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Włodarze szpitala wskazują na kilka 
przyczyn które spowodowały polepsze-
nie jego kondycji. Po pierwsze podnie-
sienie wysokości kontraktu przez NFZ. 
Po drugie przeprowadzenie opłaconego 
przez starostwo audytu i zastosowanie 
się do płynących z niego wniosków. To 
spowodowało restrukturyzację zatrud-
nienia i kolejne oszczędności. Wreszcie 
po trzecie, mniejsze koszty funkcjono-
wania placówki osiągnięto z tytułu ra-
cjonalnego gospodarowania szpitalnym 
mieniem. – To wszystko spowodowało, 
że mamy określone sukcesy ekonomiczne, 
dające perspektywę rozwoju tego szpitala 
na lata następne – mówi dyrektor ds. me-

dycznych Dariusz Szymański i dodaje:
– Te informacje cieszą szczególnie te-

raz, ponieważ jesienią bieżącego roku na-
stąpi kontraktowanie usług z NFZ. My się 
do tego przygotowujemy i jeżeli będziemy 
mieli właściwy sprzęt, odpowiednią kadrę i 
spełnimy kryteria wymagane przez NFZ to 
możemy się ubiegać o nowe poradnie. 

Dyrektor Jakubowski zwrócił uwagę 
na wnioski płynące z debaty na temat 
dalszego funkcjonowania SP ZOZ-u, któ-
ra odbyła się w grudniu w siedzibie sta-
rostwa. – Powiat się wyludnia, a populacja 
starzeje i to jest dla nas sygnał, że powin-
niśmy iść w tym kierunku, żeby zapewnić 
usługi dla tej grupy ludności – mówi dyrek-
tor, dodając, że wysiłek szpitali obecnie 
jest nakierowany na utrzymanie bieżącej 
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działalności, kosztem działań stawiają-
cych na rozwój placówek. 

Czy panaceum na tą sytuację ma być 
konsolidacja usług przez sąsiadujące ze 
sobą placówki? 

– Kiedyś może przyjść taki czas, że ma-
łych szpitali nie będzie stać na utrzymanie 
całodobowych dyżurów bloku operacyj-
nego, który w godzinach popołudniowych 
jest mało wykorzystany i wtedy można 
myśleć o podziale usług. Niewykluczone, 
że w przyszłości jeden szpital na danym 
obszarze będzie utrzymywał permanent-

ny dyżur bloku operacyjnego, a pozostałe 
będą wykonywały tylko planowe operacje 
– wyjaśnia dyrektor Szymański

Zeszłoroczny dodatni bilans szpitala 
z pewnością cieszy. Należy jednak pa-
miętać, że jednostka ma jeszcze 5 mln 
zł długu, który musi spłacić. Historia 
zadłużenia szpitala sięga lat wcześniej-
szych. Przypomnijmy, że w 2007 r. będąc  
w konsorcjum ze szpitalem w Kędzierzy-
nie-Koźlu zadłużenie placówki wynosiło 
aż 12 mln złotych. 

n

Szpital w Głubczycach zakończył 2012 r. zyskiem w wysokości 600 tys. zł 
Dyrektor SP ZOZ Adam Jakubowski, oprócz wymienionej kwoty wskazuje 
na opinię biegłego w której czytamy, że „nie zidentyfikowano istotnego 
ryzyka istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagroże-
nie dla możliwości kontynuacji działalności przez jednostkę w dającej się 
przewidzieć przyszłości. W tym w okresie co najmniej dwunastu miesięcy 
po dniu bilansowym.”

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań spędzonych w gronie 

rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.
Życzą

Starosta Głubczycki Józef Kozina
Wicestarosta Piotr Soczyński

Wójt Gminy Branice Maria Krompiec
Burmistrz Głubczyc Jan Krówka

Burmistrz Kietrza Józef Matela
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Nieformalna grupa fotografów–amatorów 
APARAZZI

serdecznie zaprasza 
w niedzielę 14.04.2013r. o godz. 16:00

do sali wystawowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Głubczycach 

na uroczyste otwarcie wystawy

 

„Powiat Głubczycki 
– ziemia którą chcę ci pokazać”

Podczas otwarcia wystawy zostaną wręczone 
nagrody w konkursie na najpiękniejsze zdjęcie 

Powiatu Głubczyckiego

Wystawa odbędzie się w ramach projektu 
„OBIEKTYW-ne spojrzenie – woda, ląd, powietrze”

wspieranego przez:

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 
Materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, Komisja nie ponosi 

odpowiedzialności za sposób wykorzystywania zawartych w nim informacji. 

Złoty Kłos 2012

Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł, 
z czego 85% pokryją środki pozyskane  
z Unii Europejskiej, a dokładnie z Progra-
mu Operacyjnego Współpracy Transgra-
nicznej Republika Czeska – Rzeczpospo-
lita Polska 2007 – 2013.

 Nowe drogi

Projekt doczekał się realizacji po pięciu 
latach. 

– Kilka lat temu zgłosiliśmy dwa projekty 
budowy dróg do programu transgraniczne-
go. Wówczas został przyjęty i dofinansowa-
ny projekt modernizacji drogi Kietrz – Tre-

bom, natomiast droga Ściborzyce Wielkie 
– Hnevosice znalazła się na liście rezerwo-
wej. Z czasem wskutek różnych czynników 
projekt ten również został zakwalifikowany 
do dofinansowania – mówi wicestarosta 
powiatu głubczyckiego Piotr Soczyński. 
Droga ma zostać oddana do użytku jesz-
cze w bieżącym roku.

Awizowana w zeszłym roku budowa 
obwodnicy Głubczyc ruszy niebawem. 
Przedsięwzięcie opiewa na kwotę 30 mln 
zł z czego większość zostanie sfinansowa-
na z Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Opolskiego. Woje-
wódzki Zarząd Dróg w Opolu przeznaczył 
na ten cel 9 mln zł, a koszty związane  
z przygotowaniem dokumentacji po-
niosła Gmina Głubczyce. Obwodnica z 
pewnością spowoduje mniejszy poziom 
hałasu i emisji spalin w centrum miasta, 
przez które odbywa się dzisiaj cały ruch  
pojazdów. Zwiększy się również bezpie-
czeństwo pieszych i rowerzystów. Inwe-
stycja ma zostać zakończona w sierpniu 
2014 r.

n

 W scenerii Opolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Łosiowie w dniu 
14 lutego br. odbyło się podsumowanie 
konkursu „Złoty Kłos 2012”. Do konkur-
su przystąpiło 25 kandydatów w ka-
tegorii „kukurydza”. Ze względu na złe 
przezimowanie oraz liczne wymarznię-
cia zrezygnowano z realizacji konkursu  
w kategorii „pszenica konsumpcyjna”. 
Komisja Konkursowa zgodnie z regulami-
nem wyłoniła laureatów i wyróżnionych, 
w których gronie znalazły się tradycyjnie 

już osoby reprezentujące kietrzańskie rol-
nictwo. W kategorii „kukurydza” III miej-
sce zajęli: Kombinat Rolny Spółka z o.o.  
w Kietrzu z wynikiem 143,4 dt/ha oraz 
Pan Damian Zatoński z Kozłówki z wy-
nikiem 144,6 dt/ha. Cieszymy się z tych 
sukcesów, gratulujemy wspaniałych wy-
ników i życzymy równie dobrych plonów 
w tym roku. 

Aneta Kopeczek

Dwie ważne inwestycje drogowe będą realizowane w tym roku na terenie 
Powiatu Głubczyckiego. Jedną z nich będzie budowa drogi łączącej Ścibo-
rzyce Wielkie z czeskimi Hnevosicami.

Plan obwodnicy Głubczyc, Źródło: www.sitk.opole.pl

Foto: www.oodr.pl

Foto: www.oodr.pl
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Redakcja – Po uchwaleniu budżetu na bieżący rok usły-
szeliśmy, że będzie on najtrudniejszym jaki przyjdzie panu 
realizować.  Co składa się na te trudności ?
Józef Matela.: Przede wszystkim jest to budżet obwaro-
wany wskaźnikami ministerialnymi i bardzo trudno  było 
go zrównoważyć. Mamy mało pieniędzy, a są pewne wy-
datki niejako dla gminy obligatoryjne. Mówię tu głównie 
o wydatkach związanych z utrzymaniem oświaty, gdzie 
musimy sfinansować tzw. czternastą pensję – czyli  wy-
równanie do odpowiedniego poziomu wypłat dla nauczy-
cieli. Kompletnie nie mamy na to wpływu i musimy to zre-
alizować. Takich rzeczy w budżecie jest sporo i to zmusza 
nas do, chociażby renegocjowania umów dotyczących 
utrzymania czystości w mieście, czy dostaw energii elek-
trycznej. 

R. – Czy w związku z powyższym gminę czekają jakieś po-
ważne inwestycje?
J.M. – W tym roku inwestycji będzie niewiele, właśnie ze 
względu na te ograniczenia o których mówiłem. Przede 
wszystkim musimy zapewnić bieżące wydatki i zrówno-
ważyć je z bieżącymi dochodami. W związku z czym na 
inne wydatki majątkowe czy inwestycje zostaje niewie-
le. Niemniej planujemy w tym roku wykonanie odcinka 
drogi transportu rolnego za ulicą Raciborską w Kietrzu 
i przeprowadzenie remontu domów kultury w Pilszczu 
i Nasiedlu, na co otrzymaliśmy dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będziemy również 
wykonywać inwestycję w postaci budowy oczyszczalni 
ścieków  w Lubotyniu,  głównie  za pieniądze przekaza-
ne przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz kontynu-
ować budowę kanalizacji w Kietrzu.

R. –  Co z inwestycjami w odnawialne źródła energii? Od 
jakiegoś czasu głośno o budowie elektrowni wiatrowych. 
Kiedy powstaną?
J.M. – Gmina nie jest bezpośrednio inwestorem, nato-
miast są przedsiębiorcy prywatni. Na razie powstały 
drogi dojazdowe do dwóch miejsc, gdzie zlokalizowane 
zostaną elektrownie. Z tego co wiem, inwestor dopiął już 
wszelkich formalności i w tym roku możemy spodziewać  
się budowy pierwszych wiatraków na terenie gminy. To-
czy się również duży proces inwestycyjny związany z 
projektowaniem, który zakłada wydzielenie dwudziestu 
dwóch obszarów pod budowę elektrowni wiatrowych.

Wywiad z Burmistrzem 
Kietrza Józefem Matelą

R. – Na temat elektrowni wiatrowych krążą 
różne, również nieprzychylne opinie?
J.M. – Powiem szczerze, że nie 
widzę zagrożeń związanych 
z funkcjonowaniem elek-
trowni wiatrowych.  Trzeba 
sobie zdać sprawę, czy 
chcemy żyć w środowi-
sku które zatruwają wy-
ziewy z kominów, czy w 
takim gdzie energia w 
coraz większym stopniu 
pochodzi ze źródeł, które 
tego środowiska nie zanie-
czyszczają. W Austrii czy w 
Niemczech możemy zaob-
serwować mnóstwo elektrow-
ni wiatrowych. Biorąc pod uwa-
gę, że w tamtych państwach działa 
wiele bardzo aktywnych organizacji 
proekologicznych, trudno sobie wyobrazić, że 
pod ich nosem powstałoby tyle urządzeń, które miałyby 
niekorzystny wpływ na środowisko. 

R. – Jaki jest finał inwestycji związanej z budową bioga-
zowni?
J.M. – Były już zawansowane rozmowy z inwestorem 
z Irlandii. Sprawa zaczęła się komplikować w momen-
cie kiedy gmina musiała wydać decyzję środowiskową.  
W tym celu została przeprowadzona rozprawa admi-
nistracyjna. W jej trakcie ujawniło się wiele głosów 
przeciwnych przyjętej lokalizacji inwestycji. Wydaliśmy 
zatem opinię zgodną z tymi sugestiami i próbowa-
liśmy nakłonić  inwestora do budowy biogazowni  w 
innym miejscu. Ten jednak słysząc o protestach uznał, 
że niezależnie od miejsca, ludzie i tak będą przeciwni  
i zrezygnował. Co ciekawe teraz coraz częściej docho-
dzą mnie głosy rolników i innych osób, które uważają, 
że nie zrobiliśmy wszystkiego żeby zatrzymać w Kie-
trzu tę inwestycję. Niestety żadna z tych osób, mimo że 
miała do tego pełne prawo, nie pojawiła się na rozpra-
wie administracyjnej i nie broniła budowy biogazowni. 
Może gdyby swoje racje przedstawili wtedy gdy ważyły 
się losy decyzji środowiskowej, inwestycja byłaby dzi-
siaj uruchomiona.

R. – Drogi gminne w Kietrzu są 
w dość dobrym stanie. Kiedy 
jedank dojdzie do gruntowne-
go remontu głównego traktu 
wiodącego przez miasto?
J.M. – Prawdą jest, że od trzech 

lat droga ta nie może doczekać 
się poważniejszego remontu. 

Niestety to droga wojewódzka nr 
416, która nie jest  zarządzana przez 

gminę. Co roku monitujemy do Wo-
jewódzkiego Zarządu Dróg o jej remont. 

W minionym roku na tej drodze WZD dokonał 
naprawy mostu na rzece Troi. My monitujemy nadal, 

licząc na to, że w tym roku uda się naprawić całą drogę bie-
gnącą przez Kietrz. Muszę jednak zaznaczyć, że nie jest to 
od nas zależne.

R. – Wielu mieszkańców Kietrza jest zadowolonych z funk-
cjonowania w mieście krytej pływalni,  jednak niektórzy 
uważają że to niepotrzebne obciążenie dla gminnego  bu-
dżetu. Co ma im pan do powiedzenia?
J.M. – Rzeczywiście kryta pływalnia obciąża troszeczkę 
budżet, ale nie w takim stopniu, jak to niektórzy uważają 
i bardzo ten temat demonizują. Powiem tak – obecnie 
na basen mamy około 8 tys. wejść miesięcznie. Z basenu 
korzystają dzieci i młodzież ze wszystkich szkół w gmi-
nie. Co ważne korzystają z pływalni za darmo, ponieważ 
koszty z tym związane wzięła na siebie gmina. Dla porów-
nania powiem, że utrzymanie wiejskiej szkoły do której 
uczęszcza 50 uczniów kosztuje więcej, niż to co gmina 
dopłaca do basenu. Poza tym jest wiele różnych rzeczy za 
które gmina płaci nie uzyskując w zamian żadnego do-
chodu. Weźmy chociażby oświetlenie uliczne, które kosz-
tuje około 300 tys. zł rocznie, czy funkcjonowanie Domów 
Kultury zamykające się w kwocie ponad miliona złotych. 
Basen nie jest na tym tle szczególnie kosztowny. Jest jesz-
cze inna niewymierna kwestia. Jak oszacować efekt zdro-
wotny w przypadku osób – szczególnie dzieci i młodzieży 
– regularnie korzystających z pływalni? 

R. – Spośród samorządowców kierujących gminami w po-
wiecie głubczyckim, ma pan najdłuższy staż pracy, co pro-
centuje niemałym doświadczeniem. Jakie, według pana, 
problemy stoją przed dzisiejszym samorządem?
J.M. – Praca w samorządzie nie jest łatwa, ponieważ na 
co dzień stykamy się i staramy się rozwiązywać ludzkie 
problemy. Są to sprawy dla lokalnej społeczności pierw-
szorzędne. Biorąc pod uwagę chociażby opiekę społecz-
ną  edukację czy kulturę, to człowiek korzysta z tego co 
oferuje gmina. Ja porównuję moją pracę do tego, że jeżeli 
w gminie jest około 11 tys. mieszkańców, to tyle jest pro-
blemów. Bo przecież każdy w życiu ma jakieś problemy. 
Czy to są sprawy podatkowe, zdrowotne, bezpieczeństwa 
etc.,  powołaniem samorządowca jest wyjść im naprzeciw. 
Szukać właściwych rozwiązań. Przypomnę, że w codzien-
nej pracy opieramy się na przepisach zawartych w około 
80 ustawach, które trzeba znać. Aktualnie przygotowuje-
my się do absorpcji środków unijnych, które będą dostęp-
ne w latach 2014–2020. Wymaga to od nas opracowania 
projektów dzięki którym będziemy mogli po te pieniądze 
sięgnąć. Powiem tylko, że w zbliżającym się okresie pro-
gramowania, samorządy, żeby pozyskać środki będą mu-
siały działać wspólnie, stąd nasz akces do Partnerstwa Ny-
skiego, do którego przystąpiliśmy razem z gminą Branice, 
Głubczyce i  Starostwem Powiatowym w Głubczycach.

R. – Dziękuję za rozmowę. 

Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Spo-
łecznej w Klisinie i jego filii, jest jedną z ważniejszych 
inwestycji planowanych w tym roku przez Starostwo 
Powiatowe w Głubczycach. O szczegółach informuje 
Dyrektor DPS Pani Małgorzata Krywko-Trznadel.
– Prace rozpoczną się na początku kwietnia. Będą polegały 
na instalowaniu solarów, pomp ciepła i ocieplaniu ścian 
budynków. Inwestycja w 85% zostanie dofinansowana 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego, 14% otrzymamy z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Są to kwoty liczone w milionach 
złotych i do tej pory nie udało się pozyskać dla DPS – u tak 
znacznego dofinansowania. Całość zadania polega na 
tym, że solary będą zamontowane na budynkach: w Bra-
nicach, w drugim budynku w Boboluszkach, Bliszczycach, 
Dzbańcach, Klisinie oraz w Głubczycach. 

