250m
1. Kośińska Agata
Chłopcy:
200 m
1. Śliwka Dawid
2. Jabłoński Bartłomiej
3. Mielik Rafał
400 m
1. Ludwig Dawid
2. Korta Dawid
3. Front Jonatan

rzeczowe, a pośród wszystkich uczestników zostało rozlosowanych 5 rowerów.
Nagrody te mogliśmy wręczyć dzięki
dużemu wsparciu sponsorów, którzy od
samego początku tej imprezy współpracują z organizatorami, a są to: Firma
AGRO – EKO, BIOCHEM, KOMBINAT ROLNY KIETRZ, oraz mieszkańcy naszej gminy: Radosław Gorzko, Elżbieta i Roman
Król, Wojciech Muzyk, Tyl Jan. Wręczenia
rowerów dokonał P. Radosław Gorzko,
który jednocześnie objął tegoroczną edycję biegu Patronatem Honorowym.
Wszystkim biorącym udział w VI Biegu
„Będziemy Maratończykami”. serdecznie
gratulujemy. Sponsorom jeszcze raz bardzo dziękujemy za okazane wsparcie. Zapraszamy za rok.
Andrzej Wojtowicz
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Gmina Kietrz
11.06.2013 r . uczniowie klas VI ze szkół podstawowych z: Kietrza, Ściborzyc Wielkich, Pilszcza, Nasiedla, Dzierżysławia i Nowej Cerekwii zostali zaproszeni na Dni Otwarte Gimnazjum .

„Dni Otwarte Gimnazjum”
w Zespole Szkół w Kietrzu
Pani dyrektor Anna Ludwikowska Wierzchowiec przywitała szóstoklasistów
w auli, w której uczniowie obejrzeli film
promujący szkołę, pt. „Dołącz do nas”.
Następnie goście pod opieką gimnazjalistów udali się do pięciu wybranych klasopracowni, w których nauczyciele danego
przedmiotu przygotowali ciekawe prezentacje i doświadczenia charakteryzujące dany przedmiot.
W sali biologicznej p. Renata Zamkowa przeprowadziła doświadczenia z
wytrzymałości jaja kurzego i obserwacje
mikroskopowe, na lekcji języka angielskiego u p. Anny Aleksiejewicz uczniowie
mogli rozwiązywać ćwiczenia korzystając
z tablicy interaktywnej. Ciekawe zajęcia
przeprowadziły również p. Nina Skibiń-

ska z matematyki , p. Aleksandra Cioch z
geografii i p. Elwira Sekuła z fizyki.
Kolejne miejsca, które zobaczyli
uczniowie to: sekretariat, gabinet dyrekcji, halę sportową oraz bibliotekę i świetlicę szkolną gdzie był przygotowany poczęstunek.
Następnie uczniowie udali się do auli,
gdzie mieli okazję zobaczyć dwie prezentacje promujące szkołę, przygotowane przez Agatę Mormul, Ewę Janczurę i
Mirosława Nowaka. Ciekawą atrakcją dla
dzieci były Konkursy pt. „Umiejętności
życiowe” przygotowane przez wychowawców świetlicy szkolnej: Annę Piwowarczyk, Dorotę Rzeszowską - Szot i Marię Zapotoczną. Podczas zadań uczniowie
mogli wykazać się sprawnością manual-

Żyjemy w XXI wieku w dobie ogromnego postępu cywilizacyjnego, a więc
aby dziś moc w pełni cieszyć się życiem, trzeba umieć obsługiwać nowinki
technologiczne, m.in. takie jak komputer.

e-Kurs dla seniorów
W związku z ogromną popularyzacją
technologii komputerowych i Internetu
na świecie, zapotrzebowanie na różnego
rodzaju szkolenia i kursy informatyczne
wzrasta również wśród seniorów. Jak się
bowiem okazuje, w zdecydowanej większości przypadków są to osoby bardzo
otwarte na wszelkie nowinki techniczne,
a sama nauka
podstawowych
zagadnień z dziedziny informatyki
sprawia im wielką
frajdę!
Gmina Kietrz
również wyszła
naprzeciw
potrzebom
społeczeństwa i w
roku 2011 rozpoczęła kursy komputerowe dla seniorów,
emerytów i osób dorosłych. W pierwszym roku trwania kursu ukończyło go
13 osób, w kolejnym cyklu kursu, który
odbył się w 2013 roku kursantów było
już 18. Kursantami były osoby z Kietrza,
Pilszcza, Kozłowek a także Gminy Branice. Szczególne zainteresowanie kursami
wykazali członkowie Kietrzańskiego Koła
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z Kietrza, z którego 14 osób
uczestniczyło w kursie. W ramach szkolenia odbyły się 144 spotkania, które łącznie trwały 364 godziny. Szkolenia były
bezpłatne i odbywały się w Gminnym
Centrum Informacji w Kietrzu. Pracownicy wypracowali własną metodologię i
metody szkoleniowe.
Zajęcia prowadzone były w sposób
bezstresowy, tak żeby każdy mógł swobodnie zadawać pytania. Program szkolenia dla każdego uczestnika dostosowany był do jego potrzeb i umiejętności.
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Kursy komputerowe dla osób w średnim wieku i seniorów najczęściej dotyczą
podstawowej obsługi komputera i Internetu chociaż byli również kursanci pragnący poznać zagadnienia dotyczące grafiki komputerowej czy prowadzenia Bloga.
Warto powiedzieć o tym, że osoby starsze,
które nabyły umiejętność surfowania w
sieci, chętnie korzystają z portali
społecznościowych, na których
mogą odnaleźć
znajomych
z
dawnych lat, poznać bratnią duszę czy po prostu
z kimś porozmawiać o swoich radościach i smutkach. Ponadto, dużym uznaniem wśród
seniorów cieszą się komunikatory internetowe, dzięki którym mogą porozumieć się
z bliskimi przebywającymi w najdalszych
zakątkach świata, a także zobaczyć ich
twarze, co na pewno dla nich dużo znaczy.
Oprócz tego, mogą dokonać zakupów
przez Internet, co jest bardzo ważne, kiedy
mają problemy z poruszaniem.
Uroczyste zakończenie kursu odbyło
się 18 czerwca 2013r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury. W spotkaniu wzięli
udział: Pan Jacek Karpina - zastępca Burmistrza Kietrza, Pani Maria BiernackaPrzewodnicząca Powiatowego ZERiI w
Głubczycach, Pani Jolanta Bycina z Zarządu Powiatowego ZERiI w Głubczycach.
W przyszłym roku z uwagi na duże
zainteresowanie planujemy kontynuację
kursów komputerowych dlatego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z
nasza ofertą.
Aneta Kopeczek

ną (przyszycie 3 guzików), wiedzą praktyczną (prawidłowe zaadresowanie koperty) i wiedzą ogólną rozwiązując test
społeczno - ekonomiczny. Inspirującym
zadaniem wg nich było ułożenie z wyrazu
PRZEPROWADZENIE jak największej ilości
słów. Za udział w konkursach uczestnicy
otrzymali drobne upominki (słodycze ,
plany lekcji, zakładki do książek i inne).
Na zakończenie, naszych gości pożegnały dziewczyny z zespołu „SWING”
prowadzonego przez p. Ewę Maleńczyk,
przenosząc nas w lata 20- te, śpiewając
piosenki ze spektaklu „Powróćmy jak za
dawnych lat’’.
W ramach Dni Otwartych 07.06.2013r.
(piątek) odbyły się również Gminne Konkursy Wiedzy: ortograficzny „ORTOGRA-

FIA – NIC PROSTSZEGO – DLA KAŻDEGO
MYŚLĄCEGO” przygotowany przez wychowawców świetlicy szkolnej i matematyczny MATMIX przygotowany przez nauczycieli matematyki (Ewę Lewosz i Ninę
Skibińską). W konkursie ortograficznym
wyróżniono dwóch uczniów: Pawła Majera i Dominikę Malotę z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kietrzu. Natomiast w
konkursie matematycznym najlepszymi
okazali się: Jakub Wierzchowiec z PSP
Kietrz, Dominika Kowalska i Marlena
Biernat z Nasiedla. Wszyscy wyróżnieni
uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe.
Miło było gościć szóstoklasistów. Myślimy, że dołączą do nas we wrześniu.
Wychowawcy świetlicy

