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Ludzie już w starożytności wykorzystywali wiatraki do czerpania wody
i nawadniania pól. U schyłku XIX w. zrodziła się koncepcja wykorzystania wiatru do produkcji prądu. Jednak dopiero w latach 70. dwudziestego stulecia, energetyka wiatrowa zaczęła się prężnie rozwijać. Dzisiaj na
całym świecie funkcjonuje już kilkadziesiąt tysięcy turbin, a największym
producentem energii z elektrowni wiatrowych są Niemcy.

SAMORZĄD

Czysta energia
W powiecie głubczyckim dotychczas
uruchomiono wiatraki w okolicy miejscowości Zopowy, ale w perspektywie
mają powstać kolejne, m.in. w okolicach
Zawiszyc
i Kietrza. Ponadto gminy opraOŚWIATA
cowując studium zagospodarowania
przestrzennego wyznaczyły miejsca pod
ewentualne dalsze inwestycje w tym zakresie. Budowa elektrowni wiatrowych
nie następuje z dnia na dzień, dlatego
warto prześledzić proces decyzyjny dotyczący powstania farm wiatrowych.
– Najpierw pojawił się inwestor, który
porozumiał się z właścicielem gruntów,
na którym zamierzał usytuować wiatraki.
Następnie dokonał niezbędnych pomiarów
i badań, a potem zwrócił się do gminy
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o uchwalenie planu zagospodarowania
przestrzennego dla tych terenów, deklarując przy tym refundację kosztów z tym
związanych – mówi Burmistrz Głubczyc
Jan Krówka. – Plan zagospodarowania
przestrzennego wymaga zgody wszystkich
zainteresowanych stron i służb, począwszy
od zarządcy dróg, przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody po Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu.
W sumie podmiotów, które muszą zająć
stanowisko w tej sprawie jest około dwudziestu i to najlepiej oddaje zawiłość całej
procedury – dodaje burmistrz. W celu
zmniejszenia oddziaływania elektrowni
wiatrowych na środowisko, samorządy
uchwalając studium zagospodarowania
przestrzennego, zlecają badania związane z migracją i lęgowiskami ptaków, siedliskami nietoperzy oraz biorą pod uwagę oddziaływanie na krajobraz.
Elektrownie wiatrowe poza energią,
dostarczają również kontrowersji związanych, ze wspomnianym wpływem na
środowisko i ludzkie zdrowie. Najczęstszymi argumentami podnoszonymi
przez przeciwników powstawania farm
wiatrowych są: efekt stroboskopowy, powstający przez odbijanie się od wirnika
promieni słonecznych, które mogą oślepić kierowców; zmiana mikroklimatu;
zagrożenie dla przelatujących nietoperzy
i ptaków; wpływ na walory krajobrazowe;
infradźwięki wpływające niekorzystnie
na zdrowie człowieka. Są również przesłanki natury technicznej czy ekonomicznej, dotyczące opłacalności i efektywności elektrowni wiatrowych.
Zwolennicy powstawania elektrowni
wiatrowych uważają argumenty swoich przeciwników za nietrafne i mocno
przesadzone. Efekt stroboskopowy w
nowoczesnych wirnikach ze zmienną
prędkością obrotową został ograniczony do minimum. Odnośnie zmian dotyczących mikroklimatu, to popierający tą
tezę powołują się na badania naukowe,
które nie były prowadzone na funkcjonujących już fermach wiatrowych, ale na
wirtualnych modelach nieistniejących
farm grupujących kilka tysięcy wiatraków. W przypadku niewielkich skupisk
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kilkudziesięciu wiatraków, badacze zauważyli, że ich wpływ na mikroklimat,
jest nikły i z pewnością o wiele mniejszy,
aniżeli np. betonowa zabudowa miejska.
Niebezpieczeństwo grożące ptakom, jest
minimalizowane, poprzez odpowiednią
lokalizację farm wiatrowych, tak by nie
przecinała się z trasami migracji ptactwa,
a także przez specjalne oznaczenia wirnika mające polepszyć jego widoczność.
Jest również pewien istotny fakt. Otóż
do śmiertelności ptactwa oraz degradacji terenów lęgowych w zdecydowanie
większym stopniu przyczyniają się konwencjonalne elektrownie oraz sposób
pozyskiwania paliwa do nich. Mowa tu
oczywiście nie tylko o miejscowościach
i terenach na których zlokalizowane są
wspomniane elektrownie, ale również
o zdegradowanych ekologicznie terenach, gdzie wydobywa się węgiel,
będący w Polsce głównym surowcem
energetycznym. Przy tej okazji promotorzy pozyskiwania energii z wiatraków
wspominają o emisji szkodliwych związków chemicznych będących wynikiem
spalania węgla. Dotyczy to nie tylko ptaków ale i ludzi. Ten argument jest również odpowiedzią na zarzuty dotyczące
oszpecenia krajobrazu. Pole z wiatrakami
z pewnością wygląda korzystniej, aniżeli dymiące kominy elektrowni widoczne
czasem z kilkudziesięciu kilometrów.
Jednym z najważniejszych zarzutów
przeciwników energetyki wiatrowej, jest
emitowanie przez wiatraki infradźwię-