Na dwóch budynkach w Rydyni i w Boboluszkach, za-
montowaliśmy je w 2011 r. W związku z tym że efekty 
oszczędnościowe mamy wyliczone, wiemy więc że jest to 
prawidłowy kierunek w którym powinniśmy iść. 
Pompy ciepła zostaną zainstalowane w Dzbańcach i w 
Bliszczycach. Tam także zostaną ocieplone budynki. 

Jednocześnie Pani Dyrektor wyjaśnia jak pożytkowa-
na będzie energia ze źródeł odnawialnych
– Instalacje solarne będą nam służyły do podgrzewania 
wody. Efekty funkcjonowania instalacji solarnych są zna-
czące, szczególnie w okresie wiosenno – letnim. Wiadomo 
mamy swoje piece, które w razie potrzeby jesteśmy w stanie 
uruchomić. Sprawa ma się podobnie jeżeli chodzi o pompy 
ciepła, dzięki którym będą ogrzewane całe obiekty. Teore-
tycznie powinno nam to wystarczyć i raczej nie będzie po-
trzeby korzystania z pieców olejowych w czasie zimy. Jed-
nak praktyka może nam pokazać coś innego i zobaczymy 
czy będzie się je jeszcze włączało. Piece oczywiście zostają, 
po jednym w każdym budynku -  tak dla zabezpieczenia. 
Termin realizacji inwestycji to około pól roku. Wszystkim 
zależy na czasie, bo termomodernizacja pozwoli zmniej-
szyć koszty utrzymania budynków. Ciekawą rzeczą bę-
dzie podsumowanie pod koniec sezonu grzewczego 
kosztów eksploatacji budynków w Dzbańcach i w Blisz-
czycach, bo tam będą wykonane wszystkie zadania – so-
lary, pompy ciepła i ocieplenie ścian. Mamy nadzieję, że 
oszczędności będą spore.

n

Termomodernizacja budynków 
Domu Pomocy Społecznej w Klisinie
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Z dniem 22 lutego br. Dyrektor Gene-
ralny Służby Więziennej gen. Jacek Wło-
darski powołał na stanowisko Dyrektora 
Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk 
Mirosława Ligęzę, dotychczasowego 
Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego  
w Nysie.

 Podczas uroczystego przekazania 
obowiązków, w którym wzięli udział 
funkcjonariusze i pracownicy głubczyc-
kiej jednostki, Dyrektor Okręgowy Służ-
by Więziennej w Opolu płk Lidia Olejnik 
podziękowała odchodzącemu na emery-
turę ppłk Jerzemu Junce za 30 lat rzetel-
nej, sumiennej i nierzadko trudnej pracy  
w Służbie Więziennej. Podkreślała jedno-
cześnie, że przyjęcie informacji o odejściu 
tak doświadczonego funkcjonariusza  
nie należy do przyjemnych chwil, ale 
szanuje decyzję ustępującego dyrekto-
ra, którego droga zawodowa to bardzo 

istotny wkład w funkcjonowanie Zakładu 
Karnego w Głubczycach i ważny okres 
kształtowania się historii tej jednostki pe-
nitencjarnej. 

Przekazując ppłk Mirosławowi Ligęzie 
rozkaz powołujący na stanowisko dyrek-
tora Zakładu Karnego w Głubczycach, 
płk Lidia Olejnik życzyła powodzenia i 
wytrwałości na nowej drodze służbowej 
oraz jak najlepszej i owocnej współpracy 
z obecną kadrą więzienną jednostki.

Słowa podziękowania w imieniu zało-
gi przekazał odchodzącemu dyrektorowi 
ppłk Jerzemu Junce, jego zastępca mjr 
Witold Derewecki, dziękując za dotych-
czasową cenną i bardzo merytoryczną 
współpracę. Jednocześnie gratulując 
awansu, zapewnił ppłk Mirosława Ligę-
zę o pełnej gotowości do współpracy  
i dialogu oraz dyspozycyjności całej ad-
ministracji więziennej Zakładu Karnego 

Zmiana na stanowisku 
Dyrektora Zakładu  
Karnego w Głubczycach

w Głubczycach. W podobnym duchu 
witał się z nowym dyrektorem przewod-
niczący Zarządu Terenowego NSZZFiPW 
przy Zakładzie Karnym w Głubczycach, 
mł. chor. Piotr Haładus.

Ppłk Mirosław Ligęza rozpoczynał 
służbę w Zakładzie Karnym w Nysie w 
1990 r. od pracy w dziale penitencjarnym.  
W toku służby pełnił również obowiązki 
na stanowisku kierownika działu ochro-

ny, z którego otrzymał awans na zastępcę 
dyrektora Zakładu Karnego w Nysie.

Witając się z nową załogą, ppłk Mi-
rosław Ligęza zapewnił kadrę jednostki  
o gotowości do współpracy, dialogu w 
różnych obszarach zawodowych i mie-
rzenia się z wyzwaniami, jakie przyniesie 
wspólna służba.

Katarzyna Idziorek,
Bartłomiej Kawulok

Organizacje pożytku publicznego i inne pozarządowe 
instytucje działające na terenie gminy Kietrz otrzymały 
coroczne dotacje pochodzące z budżetu gminy. Powo-
łana w tym celu komisja rozpatrywała podania poszcze-
gólnych organizacji, by na ich podstawie zaproponować 
kwoty dotacji.Pieniądze zostały rozdane w dwóch kate-

205 000 zł na kulturę fizyczną  
i zdrowie – rozdane!

Lp. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Wysokość 
dotacji

1. Kietrzańskie Stowarzyszenie 
Kulturalno-Sportowe „GRYF”

Organizacja zajęć sportowych, turniejów i imprez 
sportowych dla mieszkańców Gminy Kietrz. 14.000,00

2. Stowarzyszenie Aktywna 
Społeczność Dzierżysławia

Organizacja zajęć sportowych, turniejów i imprez 
sportowych dla mieszkańców Gminy Kietrz. 7.500,00

3. Stowarzyszenie Aktywna 
Społeczność Dzierżysławia

Organizacja zajęć z nauki pływania dla dzieci w wieku 
szkolnym. 12.400,00

4. Stowarzyszenie na Rzecz 
Edukacji i Kultury w Pilszczu

Organizacja zajęć z nauki pływania dla dzieci w wieku 
szkolnym. 5.600,00

5. Ludowy Zespół Sportowy 
FOOTBALL CLUB Pilszcz

Organizacja zajęć sportowych, turniejów i imprez 
sportowych dla mieszkańców Gminy Kietrz. 14.500,00 

6 Gminny Ludowy Klub 
Sportowy Kietrz

Organizacja zajęć sportowych, turniejów i imprez 
sportowych dla mieszkańców Gminy Kietrz. 65.000,00

7 Klub Sportowy POGOŃ 
Wojnowice

Organizacja zajęć sportowych, turniejów i imprez 
sportowych dla mieszkańców Gminy Kietrz. 18.000,00

8. Klub Sportowy POLONIA 
Ściborzyce Wielkie

Organizacja zajęć sportowych, turniejów i imprez 
sportowych dla mieszkańców Gminy Kietrz. 8.000,00

Lp. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Wysokośćdo-
tacji

1. Caritas Diecezji Opolskiej Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, 
samotnych i starych. 30.000,00

2. Caritas Diecezji Opolskiej
Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja 
lecznicza- Gabinet rehabilitacyjny w Kietrzu przy ul. 
Wojska Polskiego 21.

30.000,00

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

goriach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
oraz ochrona i promocja zdrowia. W pierwszej kategorii 
rozdysponowano kwotę 145.000 zł, a w drugiej kwotę 
60.000 zł. Zadania, którym zostało udzielone wsparcie i 
kwoty dotacji przedstawiają tabele poniżej.

n

Kierując się tematem wiodącym sesji tj. gospodarka 
komunalna, przewodniczący rady zaprosił do udziału 
w sesji przedstawicieli Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Hydrokan w Kietrzu, którzy przedstawili informacje na 
temat prowadzonej działalności. 

Pod obrady w sesji przygotowano 10 projektów uchwał, 
z których w głosowaniu jawnym Rada podjęła 9 i są to:
l	 uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013;
l	 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej;
l	 uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji wspól-

nego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego „rozwój miast poprzez wzmocnie-
nie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, 
dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego 
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego;

l	 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie 
do sprzedaży nieruchomości oznaczonych działkami 
nr 1/5 i nr 1/6, położonych w Kietrzu, stanowiących 
własność Gminy Kietrz;

l	 uchwała w sprawie statutu Miejsko- Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kietrzu;

l	 uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Gminy Kietrz;

l	 uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Kietrz;

l	 uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi;

l	 uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wzo-
ru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Bogusława Paul

Wieści z sesji
28 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Kietrzu odbyła się XXIX sesja Rady 
Miejskiej. Burmistrz i Przewodniczący Stałych 
Komisji złożyli sprawozdania z działalności w 
okresie międzysesyjnym.
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W trakcie wizyty młodzi ludzie w mundurach mogli 
wypróbować swoje umiejętności na strzelnicy, gdzie 
pod okiem instruktorów strzelali z pistoletów pneuma-
tycznych, a dla trzech najcelniej trafiających przygoto-
wano nagrody. Specjalnym punktem wizyty była po-
gadanka o zadaniach Straży Granicznej, wzbogacona 
prezentacją obrazującą działania, strukturę Oddziału i 
całej Straży Granicznej. Uzupełnieniem spotkania było 
obejrzenie eksponatów zgromadzonych w Sali Tradycji 
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Tego typu spotkania są elementem stałej współpracy 
Związku Strzeleckiego ze Strażą Graniczną, usankcjono-
wanej specjalnym porozumieniem zawartym na szcze-
blu kierownictwa „Strzelca” i Komendy Głównej Stra-
ży Granicznej. Celem współpracy jest ze strony Straży 
Granicznej przede wszystkim pomoc i wspieranie dzia-
łań Związku Strzeleckiego w zakresie rozwijania wśród 
dzieci i młodzieży postaw patriotycznych i społecznych, 
a także propagowania służby w Straży Granicznej m.in. 

W dniu 01.03.2013 z inicjatywy dowództwa  jednostki 
strzeleckiej 3009 Głubczyce im. płk Stanisława Glińskie-
go ZS STRZELEC OSW  uczestniczyli w zajęciach z kare-
su profilaktyki bezpiecznych zachowań pt. „Zardzewiała 
Śmierć”. Tym razem uczestników spotkania zapoznano z 
procedurami postępowania w wypadku natrafienia na 
niewypały i niewybuchy.

Wykład wzbogacony prezentacją multimedialną, dla 
głubczyckich strzelców oraz uczniów liceum munduro-
wego ZSM, przeprowadził Patrol Rozminowania z Gliwic. 
Na zakończenie zajęć uczestnicy spotkania mogli obej-
rzeć z bliska atrapy bomb i amunicji, wydobywanych 
podczas interwencji, a także sprzęt saperski jakim posłu-
guje się w codziennej służbie Patrol Rozminowania.

Była to z całą pewnością ciekawa i pouczająca lekcja 
nie tylko dla uczestników spotkania, ale i osób przeby-
wających na co dzień w ich otoczeniu, bo może to skut-
kować w przyszłości zwiększeniem bezpieczeństwa na 
wypadek natrafienia na niewypały czy niewybuchy.

Grzegorz Tobiasiński

Strzelcy w Śląskim Oddziale Zardzewiała 
Śmierć5 lutego po raz kolejny funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu gościli 

członków Związku Strzeleckiego z Jednostki Strzeleckiej 3009 w Głubczycach.

poprzez rozwijanie umiejętności i zainteresowań człon-
ków organizacji oraz podnoszenie poziomu ich wiedzy 
na temat formacji.

Daniel Bartusik

Gośćmi honorowymi Harcerskiej Akcji Zimowej 2013 
byli: Radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniew Ziółko, 
Burmistrz Głubczyc Jan Krówka, Przewodniczący Rady 
Miasta Kazimierz Naumczyk, Przewodnicząca Komisji 
Oświaty Rady Miejskiej Barbara Piechaczek oraz Prezes 
Zarządu Miejsko Gminnego OSP w Głubczycach Druh 
Adam Buchaniec.

W akcji wzięło udział ok. 1600 dzieci. Uczestnicy HAZ 
mieli codziennie zagwarantowane drugie śniadanie oraz 
wiele atrakcji polegających na umileniu dzieciom czasu 
poprzez zajęcia plastyczne, rysunkowe, zajęcia świetlico-
we: gry, zabawy, konkursy, karaoke, indeks sprawności fi-
zycznej oraz zajęcia sportowe. Ponadto dzieci i młodzież 
miały możliwość uczestniczenia w grach terenowych na 
terenie miasta i gminy Głubczyce. Z kolei największym 
powodzeniem cieszyły się wyjazdy do Raciborza na lo-
dowisko i turnieje piłki na hali ZOKIS.

Żołnierze z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej zor-
ganizowali dzieciom pogadankę na temat misji poko-
jowych z pokazem sprzętu bojowego i wyposażenia 
żołnierzy w czasie służby codziennej i na misjach po-
kojowych. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Raciborzu zorganizowali pogadankę na te-
mat funkcjonowania Straży Granicznej, pokazali sprzęt 
i wyposażenie, którego codziennie używają w swojej 

pracy. W czasie ferii zimowych młodzież miała również 
możliwość zwiedzania Powiatowej Komendy Policji w 
Głubczycach. Podczas wizyty dzieci mogły zapoznać się 
z funkcjonowaniem Komendy. Harcerze zostali oprowa-
dzeni po komendzie oraz obserwowały pracę oficera 
dyżurnego. Ponadto dzieci miały możliwość zapoznania 
się z wyposażeniem policjantów i radiowozu. Dodatko-
wo dzieci i młodzież odwiedzili również Powiatową Pań-
stwową Straż Pożarną w Głubczycach. Dzieciom został 
zademonstrowany sprzęt pożarniczy oraz przedstawio-
ne zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego a także 
pokaz szybkiej akcji bojowej, np. wyjazd do pożaru. Do-
datkowym elementem HAZ była pogadanka prowadzo-
na przez pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Głubczycach na temat zdrowego stylu żywienia. 
Dzięki temu dzieci zdobyły niezbędną wiedzę dotyczącą 
prawidłowego odżywiania. Placówka wizytowana była 
przez Kuratorium Oświaty w Opolu i Stację Sanitarno-E-
pidemiologiczną z Głubczyc. 

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego i 
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach 
składa serdeczne podziękowania Sztabowi HAZ, instruk-
torom ZHP, nauczycielom, dyrektorom szkół, Dowódcy 
10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Komendantowi Ślą-
skiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, Komen-

Harcerska Akcja Zimowa
Komenda Hufca Związ-

ku Harcerstwa Polskiego 
w Głubczycach ze smut-
kiem zawiadamia, że w 
dniu 16.02.2013 roku w 
Kościele Parafialnym pw. 
Trójcy Świętej w Włodzie-
ninie odbyło się Ostatnie 
Pożegnanie Druha Harc-
mistrza Mieczysława Broczkowskiego wieloletniego 
Komendanta Hufca i twórcę wielu programów zlo-
tów obozów harcerskich, alertów, budowniczego 
Krzyża Harcerskiego, propagatora naszego regionu 
tradycji i obyczajów Śląska Opolskiego.

Druhu Mieczysławie żegnamy Cię z żalem dedy-
kując słowa piosenki instruktorskiej: „Kto raz przyjaź-
ni poznał moc, nie będzie trwonił słów, przy innym 
ogniu w inną noc do zobaczenia znów”. 

Łączymy się w bólu z Rodziną i najbliższymi
Zuchy, Harcerze, Instruktorzy,
Komenda Hufca ZHP Głubczyce

Czuwaj! 

W dniach 28.01-09.02.2013 roku Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach było organizatorem Harcerskiej Akcji Zimowej 2013. Zorga-
nizowanie tak dużej akcji dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Głubczyce nie byłoby moż-
liwe, gdyby nie pomoc finansowa z Urzędu Miasta i Gminy Głubczyce oraz Kuratorium Oświaty w 
Opolu. Sztab akcji mieścił się w Ratuszu Miejskim w Głubczycach w sali „Pod Aniołami”. Nad bezpie-
czeństwem i sprawnym funkcjonowaniem przebiegu akcji czuwało 16 instruktorów oraz 18 harce-
rzy starszych i wędrowników.

dantom Straży Pożarnej i Policji w Głubczycach. Dzię-
kujemy TV Głubczyce, Radiu Opole, Głosowi Głubczyc 
oraz Nowej Trybunie Opolskiej za informowanie miesz-
kańców Głubczyc o przeprowadzanej Harcerskiej Akcji 
Zimowej 2013.Składamy również podziękowania spon-
sorom i Przyjaciołom Harcerstwa za bezcenną pomoc w 
czasie trwania HAZ 2013. 