II Turniej szachowy
W dniu 9 czerwca 2013 roku w MGOK
w Kietrzu rozegrany został II Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Kietrza z okazji Dni Kietrza. Turniej rozegrany
został systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, po 15 minut na zawodnika/
partię (czyli partia mogła trwać do 30
minut). Kojarzenie par zawodników przeprowadzono za pomocą specjalnego programu komputerowego ChessArbiter Pro,
który obsługiwał Stanisław Figas z MGOK
Kietrz. Sędzią turnieju był Czesław Gil.
W turnieju udział wzięło 20 zawodników z terenu powiatu głubczyckiego (Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz, Sucha
Psina, Tłustomosty) oraz z Kędzierzyna
-Koźla, Raciborza i Ostrowa Wielkopolskiego. Na uwagę zasługuje również udział
uczniów naszej Szkoły Podstawowej w
Kietrzu: Małgorzaty Gronowicz, Aleksandry Wąchały i Adriana Czulińskiego.
Walka o zwycięstwo była bardzo zacięta i trwała do ostatniej rundy. W ósmej,
przedostatniej rundzie, aż trzech zawodników miało po 6 punktów (i szansę na
zwycięstwo), a tuż za nimi z 5,5 punktami
uplasowała się juniorka Paulina Suchanek z Raciborza. W ostatniej rundzie Władysław Lenartowicz z Branic, w pięknym
stylu pokonał zajmującego dotychczas
III miejsce Jana Młynarczyka z Raciborza.
I ten pierwszy, dzięki temu zwycięstwu
zajął wysokie 6 miejsce, a J. Młynarczyk
spadł poza podium na 4 miejsce. Juniorka Paulina Suchanek dzięki zwycięstwu w
ostatniej rundzie rzutem na taśmę wskoczyła na III miejsce podium. Natomiast
Jakub Rosik z Ostrowa Wielkopolskiego
już nie oddał zajętego w ósmej rundzie I
miejsca i zwyciężył w całym turnieju.
Ostateczna klasyfikacja przedstawia
się następująco:
Kategoria OPEN:
I m. – Jakub Rosik – Ostrów Wlkp.
II m. – Krystian Hutny – Racibórz
III m. – Paulina Suchanek – Racibórz

Kategoria 60 plus:
I m. – Tadeusz Cebula – Baborów
II m. – Józef Kołcz – Tłustomosty
III m. – Jan Wojnarski – Kietrz
Kategoria do 16 lat:
I m. – Bartosz Krajewski – Branice
II m. – Michał Florczak – Głubczyce
III m. – Adrian Czuliński – PSP Kietrz
Kategoria do 12 lat:
I m. – Małgorzata Gronowicz – PSP Kietrz
Najlepszy zawodnik z Gminy Kietrz:
Jan Wojnarski. Najstarszy uczestnik turnieju – Tadeusz Cebula – Baborów. Najmłodszy uczestnik turnieju- Michał Florczak – Głubczyce.
Turniej odbył się w miłej i sympatycznej atmosferze. Uczestnicy zostali poczęstowani kawą i herbatą oraz bardzo
smacznym ciastem. Po 5 rundzie zrobiono przerwę na posiłek serwowany przez
pracowników MGOK-u. Biorący udział zawodnicy, którzy już w niejednym turnieju
na terenie Polski grali, stwierdzili, iż jest
to jeden z nielicznych turniejów (a może
jedyny), w którym tak dba się o dobre samopoczucie zawodników :-).
Dziękuję Panu Andrzejowi Wójtowiczowi za pomoc w organizacji turnieju
oraz Dyrektor PSP w Kietrzu Pani Jadwidze Tarnowskiej za użyczenie sprzętu szachowego.
Czesław Gil

Gmina Kietrz
Referat Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Kietrzu informuje, iż
w dniach 02.09.2013 r. – 13.09.2013 r. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna.

Wyprawka szkolna
INFORMATOR DLA SKŁADAJĄCYCH
WNIOSKI o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników Pomoc w
formie dofinansowania podręczników
szkolnych będzie przysługiwać:
1) uczniom rozpoczynającym w roku
szkolnym 2013/2014 naukę (pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej
- dochód na osobę w rodzinie za ostatni
m-c nie przekraczający 456,00 zł netto, w
przypadku uczniów klas I szkól podstawowych i uczniów I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, kryterium
dochodowe wynosi 539 zł brutto):
l w klasach I-III lub V szkoły podstawowej,
l w klasach I-III lub V ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia;
l w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej;
l w klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;
l w klasie V ogólnokształcącej szkoły
sztuk pięknych;
l w klasie II liceum plastycznego
l w klasie II lub VIII ogólnokształcącej
szkoły baletowej.
2) uczniom (posiadającym orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego):
l słabowidzącym;
l niesłyszącym;
l z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
l z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
l z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepeł-

nosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej.
3) uczniom z rodzin, w których dochód
na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, ale w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej (m.in. w sytuacji
występowania sieroctwa, bezdomności,
ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
alkoholizmu, narkomani, zdarzenia losowego). Liczba uczniów w tym przypadku nie może przekroczyć 5% liczby
uczniów wymienionych w pkt 1 z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I szkoły muzycznej
I stopnia. W sytuacji ubiegania się o pomoc ucznia przekraczającego kryterium
dochodowe do wniosku należy dołączyć
uzasadnienie. D r u k i wniosków oraz
ulotki informacyjne można pobrać w sekretariatach szkół gminy Kietrz, na stronie
www.kietrz.pl oraz w Referacie Oświaty i
Wychowania UM w Kietrzu (pokój nr 14).
Wypełnione wnioski wraz z załączonymi zaświadczeniami o uzyskiwanych dochodach i innymi dokumentami potwierdzającymi sytuację rodzinną i materialną
ucznia (dokumentacja – jak do wniosku o
przyznanie stypendium) można potwierdzić w Referacie Oświaty i Wychowania
UM w Kietrzu (pokój nr 14), a następnie
złożyć w sekretariacie szkoły do której
uczęszcza dziecko. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu
Oświaty i Wychowania UM w Kietrzu –
pokój nr 14, tel. 077/ 485 43 56 w. 14. n

Przyznawanie
stypendium szkolnego
Referatrat Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Kietrzu informuje, iż w
dniach 01.09.2013 r. – 15.09.2013 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów wszystkich
typów szkół na rok szkolny 2013/2014.
Stypendium może otrzymać uczeń:
l spełniający
kryterium dochodowe
ustawy o pomocy społecznej (dochód
na osobę w rodzinie za m-c sierpień
2013 r. nie przekraczający 456,00 zł)
l zamieszkujący stale na terenie gminy
Kietrz,
l uczący się w szkole publicznej lub niepublicznej posiadającej uprawnienia
szkoły publicznej bądź w kolegium nauczycielskim, językowym lub pracow-

ników służb socjalnych do ukończenia
24 roku życia.
Druki wniosków oraz ulotki informacyjne można pobrać w sekretariatach
szkół gminy Kietrz, na stronie www.kietrz.
pl oraz w Referacie Oświaty i Wychowania UM w Kietrzu pokój nr 14. Wypełnione wnioski wraz z załączonymi zaświadczeniami o uzyskiwanych dochodach i
innymi dokumentami potwierdzającymi
sytuację rodzinną i materialną ucznia
należy składać w Referacie Oświaty i Wychowania UM w Kietrzu. Szczegółowych
informacji udzielają pracownicy Referatu
Oświaty i Wychowania UM w Kietrzu, tel.
077/ 485 43 56 w. 14.
n

Lato w mieście
Nie trzeba wydawać fortuny na dalekie podróże, by spędzić ciekawe wakacje.
Program ,,Lato w Mieście 2013” to atrakcyjna propozycja na spędzenie czasu
wolnego dla dzieci z Kietrza i nie tylko.
Nasze pociechy uczestniczyły w przeróżnych zabawach i konkursach. Brały udział
w warsztatach: plastycznych, kulinarnych
i sportowych. Oprócz tego dzieci były na
wycieczce w ,,Zatorlandzie”, uczestniczy-

”TAKE IT EASY”
13 czerwca br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kietrzu odbył
się I Gminny Konkurs Języka Angielskiego
dla klas III pod nazwą ”TAKE IT EASY”. Organizatorami konkursu byli nauczyciele
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kietrzu.
Celem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego pt. „Take it easy” jest promocja
uzdolnionych językowo dzieci, zainteresowanie uczniów szkół podstawowych
nauką języka angielskiego oraz rozwijanie
różnych sprawności językowych poprzez
stworzenie im możliwości do intelektualnego współzawodnictwa z rówieśnikami.
Była to również okazja do spotkania nauczycieli języka angielskiego pracujących
w tych szkołach. Do rywalizacji przystąpiło
14 uczniów z czterech szkół gminy Kietrz:
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kietrzu,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwii, Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Ściborzycach
Wielkich, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nasiedlu
Nad prawidłowością przebiegu Gminnego Konkursu czuwało jury, w skład
którego wchodzili nauczyciele języka angielskiego z poszczególnych szkół: Nina
Balcer-Maćko, Bożena Gnot, Anna Paliga,
Andrzej Babiniec
Laureatami konkursu zostali/ilość zdo-

bytych punktów:
I miejsce: Jakub Kacprzak PSP w Kietrzu
– 67/73
II miejsce: Paulina Macewicz PSP w Kietrzu – 63/73
III miejsce: Oliwia Pawęska ZSP w Nasiedlu – 62/73
Przyznano również dwa wyróżnienia dla:
Michała Góreckiego PSP w Kietrzu – 58/73
i Kacpra Łacyka PSP w Kietrzu – 52/73
Pozostali uczestnicy konkursu to Maksymilian Semanyszyn ZSP w Nowej Cerekwii, Jakub Byrtus PSP w Kietrzu, Wiktoria
Dradrach PSP w Kietrzu, Wiktoria Herba
PSP w Kietrzu, Dawid Kaczyński SP w
Ściborzycach Wielkich, Karolina Kuś ZSP
w Nowej Cerekwii, Maciej Siepak ZSP w
Nowej Cerekwii, Martyna Panicz PSP w
Kietrzu, Mateusz Piędziak PSP w Kietrzu
Podczas uroczystego podsumowania
konkursu wręczono wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody. Fundatorem nagród oraz poczęstunku dla uczniów było
Stowarzyszenie „Bliżej Szkoły”, działające
przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Kietrzu. Uczniom gratulujemy wysokiego
poziomu wiedzy z języka angielskiego
i życzymy dalszych sukcesów, a nauczycielom dziękujemy za przygotowanie
uczniów do konkursu.
Nina Balcer-Maćko