Wszystkim mieszkańcom naszego Powiatu
życzymy w 2013 roku szczęścia i zdrowia,
spełnienia osobistych planów
i ambicji zawodowych oraz radości
i optymizmu na każdy dzień
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Józef Kozina
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ków, które mają wysoce niekorzystny
wpływ na ludzkie zdrowie. Na ten temat powstały opracowania naukowe
potwierdzające te przypuszczenia. Sęk
w tym, że inni badacze podważają tezy
o szkodliwości farm wiatrowych. Każde
badania mają swoich zwolenników. Należy jednak zauważyć, że zdecydowaSPORT
na większość naukowców zajmujących
się tym tematem nie widzi zagrożeń dla
ludzkiego zdrowia ze strony farm wiatrowych. - Rzeczywiste problemy związane z
rozwojem energetyki wiatrowej na terenie powiatu głubczyckiego, są związane
z ograniczonymi możliwościami przesyłu
prądu. Główny punkt zasilania w Głubczycach może przyjąć 30 MW, a tyle prądu może wyprodukować 15 wiatraków
– wyjaśnia burmistrz Jan Krówka. Jest
to problem inwestorów i dystrybutorów
prądu, ale rozwiązania w tym zakresie są
niezbędne.
Zwolennicy energetyki wiatrowej
twierdzą nade wszystko, że jest to niewyczerpalne, odnawialne, przyjazne środowisku źródło energii.
Podczas studiowania materiałów dotyczących wad i zalet elektrowni wiatrowych można się natknąć na raport
Światowej Organizacji Zdrowia, w którym czytamy, że „energetyka wiatrowa,
jest najbardziej łagodnym ze sposobów
wytwarzania energii elektrycznej w kontekście szkodliwego wpływu na ludzkie
zdrowie.”
Redakcja

Przewodniczący
Rady Powiatu
Z inicjatywy Starosty Głubczyckiego,
Starostwo Powiatowe w Głubczycach razem z gminami: Branice, Głubczyce,
Kietrz przystąpiły do wydania biuletynu informacyjnego „Rzecz Powiatowa”.
Stanisław
Krzaczkowski
Idea wydania wspólnego miesięcznika o zasięgu powiatowym ma na celu informowanie mieszkańców o wydarzeniach zwią-