Z harcerskim pozdrowieniem – Czuwaj! 
hm. Ryszard Kańtoch

 Drużyna piłkarska Zakładu Karnego w Głubczycach 
ograła więzienników z okręgu opolskiego oraz mun-
durowych powiatu głubczyckiego. W XIV turnieju Mi-
strzostw Piłki Halowej Służb Mundurowych Powiatu 
Głubczyckiego udział wzięły drużyny Służby Więziennej, 
Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Straży Granicz-
nej oraz Weteranów. Najlepszą drużyną okazali się funk-
cjonariusze głubczyckiego zakładu karnego. Było to w 
historii rozgrywek już trzecie  zwycięstwo więziennej 
kadry. Drugie miejsce - po zaciętym meczu z naszą eki-

pą - zajął team Policji. Na trzeciej lokacie uplasował się 
zespół Straży Miejskiej. Należy nadmienić, iż nasz zakład 
po 14  rozegranych turniejach jest na pierwszym miej-
scu w klasyfikacji generalnej.  Takie spotkania funkcjo-
nariuszy mają na celu nie tylko wyzwolenie rywalizacji 
sportowej, ale także integrację wszystkich służb mun-
durowych naszego powiatu, a co za tym idzie - lepsze 
funkcjonowanie oraz koordynowanie działań i obowiąz-
ków służbowych w tej jakże trudnej i odpowiedzialnej 
służbie. 

Nie jest to jedyny sukces naszej drużyny. W dniu 
01.02.2013r. w Strzelcach Opolskich zostały rozegrane 
XXII  Mistrzostwo Okręgu Opolskiego Służby Więziennej 
w piłce Halowej 2013. Nasza ekipa pokonała wszystkich 
rywali zdobywając Mistrzostwo Okręgu Opolskiego.

Bartłomiej Kawulok

Podwójne złoto dla Zakładu 
Karnego w Głubczycach
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1  Z dniem 1 lipca 2013 r. gmina przejmuje obowiąz-
ki odbioru i zagospodarowania odpadów komu-

nalnych od mieszkańców.

2  Mieszkaniec nie będzie już musiał podpisywać in-
dywidualnych umów na wywóz odpadów komu-

nalnych. Gmina zrobi to za Niego.

3  Do 30 czerwca 2013 r. należy rozwiązać umowy 
z dotychczasowym przedsiębiorcą odbierającym 

odpady komunalne. Warunki rozwiązania umowy zapi-
sane są w każdej umowie, np. przy zachowaniu 3-mie-
sięcznego okresu wypowiedzenia. Umowę należy roz-
wiązać w terminie do 31 marca 2013 r. 

4  Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską 
w Kietrzu, nowym systemem gospodarowania 

odpadami w gminie objęte zostały wszystkie nierucho-
mości, zarówno tereny zamieszkałe jak i niezamieszkałe. 

5  Gmina w drodze przetargu wyłoni przedsiębiorcę, 
który będzie odbierał od nas wszystkich odpady 

komunalne zmieszane i selektywnie zebrane.

6  Każdy właściciel nieruchomości będzie wnosił do 
gminy opłatę wyliczoną w deklaracji za odbiór i za 

gospodarowanie odpadami. Opłata będzie uiszczana na 
konto lub w kasie urzędu za 3 miesiące z góry bez we-
zwania. Deklarację wypełnia właściciel nieruchomości. 

7  Opłata będzie liczona od osoby zamieszkałej (nie 
mylić z zameldowaną) i będzie wynosić dla nieru-

chomości zamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne:
– 10 zł od 1 mieszkańca zamieszkałego w przypadku 
prowadzenia na nieruchomości selektywnej zbiórki od-
padów,
–  20 zł od 1 mieszkańca zamieszkałego w przypadku 
nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (odpady 
będą zmieszane).

8  W ramach opłaty odebrana będzie każda ilość wy-
produkowanych odpadów komunalnych. Odpady 

zmieszane gromadzone będą tylko w pojemnikach, a selek-
tywne w pojemnikach lub workach. W cenie opłaty odpo-
wiednio 10 zł lub 20 zł  mieszkańcy otrzymają również worki 
do selektywnej zbiórki, nie wnosząc dodatkowych opłat. 

Nowe zasady gospodarki 
odpadami komunalnymi 
w gminie Kietrz

9  Na terenach nieruchomości zamiesz-
kałych, na których powstawać będą 

odpady, selektywnej zbiórce podlegać będą 
następujące rodzaje odpadów: tworzywa sztuczne, 
metale, papier i tektura, szkło (w tym szkło bezbarwne 
i kolorowe), opakowania wielomateriałowe, odpady ko-
munalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opa-
kowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane 
leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogaba-
rytowe, zużyte opony, odpady budowlane i remontowe, 
odpady zielone. 

10  Sposób odbioru odpadów:
a) tworzywa sztuczne, metal, papier i tektura, 

szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania wielomate-
riałowe gromadzone w pojemnikach i workach, od-
bierane będą według harmonogramu,

b) odpady biodegradowalne gromadzone w pojemni-
kach lub workach, odbierane będą według harmono-
gramu; mogą być także poddane procesowi kompo-
stowania w przydomowych kompostowniach, 

c) odpady zielone będą gromadzone w pojemnikach 
dostarczonych przez firmę wywozową w terminach 
określonych w harmonogramie, mogą być również 
poddane procesowi kompostowania w przydomo-
wych kompostowniach, 

d) odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny odbierane będą sprzed posesji 
na zasadzie wystawki zgodnie z harmonogramem-2 
razy do roku,

e) zużyte akumulatory i chemikalia odbierane będą 
sprzed posesji na zasadzie wystawki zgodnie z harmo-
nogramem-1 raz do roku,

f ) przeterminowane leki gromadzone będą w specjali-
stycznych pojemnikach ustawionych w aptekach na 
terenie gminy, a następnie odbierane przez specjali-
styczne firmy,

g) zużyte baterie gromadzone będą w specjalistycznych 
pojemnikach ustawionych w placówkach oświato-
wych, handlowych i budynku urzędu, a następnie od-
bierane przez uprawnione podmioty,

h) odpady budowlane i remontowe, pochodzące z go-
spodarstw domowych w wyniku prowadzenia drob-
nych robót gromadzone będą w kontenerach i odbie-
rane przez firmę wywozową po uprzednim zgłoszeniu,

Ponadto każdy z mieszkańców będzie mógł przewieźć 
odpady własnym transportem do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) po jego uru-
chomieniu.

11  Na terenach niezamieszkałych, na których będą 
powstawać odpady (np: zakłady pracy, szkoły, 

ośrodek zdrowia, urząd, firmy prowadzące różną działal-
ność gospodarczą, sklepy, cmentarze, ogródki działko-
we itp.) opłata liczona będzie od pojemności pojemnika, 
a ilość pojemników uzależniona będzie od faktycznego 
nagromadzenia odpadów. Wysokość opłaty zostanie 
podana w kolejnej Rzecz Powiatowej.

12  Na terenach nieruchomości niezamieszkałych, na 
których powstają odpady  komunalne, w ramach 

opłaty za pojemnik  odbierane będą odpady zmieszane 
oraz selektywnie zebrane: tworzywa sztuczne, metale, 
papier i tektura, szkło (w tym szkło bezbarwne i koloro-
we), opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne 
ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 
ulegające biodegradacji i odpady zielone. Odpady po-
wstające na terenie nieruchomości niezamieszkałej gro-
madzone będą w pojemnikach. 

Wszystkie ważne informacje dotyczące wprowadza-
nia nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi 
będą Mieszkańcom przekazywane na bieżąco na stronie 
internetowej urzędu oraz w Rzecz Powiatowej. Przewi-
duje się również spotkania z mieszkańcami gminy Kietrz.

Anna Broniewicz

Informacje ze Stowarzyszenia 
Lokalnej Grupy Działania 
„Płaskowyż Dobrej Ziemi”

Odbyły się również wybory uzupełniające do Zarzą-
du oraz Rady Programowej. Funkcję skarbnika zarządu 
przyjęła pani Róża Kaczmar a nowym członkiem Rady zo-
stała pani Elżbieta Pawula. Zarząd przedstawił plan dzia-
łalności stowarzyszenia na 2013 r. Najbliższym zadaniem 
realizowanym w ramach „Funkcjonowania lokalnej gru-
py działania” będzie udział w V Międzynarodowych Tar-
gach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL”  
w dniach 5-7 kwietnia w Kielcach. Walne Zebranie Człon-
ków zaktualizowało harmonogram naborów oraz limity 
środków na poszczególne działania w ramach „Wdraża-
nia lokalnej strategii rozwoju”. Najbliższy nabór wnio-
sków zaplanowany został na II kwartał 2013 roku. Wnio-

ski o przyznanie pomocy będzie można składać 
za pośrednictwem LGD na następujące działania: 
„Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworze-
nie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowa-
nie w kierunku działalności nierolniczej”. Infor-
macje na temat warunków otrzymania pomocy, 
zakresu operacji oraz niezbędnych załączników 
można otrzymać w biurze LGD przy ul. Wojska 
Polskiego 21 w Kietrzu, pod numerem telefonu: 
77 485 43 04 lub za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl 
lub na www.plaskowyzlgd.pl

Adriana Dziaczyszyn

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego ter-
minu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowę kana-
lizacji sanitarnej w miejscowości Branice, gmina Branice”  
Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administra-
cyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 
informuję, że w związku z trwającym postępowaniem do-
wodowym przedłuża się termin wydania decyzji. Przyczy-
ną zwłoki jest złożony charakter sprawy.
W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej 
sprawy przewiduje się w terminie do 28 czerwca 2013r.

Nr OŚ.6730a.2-5.2013

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy w Branicach i w miejscowości Branice, 
Wysoka i Boboluszki oraz na stronie internetowej www.
branice.pl zostało wywieszone dnia 20.02.2013r. obwiesz-
czenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla inwestycji, która obej-
muje: „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawi-
tacyjnej Wysoka – oczyszczalnia ścieków Branice, gmina 
Branice”
· obwieszczenie Nr OŚ.6730a.1-1.2013 o wszczęciu po-
stępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego 

W dniu 25 lutego 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu odbyło się 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. 
Członkowie LGD przyjęli sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2012 oraz udzielili 
absolutorium Zarządowi.
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W dniu 6 lutego 2013 roku w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Głubczycach 
zostało przeprowadzone przez Aleksan-
drę Kubacką oraz Martę Kwoczek – pra-
cowników Sekcji Informacji i Promocji OT 
ARR w Opolu, spotkanie szkoleniowe z 
przedstawicielami Wydziałów Rolnictwa 
Urzędów Gmin, Terenowych Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej 
dotyczące realizacji mechanizmu dopłaty 
do materiału siewnego. Omówiono kwe-
stię dotyczącą warunków otrzymania 
dofinansowania do zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału kategorii elitarny, 
lub kwalifikowany i poprawnego wypeł-
nienia wniosku. Jak również strategii pro-
mocji mechanizmów krajowych i Wspól-

Dopłaty do materiału 
siewnego

Światowy Dzień Wody został ustano-
wiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w 1992 roku. Corocznie w dniu 22 marca 
dzień ten obchodzony jest pod różnymi 
hasłami. Tegoroczne hasło Światowego 
Dnia Wody to: „Międzynarodowy Rok 
Współpracy w Dziedzinie Wody”. Powo-
dem ustanowienia Dnia Wody był brak 
dostępu do bezpiecznego źródła wody 
pitnej dla ponad miliarda ludności na ca-
łym świecie. Celem obchodów jest uświa-
domienie państwom członkowskim 
wpływu prawidłowej gospodarki wodnej 
na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Według obecnych szacunków Świa-
towej Organizacji Zdrowia, jedna ósma 
mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pra-
gnienia i chorób wywołanych spożywa-
niem zanieczyszczonej wody. Około 3% z 
nich żyje w Europie, 53% pochodzi z Azji, 
a 38% z Afryki. W samej Europie swobod-
nego dostępu do wody nie posiada 41 
milionów osób.

Z powodu braku czystej wody corocz-
nie giną 3 miliony ludzi na całym świecie. 

Światowy 
Dzień Wody

Możliwość korzystania z wody wodo-
ciągowej posiadają mieszkańcy wszyst-
kich miejscowości położonych na terenie 
powiatu. W żadnym z nadzorowanych 
wodociągów woda nie wymaga stałej 
dezynfekcji. 

W przypadku wystąpienia mikrobiolo-
gicznego zanieczyszczenia wody czy też 
awarii sieci wodociągowej przeprowa-
dzana jest okresowa dezynfekcja. Ana-
lizy pobranych próbek wody  pozwalają 
na ocenę instalacji wodociągowych pod 
względem sanitarnym.  Badania jakości 
wody pitnej są wykonywane  regularnie 
w trakcie całego roku.  

W ramach prowadzonego monitorin-
gu jakości wody pobrano 170 próbek do 
badań fizykochemicznych i 182 do badań 
mikrobiologicznych. Przeprowadzono 26 
kontroli stanu sanitarno-technicznego 
urządzeń wodociągowych oraz 135 kon-
troli związanych z poborem próbek wody.

Ocena jakości wody 
pitnej 

Pomoc ta ma charakter pomocy de 
minimis w rolnictwie. Termin składa-
nia wniosków o przyznanie dopłaty jest 
od 15 stycznia do 25 czerwca br. W tym 
okresie producenci rolni mogą ubiegać 
się o przyznanie dopłaty do zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siewnego 
zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strącz-
kowych, ziemniaka oraz mieszanek zbo-
żowych i pastewnych.

Dopłaty dla rolników

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni 
gruntów ornych obsianych lub obsa- 
dzonych materiałem siewnym są nastę-
pujące:
l 100 zł w przypadku zbóż, mieszanek 

zbożowych i pastewnych
l 160 zł w przypadku roślin strączkowych
l 500 zł w przypadku ziemniaków

Przypominamy również, że łączna 
kwota pomocy dla producenta rolnego 

W 2012 roku wodę spełniającą wyma-
gania Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi dostarczało 31 wodociągów, czyli 
89% skontrolowanych.

Odsetek ludności korzystającej z od-
powiedniej jakości wody na terenie po-
wiatu wynosił 92 %  i kształtował się na-
stępująco w poszczególny gminach:
1. Głubczyce: 99,99 %,
2. Kietrz:  87%,
3. Baborów: 100%,
4. Branice: 65%.

Wodę niespełniającą  wymagania pro-
dukowały  4 wodociągi: w Branicach, Ję-
drychowicach, Nasiedlu i Klisinie. Wodo-
ciągi te zaopatrywały 8% mieszkańców 
powiatu. Jakość wody kwestionowano 
przede wszystkim ze względu na prze-
kroczone stężenia: manganu, żelaza, 
amoniaku i mętności.

Żelazne 
Gody

65 rocznicę pożycia małżeńskiego 
obchodzili państwo Janina i Stanisław 
Rzechakowie z Dzierżysławia. Z okazji 
tej historycznej chwili, 6 lutego 2013 r. 
odwiedził Jubilatów Burmistrz Kietrza Jó-
zef Matela. Złożył im gratulacje i wyrazy 
szacunku za wierność wartościom, które 
stanowią fundament życia rodzinnego. 
Podziękował za wszelkie trudy, owoce 
minionych 65 lat wspólnego życia oraz 
złożył życzenia zdrowia i pogody ducha 
na kolejne lata. 

Kim są dostojni jubilaci? Państwo Rze-
chakowie przyjechali do Dzierżysławia z 
dawnych ,,kresów Rzeczypospolitej”, ślub 
cywilny zawarli 6 lutego 1948 r. w Kietrzu. 
Pan Stanisław wiele lat pracował w Ko-
palni Gipsu w Dzierżysławiu i Zakładach 
Tkanin Dekoracyjnych ,,Welur”. Wycho-
wali czworo dzieci, syna i trzy córki. Całe 
życie ciężko pracowali. Teraz mogą z ra-
dością powiedzieć ,,mamy dobre dzieci, 
wspaniałe wnuki i cudowne prawnuki”. 
Takie długie wspólne życie jest skarbnicą 
doświadczeń dla kilku pokoleń. Jaka jest 
recepta na długie pożycie małżeńskie? 
Według Jubilatów to miłość, zaufanie, 
wiara i życia bez kłamstwa. 

Ewa Jureczko 

nej Polityki Rolnej na 2013 r. Uczestnicy 
otrzymali egzemplarze wniosków o przy-
znanie dopłat oraz instrukcje poprawne-
go ich wypełnienia.

Aleksandra Kubacka

Każdego dnia około 4 tysiące dzieci umie-
ra z powodu chorób związanych z nie-
dostatkiem czystej wody. Oznacza to, że 
statystycznie co 20 sekund umiera jedno 
dziecko. Według WHO dziecko urodzone 
w kraju rozwiniętym konsumuje 30-50 
razy więcej wody niż dziecko, które przy-
szło na świat w kraju rozwijającym się. 

ONZ szacuje, że za pięć lat aż 2,6 mi-
liarda ludzi, czyli 40 procent populacji 
naszej planety, nie będzie miało dostępu 
do nawet podstawowych urządzeń sani-
tarnych.

Brak dostępu do wody może dotknąć 
każdego mieszkańca Ziemi. Światowy 
Dzień Wody to doskonała okazja, aby 
przypomnieć wszystkim, iż świadomie 
lub nie, wszyscy przyczyniamy się do 
zmniejszania zasobów wody pitnej. Tyl-
ko świadome gospodarowanie wodą w 
indywidualnych gospodarstwach domo-
wych połączone z działaniami wszystkich 
społeczeństw, rządów i instytucji mogą 
zapobiec pogłębianiu się tego kryzysu.

n

Krótkotrwałe zanieczyszczenia wody 
bakteriami grupy coli wykryto w 3 wo-
dociągach. Czas trwania zanieczyszczeń 
oraz ilość mikroorganizmów nie sta-
nowiły bezpośredniego zagrożenia dla 
zdrowia ludzi. W przypadku stwierdze-
nia przekroczeń dopuszczalnych norm 
zdrowotnych podejmowano działania 
zmierzające do poprawy jakości wody 
oraz ponownie pobierano próbki wody 
z punktów, w których występowały kwe-
stionowane parametry. 