ły w spektaklu „Wilk i zając na wakacjach”,
bawiły się na Piżama Party, odwiedziły
Ochotniczą Straż Pożarną, Urząd Miejski
w Kietrzu oraz Komisariat Policji.
Te i inne atrakcje sprawiały, że letnie
wakacje upłynęły w bezpiecznej i ciekawej atmosferze, a dzieci z wielką ciekawością brały udział w zajęciach zorganizowanych przez Dom Kultury w Kietrzu.
Bożena Rostek

Sportowe
współzawodnicto
Dnia 25.05.2013 w siedzibie szkoły
podstawowej w Nowej Cerekwi, odbyło
się podsumowanie sportowego współzawodnictwa szkół Gminy Kietrz. Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu
wyników zawodów sportowych w roku
szkolnym 2012/2013 stwierdziła, co następuje:
I miejsce ZSP Nowa Cerekwia
II miejsce PSP Kietrz
III miejsce PSP Pilszcz
IV miejsce PSP Nasiedle

V miejsce PSP Dzierżysław
VI miejsce SP Ściborzyce
W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Kietrza Józef Matela i Sekretarz
Urzędu Leszek Wilk, którzy wręczyli każdej szkole pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz sprzęt sportowy.
Uroczystość odbywała się z udziałem
delegacji wszystkich szkół z terenu gminy. Przedszkolaki natomiast wspaniały w
barwnym występie artystyczny.
Marian Węgrzynowicz
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Gmina Branice

VI Festyn Rodzinny
we Włodzieninie

Piękna pogoda i moc atrakcji zachęciły uczniów i ich rodziny do przyjścia
na VI Festyn Rodzinny zorganizowany
16 czerwca br. w Szkole Podstawowej
we Włodzieninie. Spotkanie rozpoczęły
występy uczniów klas I-III, dedykowane
rodzicom i dziadkom. Następnie dzieci
wzięły udział w 11 konkurencjach sportowych o różnym stopniu trudności.
Wszystkie cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Dzieci, które zaliczyły wszystkie
konkurencje wzięły udział w losowaniu
cennych nagród. Tradycyjnie już wielką
atrakcją są zjazdy na dmuchanej zjeżdżalni i strzelanie z łuku.
Nie zabrakło również poczęstunku, przygotowanego dla wszystkich uczestników
przez niezawodnych rodziców uczniów.
Tegoroczną nowością było pojawienie
się wolontariuszy z Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego z Oddziału „Fantazja” w Głubczycach, którzy zachęcali do
rozwoju umiejętności samodzielnego i
logicznego myślenia po przez gry logicz-

ne. Przez cały czas trwania imprezy otoczeni byli grupą pasjonatów, którzy „rozgryzali” zasady nowych gier łączących
elementy zabawy i nauki.
Boisko szkole stało się miejscem wspólnej zabawy i serdecznych, rodzinnych
spotkań uczniów, członków ich rodzin,
absolwentów szkoły oraz nauczycieli.
Przygotowanie Festynu wymaga sporo
wysiłku. Imprezę tę poprzedza intensywna praca wielu ludzi, przygotowania wymagają dużej sprawności organizacyjnej.
Wysiłek ten przynosi jednak fantastyczne
rezultaty. Praca wychowawcza szkoły nabiera głębszego sensu, staje się bardziej
wymierna, owocuje w postaci stałych,
serdecznych związków uczniów, rodziców i nauczycieli. Dziękujemy wszystkim,
którzy pomogli w organizacji imprezy i
sponsorom tegorocznego festynu – Bankowi Spółdzielczemu Namysłów z oddziałem w Branicach, firmie ASA Sp. z o.o.
oraz firmie handlowej Rogula.
Bożena Lewandowska

Remont Szkoły
W maju w Szkole Podstawowej we
Włodzieninie rozpoczął się długo oczekiwany, kapitalny remont budynku.
Szkoła została zbudowana zaraz po II
wojnie światowej w latach 1949–1953
i po różnych przeobrażeniach funkcjonuje do dziś. W roku 1988 oddano do użytku
nowo wybudowaną salę gimnastyczną z
zapleczem sanitarnym. Szkoła potrzebowała generalnego remontu ponieważ nie
były przeprowadzane inwestycje remontowe o większym zakresie od momentu
jej wybudowania. Dach, okna elewacja
pamiętały lata 50. Od roku 2009 były
prowadzony rozmowy na temat kapitalnego remontu budynku. W zakres tych
prac miały wchodzić: wymiana poszycia
na dachach, wymiana wszystkich okien,
drzwi, nowa elewacja z dociepleniem

ścian i stropów, wymiana centralnego
ogrzewania, docieplenie fundamentów
budynku szkoły i osuszenie ścian. Staraniem Pani Wójt Marii Krompiec i pracowników gminy w 2012 r. złożono wniosek
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i uzyskano częściowo umarzalny kredyt na
termomodernizację budynku szkoły. W
wyniku przetargu wyłoniono firmę „PRB
Murex Klisino” która 26 maja przejęła
plac budowy. Planowane zakończenie remontu to 15 październik 2013 r. Na dzień
dzisiejszy wymieniono okna w całym budynku szkoły, zakończono elewacje na
budynku sali gimnastycznej, wymieniono większość instalacji co, i rozpoczęto
kolejne prace. Ogólny koszt inwestycji to
1 100 000 zł.
Krzysztof Kinal

Festiwal Kultury
Polsko-Angielskiej
Piłkarskie Jakubowice
Aktywna niedziela – tymi słowami
można streścić to co działo się na boisku
sportowym w Jakubowicach. 30 czerwca miał miejsce pokoleniowy spektakl
piłkarski – ojcowie grali przeciwko dzieciom. Mecz zakończył się zwycięstwem
tych pierwszych, co mamy nadzieję, zmotywuję drużynę młodych do jeszcze bardziej wytężonych treningów. Spotkanie
przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze fair play nad którą czuwał sędzia

Pan Mirosław Sęga. Dodatkowe emocje
dostarczała spontaniczna publiczność.
Po meczu wszyscy razem spotkali się
przy grillu i pysznych wypiekach gospodyń z Jakubowic. Specjalne podziękowania należą się wszystkim osobom odpowiedzialnym za organizację i przebieg
widowiska oraz Panu Sebastianowi Baca
za dodatkowy sponsoring imprezy sportowej.
Karolina Skoczylas

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach i w miejscowości Branice oraz na stronie internetowej www.branice.pl zostało
wywieszone dnia 27.06.2013r. obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, która obejmuje: „Budowę lini
napowietrznej AsXSn 2x25 o długości 37m oraz linii kablowej YAKY 4 x 35 o długości
120m, przy drodze gminnej relacji Wiechowice-Dzierżkowice, w miejscowości Wiechowice dobudowa oświetlenia ulicznego na działkach nr: 382/1, 382/2, 386, gmina
Branice” obwieszczenie Nr OŚ.6730a.3-1.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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W środę, 19 czerwca br. w Zespole
Gimnazjalno- Szkolnym w Branicach
miało miejsce niecodzienne wydarzenie,
a mianowicie Gala I Festiwalu Kultury
Polsko-Angielskiej. Inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia był Tadeusz

Krupa - nauczyciel języka
angielskiego,
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu,
współorganizujący festiwal
z grupą zaangażowanych
nauczycieli tej placówki. Festiwal miał charakter edukacyjno-artystyczny, a wzięły w nim udział
wszystkie klasy gimnazjalne, prezentujące repertuar polski i angielski, tak by obie
płaszczyzny kulturowe mogły ze sobą
korespondować. Wystąpili tu soliści oraz
zespoły wokalne, zaś utwór „ We are the
Word, we are the children ” („My jesteśmy

światem, my jesteśmy dziećmi świata”)
stał się swoistym hymnem imprezy, a odśpiewany przy uścisku dłoni, niejednego
wzruszył. Podczas uroczystości nie mogło
zabraknąć tańca, tak więc zespoły Impuls
i Impuls- seniorzy zaprezentowały różne
formy choreograficzne. Branicki Festiwal Kultury Polsko-Angielskiej to impreza integrująca
środowisko szkolne, a jej wysoki
poziom artystyczny świadczy o
dużym wkładzie pracy młodzieży
jak i opiekunów, co podkreśliła,
goszcząca na uroczystości Wice-

przewodnicząca Rady Powiatu - Maria Farasiewicz, która wręczyła organizatorom
symboliczny bukiet kwiatów jako wyraz
wdzięczności. Z kolei Urząd Gminy Branice nagrodził wszystkich wykonawców
drobnymi upominkami.
Z wiadomości TV Głubczyce

Gmina Branice
Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 22 lipca 2013 roku zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym do sprzedaży oznaczonej według:
1) działka nr 149/34 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona
w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o
pow. 0.0666 ha.
2) działka nr 149/41 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona
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 n/w nieruchomości:
1/ Działka Nr 149/34 - 1.307,50 zł.
2/ Działka Nr 149/41 - 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 2 września 2013 roku :
1/ Działka Nr 149/34 o godzinie 800.
2/ Działka Nr 149/41 o godzinie 815
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 29 sierpnia 2013 r. wpłacą w/w wadium. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty
wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została podana się do publicznej wiadomości
na stronie internetowej www.branice.pl
Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 06 sierpnia 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 149/8 o pow. 0.1220 ha opisana w KW 28673 położona w miejscowości Branice, przy ul. Szkolnej 2a/1.
2. Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny Nr 1 położony w budynku wielorodzinnym Nr 2 a na parterze o pow. użytkowej: 55,39 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 149/8 wynoszącym 205/1000. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 12,10
m2 działka stanowi teren zainwestowany / zabudowany/.
3. Wartość lokalu - 				
53.526,14 zł.
4. Cena ułamkowej części działki-		
2.085,86 zł.
5. Koszty przystosowania-			
552,00 zł
6. Cena nieruchomości łącznie –		
56.164,00 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.