zanych z pracą samorządów, stowarzyszeń i organizacji, które funkcjonują na terenie Powiatu Głubczyckiego. Dzięki porozumieniu samorządów, czytelnicy biuletynu będą mogli znaleźć nie tylko informacje z własnej gminy, ale z całego powiatu. Daje
to szersze spojrzenie na społeczność lokalną, którą jesteśmy oraz jej pełniejszą integrację.
Nowy wygląd gazety jest efektem pracy zespołu redakcyjnego z poszczególnych gmin, pod kierownictwem Kingi Czop.
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14 kwietnia 2013 r., w Miejskim Ośrodku Kultury w
Głubczycach, odbyło się podsumowanie projektu realizowanego przez nieformalną grupę młodych ludzi
„Aparazzi”. Projekt pod nazwą „OBIEKTYWne spojrzenie
– woda, ląd, powietrze”, uwieńczyła wystawa fotografii
wykonana przez fotografów amatorów. Został też rozstrzygnięty konkurs fotograficzny. Spotkanie, w którym
uczestniczył Burmistrz Głubczyc Jan Krówka, było również okazją do zaprezentowania albumu „Powiat Głubczycki – ziemia, którą chcę ci pokazac.”
Uczestnikami projektu była młodzież, która chciała
rozwinąć swoje umiejętności związane z fotografią, jednocześnie spędzając aktywnie czas, nawiązując relacje
i nowe znajomości. W ten sposób zrodziła się inicjatywa,
którą rozpoczęło kilka osób, wspólnie pisząc projekt,
a następnie zapraszając do udziału w nim swoich znajomych. Po tym jak projekt został pozytywnie rozpatrzony
przez Narodową Agencję Programu Młodzież w Dzialaniu w Warszawie rozpoczęto jego realizację. Zorganizowano dwa spływy kajakowe rzeką Opawą. Wiodły one z
Branic do Boboluszek i z Boboluszek do Opawy. Łącznie
do pokonania było około 34 km szlaku wodnego. Kolejną odsłoną projektu był lot na paralotni. Uczestnicy latali
w tandemie, wraz z pilotem, wznosząc się na wysokość
około 300 m. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwała
grupa instruktorów paralotniarstwa z Centrum Paralotniowego Orzesze-Woszczyce. Inną formą aktywności
były wyjazdy rowerowe, które prowadziły drogami powiatu głubczyckiego i pozwoliły zwiedzić ciekawe miejsca i obiekty. Oprócz aktywności ruchowej uczestnicy
projektu brali udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez fotografa i grafika komputerowego.
Efektem końcowym projektu jest album pt.: „Powiat
Głubczycki – ziemia, którą chcę Ci pokazać”. Zdjęcia
z różnych perspektyw zostały wykonane przez uczestników projektu oraz nadesłane przez uczestników
konkursu fotograficznego, organizowanego w ramach
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„Powiat Głubczycki – ziemia,
którą chcę Ci pokazać”

w sklepie ze sprzętem elektronicznym. Nagrodę otrzymała Julia Pleszka. Drugie miejsce zajął Robert Mróz
i został nagrodzony dyskiem zewnętrznym o pojemności 1 TB. Laureatką konkursu została Karolina Byra, której
przypadł w udziale aparat fotograficzny z funkcją GPS
i możliwością robienia zdjęć pod wodą.
Nad całością realizacji projektu czuwali: Jan Lotz, Lucyna Małodobra, Kinga Czop, Marcin Olejnik i Mateusz
Surma. Organizacją wspierającą projekt, była fundacja
na rzecz rozwoju aktywności „PROAKTYWNI”. Patronat
honorowy nad imprezą sprawowały: Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miejski w Głubczycach.
Wystawę fotograficzną można oglądać w sali wystawowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach.
Lucyna Małodobra

projektu. Album jest dostępny w Lokalnym Punkcie Informacji i w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Głubczycach.
Lista laureatów konkursu została ogłoszona podczas
oficjalnego otwarcia wystawy. Jury przyznało 2 wyróżnienia i 3 nagrody główne. Wyróżnienia otrzymali Dominik Mularz oraz Bożena Czerniawska. Nagrodą za trzecie miejsce był bon o wartości 150 zł do wykorzystania
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Rozdano nagrody w IV edycji konkursu „Dbajmy o środowisko”, organizowanego przez Urząd Miejski w Głubczycach na terenie Gminy Głubczyce. Konkurs rozpoczął się 1 stycznia 2012 r., a zakończył 31 grudnia 2012 r.

„Dbajmy o środowisko”
– edycja IV
Jego celem było propagowanie działań proekologicznych oraz podwyższenie świadomości mieszkańców gminy w zakresie segregacji odpadów. W tej edycji konkursu zebrano łącznie 154 967,04 kg odpadów z
czego 69 761,65 kg zebrały sołectwa, 50 254,51 kg indywidualni właściciele nieruchomości oraz 34 950,88kg
mieszkańcy budynków wielorodzinnych i wspólnot
mieszkaniowych. Do konkursu przystąpiło 13 sołectw,
70 indywidualnych właścicieli nieruchomości oraz 9
wspólnot mieszkaniowych. Konkurs był podzielony na 4
kategorie. Wyniki przedstawiają się następująco:
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Kategoria I – „Najefektywniejsza zbiórka segregowanych odpadów komunalnych przez sołectwo”.
Nagrodzonymi sołectwami są:
I miejsce – Mokre – 60 punktów (178 mieszkańców,