Mając na celu zapewnienie mieszkań-
com powiatu wody o właściwej jakości 
sanitarnej, gminy powinny podjąć dzia-
łania polegające głównie na dążeniu do 
włączenia mniejszych sieci wodociągo-
wych do większych systemów zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę. Ponadto, 
niezbędna jest modernizacja  urządzeń 
wodociągowych oraz zapewnienie stałej 
kontroli wewnętrznej jakości produko-
wanej wody przez przedsiębiorstwa wo-
dociągowe.

Alina Mazur-Ciapa

nie może przekroczyć 7,500 Euro w okre-
sie 3 lat podatkowych.

W województwie opolskim w ramach 
tego programu wypłacono łącznie około 
30 mln zł, w tym w poszczególnych latach 
dopłata wyniosła: w 2007 roku – 760 tys., 
w 2008 roku – 4,98 mln, w 2009 roku – 
4,42 mln, w 2010 roku – 5,26 mln, w 2011 
roku – 6,62 mln a w 2012 roku 7,15 mln. 
Na terenie Opolszczyzny obecnie korzy-
sta z tego mechanizmu ok. 3,6 tys. benefi-
cjentów a po względem liczby wydanych 
decyzji zajmujemy 6 miejsce w kraju.

Szczegółowe warunki uzyskania dopła-
ty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany dostępne są na stronie in-
ternetowej ARR: www.arr.gov.pl.

Aleksandra Kubacka

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludności pochodziła 
z ujęć podziemnych. Na terenie powiatu w 2012 roku znajdowało się 25 
wodociągów o produkcji poniżej 100 m3/dobę, 8 wodociągów o produkcji 
od 100 do 1 000 m3 wody na dobę oraz 2 wodociągi produkujące od 1 000 
do 10 000 m3 wody na dobę.

Agencja Rynku Rolnego od 2007 roku udziela dopłat z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifiko-
wany. W roku 2013 producenci rolni mogą ubiegać się o przyznanie takiej 
dopłaty.
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Warunki stosowania cen i stawek opłat.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowa-
dzone są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r.  Nr 123, poz.858) oraz Rozpo-
rządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.Nr 127, poz.886). 
Ilość wody dostarczonej do nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny ustala się 
na podstawie ich wskazań, a w przypadku braku wodomierza według  norm określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U.z 2002r. Nr 8, poz.70).
Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu 
o ich wskazania. 
W przypadku braku wyposażenia budynku w urządzenia pomiarowe ustala się zgodnie z 
art. 27 ust. 5 Ustawy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.W rozli-
czeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się 
wyłącznie w przypadku, gdy wielkość ich zużycia ustalana jest na podstawie dodatkowego 
wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
Stawka opłaty abonamentowej stosowana na 1 odbiorcę i pobierana w każdym miesiącu.
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu odpowiednich standar-
dów jakościowych obsługi odbiorców usług.
Pełny tekst taryf został opublikowany na stronie internetowej Gminy Branice www.bip.branice.pl

Lp. Taryfowa grupa 
Odbiorców Wyszczególnienie

Cena/Stawka
Jednostka miary

Netto z Vat
1 2 3 4 5 6

1.

Gospodarstwa do-
mowe i pozostali od-
biorcy, woda na cele 
przeciwpożarowe

1. Cena za 1 m3  do-
starczonej wody

2. Stawka opłaty 
abonamentowej - 
wodomierz 

2,96

1,63

3,20

1,76

zł/m3

zł/odbiorcę/m-c

Lp. Taryfowa grupa
Odbiorców Wyszczególnienie

Cena Stawka Jednostka 
miarynetto z Vat

1 2 3 4 5 6

Gospodarstwa 
domowei pozostali 
odbiorcy

1. Cena za 1 m3 
odprowadzonych 
ścieków

6,09 6,58 zł/m3

Lp. Taryfowa grupa
Odbiorców Wyszczególnienie

Cena/Stawka Jednostka 
miarynetto  z Vat

1 2 3 4 5 6

Gospodarstwa 
domowei pozostali 
odbiorcy

1. Cena za 1 m3 
odprowadzonych 
ścieków

5,97 6,45 zł/m3

O G Ł O S Z E N I E

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANICACH
Działając w oparciu o przepis art.24 ust.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r.Nr123 poz.858  z późn. zm.), 
O g ł a s z a

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków obowiązujące na terenie Gminy Branice w okresie od 1 kwietnia 2013r. 

do 31 marca 2014 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/243/13 Rady Gminy Branice z dnia 18 
lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków oraz zgodnie z Uchwałą NrXXVIII/244/13 Rady Gminy Branice 
z dnia 18 lutego2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 ścieków dla 

taryfowej grupy odbiorców „Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy” 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 kwietnia 2013 r. dopłat do taryf za odpro-
wadzanie ścieków z budżetu Gminy w wysokości 0,12 zł netto do 1 m3 ścieków dla 

odbiorców z grupy taryfowej: „gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy” cena za 
odprowadzanie 1 m3 ścieków dla tych odbiorców przedstawia się następująco:

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach
mgr inż. Anna Kruczek

OPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW 
ZA.5151.5.2013.GM         Opole, 19.02.2013 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art 60 ust. 1 w zw. z arL 53 ust 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm) oraz art 6 ust. 1 pkt 1 lit b, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2 i art 91 ust 4 pkt 4 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568 z późn. zm.), a także 
art 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Łj. - Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. 
zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia: Urząd Gminy w Branicach, 48-140 Branice, ul. Słowackiego 3, nr pisma OŚ.6730a.2-3.2013. 
z dnia: 07.02.2013 r., złożonego w dniu: 12.02.2013 r. w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Branice na dz. 
gr. nr: obrąb Branice nr: 141, 144, 145, 146, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 201, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 263, 264, 265, 267, 268, 272, 274, 282, 283, 284, 285,286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 299, 301, 303, 305, 306, 307, 311, 313, 314, 
317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 347, 348, 349, 
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 367, 368, 372, 374, 376, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 391, 396, 397, 400, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 429, 431, 
432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 443, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 464, 465, 466, 467, 
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 550, 575, 576, 577, 578, 580, 594, 597, 598, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 803, 809, 810, 811, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 836, 837, 841, 844, 881, 882, 886, 
887, 888, 889, 890, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 900, 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 
919, 921, 922, 923, 924, 926, 927, 928, 930, 931, 933, 1162, 1181, 1182, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1223, 1226, 1229, 1231, 
1233, 1262, 1263, 1265, 1268, 1281, 1282, 1289, 1296, J297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1304, 1306, 1307, 1308, 1316, 1317, 1318, 1331, 
1335, 1336, 1371, 1162/1, 1162/3, 1179/1, 1179/2, 1188/1, 1203/3, 1203/4, 1215/2, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1216/4, 1216/5, 1216/6, 
1222/1, 1222/2, 1222/3, 1223/1, 1223/2, 1224/1, 1224/2, 1225/1, 1225/2, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 1228/1, 1228/2, 1229/1, 1229/2, 
1230/1, 1230/2, 1242/2, 1252/2, 1266/1, 1293/1, 1299/1, 1305/1, 1305/2, 1315/3, 132/15, 132/!6, 132/19, 132/34, 132/35, 132/37, 
132/38, 132/54, 132/55, 132/56, 132/57, 132/58, 1327/1, 1327/2, 1330/1, 1330/2, 1341/1, 1341/3, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 143/1, 
143/3, 143/4, 147/1, 149/10, 149/11, 149/12, 149/13, 149/14, 149/18, 149/19, 149/20, 149/21, 149/22, 149/23, 149/24, 149/27, 149/32, 
149/33, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 151/1, 151/2, 152/10, 152/6, 152/9, 153/3, 153/8, 154/2, 156/10, 156/8, 156/9, 187/1, 
191/10, 191/11, 191/12, 191/5, 191/6, 191/8, 191/9, 199/2, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6, 202/1, 202/2, 202/3, 203/1, 203/2, 246/12, 
246/13, 246/14, 246/15, 247/4, 247/5, 248/2, 248/7, 248/8, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 251/1, 251/2, 266/1, 266/2, 269/1, 269/2, 270/1, 
270/2, 271/1, 271/3, 271/5, 271/6, 273/4, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 276/1, 276/2, 277/1, 277/2, 278/1. 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 
279/1, 279/2, 280/1, 280/2, 280/3, 281/1, 281/2, 287/1, 287/2, 287/3, 294, 1, 294/3, 294/4, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 297/2, 297/3, 
297/4, 298/1, 298/3, 298/4, 298/3, 300/1, 300/2, 302/1, 302/2, 304/1, 304/3, 304/4, 308/1, 308/2, 309/1, 309/2, 310/2, 310/3, 310/5, 
310/7, 310/8, 312/3, 312/4, 312/5, 315/1, 316/2, 316/4, 316/5, 322/1, 322/2, 341/1, 341/2, 344/3, 344/6, 344/7, 344/8, 345/1, 345/2, 
345/3, 346/1, 346/2, 346/3, 349/1, 357/1, 357/2, 365/1, 365/2, 366/1, 366/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 370/1, 370/2, 371/1, 371/3, 
371/4, 373/1, 373/2, 375/1, 375/2, 377/1, 377/3, 377/4, 379/1, 379/2, 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 399/1, 399/2, 403/1, 403/2, 404/1, 
409/1, 414/1, 415/1, 416/1, 418/2, 424/1, 424/2, 428/1, 428/2, 430/3, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 442/2, 442/3, 442/4, 442/5, 444/1, 
444/3, 444/4, 445/1, 445/2, 445/3, 461/1, 461/2, 463/1, 463/2, 579/4, 595/2, 595/4, 596/1, 596/2, 600/3, 600/4, 778/1, 778/2, 785/1, 
785/2, 793/1, 793/3, 793/4, 793/5, 794/2, 794/3, 794/4, 794/5, 805/2, 813/1, 813/2, 814/1, 814/2, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4, 830/5, 
831/1, 831/2, 832/1, 832/2, 833/12, 833/14, 833/15, 833/16,833/7, 833/8, 833/9, 834/11, 834/3, 834/5, 834/7, 835/1, 835/5, 838/1, 
838/2, 839/1, 839/2, 840/2, 840/3, 840/4, 842/1, 842/2, 843/1, 843/2, 871/4, 871/5, 878/6, 878/7, 879/1, 879/10, 879/2, 879/3, 879/4, 
879/6, 879/7, 879/9, 880/2/ 880/3, 880/4, 880/5, 883/1, 883/2, 883/3, 884/1, 884/2, 884/3, 885/1, 885/2, 891/1, 891/2, 899/1, 899/2, 
904/2, 904/3, 904/4, 920/1, 920/2, 925/3, 929/2, 932/1, 983/7.

w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Branice z siedzibą ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, reprezentowanej 
przez pełnomocnika Pracownię Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów

Postanawiam uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wyko-
naniu dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Branice na dz. gr. nr: obręb Branice nr: 141, 144, 145, 146, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 201, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 272, 274, 282, 283, 284, 285, 
286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 299, 301, 303, 305, 306, 307, 311, 313, 314, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 
363, 364, 367, 368, 372, 374, 376, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 396, 397, 400, 401, 402, 405, 406, 407, 
408, 410, 411, 412, 413, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 443, 446, 447, 448, 449, 
450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 550, 575, 576, 
577, 578, 580, 594, 597, 598, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 803, 809, 810, 811, 815, 816, 817, 818, 819, 
820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 836, 837, 841, 844, 881, 882, 886, 887, 888, 889, 890, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 900, 
901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 921, 922, 923, 924, 926, 927, 928, 930, 931,933, 1162, 
1181, 1182, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1223, 1226, 1229, 1231, 1233, 1262, 1263, 1265, 1268, 1281, 1282, 1289, 1296, 1297, 
1298, 1299, 1300, 1301, 1304, 1306, 1307, 1308, 1316, 1317, 1318, 1331, 1335, 1336, 1371, 1162/1, 1162/3, 1179/1, 1179/2, 1188/1, 
1203/3, 1203/4, 1215/2, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1222/1, 1222/2, 1222/3, 1223/1, 1223/2, 1224/1, 1224/2, 
1225/1, 1225/2, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 1228/1, 1228/2, 1229/1, 1229/2, 1230/1, 1230/2, 1242/2, 1252/2, 1266/1, 1293/1, 1299/1, 
1305/1, 1305/2, 1315/3, 132/15, 132/16, 132/19, 132/34, 132/35, 132/37, 132/38, 132/54, 132/55, 132/56, 132/57, 132/58, 1327/1, 
1327/2, 1330/1, 1330/2, 1341/1, 1341/3, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 143/1, 143/3, 143/4, 147/1, 149/10, 149/11, 149/12, 149/13, 
149/14, 149/18, 149/19, 149/20, 149/21, 149/22, 149/23, 149/24, 149/27, 149/32, 149/33, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 
151/1, 151/2, 152/10, 152/6, 152/9, 153/3, 153/8, 154/2, 156/10, 156/8, 156/9, 187/1, 191/10, 191/11, 191/12, 191/5, 191/6, 191/8, 
191/9, 199/2, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6, 202/1, 202/2, 202/3, 203/1, 203/2, 246/12, 246/13, 246/14, 246/15, 247/4, 247/5, 248/2, 
248/7, 248/8, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 251/1, 251/2, 266/1, 266/2, 269/1, 269/2, 270/1, 270/2, 271/1, 271/3, 271/5, 271/6, 273/4, 
275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 276/1, 276/2, 277/1, 277/2, 278/1. 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 279/1, 279/2, 280/1, 280/2, 280/3, 281/1, 
281/2, 287/1, 287/2, 287/3, 294, 1, 294/3, 294/4, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 297/2, 297/3, 297/4, 298/1, 298/3, 298/4, 298/3, 300/1, 
300/2, 302/1, 302/2, 304/1, 304/3, 304/4, 308/1, 308/2, 309/1, 309/2, 310/2, 310/3, 310/5, 310/7, 310/8, 312/3, 312/4, 312/5, 315/1, 
316/2, 316/4, 316/5, 322/1, 322/2, 341/1, 341/2, 344/3, 344/6, 344/7, 344/8, 345/1, 345/2, 345/3, 346/1, 346/2, 346/3, 349/1, 357/1, 
357/2, 365/1, 365/2, 366/1, 366/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 370/1, 370/2, 371/1, 371/3, 371/4, 373/1, 373/2, 375/1, 375/2, 377/1, 
377/3, 377/4, 379/1, 379/2, 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 399/1, 399/2, 403/1, 403/2, 404/1, 409/1, 414/1, 415/1, 416/1, 418/2, 424/1, 
424/2, 428/1, 428/2, 430/3, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 442/2, 442/3, 442/4, 442/5, 444/1, 444/3, 444/4, 445/1, 445/2, 445/3, 461/1, 
461/2, 463/1, 463/2, 579/4, 595/2, 595/4, 596/1, 596/2, 600/3, 600/4, 778/1, 778/2, 785/1, 785/2, 793/1, 793/3, 793/4, 793/5, 794/2, 
794/3, 794/4, 794/5, 805/2, 813/1, 813/2, 814/1, 814/2, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4, 830/5, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2, 833/12, 833/14, 
833/15, 833/16,833/7, 833/8, 833/9, 834/11, 834/3, 834/5, 834/7, 835/1, 835/5, 838/1, 838/2, 839/1, 839/2, 840/2, 840/3, 840/4, 842/1, 
842/2, 843/1, 843/2, 871/4, 871/5, 878/6, 878/7, 879/1, 879/10, 879/2, 879/3, 879/4, 879/6, 879/7, 879/9, 880/2/ 880/3, 880/4, 880/5, 
883/1, 883/2, 883/3, 884/1, 884/2, 884/3, 885/1, 885/2, 891/1, 891/2, 899/1, 899/2, 904/2, 904/3, 904/4, 920/1, 920/2, 925/3, 929/2, 
932/1,983/7.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji.

Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim 
pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia / art. 141, § li 2 kpa oraz art. 53,ust.5 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym

Z up. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podpisał mgr Krzysztof Spychała

Dane demograficzne w Gminie Branice - Luty 2013
ZGONY: 1. Małek Jan - lat 85 Włodzienin
  2. Pełechata Stefania - lat. 87 Wysoka 
  3. Marcichowski Stanisław - lat  55 Bliszczyce
  4. Kopytko Anna - lat 85 Gródczany 
  5. Broczkowski Mieczysław - lat 74 Włodzienin
  6. Kasznia Wiesław - lat 48 Branice
  7. Kowalska Małgorzata - lat 71 Branice
  8. Has Halina - lat 56 Lewice
  9. Szymczyna Danuta - lat 62 Dzbańce-Osiedle
  10. Kielbasha Józef - lat 58 DPS Dzbańce
  11.Wróblewska Janina - lat 78 Boboluszki
MAŁZENSTWA: 1. Elmerych Mateusz (Branice) – Polaczy Sabina (Racibórz)
  2. Gajecka Sandra (Włodzienin) – Frączek Rafał (Równe)
URODZENIA: 1. Łubocki Szymon – Włodzienin - Kolonia
  2. Lehun Gracjan - Branice
  3. Telega Zofia - Wysoka
Liczba ludności - 6901, w tym kobiet - 3536, w lutym lutym 2012 - 6990

 Kawulok Anna

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę
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INFORMACJA

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w 
dniu 27 lutego 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nie-
ruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 149/22 o pow. 0.2671 ha opisana w KW OP1G/00029038/1 położona 

w miejscowości Branice, przy ul. Ogrodowej 3 C/3.
2. Opis nieruchomości:
- lokal mieszkalny Nr 3 położony w budynku wielorodzinnym Nr 3 C na parterze 

o pow. użytkowej: 45,91 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 149/22 
wynoszącym 184/10000. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 
5,45 m2 działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

3. Wartość lokalu - 63.116,85 zł.
4. Cena ułamkowej części działki - 109,15 zł.
5. Koszty przystosowania - 560,00 zł
6. Cena nieruchomości łącznie - 63.786,00 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 oraz na łamach gazety lokalnej Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni. 

Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec

Na badania w ramach kampanii NEFRO-
TEST przyjechali m.in. mieszkańcy Baboro-
wa, Kietrza i Branic. Rejestrację na badania 
prowadziły tam urzędy gmin, a było to 
możliwe dzięki współpracy Diaverum z 
głubczyckim starostwem powiatowym. 

Podczas głubczyckiego NEFROTESTU 
specjaliści badali mieszkańców powia-
tu pod kątem poziomu kreatyniny we 
krwi oraz wyliczali eGFR. Podwyższony 
to sygnał alarmowy, mogący świadczyć 
o zaburzeniach pracy nerek. EGFR to 
wskaźnik przesączania kłębuszkowego 
pokazujący skuteczność pracy nerek, 
czyli ich zdolność do filtrowania krwi. Na 
podstawie obu wyników i wywiadu me-
dycznego przeprowadzonego z pacjen-
tem lekarz jest w stanie ocenić stopień 
zagrożenia chorobą nerek i wystawić 
skierowanie na specjalistyczne badania -  
tłumaczy dr Krzysztof Doskocz, dyrektor 
Stacji Dializ Diaverum w Głubczycach . 

Wśród 500 osób, których udało się 
prawidłowo przebadać w głubczyckim 
NEFROTEŚCIE, u 6,6 proc. wyniki nie mie-
ściły się w normach. To trochę poniżej 
statystycznych wyliczeń nefrologów, któ-
rzy oceniają, że, podobnie jak w krajach 
Europy Zachodniej, w Polsce na przewle-
kłą chorobę nerek (PChN) może choro-
wać od 8 do 10 proc. społeczeństwa. 

– Nefrolodzy wyróżniają pięć stadiów 
niewydolności nerek. Niestety NEFROTEST 
w Gnieźnie, potwierdził niepokojące obser-
wacje lekarzy nefrologów, że nadal zdarza 

Nefrotest –badania 
nerek

się, iż choroba nerek jest wykrywana w IV 
lub V stadium, tzn. w bardzo zawansowa-
nym-krańcowym etapie choroby nerek– 
wyjaśnia dr Krzysztof Doskocz.

– Przeprowadzenie testów krwi u po-
nad  500 osób w ciągu jednego dnia było 
wielkim wyzwaniem dla całego naszego 
zespołu i osób z nami współpracujących. 
Mieszkańcom powiatu bardzo dziękuję za 
tak duże zainteresowanie akcją, a moim 
współpracownikom za zaangażowanie i 
poświęcony czas – dodaje Marzena Nie-
nałtowska, pielęgniarka zarządzająca 
Stacji Dializ w Głubczycach (Grupa Diave-
rum). Zainteresowanie rzeczywiście było 
ogromne. W ciągu dwóch dni rejestracji 
telefony dzwoniły bez przerwy i w związ-
ku z tym organizatorzy postanowili prze-
kazać 500 darmowych skierowań na ba-
dania lekarzom rodzinnym z powiatu.

Dyrektor szpitala Adam Jakubowski 
jest zadowolony z przebiegu akcji i towa-
rzyszącej jej frekwencji. To pokazuje nam 
że należy takie akcje przeprowadzać w 
przyszłości.

Kinga Kuśmierczyk

Harmonogram dyżurów pracownika OOW NFZ w Terenowych Rejestrach Usług 
Medycznych potwierdzającego zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki po-
mocnicze.

Piątek w godzinach 1000 – 1400 Głubczyce , ul. Sobieskiego 5
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że  zlecenia na przedmioty ortope-

dyczne można potwierdzać codziennie w siedzibie Oddziału NFZ, w godzinach od 
8,00 do 16,00. Jednocześnie przypominamy o możliwości, wysyłania zlecenie celem 
potwierdzenia na adres: Opolski Oddział Wojewódzki NFZ 45-315 Opole ul. Głogow-
ska 37.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości 

składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.

Więcej na na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.
minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości 

składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 „Modernizacja go-
spodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 w terminie od dnia 27 marca 2013 r. do dnia 23 kwietnia 2013 r. na operacje re-
alizowane w województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, 
pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na film wirusowy promujący Fun-
dusze Europejskie. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów wyższych 
szkół artystycznych, którzy w kreatywny sposób potrafią pokazać, jak zmienia się na-
sze otoczenie dzięki unijnym dotacjom. Na zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o korzyściach, jakie Fundusze Euro-
pejskie dają statystycznemu Polakowi oraz promocja projektów realizowanych przy 
wsparciu środków unijnych. Ponadto dzięki nowoczesnej formie przekazu nagrodzo-
ny film ma zainteresować młodych ludzi tematyką Funduszy Europejskich.

Termin nadsyłania prac upływa 8 kwietnia 2013 roku. 
Nagrodą dla Laureata będzie nagroda pieniężna o wartości 10 000 zł. Film bę-
dzie wyświetlany w ramach ogólnopolskiej kampanii internetowej. 
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu. Dodatkowe pytania 
można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: spolecznosc@mrr.gov.pl (odpowiedzi 
na pytania mailowe będą publikowane na niniejszej stronie). 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia

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
Instytucja Zarządzająca – Województwo Opolskie
Termin realizacji projektu: VII 2012-VIII 2013r. 
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 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Wyniki 35 osób z ponad 500 przebadanych 17 lutego w Stacji Dializ Diave-
rum w Głubczycach, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, przekraczały normy, 
co może świadczyć o rozwijającej się u tych pacjentów chorobie nerek. Ce-
lem akcji NEFROTEST, w ramach której odbyło się badanie, jest upowszech-
nianie wiedzy o chorobach układu moczowego i przekonanie Polaków do 
regularnych badań profilaktycznych pod kątem chorób nerek.

OGŁOSZENIE

Lokalny Punkt Informacyjny 
o Funduszach Europejskich w Głubczycach

Film wirusowy

Fot. Kinga Czop
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Dzień Kobiet to święto, które ma ponad stuletnią 
tradycję i jest ono motywacją do tego by spotkać się 
w kobiecym gronie. Wychodząc z założenia, że nic tak 
nie poprawia samopoczucia jak dobre towarzystwo, 
ALE BABKI ze Stowarzyszenia w Wysokiej zorganizowa-
ły swoim członkiniom niespodziankę wykorzystując do 
tego właśnie Dzień Kobiet. Spotkanie odbyło się w wyre-
montowanej świetlicy wiejskiej przy rozpalonym ogniu 

ALE BABKI z Wysokiej

Dzień Kobiet niesie ze sobą wiele pozytywnych emo-
cji, które przeżyły również mieszkanki Jakubowic. Spo-
tkały się one w sobotni wieczór 9 marca br., aby wspól-
nie świętować ten dzień. Już od początku buchające z 
płonącego kominka ciepło wpłynęło znakomicie na 
wszystkie uczestniczki .

Dzień Kobiet w Jakubowicach
Uroczystość rozpoczęła pani sołtys wsi Urszula Lenar-

towicz od powitania zebranych kobiet. Jedna z mieszka-
nek – Walburga Hosnowska – przeczytała piękny wiersz 
o małżeństwie. Po tych wystąpieniach nadszedł czas 
wspólnego świętowania, przypomniano sobie piosenki 
w gwarze kresowej i śląskiej, a przy tym powstała pewna 
idea, o której wspomnimy przy następnej okazji. 

Stoły uginały się od jedzenia przygotowanego przez 
mieszkanki, toteż każdy mógł zadowolić swoje podnie-
bienie. Przy filiżance kawy i domowych wypiekach pa-
nie mogły również omówić wszystkie ważne wydarzenia 
dotyczące naszej okolicy. Wesoła atmosfera, jaka pano-
wała podczas spotkania sprawiła, że panie biesiadowały 
do późnej pory. Uroczystość wypadła wyśmienicie i z 
utęsknieniem czekamy na następny rok.

Urszula Lenartowicz
Danuta Walecka

W czasie wyczekiwania na Święta Wielkanocne posta-
nowiliśmy przypomnieć sobie nasze tradycje kroszon-
karskie. W związku z tym 10 marca odbyły się warsztaty 
związane tematycznie ze sztuką zdobienia jaj na podsta-
wie tradycyjnych śląskich wzorów. Szkolenie kroszon-
karskie poprowadziła Pani Maria Żmija-Glombik z Walc, 
przewodnicząca Zarządu Związku Śląskich Kobiet Wiej-
skich. Zainteresowane warsztatami były zarówno dzieci 
jak i dorośli, w tym bardzo liczna grupa Pań z Wysokiej. 
Dzieci dekorowały jajka techniką decoupage (serwetko-
wą), natomiast dorośli metodą rytowniczą. 

Pani Marii Żmiji-Glombik serdecznie dziękujemy za 
przeprowadzenie warsztatów, a ich uczestnikom za 
przybycie. 

Urszula Lenartowicz

Warsztaty 
kroszonkarskie 

ju dokonała Wójt Gminy Branice pani Maria Krompiec, 
wspólnie z jego pomysłodawcą i organizatorem panem 
Władysławem Lenartowiczem oraz sędziom głównym 
panem Czesławem Gilem.

Turniej rozgrywano systemem szwajcarskim T-15 
(po 15 minut w 7 rundach). Profesjonalną obsługę in-
formatyczną zapewnił pan Stanisław Figas, za pomocą 
oprogramowania sędziowskiego CheesArbiter. Po pra-
wie 5 godzinnych zmaganiach i bardzo wyrównanych 
pojedynkach, różnicą zaledwie 0,5 punkta nad drugim 
zawodnikiem, zwycięzcą został Władysław Lenartowicz. 
Miejsca drugie zajął Krystian Hutny, a trzecie Zygmunt 
Kwiatkowski. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzy-
mali dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe, a wszy-
scy pozostali uczestnicy zostali obdarowani drobnymi 

Zmagania szachistów  
w Branicach

w kominku i przy zastawionych stołach. Było wesoło i 
przyjemnie. Wspólne rozmowy, wspomnienia oraz nie-
zwykle miła atmosfera. Podsumowano działalność Sto-
warzyszenia za 2012 rok oraz snuto plany na przyszłość. 
Na stołach znalazły się przysmaki przygotowane wła-
snoręcznie przez uczestniczki spotkania. Ten piątkowy 
wieczór na długo zostanie w kobiecej pamięci.

Stowarzyszenie ALE  BABKI w Wysokiej

upominkami. Statuetki i dyplomy otrzymali 
również: jedyna kobieta w turnieju - Katarzyna 
Kochany oraz najmłodszy uczestnik - Bartosz 
Krajewski.

W trakcie turnieju zastanawiano się jak 
zwiększyć zainteresowanie wśród młodzieży tą 
królewską dyscypliną sportu. Pojawił się pomysł 
zorganizowanie dodatkowych zajęć pozaszkol-
nych, które prowadzone przez doświadczonych 

szachistów pozwolą zaszczepić w najmłodszych chęć do 
uprawiania tego sportu. Wójt gminy obiecała rozważyć 
organizacyjne ramy tego przedsięwzięcia.

Uczestnicy turnieju, przez cały czas jego trwania mieli 
zapewniony bufet zaopatrzony w różnego rodzaju na-
poje, słodycze i kanapki, o co, jak i obsługę administra-
cyjną zadbał Mieczysław Lenartowicz.

Po uroczystym zakończeniu rozgrywek, wszyscy 
jego uczestnicy zadeklarowali swój udział w jego przy-
szłorocznej edycji, wyrażając nadzieję że spotkanie to 
odbędzie się w znacznie szerszym gronie, a impreza ta 
zagości na stałe w kalendarzu imprez sportowych roz-
grywanych w gminie Branice.

Janusz Kaczmarek

W niedzielę 17 marca w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Branicach rozegrano Wielkanocny Tur-
niej Szachowy. Mimo że był to pierwszy tego rodzaju taki 
turniej zorganizowany w Branicach, do rozgrywek zgło-
siło się kilkunastu uczestników z różnych miejscowości 
południa naszego kraju. Uroczystego otwarcia Turnie-

Fot. J. Kaczmarek

Fot. J. Kaczmarek
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VII PÓŁMARATON Kietrz – 
– Rohov, VI Otwarty Bieg 
”Będziemy Maratończykami”

W październiku 2013 r. przypada 35. rocznica wy-
boru bł. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Chcąc uczcić 
to wydarzenie organizatorzy kietrzańskiego biegu po-
stanowili, iż VII edycja pół maratonu Kietrz & Rohov w 
sposób szczególny będzie przypominać nam wszystkim 
o pontyfikacie Jana Pawła II. Z tej okazji na awersie me-
dalu pojawi się wizerunek Papieża Polaka. W roku 2011 
kietrzański pól maraton był ogłoszony najlepszą impre-
zą biegową w Polsce. Za to otrzymaliśmy certyfikat ZŁO-
TY BIEG 2011. W latach  2008 i 2009 został wyróżniony, 
a w roku 2010, otrzymał FILIPIDESA – laur, który stano-
wi swoisty magnes przyciągający na bieg zawodników 
z najdalszych zakątków Polski. Corocznie patronat nad 
naszym biegiem obejmuje przedstawiciel władzy sa-
morządowej. W tegorocznej edycji Patronat Honorowy 
pełni Marszałek Województwa Opolskiego Józef  Sebe-
sta oraz Starosta Głubczycki Józef Kozina. Od dwóch lat 
Pół maraton Kietrz & Rohov jest wspierany finansowo 
przez Zarząd Województwa Opolskiego, a sam bieg stał 
się obowiązkową imprezą sportową, w której osobiście 
uczestniczy Marszałek Województwa.

Coraz większe zainteresowanie biegiem spowodo-
wało, że organizatorzy podnieśli limit biegaczy do 500 
uczestników. Dla 400 zawodników jest zagwarantowany 
pełny pakiet startowy, a dla pozostałych biegaczy medal 
pamiątkowy. Kolejna zmiana organizacyjna dotyczy uro-
czystego wręczenia nagród. W tym roku ogłoszenie wyni-
ków, rozdanie i losowanie nagród odbędzie się o godzinie 
13.00 na rynku w Kietrzu.

Kolejnym wydarzeniem sportowym, które odbędzie 
się w ramach tegorocznych Dni Kietrza jest Otwarty Bieg 
„Będziemy Maratończykami”.  Z roku na rok bieg organi-
zowany z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych na-
bierał rangi i coraz większej liczby uczestników. W biegach 
dziecięcych i młodzieżowych w 2012 r. wystartowało po-
nad 150 zawodników od przedszkolaków do uczniów 
szkół średnich, w kategoriach dziewcząt i chłopców.

Jest więc nadzieja w młodych, którzy przecież biega-
ją z uśmiechem na twarzy dla samej zabawy, dla zdro-
wej rywalizacji i możliwe, że w niedalekiej przyszłości 
zobaczymy ich na trasie pół  maratonu, kiedy z bardzo 
dobrym wynikiem będą mijać linię mety po pokonaniu 
21 km. Sport biegowy jest nie tylko widowiskiem, ale 
jest też szkołą życia, w której uczą się pojedynczy ludzie  

i całe społeczeństwa, a zwycięzcy są wzorem do naśla-
dowania. Pragnę poinformować, iż również ten bieg do-
czekał się Patronatu Honorowego. W tegorocznej edycji 
Patronat Honorowy nad VI Otwartym Biegiem „Będzie-
my maratończykami” objął Członek Zarządu Powiatu 
Głubczyckiego, Pan Radosław Gorzko. 

Otwarty bieg rozpocznie o godzinie 14.00. Serdecz-
nie prosimy wszystkich miłośników biegania o zapozna-
nie się z regulaminami biegów.

Andrzej Wójtowicz

Pan Michał Kubal – prezes Zarządu Głubczyckiego 
Klubu Honorowych Dawców Krwi nie żyje. Wszak wy-
dawało się, że skutecznie pokonał chorobę, która go 
przed rokiem zaatakowała. Czuł się dobrze. Tymczasem 
16 marca, w sobotni poranek odszedł do wieczności. 
Sześć dni przed swymi sześćdziesiątymi urodzinami. 
Mężczyzna w sile wieku. Bez reszty oddany swej bezin-
teresownej, społecznej działalności na rzecz Polskiego 
Czerwonego Krzyża i Klubu HDK na terenie Głubczyc i 
całego powiatu. Całym sercem oddany idei krwiodaw-
stwa, zatroskany o swoich członków. Nie szczędził sił, or-
ganizując od szeregu lat kolejne akcje poboru krwi przy 
Urzędzie Miejskim w Głubczycach. Lecz nie tylko tam. 
Z jego to inicjatywy jesienią i wiosną do Zespołu Szkół 
Mechanicznych przyjeżdżał specjalistyczny ambulans z 
aparaturą, by młodzież tej placówki, mogła ofiarować 
krew – bezcenny dar. 