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 06 sierpnia 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 191/11 o pow. 0.2203 ha opisana w KW OP1G/00029036/7 położona w miejscowości Branice, przy ul. Szkolnej 3D/13.
2. Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny Nr 13 położony w budynku wielorodzinnym Nr 3 D na IV
piętrze o pow. użytkowej: 64,00 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 191/11
wynoszącym 229/10000. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 4,03
m2 działka stanowi teren zainwestowany / zabudowany/.
3. Wartość lokalu -				
75.356,26 zł.
4. Cena ułamkowej części działki - 420,74 zł.
5. Koszty przystosowania -		
560,00 zł
6. Cena nieruchomości łącznie –		
76.337,00 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.

Rajd po Pogórzu
Opawskim

10 sierpnia we Włodzieninie odbył
się rowerowo – pieszy rajd po Pogórzu
Opawskim. Rajd został zrealizowany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiemu
Województwa Opolskiego Zaplanowano
dwie trasy rajdu, krótszą 5km i dłuższą
7km, które przebiegały przez malownicze tereny gminy Branice. Początek i
koniec eskapady znajdował się w Parku
Historycznym we Włodzieninie. Trasa
była bogata w niespodzianki i przeróżne
zadania do wykonania, a także rozmieszczone zostały punkty kontrolne z krótkofalowcami. Na mecie zorganizowano
dla uczestników konkurs łuczniczy z na-

grodami, wspólne ognisko, wręczenie
medali i pucharów. Każdy z uczestników
otrzyma pamiątkowy certyfikat ukończenia rajdu. Mimo załamania pogody dopisała frekwencja uczestników, w imprezie
uczestniczyło ponad 50 osób. Punkty
kontrolne obsadzili krótkofalowcy z klubów SP9PRR, SP9KJU i SP6ZJP. Nad przebiegiem rajdu i konkursem łuczniczym
czuwali członkowie SRH Silesia.
Dziękujemy wszystkim za udział w tej
inicjatywie oraz za pomoc przy jej realizacji. Do zobaczenia za rok, na kolejnej
edycji.
Arkadiusz Korus

Dane demograficzne w Gminie Branice – czerwiec-lipiec 2013
URODZENIA:
1. Papuga Marta – Włodzienin
6. Kujawa Błażej – Dzierzkowice
2. Kinal Franciszek – Lewice 		
7. Zarzeka Oliwia – Bliszczyce
3. Żywina Dominik – Lewice
8. Mycak Szymon – Włodzien
4. Kurka Martyna – Wódka		
9. Poleszczuk Szymon – Posucice
5. Link Malwina – Wiechowice
MAŁŻENSTWA:
1. Adamski Rafał (Dzbańce-Osiedle) – Kulig Katarzyna (Sucha Struga)
2. Nowak Paweł (Branice) – Nikoli Marta (Kietrz)
3. Marczak Maciej (Branice) – Bryzek Marta (Opole)
4. Mycak Anna (Włodzienin) – Funka Bartosz (Poznań)
5. Wojtuś Iwo (Włodzienin) – Schramowsky Monika (Włodzienin)
6. Hanczarowska Justyna (Wódka) – Raniszewski Radosław (Opole)
7. Kuśmierski Rafał (Gródczany) – Ziółkowska Roksana (Strzelce-Opolskie)
8. Barton Judyta (Uciechowice) – Szwiec Adam (Ludmierzyce)
9. Pelc Aleksandra (Jędrychowice) – Żaba Wiesław (Racibórz)
10. Szpak Łukasz (Branice) – Kościarz Aleksandra (Ozimek)
11. Wysocki Grzegorz (Lisięcie) – Frydryk Natalia (Włodzienin)
12. Twardowski Przemysław (Lewice) – Armatowska Natalia (Warlubie)
13. Kręgielewski Michał (Kłodzko) – Iluk Justyna (Jabłonka)
14. Pytel Wojciech (Lewice) – Ozimek Barbara (Lewice)
ZGONY:
1. Czyżewski Emilian – lat 82 Branice
2. Kałuża Elżbieta – lat 73 DPS Dzbańce
3. Derwieczyński Józef – lat 62 Lewice
4. Weretko Bolesław – lat 64 Wódka
5. Zapała Edward – lat 73 Branice
6. Chorostecki Ryszard – lat 50 Branice
7. Dudek Aniela – lat 90 DPS Boboluszki
8. Lenartowicz Gertruda – lat 74 Boboluszki
9. Marek Helena – lat 90 Dzbańce-Osiedle
10. Mejnartowicz Janina – lat 74 DPS Bliszczyce
11. Błach Justyna – lat 38 Branice
12. Szabatura Danuta – lat 75 DPS Bliszczyce
13. Teodorowicz Emilia – lat 90 Bliszczyce
14. Zbraniborski Jeremiasz – lat 80 DPS Branice
15. Hellebrand Andrzej – lat 45 Turków
16. Wiewiórka Władysław -Lewice, lat 75
17. Mazurek Stanisław – Włodzienin, lat 67
18. Antoszczyszyn Józef – Włodzienin, lat 72
19. Targosz Stanisław – Gródczany, lat 81
20. Zapotoczny Eugeniusz – Włodzienin, lat 57
21. Pasternak Jan – Lewice, lat 61
22. Dereń Bronisław – Boboluszki, lat 77
23. Marij Julian – Branice DPS, lat 70
24. Kolokolczy Teodor – Bliszczyce DPS, lat 62
25. Warchoł Zofia – Bliszczyce DPS, lat 81
Liczba ludności – 6837 W tym kobiet – 3514, Lipiec 2012 – 6970
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Gmina Branice
„IMPULS” – OGŁOSZENIE – „IMPULS”
LETNIE WARSZTATY TANECZNE
ZESPOŁU TAŃCA NOWOCZESNEGO „IMPULS” Z BRANIC
ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 26 – 31.08.2013 W HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU GIMNAZJALNO – SZKOLNEGO W BRANICACH,
W GODZINACH OD 9.00 – 17.00.
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ILOŚCI GODZIN DLA KAŻDEJ GRUPY
I RODZAJU ZAJĘĆ ZOSTANĄ PODANE W PIERWSZYM DNIU.
WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO SPRÓBOWANIA SWOICH SIŁ
W TAŃCU ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA.
Sylwia Brzozowska

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice, gmina Branice”
Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.
U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczyną zwłoki jest
złożony charakter sprawy.
W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w
terminie do 30 września 2013r.
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec
Alarmowy SMS
Numer telefonu dla osób głuchoniemych i mających problemy z komunikacją
werbalną
Z inicjatywy Wojewody Opolskiego w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu uruchomiono specjalny numer telefonu przeznaczony do odbioru ratunkowych wiadomości SMS, stworzony z myślą o osobach głuchoniemych i
mających problemy z komunikacją werbalną.
W razie wystąpienia zagrożenia takie osoby powinny kontaktować się z WCPR poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 696-112-112. Po otrzymaniu zgłoszenia
operator numeru alarmowego przekaże je do właściwej służby, która podejmie stosowne działanie.
W SMS-ie muszą się znaleźć następujące informacje:
- Imię i nazwisko osoby wysyłającej wiadomość
- Przyczynę zgłoszenia (np.: zasłabnięcie, pożar itp.)
- Dokładny adres zdarzenia (miasto, ulica, numer domu i mieszkania oraz gmina
lub powiat).
Numer alarmowy 696-112-112 został uruchomiony w piątek (21 czerwca), wcześniej WCPR testowało jego działanie.