łącznie zebrano 17075,35 kg odpadów).
Nagroda w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na
sołectwo oraz prawo organizowania dożynek gminnych
w roku następnym.
II miejsce – Bernacice Górne – 37 punktów (109 mieszkańców, łącznie zebrano 3599,00 kg odpadów).
Nagroda w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na
sołectwo.
III miejsce – Królowe – 33 punktów (247 mieszkańców,
łącznie zebrano 8079,20 kg odpadów).
Nagroda w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na
sołectwo.
Kategoria II – „Najefektywniejsza zbiórka segregowanych odpadów komunalnych przez indywidualnych właścicieli nieruchomości”.
Nagrodzone osoby to:
I miejsce – Rafał Granda – Widok 11 – (1 osoba, łącznie
zebrano 5848,05 kg odpadów) – 60 punktów.
Nagroda w wysokości 2 000,00 zł.
II miejsce – Elżbieta Pietrzak – ul. Powstańców 33/3,
Głubczyce (3 osoby, łącznie zebrano 2567,55 kg odpadów) – 38 punktów.

Rozmowa z Wójtem Branic
Marią Krompiec
Redakcja – Jednymi z ważniejszych założeń w Strategii
Rozwoju Gminy Branice na lata 2007-2013 były, ochrona
środowiska, budowa i remonty dróg, wspieranie przedsiębiorczości czy rozwój usług turystycznych. W jakim stopniu
udało się zrealizować te plany?
Maria Krompiec – Udało się je zrealizować częściowo.
Najbardziej zaawansowane są prace związane z ochroną
środowiska. Dokładnie mam tu na myśli budowę kanalizacji. Do 2015 r. musimy skanalizować całą - nazwijmy
umownie – „aglomerację branicką”, którą oprócz Branic
tworzy jeszcze pięć innych miejscowości. W minionym
roku oddaliśmy do użytku nową oczyszczalnię ścieków.
Poza tym na dzień dzisiejszy, skanalizowane są miejscowości Lewice i Michałkowice oraz część Branic. Obecnie opracowujemy dokumenty na budowę nowej sieci
kanalizacyjnej w Branicach, którą chcemy wybudować
przy udziale środków unijnych. Natomiast w bieżącym
roku zamierzamy przeprowadzić połączenie, dzięki któremu ścieki z osiedla w Wysokiej trafią do wspomnianej
oczyszczalni w Branicach.
Jeśli chodzi o remonty i budowę dróg gminnych, to
staramy się o systematyczne inwestycje w tym zakresie.
W 2011 r skorzystaliśmy z rządowego programu wsparcia budowy dróg i wybudowaliśmy drogę łączącą Wiechowice z Dzierżkowicami. Rok temu Gmina dokonała
remontu części nawierzchni dróg w Wysokiej i Lewicach,
a teraz skupiamy się na opracowaniu kosztorysów dalszych inwestycji drogowych. Nie ukrywam, że tegoroczny budżet tworzyliśmy głównie z myślą o rozbudowie
kanalizacji i pieniędzy na drogi będziemy mieli mniej.
Dlatego po zapoznaniu się z kosztami poszczególnych
inwestycji wybierzemy te, które zostaną zrealizowane w
pierwszej kolejności.
Działania związane z rozwojem turystyki zamierzamy podjąć w oparciu o nowe rozdanie środków
unijnych. Dzisiaj turystyczną wizytówką gminy jest
oddana do użytku w 2011 r wieża widokowa we Włodzieninie.
R. – We wspomnianej strategii czytamy o atucie, jakim dla
Gminy jest sąsiedztwo z Republiką Czeską. Czy prócz drobnej wymiany handlowej są z tego tytułu jakieś inne korzyści?
M.K. – Rzeczywiście handel detaliczny jest na razie największym magnesem zarówno dla Czechów jak i Polaków. Kiedyś to my jeździliśmy na zakupy do Czech, a
dzisiaj sytuacja zupełnie się odwróciła i w wielu sklepach oraz na stacji benzynowej w Branicach zakupy
robią Czesi. My teraz korzystamy z walorów turystycznych jakie oferują nam przygraniczne tereny po stronie czeskiej. Poza tym że są to tereny bardzo malowNagroda w wysokości 1 000,00 zł.
III miejsce – Ewa Filarowska – Gołuszowice 12D (1 osoba, łącznie zebrano 1176,20 kg odpadów) – 33 punkty.
Nagroda w wysokości 500,00 zł.
Nagroda w postaci zwolnienia z opłat za wywóz śmieci
przez 1 rok otrzymują za:
IV miejsce – Jolanta Otrząsek – Mojzyk – ul. Głubczycka 42/1, Lisięcice (7 osób, łącznie zebrano 3697,28 kg
odpadów) – 22 punkty.
V miejsce – Franciszek Błażyczek – Grobniki (2 osoby,
łącznie zebrano 1419,27 kg odpadów) – 21 punktów.
VI miejsce – Rafał Rusin – Klisino 158 (6 osób, łącznie
zebrano 3550,50 kg odpadów) – 17 puntów.
VII miejsce – Jerzy Puczyłowski, ul. Kościelna 31, Lisięcice (1 osoba, łącznie zebrano 630,00 kg odpadów) – 15
punktów.
VIII miejsce – Zbigniew Krówka – Krzyżowice 44 (3 osoby, łącznie zebrano 1741,05 kg odpadów) – 14 punktów.
IX miejsce – Janina Ciemny – ul. Niepodległości 24,
Głubczyce (2 osoby, łącznie zebrano 1099,65 kg odpadów) – 10 punktów.
X miejsce – Leszek Kopczyński – ul. Żeromskiego 25i,