Zawsze życzliwy i uśmiech-
nięty człowiek. Pełen prostoty i 
skromności. Bez reszty oddany 
swej pracy społecznej. Zawsze 
w biegu, zawsze w drodze, za-
wsze zajęty… A obok niego 
żona – pani Helena, stale towa-
rzysząca mu w działaniu. Jego 
prawa ręka. Zgrany duet. Ra-
zem z nim uczynna córka Ela. 
Oto cała rodzina zaangażowa-
na w pracę Klubu. „Kubalowie 

= Klub HDK – Klub = Kubalowie” -  śmiało rzec można. 
Cztery miesiące temu, w listopadzie, zorganizował w sie-
dzibie Klubu przy Urzędzie Miejskim uroczyste spotka-
nie z udziałem lokalnych władz i przedstawicieli Zarządu 
Okręgowego Klubu HDK i PCK w Opolu. Z radością wrę-
czał wespół z gośćmi dyplomy, odznaczenia i legityma-
cje zasłużonym krwiodawcom. Niestety, po raz ostatni… 

Ostatnimi czasy zaaferowany był przygotowaniami 
do jubileuszu 40-lecia Klubu HDK, który miał się odbyć 
późną jesienią tego roku. Poczynił pewne starania. Im-
preza miała być wyjątkowa. I będzie! Wprawdzie bez 

pana Michała, ale „ku jego pamięci”, w hołdzie za trud i 
ofiarną pracę społeczną.

Podczas jego prezesury głubczyckie krwiodawstwo 
„rozrosło się”. Warto dodać, że organizował pogadanki 
i prelekcje dla młodzieży ponagimnazjalnej. Bywał tu i 
tam. Sprowadzał prelegentów z Opola. Angażował się w 
każde przedsięwzięcie PCK. Ponadto włączył młodzież 
naszego „Mechanika” do udziału w Konkursie HDK. 

To właśnie prezes Kubal od szeregu lat podczas aka-
demii pożegnania klas maturalnych w ZSM wręczał dy-
plomy i pamiątki maturzystom – krwiodawcom, podkre-
ślając przy tym wartość każdej kropli oddanej krwi. 26 
kwietnia miał przybyć ponownie… Nie zdążył. Lecz w 
imieniu nieżyjącego męża pojawi się pani Helena, któ-
ra zamierza pielęgnować i kontynuować „dziedzictwo” 
małżonka. 

A na pogrzebie Pana Michała licznie zgromadzona 
społeczność, która chce uczestniczyć w jego ostatniej 
drodze. Żegnający i żegnany. Wiązanki kwiatów, wieńce, 
a przy tym wzruszający dźwięk trąbki. I oddany zosta-
je ziemi – Matce. Na wyłączność. Kondolencje, wyrazy 
współczucia, bólu i żalu… 

Maria Farasiewicz 

Ku pamięci… 
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Efektem tych działań było opracowanie mapy tras 
rowerowych, aktualnie dostępnych na stronie interneto-
wej www.wsiadznarower.pl. Skąd ta inicjatywa? 

– Kochamy jeździć na rowerach. Napisaliśmy wniosek i 
się udało. Dostaliśmy pieniądze, zrealizowaliśmy projekt. 
Postanowiliśmy ze chcemy zachęcić innych do turystyki 
rowerowej. Zapraszamy na stronę internetową która po-
wstała w ramach projektu. „Wsiądź na rower”. Jest to zara-
zem hasło pod którym kryje się inicjatywa kilkuosobowej 
grupy młodzieży o nazwie „Eskapada” – wyjaśnia Bożena 
Czerniawska.

– Swoje działania rozpoczęliśmy ogłaszając konkurs na 
opracowanie „Tras rowerowych w Powiecie Głubczyckim”. 
Młodzież mogła nadsyłać opracowane przez siebie trasy 
rowerowe, dołączać zdjęcia, mapy, ciekawe opisy. Następ-
nie zaprosiliśmy kilkanaście chętnych osób do wspólnej 
pracy w warsztatach terenowych. W okresie tym w zależ-
ności od uwarunkowań pogodowych, odbyliśmy kilka-
naście jednodniowych wyjazdów rowerowych na terenie 
naszego powiatu. Pomiędzy nimi zorganizowaliśmy trzy 
rowerowe wyjazdy weekendowe. Wyjazdy te miały for-
mę warsztatów. Uczestnicy uczyli się, pod czujnym okiem 
przodownika turystyki kolarskiej, wyznaczać i opisywać 
trasy rowerowe. Stąd nieprzypadkowe miejsca warsztatów 
weekendowych. Powiat prudnicki, nyski czy Kraków – to te-
reny posiadające dobrze oznakowane trasy rowerowe oraz 
wiele udogodnień dla rowerzystów. W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa uczestnicy warsztatów odbyli kurs pierw-
szej pomocy – tłumaczy koordynator projektu. 

Efektem całorocznej pracy był folder z mapą „Trasy 
rowerowe Powiatu Głubczyckiego”. Jego promocja zo-

„Wsiądź na rower” – 
wyróżniony projekt 

stała połączona z uroczystym otwarciem wystawy foto-
graficznej pt.: „Trasy rowerowe w Polsce i Europie”. Miało 
to miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach. 
Ogłoszono także zwycięzców konkursu na opracowanie 
tras rowerowych. Zostały wręczone nagrody ufundowa-
ne przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach w posta-
ci: roweru trekkingowego, cyfrowego aparatu fotogra-
ficznego i odtwarzacza mp 4. Folder „Trasy rowerowe 
Powiatu Głubczyckiego” jest dostępny m. in. w Punkcie 
Informacji Turystycznej w MOK w Głubczycach, w Lo-
kalnym Punkcie Informacji w Starostwie Powiatowym 
w Głubczycach oraz w wersji elektronicznej na stronie 
www.wsiadznarower.pl.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu fi-
nansowemu programu „Młodzież w działaniu” oraz Fun-
dacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Grupa 
inicjatywna jeszcze raz dziękuje do Polskiemu Towarzy-
stwu Kulturalnemu – oddział „Fantazja” w Głubczycach 
– organizacji wspierającej projekt. Starostwu Powia-
towemu w Głubczycach, które objęło projekt honoro-
wym patronatem i ufundowało cenne nagrody. Bazę 
lokalową zapewnił Miejski Ośrodek Kultury w Głubczy-
cach oraz Szkoła Podstawowa we Włodzieninie. Organi-
zatorzy dziękują także firmie ASA z Głubczyc, Bankowi 
Spółdzielczemu w Głubczycach, Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Głubczycach, Getin Bank w Głubczycach, 
Piekarni Prassol w Głubczycach i firmie Elektromet z Go-
łuszowic. Dzięki ich pomocy i wsparciu, wiele osób mo-
gło ciekawie spędzić czas i propagować rozwój turystyki 
rowerowej na terenie powiatu głubczyckiego.

	n

Projekt pt. „ Wsiądź na rower” zainicjowany i zrealizowany w minio-
nym roku przez młodzież z powiatu głubczyckiego, został wytypo-
wany do opublikowania na Platformie EVE. Trafiają tam najlepsze i 
najciekawsze projekty, które spełniają wszystkie standardy progra-
mu „Młodzież w działaniu”. „Wsiądź na rower” to inicjatywa młodych 
ludzi aktywnych sportowo, która zachęcała do turystyki rowerowej w 
powiecie głubczyckim jako formy spędzenia wolnego czasu. Jak mówi 
koordynator projektu Bożena Czerniawska, został on zrealizowany 
przez kilkudziesięcioosobową grupę młodzieży i wolontariuszy. Jego 
uczestnicy brali udział w cyklicznych wyprawach rowerowych, które 
przebiegały po drogach powiatu głubczyckiego.

Wypoczynek organizowany był w miejscu zamieszka-
nia mi.n.: na bazie szkół, Ratusza Miejskiego w Głubczy-
cach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom wypoczynku 
wiele atrakcji typu: gry i zabawy ruchowe, zajęcia spor-
towe, warsztaty taneczne, konkursy plastyczne, turnie-
je; piłkarzyków, tenisa stołowego, „karaoke”, wycieczki 
jednodniowe na lodowisko, do Parku Wodnego oraz 
kina. Organizowane były wycieczki krajoznawcze po 
Opolszczyźnie (Biskupia Kopa, Głuchołazy, Opole), rajdy 
piesze po okolicy Głubczyc. Uczestnicy w czasie trwania 
Harcerskiej Akcji Zimowej w Głubczycach odwiedzili sie-
dzibę Państwowej Straży Pożarnej i Komendę Policji w 
Głubczycach.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej celem 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
pobytu dzieci i młodzieży podczas trwania zimowego 
wypoczynku przeprowadzili 11 kontroli oceniając m.in.: 
l warunki zdrowotne w zakresie stanu sanitarno-tech-

nicznego pomieszczeń i otoczenia oraz bloków żywie-
nia,

l stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych,
l warunki do uprawiania sportu i rekreacji,
l zapewnienie opieki medycznej.

W trakcie wypoczynku nie stwierdzono urazów, za-
chorowań, wypadków, hospitalizacji oraz zatruć pokar-
mowych. Stan zdrowia dzieci i młodzieży wypoczynku 
nie budził zastrzeżeń. Placówki w których odbywał się 
wypoczynek, były zarejestrowane w elektronicznej ba-
zie wypoczynku, a organizatorzy zapewnili uczestnikom 
bezpieczne i higieniczne warunki zimowych wakacji.

Przedstawiciele PIS powiatu głubczyckiego podczas 
kontroli wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży po-
dejmowali szereg działań edukacyjnych mających na 
celu podniesienie świadomości uczestników w zakresie 
profilaktyki grypy, zdrowego stylu życia oraz bezpie-
czeństwa podczas ferii. Organizatorzy działań otrzymali 
materiały edukacyjne w formie ulotek, przeprowadzono 
instruktaże z kadrą pedagogiczną oraz pogadankę z pre-
zentacją multimedialną.

Alina Mazur-Ciapa

Zdrowe ferie 
w powiecie 
głubczyckim

Ferie zimowe to czas, w którym 
uczniowie mogą wypocząć od szkoły i od 
nauki. Mogą odetchnąć od codziennych 
spraw i rozpocząć wiele nowych przyjaź-
ni. Niestety z wielu powodów większość 
uczniów czas ten spędza w domu. Czy 
oznacza to, że ferie zimowe są czasem 
straconym, a dziecko jest skazane na 
nudę i monotonię? Odpowiedź brzmi: 
absolutnie nie! Grupa Odnowy Wsi Mi-
chałkowice wzięła sprawy w swoje ręce i 
dołożyła wszelkich starań, aby ich pociechy, te które nie 
miały możliwości wyjazdu, pojechały na wycieczkę do 
Multikina w Rybniku. Zainteresowanie było ogromne.
Zabrakło nawet miejsc w autobusie. Pojechały dzieci z 
Michałkowic, Branic i Bliszczyc. Dzień okazał się wyjątko-
wo udany. Piękny seans bajkowo-przygodowy, podobał 
sie wszystkim. Następnie nie omieszkaliśmy wstąpić do 
Mc Donalds, i to też była wielka frajda. Wspaniały wyjazd 
zmobilizuje nas do jeszcze aktywniejszego działania w 

Ferie zimowe – Michałkowice, 
Branice

przyszłości, gdyż radość, uśmiech i zadowolenie naszych 
najmłodszych było największą zapłatą. Bardzo istotną 
kwestią, którą trzeba podkreślić jest to, że dzieci są dla 
siebie życzliwe i przyjazne oraz nawiązują się między 
nimi trwałe przyjaźnie. 

Dziękuję Wszystkim uczestnikom wycieczki. Już my-
ślimy nad następną, miejmy nadzieję, że równie udaną 
jak ta. 

Żaneta Malota 

Podczas ferii zimowych Państwowa Inspekcja 
Sanitarna powiatu głubczyckiego sprawowała 
nadzór nad dziewięcioma placówkami zorga-
nizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, z 
którego skorzystało 889 uczestników.
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Bestsellerowa kolekcja wydawana przez Hachette 
Polska prezentuje serie książek pn.: „Pisane przez życie” 
, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Sytuacje 
opisane w biografiach szokują, przyprawiają o złość i łzy 
wzruszenia. Ale także udowadniają, że iskierka dobroci, 
miłości i bezinteresownej pomocy jeszcze tli się w na-
szych sercach…

Proszę sobie wyobrazić historię dziewczynki, której 
nikt nie chce. Nie chcą jej biologiczni rodzice, a kolejni 
opiekunowie pozbywają się jej po kilku tygodniach po-
bytu. A teraz proszę sobie wyobrazić, że ta historia wy-
darzyła się naprawdę. Oto losy ośmioletniej Jodi. Dziew-
czynki skrzywdzonej i upokorzonej przez najbliższych, 
którzy mieli obowiązek ją chronić i otaczać miłością. 
Przejmujące losy opuszczonej Jodi opisała - w książce pt. 
„Skrzywdzona” - Cathy Glass, jej opiekunka społeczna. 
Dzięki mądrości i cierpliwości Cathy, Jodi powoli uczy się 
prawdziwego życia i poznaje smak beztroskiego dzie-
ciństwa.

W krajach muzułmańskich warunki życia kobiet są z 
góry ustalone i przestrzegane od lat. Młoda Rania Al-Baz 
sprzeciwiła się tradycji i została prezenterką telewizji 
saudyjskiej. Zrobiła to bez zgody męża. Ten, stosując 
przemoc fizyczną i psychiczną próbował wyperswado-
wać żonie pracę w telewizji. Dochodzi do tragedii: Rania 
zostaje brutalnie pobita i zmasakrowana przez męża, 
który porzuca nieprzytomną kobietę pod drzwiami 
szpitala. Poruszająca historia prezenterki telewizyjnej 
stała się sprawą wagi państwowej. Rania Al.-Baz w swo-
jej książce „Oszpecona” zwraca uwagę opinii publicznej 

Historie pisane przez życie
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach poleca:

na niepokojącą sytuację kobiet w Arabii Saudyjskiej. 
Nie robi tego, aby kogokolwiek potępić, lecz by zwrócić 
uwagę na sytuację kobiet na Bliskim Wschodzie.

„Sen o Ameryce” kusi bogactwem, szansą na lepsze 
życie. Młode Rosjanki uciekając z ojczyzny przed biedą i 
brakiem perspektyw na przyszłość do Stanów Zjednoczo-
nych. A tam w pogoni za szczęściem, …trafiają do amery-
kańskich domów publicznych lub na ulicę. Konfrontacja 
z rzeczywistością okazuje się brutalna. Bez znajomości 
języka, bez pieniędzy popadają w bezsilność i rozpacz, od 
których tak bardzo starały się uciec. Miachael Viner – au-
tor książki - przeprowadził wiele rozmów z Rosjankami ży-
jącymi w Ameryce, pytając, czy ich nowe życie warte było 
poświęcenia rodziny, domu, przyjaciół, godności...

Na szczególną uwagę zasługuje książka autorstwa 
Cathy Glass – „Czekając na anioły”. Jest to niezwykle 
wzruszająca historia umierającego ojca, który poszukuje 
nowego domu i odpowiednich opiekunów dla swojego 
syna. Ośmioletni Michael wierzy, że pewnego dnia z nie-
ba przylecą aniołowie i zabiorą jego tatę do mamy, do 
nieba. Co wieczór modli się, aby aniołowie podarowali 
tacie jeszcze jeden dzień życia. Michael mając 2 lata stra-
cił matkę, teraz stara się zrozumieć i pogodzić z utratą 
ukochanego ojca. Przy ogromie cierpień, ten mały chło-
piec nie traci wiary w Boga i w ludzi, niosących bezin-
teresowną pomoc i miłość. Trafia pod troskliwą opiekę 
tymczasowej opiekunki społecznej Chaty, która mając 
dwoje własnych dzieci, nie wahała się wziąć odpowie-
dzialność za kolejne dziecko. Aniołów niekoniecznie na-
leży wypatrywać tylko w niebie…

Absolwent gdyńskiego Studium Wokalno-Aktorskie-
go im. Danuty Baduszkowej. Aktor Teatru Muzycznego w 
Gdyni, Teatru Dramatycznego w Elblągu, Teatru im. Ste-
fana Jaracza w Olsztynie, Teatru Polskiego w Bydgoszczy, 
Teatru Nowego w Łodzi. Angażowany przez Andrzeja 
Wajdę. Nikodem Dyzma w ,, Karierze Nikodema Dyzmy”, 
Czepiec w ,,Weselu”. Służący Rejenta w „Zemście”. Kamie-
niarz w „Katyniu”. A 21 lutego 2013 r. serdeczny gość na-
szego głubczyckiego Mechanika – Waldemar Czyszak. 
Wcześniej także miejscowego LO i ZS w Kietrzu. 

Warto przywołać jego liczne role w serialach: ,,Ranczo”, 
,,Plebania”, ,,Na wspólnej”, ,,Czas honoru”, ,,Ojciec Mateusz”, 
,,Komisarz Aleks”,  ,,1920. Wojna i miłość” itd. W pamięci 
uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach 
aktor ten zapisze się jednak jako wielki miłośnik Stani-
sława Ignacego Witkiewicza, genialny artysta, wspaniały, 
serdeczny i skromny człowiek. Dzięki panu Wiesławowi 
Janickiemu, który zaprosił do naszego miasta i do naszych 
szkół Waldemara Czyszaka, mogliśmy uczestniczyć w nie-
codziennym wydarzeniu – w spektaklu-monodramie pt. 
„Uśmiech kretyna”. Dzieło to łączy fragmenty „Niemytych 
dusz” i „Narkotyków” autorstwa polskiego dramaturga, fi-
lozofa i eseisty – właśnie Witkiewicza.