Stypendia szkolne
2013/2014
W roku szkolnym 2013/2014 wnioski
o stypendium szkolne proszę składać w
Urzędzie Gminy Branice mieszczącego się
przy ul. Słowackiego 3 piętro II, pokój nr 28
w terminie do 16 września 2013 r.
Kryteria, które muszą spełnić osoby
ubiegające się o stypendium:
l zamieszkanie na terenie gminy Branice
(pozostali mogą się starać o stypendia
w swoich gminach),
l kryterium dochodowe - miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania
się o stypendium szkolne nie może być
większa niż 456 zł/ os. w rodzinie. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić
informacje o wszystkich DOCHODACH
uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego
uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 250,00 zł.
Stypendium nie przysługuje:
l uczniom klas zerowych,
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uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z
wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota
otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie),
l uczniom umieszczonym w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie
albo w rodzinie zastępczej.
Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można
uzyskać pod nr tel. 77 486 82 50 wew. 14.
l

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY IMIENNE NA RODZICA LUB PEŁNOLETNIE DZIECKO NA KTÓRE PRZYZNANE JEST STYPENDIUM ZA:
l zakup podręczników - od czerwca
2013,
l pozostałe materiały szkolne od sierpnia
2013 – wg katalogu wydatków kwalifikowanych,
l abonament internetowy – od września
2013 do czerwca 2014.
Halina Kozdroń

Zmagania strażaków
w Branicach
Zgodnie z wieloletnią już tradycją, 7
lipca odbyły się w Branicach międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP.W tym roku w rywalizacji wzięło
udział 31 drużyn z Polski i Republiki Czeskiej, w których startowało 248 zawodników, zarówno zespołów kobiecych jak
i męskich. Gospodarzami tegorocznych
zawodów były OSP Lewice i OSP Włodzienin. Imprezę rozpoczęła zbiórka uczestniczących w rywalizacji zastępów, które
jak i zaproszonych gości oraz komisję
sędziowską, powitał gminny komendant
OSP, druh Józef Orłowski.
Po złożeniu przez niego meldunku o
gotowości uczestników do rywalizacji,
oficjalnego otwarcia zawodów dokonała
Wójt Gminy Branice, Pani Maria Krompiec. Przed rozpoczęciem zawodów wyróżniający się strażacy zostali uhonorowani medalami za wzorową służbę, które
wręczył Starosta Powiatu Głubczyckiego,
Pan Józef Kozina. Drużyny rywalizowały
w dwóch konkurencjach, w sztafecie na
sprawnościowym torze przeszkód oraz w
ćwiczeniach bojowych.
Na torze przeszkód zawodnicy prezentowali swoją sprawnością fizyczną,
szybkość i wytrzymałość w konkurencjach które mają niebagatelne znaczenie
w przypadku uczestnictwa w rzeczywistych akcjach ratowniczych. Sporym
wyzwaniem dla startujących, były chyba
najtrudniejsze elementy toru, bieg po
równoważni oraz pokonanie w pełnym
oporządzeniu pionowej ściany.
Druga konkurencja, ćwiczenia bojowe,
polegała na uruchomieniu motopompy, rozwinięciu węży, podłączeniu prądownicy i trafieniu strumieniem wody w
niewielką tarczę oraz przewrócenie nim
szeregu słupków. Licznie zgromadzeni
widzowie byli pod wielkim wrażeniem
sprawności i zaangażowania strażaków
w wykonywane zadania. Szczególny podziw budziły zmagania najmłodszych,
10 – 16 letnich strażaków, którzy swą
sprawnością i znajomością strażackiego
rzemiosła dorównywali prawie swym
starszym kolegom. Rywalizacja w poszczególnych konkurencjach była wyjąt-

kowo zacięta i wyrównana, a o ostatecznych wynikach decydowały nierzadko
ułamki sekund.
Wielką radość, zwłaszcza najmłodszym widzom sprawiała kąpiel we mgle
wodnej która unosiła się nad miejscem
zmagań strażaków. Było to tym bardziej
atrakcyjne, ponieważ pozwalało chociaż
na chwilę odetchnąć od żaru wprost lejącego się w tym dniu z nieba. Dla startujących oraz widzów, organizatorzy przygotowali stoiska z zimnymi napojami, oraz
różnego rodzaju specjałami przygotowanymi przez stowarzyszenie „Braniczanek”.
Z polskich drużyn biorących udział w
zawodach bezkonkurencyjni okazali się
strażacy z OSP Bliszczyce. Wygrali oni rywalizację we wszystkich kategoriach w
których startowali, oraz okazali się najlepszym zespołem zawodów, wygrywając finałową rywalizację z najlepszą drużyną czeską z Vavrowic. Zwycięzcy zostali
uhonorowani pucharami, dyplomami
oraz nagrodami pieniężnymi.
Oficjalne wyniki zawodów:
Seniorzy gr. „A”:
l drużyny polskie:
l drużyny czeskie:
1. OSP Bliszczyce I 1. Vavrowice
2. OSP Bliszczyce II 2. Dobrotice
3. OSP Bliszczyce III 3. Lodenice
Kobiece Drużyny Pożarnicze gr. „C”
l drużyny polskie:
l drużyny czeskie:
1. OSP Lewice
1. Vavrowice
		
2. Brumowice
		
3. Holasovice
Chłopięce Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 12 – 16 lat.
1. OSP Bliszczyce I
2. OSP Lewice
3. OSP Wódka
Dziewczęce Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 12 – 16 lat.
1. OSP Branice
Chłopięce Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze do lat12.
1. OSP Lewice
Janusz Kaczmarek

Gmina Głubczyce

O śp. ks.
Edwardzie
w strofach

W piątek, 21 czerwca w kompleksie parkowo-ogrodowym Wojewódzkiej
Biblioteki w Opolu odbyło się czwarte z kolei wojewódzkie spotkanie Kresowiaków zwane Opolskimi Dniami Kresowymi.

Opolskie Dni Kresowe
Uroczystość zorganizowana została
pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, a prowadził ją Dyrektor
Departamentu Kultury i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Janusz Wójcik. W uroczystości tej wzięła udział 6-osobowa delegacja z Głubczyc, na czele z prezesem
Głubczyckiego Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich p. Edwardem Wołoszynem, który
to został uhonorowany przez marszałka
Józefa Szebestę i wicemarszałek Barbarę
Kamińską odznaczeniem „ Zasłużony dla
Województwa Opolskiego ”. Pan Edward
Wołoszyn był jednym z dwojga, których
spotkał ten zaszczyt. Gratulujemy mu
serdecznie i życzymy dużo zdrowia. Na
tę uroczystość została również zaproszona Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Głubczyckiego - Maria Farasiewicz,
której wzruszająca opowieść pt. „ Ks. bp
Adamiuk, Kresy i moja rodzina ” odbiła
się szerokim echem w środowisku kresowian, stąd też w programie spotkania
organizatorzy ujęli publiczne odczytanie

Śp. ksiądz Edward Bochenek
W parafii Równe służył;
Czterdzieści cztery lata jako proboszcz,
Ostatnich dziesięć - emeryta posługi.

przez nią tej opowieści, którą opolscy
kresowiacy przyjęli z uznaniem i nagrodzili gromkimi brawami, jak również jej
piosenkę pt. „ O Kresach z nostalgią ”
napisaną na tę okoliczność i zaśpiewaną przez Marię Farasiewicz ad hoc przy
akompaniamencie kapeli ludowej. Część
nieoficjalna uroczystości miała charakter
biesiadny, a wspólny śpiew połączył starsze i młodsze pokolenie kresowiaków. IV
Opolskim Dniom Kresowym towarzyszyła wystawa tematyczna zorganizowana
przez Wojewódzką Bibliotekę w Opolu. W
dalszym ciągu można ją zwiedzać.
Z wiadomości TV Głubczyce

Strzelcy w Brygadzie
20.06.2013 w Opolu 10. Opolska
Brygada Logistyczna gościła członków
Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Na zaproszenie żołnierzy i dowódcy batalionu
składowania podpułkownika Dariusza
Zaremby w opolskiej jednostce gościli członkowie Związku Strzeleckiego „
Strzelec” z Głubczyc. Żołnierze zorganizowali dla młodzieży kilka atrakcji. Wizyta
młodych „Strzelców” w opolskiej jednostce rozpoczęła się od zajęć z musztry,
które to w tym upalnym dniu wycisnęły dużo potu z ćwiczących. Następnie
zajęcia przeniosły się na plac ćwiczeń
ogniowych. Członkowie „Strzelca” odbyli
strzelania z wykorzystaniem trenażerów
laserowych Czantoria i Cyklop. Zajęcia

I odszedł do wieczności,
By stanąć przed obliczem Pana;
Zakończył ziemską wędrówkę,
Dołączył do grona wybranych.

odbyły się pod czujnym okiem instruktorów z batalionu składowania plutonowego Przemysława Majchera, starszego
kaprala Daniela Konarskiego i kaprala
Sebastian Sedkowskiego. Strzelania z
wykorzystaniem symulatorów pokazały,

Śp. ks. Edward Bochenek urodził się
16 kwietnia 1928r. Ołpinach (diecezja tarnowska). Święcenia kapłańskie
przyjął z rąk Prymasa Polski, abpa Stefana Wyszyńskiego 29 czerwca 1952r.
w Nysie. Posługę duszpasterską pełnił
w 3 parafiach: najpierw jako wikariusz
parafii Sławięcice (1952-1955), potem
jako administrator w Niwnicy (19551959), a następnie przez 44 lata był
proboszczem w parafii Równe (19592003). W latach 1971-1988 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Głubczyce.
W 1977r. Biskup Opolski odznaczył go
tytułem radcy duchownego. W 2003r.
przeszedł na emeryturę, mieszkając
nadal w Równem. Zmarł 07 sierpnia
2013r.
Ks. Krzysztof Cieślak

że żołnierze maja godnych następców
w postaci członków „Strzelca” z Głubczyc,
gdyż spisywali się oni bardzo dobrze.
Ostatnią przygotowaną atrakcją były
ćwiczenia z wykorzystanie pistoletów
paintball. Zajęcia te przygotował i poprowadził pasjonat paintballa starszy szeregowy Przemysła Buć.
Na zakończenie wizyty w opolskiej
jednostce młodzi strzelcy zwiedzili Salę
Tradycji gdzie zapoznali się historią naszej jednostki oraz dokonali wpisu do
Księgi Honorowej. Pan Grzegorz Tobiasiński Szef Związku Strzeleckiego „Strzelec”
z Głubczyc podziękował żołnierzom za
miłe przyjęcie i profesjonalne przygotowanie zajęć.
Tekst i zdjęcia : kpt. Leszek RADZIK