nicze, idzie również o ścieżki rowerowe czy lodowisko
w Krnovie.
R. – No właśnie, a czy Gmina Branice ma wizję rozwoju turystyki i rekreacji?
M.K. – Jak już wspomniałam, nasze szanse i plany wiążemy z programami unijnymi, dzięki którym chcielibyśmy zagospodarować pewne tereny na potrzeby rekreacji. W obecnej chwili nie posiadamy wystarczających
środków, aby przystąpić do inwestycji w infrastrukturę
związaną z turystyką. Nie ukrywam, że bardziej zróżnicowane ukształtowanie terenu po stronie czeskiej
daje naszym sąsiadom większe możliwości rozwoju w
tej materii. Poza wieżą widokową we Włodzieninie, na
terenie Gminy istnieje na razie jedno gospodarstwo
agroturystyczne. Być może powstaną kolejne. Liczyliśmy, że takim kołem zamachowym, mającym ożywić
turystykę w naszym rejonie będzie powstanie zbiornika wodnego we Włodzieninie. Mieliśmy plany przeprowadzenia szkoleń dla społeczności Lewic i Włodzienina pod kątem świadczenia usług turystycznych m.in.
agroturystyki i małej gastronomii. Niestety przy napełnianiu wodą okazało się, że tama zbiornika przecieka
i w obecnej chwili jest on pusty, pełniąc tylko funkcję
suchego polderu.
R. – Czy w Opolu podjęto decyzję o uszczelnieniu tamy
zbiornika i kiedy to nastąpi?
M.K. – Mamy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że
na razie wstrzymano prace naprawcze. Ma to związek z
toczącym się postępowaniem sądowym, które ma wyja-

śnić kto ponosi odpowiedzialność za wadliwe wykonanie tej inwestycji. Powodem wstrzymania naprawy, jest
możliwa decyzja sądu, nakazujacą dokonanie dodatkowych ekspertyz i badań, dlatego jakakolwiek ingerencja
związana z uszczelnieniem zbiornika nie może zostać
przeprowadzona. Niemniej z niecierpliwością czekamy
na jego otwarcie. Byłby to z pewnością pewien bodziec
dla rozwoju okolicznych terenów.
R. – Szpital w Branicach jest największym pracodawcą na
terenie Gminy. Czy ma Pani informację o jego kondycji?
M.K. – Wedle mojej wiedzy szpital jest w dobrej kondycji. Jest kierowany przez Dyrektora Pana Krzysztofa
Nazimka, który okazał się bardzo sprawnym menedżerem i pod jego zarządem placówka zaczęła się rozwijać.
Sukcesywnie dokonywane są remonty poszczególnych
bloków szpitala z pozyskiwanych na ten cel środków finansowych, unijnych i ministerialnych, dlatego pozostaje mieć nadzieję, że zmiany w szpitalu będą szły dalej w
dobrym kierunku.
R. – Zasiada Pani w fotelu Wójta pierwszą kadencję. Jak
z blisko trzyletniej perspektywy ocenia Pani sprawowanie
tego urzędu?
M.K.– Ta praca daje mi wiele satysfakcji i czuję się w niej
spełniona. Czasami jest ciężko, ale nie brakuje mi energii
żeby stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Mam satysfakcję, że w roku 2011, udało nam się uporządkować trudną
sytuację finansową Gminy, jednocześnie przeprowadzając kilka inwestycji, m.in. wspomnianą wcześniej budowę drogi Wiechowice – Dzierżkowice. Był to ciężki czas,
gdzie musiałam podjąć wiele odważnych decyzji, ale to
uświadomiło mi, że mimo wielu emocji związanych z
trudnościami jakie po drodze napotkałam, trzeba dalej
iść do przodu i nie rozczulać się nad niepowodzeniami,
które są wpisane w życie każdego z nas.