Pan Waldemar przedstawił pokrótce Witkacego. Opo-
wiedział o tym, że tworzył on na przekór wszystkim: na 
przekór krytykom, którzy go nie rozumieli, na przekór 
społeczeństwu Polski międzywojennej-złośliwemu, po-
nuremu. Wbrew przyjaciołom i zbyt pewnym siebie za-
rozumialcom. W ambitny sposób drwił z głupoty. Jego 
twórczość – wyjątkowa, skomplikowana, trudna w zro-
zumieniu, odbiorze, a jakże autentyczna, pouczająca, 
otwierająca oczy, jakże aktualna.

Monodram w wykonaniu pana Czyszaka był wspa-
niały. Zdolności, talent i pasja tego aktora, a ponadto 
jego interpretacja przedstawionej sztuki sprawiły, że w 
skupieniu wysłuchaliśmy słów Witkacego. Myślę, że każ-
dy z nas wyniósł z tego spotkania pewne refleksje, prze-
myślenia, morał. Witkacy zastanawiał się, ile w ludziach 
lęku przed myśleniem. Dlaczego wszystko upraszczają, 
boją się nowości, dlaczego tylko krytykują, narzekają, 

Waldemar Czyszak w ZSM

oceniają, obrażają – zbyt pochopnie, bezpodstawnie? 
Otóż to! Bo ile w nas mądrości, a ile pychy? Podziwiam 

pana Waldemara Czyszaka. Jego kontakt z publicznością 
– z nami. Wielkie zaangażowanie, swoboda i jednocze-
śnie tak ceniona i potrzebna profesjonalność. Wejście w 
sztukę, zainteresowanie nią uczniów. Muszę przyznać, że 
chwilami nie potrafiłam oddzielić gry pana Czyszaka od 
jego luźnych komentarzy. To przez zalety aktora, o któ-
rych wcześniej wspominałam. 

Ku radości zebranych, nie skończyło się na przedsta-
wieniu. Pan Waldemar chętnie rozmawiał z uczniami, 
odpowiadał na ich pytania. Znakomite było to, że nie 
czuliśmy dystansu: zwykły uczeń – zawodowy aktor. Pan 
Czyszak po prostu mówił o sobie, a mówił ciekawie. Nie 
przechwalał się, nie poklaskiwał sam sobie. Wyraźnie 
widać było to, że przyjechał do nas ze sztuką, z pasją, 
że chciał przekazać coś wielkiego. I właśnie to, według 
mnie, jest prawdziwym aktorstwem.

Młodzież potrzebuje takich spotkań, doświadczeń. 
Dlatego też serdecznie dziękujemy panu Waldemarowi 
Czyszakowi. Dziękujemy za spotkanie z prawdziwą sztu-
ką, za lekcję z twórczością Witkacego.

Korzystając z okazji, po spędzeniu czterech wspólnych 
lat, pragniemy podziękować także naszej wychowawczy-
ni- pani Marii Farasiewicz, dzięki której mamy możliwość 
uczestniczyć w tak wyjątkowych przedsięwzięciach.

Kamila Zagozda

W lutym cztery uczennice z Zespołu Szkół: Katarzyna 
Lasyk, Magdalena Frelich, Paulina Hnatyszyn i Ewa Szota 
wzięły udział w VI edycji ogólnopolskiego programu 
profilaktycznego ,,Mam Haka na Raka”. Akcja ma na celu 
zaznajomienie mieszańców gminy z tematyką chorób 
nowotworowych. W tegorocznej edycji programu prze-
kazywana jest wiedza na temat raka skóry - czerniaka. 
Nasze uczennice realizowały ten cel przeprowadzając 
lekcje na temat tego nowotworu w Zespole Szkół. Dnia 
27 lutego został zorganizowany przemarsz ulicami Kie-
trza, w czasie którego rozdawane były ulotki, wykona-
ne przez uczennice, z informacjami na temat czerniaka. 
Skandowane były również hasła nawołujące do ochrony 
skóry. Nasze dziewczyny, razem z chętnymi uczniami, 
wzięły udział w Turnieju Amatorskich Drużyn Gminy 
Kietrz w Piłkę Siatkową. ,,Hakowicze” propagowali na za-
wodach zdrowy tryb życia, rozdawali ulotki oraz zachę-
cali do podpisywania deklaracji zakładającej wykonanie 
dermatologicznego badania skóry.

Katarzyna Lasyk

Mam Haka 
na Raka

Cathy Glass –
„Skrzywdzona”

Cathy Glass –
„Czekając na anioły”

Michael Viner –
„Sen o Ameryce” 

Rania Al-Baz –
„Oszpecona”

Seria „Pisane przez życie”, 
Wydawnictwo Hachette Polska

Fot. arch. Zespół Szkół w Kietrzu

Fot. arch. Zespół Szkół w Kietrzu
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„Moja babcia i mój dziadek to wspa-
niali są dziadkowie ...” to słowa piosenki 
zaśpiewanej przez przedszkolaków 15 
lutego w Wiejskim Domu Kultury w Bra-
nicach z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Dzieci z Przedszkola Publicznego w 
Branicach zaprosiły swoich ukochanych 
dziadków, aby piosenką i tańcem wyra-
zić jak bardzo ich kochają. Mali artyści z 
przejęciem odgrywali swoje role, okazu-
jąc w ten sposób wdzięczność swoim-
dziadkom. Seniorzy byli pełni uznania dla 
swoich wnuków. Podziwiali ich postawę i 
umiejętności. Każda babcia i każdy dzia-
dek otrzymali od swoich pociech własno-
ręcznie przygotowany medal oraz życze-
nia i gorące buziaki. Na twarzach gości 
można było zaobserwować uśmiech, 
radość, łzy szczęścia i wzruszenie. Przy 
pięknej dekoracji sali, nakrytych stołach, 

Przedszkolacy w Branicach 
nigdy się nie nudzą

kawie, słodkościach spędzono miło czas, 
a o to wszystko zadbali rodzice oraz per-
sonel przedszkola. 

Kolejnym radosnym wydarzeniem w 
naszym przedszkolu był Bal Karnawało-
wy zorganizowany 19 lutego. Dla naszych 
milusińskich to dzień niezwykły. Dzieci 
wcieliły się w postacie z bajek. Przebrane 
w różnorodne, kolorowe stroje wspaniale 
bawiły się w rytm muzyki. Brały udział w 
różnych konkursach nagradzanych słod-
kościami. Bal zakończył przebój „Ona tań-
czy dla mnie”, przy którym dzieci pokaza-
ły nowy krok taneczny. Wspólna zabawa 
przysporzyła wiele radości naszym pocie-
chom, a to było głównym celem naszego 
balu.

Kolejny raz Rada Rodziców wspólnie z 
personelem przedszkola zorganizowała 
zabawę dochodową. Była to piąta zaba-

Rok szkolny 2012/2013  rozpoczęli-
śmy od wyjazdu na I Mistrzostwa Polski 
Szkół Specjalnych w Ringo, które 14 – 15 
września odbyły się w Opolu. W I Mistrzo-
stwach Polski Szkół Specjalnych rywa-
lizowało 14 szkół z Bartoszyc, Bytomia, 
Brzegu, Cieszyna, Gliwic, Głubczyc, Kielc, 
Kluczborka, Krapkowic, Radzionkowa. 
Trzeba przyznać iż poziom zawodów był 
bardzo wysoki i zdobycie każdego punk-
tu wymagało od zawodników dużego 
wysiłku. Najlepszą zawodniczką z naszej 
ekipy okazała się Katarzyna Hołda, która 
w kategorii dziewcząt starszych uplaso-
wała się na IV miejscu.

W dniach 20-23 września 2012 roku 
w Krakowie odbył się III Ogólnopolski 
Turniej BOCCE Olimpiad Specjalnych. 
Zawody odbywały się na obiektach spor-
towych należących do Akademii Wycho-
wania Fizycznego. Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy z Głubczyc re-
prezentował Tomasz Hołda, który po za-
ciętych grach indywidualnie zajął IV miej-
sce oraz drużynowo I miejsce. 

W dniach 27-30 września 2012 roku w 
Koninie odbył się VI Ogólnopolski Mityng 
Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych. W 
mityngu wzięło udział 300 zawodników 
reprezentujących szesnaście Oddziałów 
Regionalnych Olimpiad Specjalnych oraz 
255 trenerów, opiekunów, organizatorów 
i wolontariuszy. Województwo opolskie 
reprezentowało 20 zawodników, wśród 
których znalazła się uczennica Specjalne-
go Ośrodka Szkolno Wychowawczego w 
Głubczycach Żaneta Sypniewska. W ce-
remonii otwarcia zawodów wziął udział 
mistrz Europy na 800 metrów Marcin 
Lewandowski. Uroczystość poprowadzili 
Zygmunt Chajzer i wicemiss Wielkopol-

ski. Ceremonię zakończył występ zespołu 
SUMPTUASTIC.

Patronat Honorowy nad VI Mityngiem 
Lekkoatletycznym Konin 2012, objęła Jo-
anna Mucha, Minister Sportu i Turystyki.

28 września na stadionie lekkoatle-
tycznym w Koninie odbyły się preelimi-
nacje, a 29 i 30  września finały. Po trzech 
dniach zmagań Żaneta Sypniewska uzy-
skała następujące wyniki w swojej kate-
gorii wiekowej:
l I miejsce w skoku w dal z rozbiegu
l II miejsce w biegu na 400 metrów
l II miejsce w sztafecie 4x100 metrów

11-14 października 2012 roku w Drzon-
kowie odbył się XII Ogólnopolski Mityng 
w Biegach Przełajowych Olimpiad Spe-
cjalnych. Reprezentacja województwa 
opolskiego liczyła sześciu zawodników w 
tym Katarzyna Hołda  uczennica Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Głubczy-
cach. W piątek 12 października odbyły 
się preeliminacje w poszczególnych gru-
pach. Następnego dnia odbyły się finały, 
po których uczennica naszej szkoły Kata-
rzyna Hołda zajęła I miejsce w biegu na 
800 metrów. Pomiędzy poszczególnymi 
biegami zawodnicy mogli skorzystać 
ze strzelnicy sportowej, przejechać się 
bryczką oraz wziąć udział w programie 
„Zdrowi Sportowcy”, który ma na celu 
zwiększenie możliwości psychofizycz-
nych sportowców specjalnych do profe-
sjonalnego trenowania i pełnego wysiłku 

wa Walentynkowa a zarazem pierwsza, 
na którą bilety rozeszły się bez rozwie-
szania plakatów. Dzięki wielkiemu za-
angażowaniu rodziców, personelu, lo-
kalnych przedsiębiorców oraz pani Wójt 
Gminy Branice, dochód z zabawy prze-
kroczył nasze najśmielsze oczekiwania. 
Trudno wyrazić nasze wielkie Dziękuję 
za wkład w pomoc przy organizacji za-
bawy. Doskonałe przygotowanie przeło-
żyło się na zadowolenie uczestników za-
bawy, którzy licznie i hucznie bawili się 
do rana. Były suto zastawione stoły, dzię-
ki ofiarności rodziców, smaczne potrawy 
przygotowane przez wspaniałe panie 
ze Stowarzyszenia „Braniczanki”, a do 
tego wspaniała dekoracja sali. Oprawa 
muzyczna w wykonaniu zespołu „Felix” 
oraz liczne atrakcje, wśród nich loteria 
fantowa spowodowały, iż wychodzący 

Osiągnięcia SOS-W  
w Głubczycach
Chcielibyśmy podzielić się z państwem największymi wydarzeniami oraz 
osiągnięciami jakie uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Głubczycach uzyskali w roku szkolnym 2012/2013. Mimo iż rok 
szkolny minął dopiero półmetek jest już co wspominać.

podczas startów w zawodach. Ostatnie-
go dnia odbyły się finały na 2400 metrów 
oraz ceremonia zamknięcia zawodów.

12 grudnia 2012 roku w sali gimna-
stycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego w Głubczycach odbył 
się Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowe-
go. Jest to impreza cykliczna którą orga-
nizujemy co roku,  gdyż budzi ona duże 
zainteresowanie wśród młodzieży. I tym 
razem frekwencja była bardzo dobra,  
gościliśmy w naszych murach przyjaciół 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Głub-
czyc, Środowiskowego Domu Samopo-
mocy z Nowych Gołuszowic, uczniów 
klas integracyjnych Szkoły Podstawowej 
nr 1 i Gimnazjum nr 1 oraz gospodarzy 
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego w Głubczycach. W tym 
turnieju również pokazaliśmy się z dobrej 
strony uzyskując pierwsze i drugie miej-
sce w kategorii kobiet oraz drugie miej-
sce w kategorii mężczyzn. 

W dniach 18-22 lutego 2013 roku od-
była się wycieczka szkolna do Żabnicy 
koło Węgierskiej Górki powiązana z na-
uką jazdy na nartach. Wycieczka była 
zorganizowana dla dzieci szkół specjal-

uczestnicy zabawy dziękując za orga-
nizację dopytywali o termin następnej 
imprezy.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, 
państwu Koziura, pani K. Bańkowskiej, 
paniom ze Stowarzyszenia  Braniczanki, 
pani Wójt Gminy Branice, państwu Cie-
śla, pani Wioletty Krawiec, pani Eli Paczko 
oraz panu Mariuszowi Atłachowicz, oraz 
wszystkim uczestnikom zabawy za zakup 
biletów. Dzięki Waszej ofiarności nasze 
przedszkole pięknieje. Mamy wysokiej ja-
kości sprzęt nagłaśniający, wyposażenie 
ogrodu, szatni, a w salach nowe meble. I 
bardzo duży zapał do realizacji kolejnych 
celów.

Lilianna Szklarska 

nych województwa opolskiego. Wśród 
trzydziestu dwóch osób nasz ośrodek 
reprezentowali Paweł Łazuta, Sebastian 
Wilczyński oraz Dominik Czekała. Trzeba 
przyznać, że ćwiczenia z nartami spra-
wiały co niektórym nie lada problem.  
Z czasem po kilku godzinnych trenin-
gach dziennie każdy z uczestników mógł 
się pochwalić umiejętnościami jakie na-
był. Pozostaje nam tylko wierzyć, iż te 
umiejętności doskonalone będą w przy-
szłości.  Aby dać odpocząć ciału i duszy 
mieliśmy okazje zwiedzać pobliskie tere-
ny podziwiać niesamowite krajobrazy, a 
wieczorem wśród metrowych zasp śnież-
nych piec kiełbaskę, która przy kilku stop-
niowym mrozie smakowała przepysznie. 
Codziennie po kolacji organizowane były 
różne gry zabawy czy projekcje filmowe. 
W ostatni dzień naszej wycieczki zostały 
przeprowadzone zawody w biegach na 
rakietach śnieżnych w których zwyciężył 
Sebastian Wilczyński oraz zjazd slalo-
mem na czas i tu najlepszym okazał się 
Paweł Łazuta.

Korzystając z okazji chcieliśmy ser-
decznie podziękować Panu Mariuszowi 
Niemirowskiemu właścicielowi firmy 
MET-KOL, który zfinansował jednemu z 
uczniów wyjazd, umożliwiając mu tym 
samym zdobycie nowych umiejętności 
sportowych, a może i przepisu na życie.

Przygotowania uczniów do zawodów 
oraz opiekę podczas ich trwania sprawo-
wali nauczyciele wychowania fizycznego. 

Tomasz Kiszczyk
Dariusz Szałagan
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W niedzielę 17.02.2013 roku na Krytej 
Pływalni w Kietrzu odbyły się II Indywi-
dualne Mistrzostwa Kietrza w Pływaniu 
Dzieci I Młodzieży.

Zawody zorganizowane przez Urząd 
Miejski Kietrz, Szkołę Pływania HOBBY 
SPORT oraz Kietrzańskie Stowarzyszenie 
Kulturalno-Sportowe „GRYF” z roku na 
rok cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem. W zawodach wzięło udział 
120 pływaków z Kietrza, Głubczyc, Pie-
trowic Wielkich, Branic, Baborowa i oko-
lic. W imprezie wystartowali sportowcy 
w przedziale wiekowym od 4 do 16 lat. 
Zawodników i zawodniczki żywiołowo 
dopingowali rodzice i dziadkowie, którzy 
licznie przybyli tego dnia na krytą pływal-
nię w Kietrzu. Każdy z uczestników dostał 
dyplom, a ci, którzy stanęli na podium 
otrzymali medale, dyplomy oraz drobne 
upominki. Pływackie zmagania odby-
ły się na dystansach 25 m i 50 m stylem 
grzbietowym i dowolnym. Gratulujemy 
wszystkim zawodnikom, dla których start 
w zawodach był zwieńczeniem całorocz-
nej pracy. Serdecznie zapraszamy na ko-
lejne imprezy sportowe.