INFORMACJA
Burmistrz Głubczyc, zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 r. zm. Dz. U. Nr 55, poz. 450 z
2009 r.) oraz zarządzeniem nr 1045/13 Burmistrza Głubczyc z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie sprzedaży budynku byłego
dworca kolejowego położonego w Głubczycach przy ul. Dworcowej nr 5 wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego
gruntu Skarbu Państwa ogłasza:
I rokowania nieograniczone w sprawie zbycia niżej wymienionej nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości według KW OP1G/00035117/4 ewidencji gruntów – działka nr 738/25 stanowi inne tereny zabudowane. Powierzchnia nieruchomości: działka nr 738/25 o pow. 0,3482 ha
Położenie nieruchomości: Głubczyce ul. Dworcowa nr 5
Opis nieruchomości: budynek byłego dworca kolejowego PKP o pow. użytkowej 1.244,29 m2 oraz budynkiem magazynowo
-gospodarczym o pow. użytkowej 58.30 m2. Budynek byłego dworca wybudowany około 1870 r. jako wolnostojący, piętrowy z
poddaszem nieużytkowym, całkowicie podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno – kanalizacyjną. Budynek zdewastowany z licznymi uszkodzeniami dachu. Zawilgocone przyziemie, ściany zewnętrzne i stropy.
Cena nieruchomości 118 462,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 247 z późn. zm.).
Wysokość zaliczki: 12 000,00 zł
Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego działki nr 738/25, stanowiącej
własność Skarbu Państwa następuje w drodze rokowań
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_glubc

Kapłan to był niezwykły,
Prawdziwy ksiądz z powołania, można by rzec;
Pełen pokory, prostoty i dobra,
Z życzliwością do ludzi odnosił się.
Jak święty Franciszek z Asyżu
Kochał przyrodę i otaczający świat;
A każdy człowiek był dla niego
Niczym rodzony brat.
Podobno miał zostać reżyserem,
Lecz kapłaństwo było mu pisane;
Miłość do teatru pozostała
I w misterium liturgii głębię znalazła.
Jako ksiądz młody
Lubił kręcić filmy;
Chciał dokumentować rzeczywistość,
By zatrzymać ulotność chwili…
Zatroskany o parafian i cztery świątynie;
Równe, Mokre, Dobieszów, Pielgrzymów;
Jakże skromny, bez samochodu,
Przemierzył pieszo niejedną milę.
Świetny znawca dziejów biblijnych;
Jego katechezy przeszły już do historii;
Wyedukował w duchu religijnym
Kilka bogobojnych pokoleń.
Organizował wycieczki i rajdy młodym ludziom,
Zaprawiał w sporcie i rekreacji;
Przypominał w tym Jana Pawła II,
Wyprawy w plener i górskie wspinaczki.
Mówił krótko i zawsze na temat;
Dowcipkował, a żart miał z puentą.
Opowiadał barwnie i ciekawie przecież,
A jego słowo miało wartość wielką.
Przed Mszą Świętą skupiony i wyciszony;
Głęboko przeżywał sakramenty.
W jedności z Bogiem i ludźmi w zgodzie
Odczuwał życie ów kapłan święty.
Celebrował wszystkie kościelne święta,
O szczegóły dbał, detale.
Sprawował pieczę nad każdy przedsięwzięciem,
Aby służyło Bożej Chwale.
Pobożny, z różańcem w ręku
Czcił Matkę Najświętszą w sposób szczególny;
Z brewiarzem w dłoni przemierzał łąki,
Kontemplował naturę i jej piękno.
Miłował kwiaty, krzewy, drzewa,
Pielęgnował je jak ogrodnik;
Obserwował, czy roślinka rośnie;
Radość wielką i wrażliwość miał w sobie.
Lubił przebywać w towarzystwie;
Wszak umiał słuchać ludzi.
Cenił sobie brać kapłańską,
Której ofiarował serdeczną przyjaźń.
Zapracowany co niemiara,
Nie odmawiał pomocy innym;
Częstokroć usługiwał w konfesjonałach
Wielu dekanalnych kościołów.
Osiemdziesiąt pięć lat przeżył,
W tym sześćdziesiąt w duchownym stanie.
Pozostawił dobre imię,
Zasłużył na szacunek i uznanie.
Pogrążeni w bólu i żałobie,
Ze słowami modlitwy na ustach,
Prośmy Ojca Niebieskiego
O radość wieczną dla † ks. Edwarda
i światłość wiekuistą.
Maria Farasiewicz
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Gmina Głubczyce
Pan Jan Mruk nie żyje ! Wiadomość o jego śmierci lotem błyskawicy rozeszła się w dniu jego zgonu, tj. 13 czerwca br. Odszedł do wieczności w
wieku 81 lat. A wydawało się, iż jest wieczny, wręcz niezniszczalny, że był,
jest i zawsze będzie…

Ku pamięci Jana Mruka
Śp. Jan Mruk. Założyciel, budowniczy
i pierwszy wieloletni dyrektor Zespołu
Szkół Mechanicznych w Głubczycach
(1969–1985) popularnie zwanego „Mechanikiem”. Nie znam szczegółów jego
biografii, ale przywołam tu kilka istotnych faktów.
Otóż urodził się 17 lutego 1932 r. w
Moszczanicy w nowosądeckiem. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. Otrzymawszy tzw.
nakaz pracy w czasach realizmu socjalistycznego, w roku 1954 pojawił się w
Głubczycach, gdzie podjął pracę nauczyciela j. polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza, co trwało
do 1969 r. Tam też poznał swą przyszłą
żonę Alicję – nauczycielkę historii, którą
poślubił 17 października 1957 r. i dochował dwóch synów: Andrzeja – lekarza i
Marka – przedsiębiorcy.
Dyrektor Jan Mruk. Można go nazwać
„ojcem” kształcenia zawodowego na Ziemi Głubczyckiej. Wszak to jego staraniem
w latach 1967 – 1969 powstał olbrzymi
kompleks szkół zawodowych z internatem i warsztatami pod nazwą Technikum
Mechaniczne im. Marcelego Nowotki, a w
1975 r. przemieniony na Zespół Szkół Mechanicznych. Nadał też adres szkole, tworząc na cito Aleję Śląską porosłą wtedy
jeszcze chaszczami i krzakami. O genezie
„Mechanika” on sam wiele mógłby powiedzieć, więc odsyłam do „Wspomnień”
dyrektora Mruka zawartych w Księgach
Pamiątkowych jubileuszowych Zjazdów
Absolwentów, jak też do nagrania p. Mariana Pospiszela w archiwum w TV Głubczyce. Mają one, zwłaszcza teraz, wartość
szczególną.
1 września 1969 r. ówczesny Kurator
Oświaty i Wychowania dr Stanisław Micek,
przecinając wstęgę podczas uroczystego
otwarcia szkoły, rzekł: „Z tego miejsca rozpoczną się pozytywne przeobrażenia w
tym mieście i okolicy. Brzmiało to niczym
proroctwo, które się wypełniło. I tu przytoczę słowa Jana Mruka:
„Izby lekcyjne, pracownie zapełniły
się w krótkim czasie dziećmi chłopskimi
i robotniczymi. Mieliśmy świadomość,
że służymy tym, którzy żywią i bronią
(…) Zmienił się pejzaż kulturalny okolicy.
Miastu przybyło ludzi wykształconych,
ściągali tu nowi nauczyciele, którym nie
brakowało zapału do pracy”.
Wchodzili w związki małżeńskie, a
on, świadek rodzących się uczuć, nazywał siebie „swatką”, o czym z radością
opowiadał. Stworzył doskonały zespół
nauczycielski. Pamiętał nazwiska wszystkich, których zatrudniał. Począwszy od
grona pedagogicznego, po pracowników administracji i obsługi. Także swoich
uczniów. Niesamowita pamięć!
Śp. Jan Mruk. Wybitny pedagog i polonista. Można by rzec, że był chodzącą
encyklopedią. Świetny wychowawca,
całkowicie oddany szkolnictwu i pracy
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z młodzieżą; wielki humanista w „ szponach ekonomii” – jak zwykł mawiać; człowiek wszechstronny, mądry i przedsiębiorczy; światły umysł; autorytet moralny;
erudyta, wspaniały gawędziarz i mówca.
Powiadają jego uczniowie, że każda z nim
lekcja, to niezwykłe spotkanie ze skarbnicą wiedzy i ciekawą osobowością profesora. Swoiste święto. Tu zacytuję mojego
brata Mirka, wychowanka pana Mruka:
„Godzinami interesująco opowiadał.
Chłonąłem każde jego słowo, by nie uleciało w niepamięć. Miał swój niepowtarzalny styl. Był charyzmatyczny. Wzbudzał
respekt. Pozostał sobą nawet w tych trudnych czasach, w których przyszło mu dyrektorować. Uważam się za szczęściarza,
mając takiego nauczyciela i wychowawcę”.
Dyrektor Mruk zaś niejednokrotnie go
wspominał, przywołując sylwetki swych
wychowanków, którzy zajmują dziś ważne i odpowiedzialne stanowiska na różnych płaszczyznach. Był z nich dumny. W
tym miejscu przywołam fragment jego
wspomnień:
„Przygotowaliśmy wspólnym wysiłkiem tysiące młodych ludzi do obcowania z książką, kulturą oraz techniką, bez
której dziś trudno żyć. Nauczyliśmy patriotyzmu, kultury słowa, kultywowania
dobrych tradycji, pracowitości, uczciwości. Daliśmy młodym ludziom zawód
do rąk. Wśród naszych absolwentów są
świetni humaniści, prawnicy, nauczyciele, dziennikarze, oficerowie WP, policjanci, sportowcy, artyści, ekonomiści,
pracownicy administracji, duchowni (…)
To świadczy o wszechstronności edukacji
jaką przeszli (…)”
Śp. Jan Mruk. Niezwykła postać w galerii pasjonatów; historyk z zamiłowania,
znawca dziejów Głubczyc, o których snuł
opowieści z detaliczną i topograficzną
dokładnością. Biegle władał też językiem
niemieckim, co uczyniło zeń lokalnego
tłumacza. Lecz to nie wszystko ! W latach
90- tych już jako emeryt uczył postulantów j. niemieckiego w klasztorze O. O.
Franciszkanów . Na jego drodze życiowej
pojawił się także „Rolniczak”, w którym
pracował jako dochodzący, emerytowany już polonista.
Pan Mruk. Człowiek, zacny, szlachetny,
pełen pogody ducha i życzliwości. Dow-

cipny, z poczuciem humoru. W dialogu z
nim, który najczęściej był monologiem z
jego strony, często uciekał się do anegdot. Jakże trafnych zresztą.
Śp. Jan Mruk. Człowiek honoru i wielkiej kultury osobistej. Powszechnie znany, lubiany i szanowany. Z natury skromny i niezabiegający o rozgłos. Miłośnik
przyrody. Wielki patriota i społecznik. Za
swą służbę na rzecz oświaty i jej rozwoju, a także za zasługi dla naszego regionu
uhonorowany znaczącymi nagrodami i
odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, licznymi medalami.
W roku 2012 otrzymał od Rady Miejskiej
Honorowy Herb Głubczyc.
Dyrektor Mruk. Przed miesiącem przyszedł do „Mechanika”. Zapewne nie sądził,
iż po raz ostatni. A może miało to być pożegnanie z placówką, której oddał serce i
duszę? Odwiedził jak zwykle panią Martinę
Chmiel w sekretariacie, do której miał sentyment, wszak zatrudnił ją przed laty jako
bardzo młodą dziewczynę i traktował niemal jak ojciec. Spotkałam go wtedy w gabinecie dyrektora Jana Łaty przy herbacie.
Witając się, uścisnął mą dłoń i stwierdził,
że jest nazbyt wiotka i niespracowana. „Oj,
pierogów, to ty nie lepisz dziewczyno; zażartował” Miał rację, więc tylko to potwierdziłam. Krótko rozmawialiśmy, śpieszyłam
się na lekcje. Wyraził się ciepło o mojej
działalności artystycznej i tekstach, które
pisuję do lokalnej prasy. Było to budujące.
W dowód wdzięczności ofiarowałam mu
swą opowieść pt. „Ks. bp. Adamiuk, Kresy
i moja rodzina”. Mam nadzieję, że zdążył
przeczytać. Zaproponowałam, że napiszę
jego biografię, co przyjął z radością. Umówiliśmy się pod koniec lipca. Za późno jednak. Bardzo żałuję… Tyle rzeczy mógł mi
powiedzieć… Żeby tak móc cofnąć czas…
A teraz piszę nekrolog…
Śp. Jan Mruk. Ikona człowieka nieprzeciętnego i nietuzinkowego. Wielkiego indywidualisty. Jakże barwna postać.
Niedościgniony wzorzec. Z sentymentem
i nostalgią się doń odnoszę. Wprawdzie
za jego czasów nie pracowałam jeszcze
w „Mechaniku”, to jednak po latach, już
jako polonistka, miałam okazję bliżej go
poznać i zaprzyjaźnić się, zwłaszcza przy
okazji kolejnych jubileuszy ZSM, na których przecież był gościem honorowym.
Dyrektor Mruk. Mieszkał w domku jednorodzinnym przy ul. Chrobrego vis-à-vis

policji, obok ZUS-u. Tego ZUS-u, którego
historię, jak i innych instytucji naszego
miasta znał najdokładniej. Żywo interesował się funkcjonowaniem zakładu,
który miał za płotem. To tylko jednostkowy przykład. Można by inne przytoczyć.
W jednej ręce czarna aktówka, w drugiej
duża torba z zakupami. Od czasu do czasu przystanął, rozejrzał się wokoło, jakby analizował otaczającą rzeczywistość.
Albo stał na rogu i z kimś rozmawiał. Bardzo długo zresztą. Zapamiętałam ten obraz widziany przez okno…
Śp. Jan Mruk. Ostatnimi czasy podupadł
na zdrowiu, więc zatroskany syn Andrzej, z
zawodu lekarz, zabrał ojca do Rzeszowa,
by poddać stosownym badaniom. Niestety, bezlitosna śmierć tam go znalazła i nie
pozwoliła na powrót do Głubczyc. Pozostał więc na Rzeszowszczyźnie, pochowany w sobotę 15 czerwca 2013 r..
Przykro mi, że nie mogłam uczestniczyć w jego pogrzebie. Wziął w nim
udział dyrektor J. Łata wraz z grupą młodzieży i pocztem sztandarowym ZSM. On
też wygłosił mowę pogrzebową. Ponadto do Rzeszowa udali się burmistrz – Jan
Krówka, pierwszy zastępca śp. Dyrektora
Mruka – Jan Wac, Basia Piechaczek i pan
Edward Wołoszyn, by towarzyszyć zmarłemu w jego ostatniej drodze.
Śp. Jan Mruk wpisany na zawsze w
księgę historii Ziemi Głubczyckiej. Historii, której kolejne karty zapełnił. „Exegi
monumentum” – powiem za Horacym
– wszak pan Mruk pozostawił pomnik
trwalszy niż ze spiżu.
A na mszy św. żałobnej w intencji
zmarłego dyrektora Jana Mruka w słoneczny poranek 18 czerwca w kościele
parafialnym w Głubczycach grono tych,
którzy chcą ofiarować mu swoją modlitwę i komunię św. i podziękować za to,
że spotkali go na swej drodze. Wśród
nich małżonka i syn Marek. W centralnym
punkcie świątyni fotografia Jana Mruka
z żałobnym kirem i symboliczny bukiet
kwiatów jako wyraz wdzięczności. Żegnający i żegnamy. Bo oto odszedł człowiek wielki, by po spełnieniu ziemskiej
misji, stanąć przed obliczem Pana.
Trwając w nieutulonym żalu, rodzinie,
krewnym, znajomym Dyrektora Mruka
składam szczere kondolencje, choć żadne słowa nie zdołają wyrazić ogromu
bólu po jego nagłym odejściu.
Maria Farasiewicz

Młodzi pancerni
W dniu 10 lipca Strzelcy z Jednostki
Strzeleckiej 3009 Głubczyce im.
płk Stanisława Glińskiego
uczestniczyli w zajęciach
zorganizowanych
i
przeprowadzonych
przez 4 Regionalną
Baze Logistyczną
we
Wrocławiu.
Głubczyccy strzelcy pod okiem
instruktorów
z
jednostki wojskowej Miejsca Stałego
Składowania w Polskiej Nowej Wsi mogli
zapozanąć sie z celami i zadaniami Bazy Logistycznej oraz

Miejsca Stałego Składowania (jedyna tego
typu jednostka wojskowa nie tylko w
Polsce ale i w Europie).
Ponadto głubczyckich
strzlców
zapoznano
ze sprzętem ciężkim
Wojsk
Lądowych,
min. czołgiem, bojowym wozem piechoty, działem samobieżnym a także
z
samobieżnym
sprzetem technicznym. Tego typu zajęcia,weszły na stałe w
kalendarium zajęć głubczyckich strzelców.
Grzegorz Tobiasiński

Informacje

Projekt
„Gotowi do pracy”