Poniżej przedstawiamy wyniki zawo-
dów:
PRZEDSZKOLE: 25 m dowolny:
1. Oliver Gieron (Pietrowice W.)  34.57

II Indywidualne Mistrzostwa 
Kietrza w Pływaniu Dzieci i 
Młodzieży 

KLASA III-IV : 50 m grzbietowy 
DZIEWCZĘTA:
1. Aleksandra Wiktor (Kietrz) 55,92
2. Emilia Karpina (Kietrz) 56,22
3. Suzańska Wiktoria (Branice) 01:02,13
KLASA III-IV: 50 m grzbietowy 
CHŁOPCY:
1. Kacper Mistrzak (Kietrz) 51,04
2. Paweł Wiktor (Kietrz) 54,01
3. Jakub Fas (Kietrz) 55,36
KLASA V-VI: 50 m grzbietowy 

DZIEWCZĘTA:
1. Maja Śliwa (Kietrz) 47,32
2. Kaja Sipel (Branice) 51,67
3. Monika Śliwka (Kietrz) 54,28
KLASA V-VI: 50 m grzbietowy 
CHŁOPCY:
1. Marcin Jabłoński (Kietrz) 41,85
2. Miłosz Rudziński (Głubczyce) 42,09
3. Bartosz Nosal (Kietrz) 51,47
KLASA III-IV: 50 m dowolny 
DZIEWCZĘTA:
1. Emilia Karpina (Kietrz) 54,53
2. Suzańska Wiktoria (Branice) 1,10,89
3. Melania Kosellek (Kietrz) 1,16,62
KLASA III-IV : 50 m dowolny 
CHŁOPCY:
1. Kacper Mistrzak (Kietrz) 44,48
2. Kamil Dąbrowski (Kietrz) 47,26
3. Jakub Kacprzak (Kietrz) 48,93
KLASA V-VI: 50m dowolny 
DZIEWCZĘTA:
1. Kaja Sipel (Branice) 42
2. Julia Siekierzyńska (Głubczyce) 49,13
3. Maja Śliwa (Kietrz) 49,72
KLASA V-VI: 50 m dowolny 
CHŁOPCY:
1. Marcin Jabłoński (Kietrz) 36,32
2. Miłosz Rudziński (Głubczyce) 38,49
3. Antoni Wołoszyn (Głubczyce) 45,1
GIMNAZJUM: 50m dowolny 
DZIEWCZĘTA:
1. Dominika Dobuch (Kietrz) 44,23
2. Małgorzata Musik (Kietrz) 48,93
3. Anna Musik (Kietrz) 50,57
GIMNAZJUM: 50 m dowolny 
CHŁOPCY:
1. Karol Ciesielski (Kietrz) 36,09
2. Jakub Szybik (Kietrz) 39,03
3. Michał Kusznier (Głubczyce) 39,57

Jacek Karpina

Podczas tegorocznych ferii zimowych, 
MDK w Kietrzu przeprowadził akcję „Zima 
w mieście 2013”. W czasie trwania akcji 
przygotowano wiele form do aktywne-
go spędzenia wolnego czasu. Autorski 
program zajęć plastycznych pt: „Plastycz-
ne podróże po Europie” przybliżył dzie-
ciom kulturę i zwyczaje poszczególnych 
państw Europy. Dzieci „odwiedziły” m.in.: 
Francję, Norwegię, Niemcy, Grecję, Wło-
chy, Hiszpanię oraz Rosję. Pośród różnych 
technik plastycznych ogromne emocje 
wywołało u dzieci pisanie własnych Ikon. 

Zajęcia kulinarne, które odbywały się 
w naszej kawiarni cieszyły się sporym 
zainteresowaniem i ponadprzeciętną fre-
kwencją. Dzieci chętnie przygotowywa-
ły sałatki, kanapki a w „tłusty czwartek” 
wyrabiały smakowite ciastka potocznie 

zwane „oponkami”. Miłą alternatywą dla 
spędzania wolnego czasu okazała się bi-
blioteka. W jej pomieszczeniach przepro-
wadzono konkurs czytelniczy, a codzien-
ny pobyt umilały gry, zabawy oraz quizy. 

Zwieńczeniem tegorocznej akcji „Zima 
w mieście 2013” był spektakl Teatru 
Współczesnego ART – RE z Krakowa pt. 
„Królowa Śniegu, który został odegra-
ny. w Domu Kultury w Kietrzu. Wystąpili 
w nim aktorzy z Teatru Współczesnego 
ART – RE z Krakowa. Zaprezentowali oni 
naszym najmłodszym widzom adaptację 
jednej z najbardziej znanych baśni H. Ch. 
Andersena. Poprzez interaktywne przed-
stawienie artyści zatarli granicę między 
aktorem a widzem. Dzieci wielokrotnie 
były uczestnikami opowiadanej historii. 
Jesteśmy przekonani, że w pamięci dzieci pięćdziesięcioro młodych uczestników 

wzięło udział w przygotowanych kon-
kursach i zabawach. Na imprezę przybyły 
różnorodne postacie – Wróżki, Czarow-
nice, Wilki, Księżniczki, młodzi chłopcy 
przebrani za legendarnego Zorro, Pa-
jacyki, Kowboje, Piraci i wiele innych 
barwnych postaci. Każdy uczestnik balu 
zaprezentował swój karnawałowy strój. 
Zwieńczeniem imprezy były wybory 
Króla i Królowej Balu, Mistrza Humoru i 
Mistrza Tańca. Wyróżnione osoby zosta-
ły nagrodzone oryginalnymi medalami. 
Bal Karnawałowy był uroczystością pod-
sumowującą tegoroczną akcję „Zima w 
mieście”. 

Dorota Kaczmar 

Kietrz w czasie ferii 2013

2. Karolina Kubik (Pietrowice W.)  37.52
3. Tomasz Kolasa (Głubczyce) 38.47
KLASA I-II: 25 m dowolny 
DZIEWCZĘTA:
1. Aleksandra Węgrzyn (Głubczyce)  25,82
2. Anna Nowakowska (Kietrz) 30,02
3. Aleksandra Timler (Kietrz) 30,21
KLASA I-II: 25 m dowolny CHŁOPCY:
1. Wojciech Rudziński (Głubczyce) 20,85
2. Michał Florczak (Głubczyce) 24,54
3. Dawid Ludwig (Kietrz) 27.88

na długo pozostaną bajkowe sceny, kolo-
rowe kostiumy i magiczne rekwizyty. 

Odbyły się również Bale Karnawało-
we dla wszystkich dzieci. Wzięły w nim 
udział dzieci z „Klubu Malucha”. Wspólne 
zabawy, dostarczyły niezapomnianych 
wrażeń. Impreza odbyła się w bajecznej 
atmosferze wypełnionej uśmiechami i 
wypiekami na twarzach maluchów. Dużo 
radości sprawiły dzieciom stroje w jakich 
wystąpiły na balu. W „tłusty czwartek” nie 
mogło zabraknąć również słodkiego po-
częstunku przygotowanego przez nasze 
mamy. Taka zabawa w naszym „Klubie 
Malucha” odbywa się co roku i z każdym 
rokiem gromadzi coraz więcej uczestni-
ków. Dla starszych dzieci 8 lutego 2013 r. 
instruktorzy tutejszego MDK zorganizo-
wali Bal Karnawałowy dla dzieci. Ponad 

Fot. Jacek Karpina

Fot. Dorota Kaczmar

Fot. Dorota KaczmarFot. Dorota Kaczmar
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Tomasz Makarski – trener Polonii Głub-
czyce – obiecuje walkę do ostatniej kolej-
ki, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, 
że strata do rywali, każe traktować awans 
na bezpieczne miejsce w tabeli w katego-
riach cudu. Zimą ekipa z Głubczyc doko-
nała kilku transferów. Pozyskani zawod-
nicy to: Sławomir Góra (LZS Piotrówka), 
Bartosz Machi (GKS Katowice drużyna 
juniorów) i Łukasz Bawoł (LKS Studzien-
na Racibórz). Te ruchy kadrowe dają 
trenerowi większe pole manewru, ale 
twierdzenie, że pozyskani piłkarze stano-
wią spore wzmocnienie, jest obarczone 
dużym ryzykiem. Z wymienionej trójki, 
najbardziej znany kibicom jest Łukasz 
Bawoł. Niegdyś bardzo utalentowany za-
wodnik, który wydaje się rozmienił swój 
talent na drobne. Ostatnie lata spędził 
w lidze okręgowej, a w minionej rundzie 
grał w A – klasowym zespole LKS Stu-
dzienna Racibórz. Piłkarz ten dysponuje 
jednak cechą której zazdrości mu pewnie 

bardzo wielu kolegów. Ma wyjątkowy in-
stynkt strzelecki. Łatwość z jaką zdobywa 
bramki, każe widzieć w nim potencjalne 
wzmocnienie głubczyckiej ofensywy. 
Jego formę będzie warunkowała dyspo-
zycja motoryczna, a o tej przekonamy się 
już niebawem. Sławomir Góra i Bartosz 
Machi to młodzi zawodnicy, mogący grać 
zarówno w obronie jak i w drugiej linii. 
Ich defensywne umiejętności mają spo-
wodować, że wiosną Polonia będzie tra-
ciła mniej bramek. 

Pod wodzą Makarskiego drużyna z 
Głubczyc na pewno będzie grała bardziej 
widowiskowo, próbując dłużej utrzymać 
się przy piłce i z rozwagą budować akcję 
ofensywne. Czy to przełoży się na wyniki? 
Zobaczymy. W sobotę 30 marca o 13.00 
na własnym stadionie Polonia zagra 
pierwszy mecz ze Skrą Częstochowa. Re-
wanż za jesienną wysoką porażkę byłby 
niespodzianką, na którą wszyscy po cichu 
liczą.

GLKS Kietrz nie rozgrywając meczów 
o punkty awansował o jedno miejsce w 
ligowej tabeli. Wszystko za sprawą de-
cyzji Wydziału Gier OZPN, który w prze-
rwie zimowej odebrał punkty drużynie z 
Dobrzenia Wielkiego, za wystawienie w 
12 meczach rozgrywanych jesienią, nie-
uprawnionego zawodnika. Po tej decyzji 
SKF TOR Dobrzeń Wielki spadł z pierwsze-
go na ostatnie miejsce w tabeli. 

W Kietrzu obyło się bez spektakular-
nych transferów. Należy jednak wymie-
nić powrót między słupki kietrzańskiej 
bramki Kamila Szkudlarka. Do zespołu 
dołączyli również: Kamil Chruściel (Po-
goń Wojnowice), Krzysztof Kupiec (MGKS 
Baborów) i Mateusz Krzanicki (drużyna 
juniorów). Najważniejszą informacją jest 
ta, że poprawia się stan zdrowia Rober-
ta Dominika. Zawodnik borykający się z 
kontuzją kolana, od jakiegoś czasu trenu-
je z drużyną i grał w ostatnich sparingach. 

Zaczyna się kręcić

W Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w 
Branicach odbył się IX Międzynarodowy 
Wielkanocny Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Dziewcząt - Branice 2013. Pomysłodawcą 
turnieju jest nauczyciel w-f Gimnazjum w 
Branicach Edward Czyszczoń. W turnieju 
wzięły udział zaprzyjaźnione drużyny ze 
Słowacji, Czech i Polski. Dyrektorki pla-
cówki: Teresa Jajdelska i Alicja Alferowicz 
przywitały zaproszonych gości min.: Wój-
ta Gminy Branice Marię Krompiec, posła 
Andrzeja Bułę, Starostę Powiatu Józefa 
Kozinę, Burmistrza Kietrza Józefa Mate-
lę, Prezesa Ogólnopolskiej Akademii Mi-
strzów Sporu – Mistrzów Życia Elżbietę 
Wysocką, doradcę Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego Lucjusza Bilika, starszego 
wizytatora Kuratorium Oświaty w Opolu – 
Piotra Dańkowskiego, Przewodniczącego 
Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego – 
Piotra Pakosza, radnych powiatowych i 
gminnych oraz przedstawicieli lokalnych 
instytucji, urzędów i organizacji społecz-
nych.  

Zapalenia znicza olimpijskiego doko-
nała wielokrotna złota, srebrna i brązowa 
medalistka Mistrzostw Świata w biegach 
przełajowych, górskich i nordic walking - 
Irena Czuta-Pakosz

Międzynarodowy 
Turniej w Branicach

Tuż przed początkiem zmagań sporto-
wych doradca Marszałka Województwa 
Opolskiego Lucjusz Bilik w imieniu Mar-
szałka woj. opolskiego Józefa Sebesty 
nadał Panu Edwardowi Czyszczoniowi 
Odznakę Honorową „Za zasługi dla woje-
wództwa opolskiego”.

4. Gimnazjum w Baborowie
5. Gimnazjum Korytowo (woj. kujawsko-

-pomorskie)
6. Gimnazjum Branice I
7. SPŠ a SZŠ Krnov (Czechy)
8. Gimnazjum Branice II

Królem strzelców z 8 bramkami zosta-
ła Stanislava Liškova - Žilina (Słowacja), a 
najlepszą bramkarką uznano Klaudię Ła-
cek z Gimnazjum w Istebnej.

Najlepsze drużyny i zawodniczki zo-
stały obdarowane medalami, puchara-
mi i statuetkami. Dodatkowo wszystkie 
uczestniczki turnieju otrzymały słodkie 
upominki przygotowane przez organi-
zatorów turnieju. Zawody sędziowali: 
Bartłomiej Tokarz, Bartłomiej Pleśniak i 
Łukasz Kędzierski.

Poza emocjami sportowymi kibice 
oglądali przepiękne występy zespołów 
Impuls i Kaprys. Tańce w ich wykonaniu 

Nareszcie rusza piłkarska karuzela. Dla klubów z  powiatu głubczyckiego 
rozkręci się dopiero 30 marca. Wszystko za sprawą niekorzystnych warun-
ków pogodowych. U progu nowej rundy na łamach Rzeczy Powiatowej, 
zastanowimy się nad szansami  kilku drużyn z naszego powiatu. Biorąc 
pod uwagę , że zimowy okres przygotowawczy jest dość długi i często 
obfituje w zmiany kadrowe, to wiosna dla wielu zespołów może stanowić 
zupełnie nowa odsłonę.

Uzupełnienie składu plus zdrowy Robert 
Dominik, to dla kietrzan możliwość kon-
tynuowania budowy solidnej drużyny, 
która powinna wywalczyć pozostanie 
w gronie czwartoligowców. Największą 
bolączką trenera Gadachika jest słaba 
skuteczność jego drużyny. Może wiosną 
któryś z napastników GLKS – u, błyśnie 
snajperskimi umiejętnościami. Rundę 
rewanżową drużyna z Kietrza rozpocznie 
u siebie pojedynkiem z Piastem Strzelce 
Opolskie (30.03.2013 godz. 13.00)

Zupełnie inny cel przyświeca druży-
nie Orła Branice. W przeciwieństwie do 
klubów z Głubczyc i Kietrza w Branicach 
wiosną będą walczyć o awans. Zimą do 
drużyny dołączyli Adam Szatko i Bartosz 
Moskała (Rolnik Lewice) oraz Marcin Be-
leć (GLKS Kietrz). Klub stara się również o 
pozyskanie Tomasza Fedorowicza (Zryw 
Opawica). Po kontuzjach wracają do  gry 
– Mateusz Kawulok i Wojciech Pytel. Do-
świadczeni zawodnicy i utalentowana 
młodzież to mieszanka, która ma za zada-
nie sprawić, że w czerwcu w szatni Orła 
będą strzelały korki od szampana. Dla 
klubu z Branic trwanie w rozgrywkach 
A – klasy oznacza stagnację, biorąc pod 
uwagę, że w swojej historii klub wystę-
pował już w wyższych klasach rozgryw-
kowych. – Gra się po to żeby wygrywać 
– bez kunktatorstwa oznajmia prezes klu-
bu Mariusz Pawęski. Taka postawa może 
tylko pomóc w walce o awans.          n

tylko podgrzewały atmosferę zmagań 
młodych piłkarek.

Co roku turniejowi towarzyszy ogól-
nopolska akcja profilaktyczno-terapeu-
tyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, przy-
gotowywana przez Elżbietę Mańkiewicz, 
Bogumiłę Cykowską i Teresę Czyszczoń. 
Jej tegoroczne hasło brzmiało: „Trzeźwy 
umysł, przyjacielu, jest zdobyciem szczy-
tów wielu”. Rozstrzygnięto konkurs na 
plakat o w/w tematyce i nagrodzono naj-
lepsze prace.

Uczniowie gimnazjum pod kierow-
nictwem pana Piotra Wiechy, wykonali 
prezentację miejscowości z których przy-
jechały drużyny występujące w turnieju. 
Podczas rozgrywek można było również 
obejrzeć wystawę przepięknych trofeów 
sportowych zdobytych przez młodzież 
miejscowego gimnazjum. 

Janusz Kaczmarek

W turnieju grano systemem „każdy z 
każdym„ w dwóch grupach, później od-
były się półfinały i mecze o miejsca 7-8 i 
5-6. W meczu o 3-cie miejsce pomiędzy 
drużynami Baborowa i Istebnej padł re-
mis 0:0 i mecz musiały rozstrzygnąć rzu-
ty karne. Lepiej wykonywały je góralki z 
Istebnej wygrywając 1:0. W wielkim finale 
słowacka drużyna SFK VIX Žilina wygra-
ła1:0 z Gimnazjum nr 5 Radom.
Klasyfikacja końcowa:
1. Miejsce SFK VIX  Žilina ( Słowacja)
2. Miejsce Gimnazjum nr 5 Radom
3. Miejsce Gimnazjum w Istebnej

Fot. Janusz Kaczmarek

Fot. Janusz Kaczmarek

Fo
t. 

T.
 S

id
ro