Powiat Głubczycki uzyskał dofinansowanie dla projektu pn.
„Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi na odcinku Ściborzyce Wielkie – Hněvošice”
Partner wiodący projektu: Powiat Głubczycki
Partnerzy Projektu:
Kraj Morawsko – Śląski
Zarząd Dróg Kraju Morawsko - Śląskiego
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 1.340.141,06 EUR
dofinansowanie – 85 % kosztów kwalifikowanych
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
PRZEKRACZAMY GRANICE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach zrealizowało projekt
pt. „Gotowi do pracy” skierowany do
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych na terenie powiatu Głubczyckiego w celu aktywizacji i zwiększenia ich
możliwości na rynku pracy. Tegoroczna
edycja projektu obejmowała spotkania
z doradcą zawodowym, psychologiem
i prawnikiem. Uczestnicy projektu mieli
możliwość wzięcia udziału w kursach, na
które zdecydowali się po wcześniejszych
konsultacjach. Szkolenia podjęły 4 osoby
na kursach: kosmetycznym, prawa jazdy,
wózka widłowego, koparko-ładowarki. Uczestnicy kursów zwiększają swoją
szansę na normalne zatrudnienie, poprzez podniesienie swoich kompetencji.
Dzięki temu mogą próbować się odnaleźć na rynku pracy.
Z kolei 13-osobowa grupa osób niepełnosprawnych, wyłoniona w naborze
otwartym wzięła udział 10-dniowym pobycie rehabilitacyjnym w Ośrodku „Panorama Morska” w Jarosławcu . W każdym
dniu pobytu, uczestnicy według wskazań
lekarskich chodzili na różne zabiegi relaksacyjno-rehabilitacyjne. Były zajęcia
integracyjne, ogniska, zajęcia plastyczne,
zabawy taneczne na wolnym powietrzu,

ośrodek posiadał kompleks basenów,
które były świetnym dopełnieniem oferty
rekreacyjno rehabilitacyjnej. Dla pensjonariuszy przygotowane były też koncerty
i występy kabaretowe zakończone pokazem sztucznych ogni. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję odpocząć i zregenerować
swoje siły. Dla niektórych było to zupełnie nowe doświadczenie.
– To był wspaniały czas, niektórzy uczestnicy pierwszy raz byli nad morzem, na dodatek w ośrodku o tak wysokim standardzie.
To czas w którym nawiązały się nowe znajomości – mówi kierownik PCPR Iwona Kulińska i dodaje – Grupa bardzo się ze sobą
zżyła. Taka socjalizacja, to wartość dodana
do projektu, która cieszy nas wszystkich i
daje motywacją do tego by podejmować
kolejne działania w tym kierunku. A po
powrocie dalsze zajęcia z doradcą zawodowym, czyli jak pisać CV, jak ubrać się
na rozmowę kwalifikacyjną, jak się do niej
przygotować. Ponadto rozmowy z psychologiem i prawnikiem, by uświadomić prawa i obowiązki pracobiorcy.
Uczestnikom projektu życzymy, żeby
nabyte umiejętności i wiedza mogły zaowocować zdobyciem zatrudnienia i
otwarciem się na dalsze podejmowanie
wyzwań.

Powiat Głubczycki uzyskał dofinansowanie dla projektu pn.
„Unowocześnienie warunków kształcenia poprzez doposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Warsztatach Szkolnych
Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach”
Wnioskodawca projektu – Powiat Głubczycki
Partner Projektu – Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
Instytucja Zarządzająca – Województwo Opolskie
Całkowita wartość Projektu – 808 475.82 PLN
Dofinansowanie - 85% kosztów kwalifikowanych: 687 204.44 PLN
Pozostałe koszty pokryte zostaną ze środków budżetu Powiatu Głubczyckiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20072013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Palcem po mapie

n

Festyn Rodzinny
Zakończył się czas pikników i festynów
rodzinnych w filialnych domach pomocy
społecznej DPS Klisino na terenie Powiatu Głubczyckiego. Jednym z ostatnich
tegorocznych festynów miał miejsce 22
czerwca w głubczyckim Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Dworcowej. Kierownictwo tej placówki, na czele z p. Lucyną
Majewską, wespół z pracownikami zorganizowało imprezę w podwórkowo-ogrodowej części obiektu dla 29-osobowej
grupy mieszkańców, do których przybyli
bliscy, krewni i znajomi. To wielkie wydarzenie dla nich, wyczekiwane z radością.
Wśród zaproszonych gości byli: Wicestarosta Piotr Soczyński, dyrektor DPS
Klisino – Małgorzata Krywko - Trznadel,
kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Iwona Kulińska, inni goście

oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Maria Farasiewicz, która z zespołem wokalno – instrumentalnym MARIEL zadbała o oprawę muzyczną festynu. W miłym,
iście zabawowo – biesiadnym nastroju
upływał czas uczestnikom imprezy, w
której nie mogło zabraknąć 101-letniego
podopiecznego DPS-u.
Z wiadomości TV Głubczyce

Cykl zajęć wakacyjnych pt.: „Palcem po
mapie” był propozycją Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach dla wszystkich
młodych ludzi, którzy z jakiegoś powodu
nie mieli możliwości wyjechać z miasta.
Jak również dla dzieci zainteresowanych
travelingiem. Były to zajęcia, w których
dzieci poznawały różne zakątki świata, ich
kulturę, historię, kuchnię. Spotkania zaczęły się od niedalekich „podróży”, do miejsc
takich jak: Głuchołołazy, Nysa, Wrocław,
Kraków, następnie Czechy, Włochy, USA.
– Dzieci są chętne w poznawaniu nowych miejsc, jeżeli jest kraj który ich intere-

suje współtworzą razem z nami te zajęcia.
Zadają pytania, chcą wiedzieć więcej i więcej – mówi prowadząca zajęcia pani Magdalena. – Wykorzystujemy interaktywne
mapy, wszystko wyświetlane jest na 52’’
monitorze, staraliśmy się by nasza propozycja była coraz bardziej atrakcyjna – dodaje instruktorka MOK-u
W przyszłym roku też chcemy rozbudzać w młodych ludziach pasję podróżowania, bo podróże kształcą i pozwalają
spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy.
n
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SPORT
25 czerwca już po raz drugi na kietrzańskim Orliku odbył się MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW „PUCHAR LWA”. Kolejna
piłkarska impreza na stałe zapisała się w kietrzańskim kalendarzu sportowym.

Puchar Lwa

Piłkarze z rocznika 1998 z Zakladni
Školy z Bilovca (Czechy), Gimnazjum z
Branic, Gimnazjum z Baborowa i gospodarze z kietrzańskiego ZS Gimnazjum
rywalizowali systemem „każdy z każdym”. Czysta sportowa walka, mnóstwo
pięknych akcji i bramek to nagroda dla
wszystkich kibiców, którzy licznie zjawili
się na kietrzańskim Orliku. Oprócz sportowych emocji turniejowi towarzyszyła
dyskotekowa muzyka oraz przyjazna wa-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gimnazjum Branice
Zakladni Škola Bilovec
ZS Gimnazjum Kietrz
Gimnazjum Branice
Gimnazjum Branice
Gimnazjum Baborów

MIEJSCE
I
II
III
IV

kacyjna atmosfera. Uczestnicy otrzymali
puchary i dyplomy, nagrody dla najlepszych zawodników oraz poczęstunek w
postaci grochówki i kiełbaski z grilla.
Serdeczne podziękowania dla Animatora Sportu na boisku Orlik – p. Zbigniewa Wanickiego, grona pedagogicznego
oraz uczniów Zespołu Szkół w Kietrzu za
wzorową organizację turnieju.
Komplet wyników w tabeli 1. Tabela 2
przedstawia wyniki końcowe turnieju
Artur Rojek

ZS Gimnazjum Kietrz
Gimnazjum Baborów
Zakladni Škola Bilovec
Gimnazjum Baborów
Zakladni Škola Bilovec
ZS Gimnazjum Kietrz

DRUŻYNA
Zakladni Škola Bilovec
Zespół Szkół - Gimnazjum Kietrz
Gimnazjum Branice
Gimnazjum Baborów

PUNKTY
7
5
3
0

1–2
4–0
0–0
3–1
0 – 11
0–0
BRAMKI
15 – 0
2–1
4 – 14
1–7

FOTBAL BEZ HRANIC –ŽIJEME SPORTEM

Piłka nożna bez granic
- żyjemy sportem
W sierpniu 2013 odbyły się piłkarskie
zawody pod nazwą „FOTBAL BEZ HRANIC
– ŽIJEME SPORTEM”. Jest to wspólny czesko
-polski projekt współfinansowany z Funduszu mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach
Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej
Czeskiej Republiki – Rzeczpospolitej Polski 2007-2013.
Będą to rozgrywki piłkarskich
młodzików : 20 zawodników TJ
Spartak Budiszów nad Budiszowką
i 20 zawodników z klubu GLKS Kietrz. W
projekcie będą uczestniczyć również trenerzy ochotnicy po 3 z każdego kraju.
Głównym celem tego projektu jest nawiązanie do poprzedniej wspólnej akcji
miasta i Powiatu, kontynuacja i rozwój
transgranicznej współpracy także na
polu sportowym między piłkarskimi klubami obu państw w różnych kategoriach
wiekowych zawodników.
Piłkarskie rozgrywki drużyn młodzików planuje się zrealizować w dniach
od 4 sierpnia do 9 sierpnia 2013 roku w
Smilovicach, miejscowości położonej u
podnóża Beskidów. Mieszkanie i wyżywienie będzie zapewnione na terenie
miejskiego obiektu szkoleniowego KARMEL, a treningi i rozgrywki będą się do-
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bywały na terenie centrum sportu w Smilovicach. Młodzi piłkarze będą korzystali
z profesjonalnego zaplecza sportowego
zarówno w trakcie rozgrywek jak i aktywnego spędzania wolnego czasu mając do
dyspozycji:2 trawiaste boiska, wielofunkcyjne boisko, korty tenisowe, hala sportową i kręgielnię.
Na potrzeby tego projektu zostanie
zakupionych 40 piłek, 4 zestawy strojów
piłkarskich, komplety treningowe, koszulki i bidony dla wszystkich uczestników zawodów.
Całkowity koszt projektu to 270 000,kc, do tym z dotacji 85%
Radim Němeček - koordynator projektu