Fot. Kinga Czop

Głubczyce (3 osoby, łącznie zebrano 756,20 kg odpadów) – 8 punktów.
XI miejsce ex aequo – 5 punktów:
Jerzy Nowak – Kwiatoniów 3/2 (2 osoby, łącznie zebrano 790,15 kg odpadów).
Stanisław Wysoczański – ul. Klonowa 4, Głubczyce (2
osoby, łącznie zebrano 303,50 kg odpadów).
XIII miejsce ex aequo – 3 punkty:
Wiesław Janet – ul. Chrobrego 11/7, Głubczyce (4 osoby, łącznie zebrano 1310,90 kg odpadów).
Bronisław Zieliński – Głubczyce Sady 48/4 (2 osoby,
łącznie zebrano 703,50 kg odpadów.
Kategoria III – „Najefektywniejsza zbiórka segregowanych odpadów komunalnych przez budynki wielorodzinne oraz wspólnoty mieszkaniowe”.
Nagrodzone Wspólnoty Mieszkaniowe to:
I miejsce ex aequo –
Wspólnota Mieszkaniowa Kwiatoniów 11 – 48 punktów (11 osób, łącznie zebrano 10089,50 kg odpadów)
Nagroda w wysokości 8750,00 zł z przeznaczeniem na
wspólnotę mieszkaniową.
Wspólnota Mieszkaniowa Głubczyce Sady 38 – 40 –

R. – Dziękuję za rozmowę.
48 punków (20 osób, łącznie zebrano 11418,20 kg odpadów).
Nagroda w wysokości 8750,00 zł z przeznaczeniem na
wspólnotę mieszkaniową.
III miejsce ex aequo –
Wspólnota Mieszkaniowa Kwiatoniów 4 – 38 punktów (9 osoby, łącznie zebrano 2594,70 kg odpadów).
Nagroda w wysokości 2500,00 zł z przeznaczeniem na
wspólnotę mieszkaniową.
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głubczycka 42, Lisięcice – 38 punktów (22 osoby, łącznie zebrano 3697,28 kg
odpadów).
Nagroda w wysokości 2500,00 zł z przeznaczeniem na
wspólnotę mieszkaniową.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i czekamy na kolejną edycję.
Suma zebranych odpady w poszczególnych edycjach:
Ilość
edycja I
[kg]
Łączna suma segregowanych odpadów

Ilość
edycja II
[kg]

Ilość
edycja III
[kg]

Ilość
edycja IV
[kg]

68467,45 59507,89 88025,51 154 967,04
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Wywiad z Kazimierzem Bedryjem,
wiceburmistrzem Głubczyc
Jan Wac – Panie Burmistrzu, 1 kwietnia (to
nie Prima Aprilis) objął Pan stanowisko wiceburmistrza Głubczyc. Proszę przedstawić
się czytelnikom, swoje związki z Głubczycami, ziemią głubczycką.
Kazimierz Bedryj – Patrząc na związek z
ziemią głubczycką w wymiarze powiatu
głubczyckiego i płaskowyżu ziemi głubczyckiej, to jestem jej mieszkańcem od
1966 r. czyli od dnia urodzenia. Natomiast
w gminie Głubczyce zamieszkuję od
1993 r. w m. Zubrzyce po zawarciu związku małżeńskiego. Od 2006 r. do dnia powołania pracowałem w Radzie Miejskiej
w Głubczycach. W kadencji 2006-2010
pracowałem w komisji Ładu i Porządku
Publicznego, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Planowania Przestrzennego, natomiast w kadencji 20102014 do dnia powołania pracowałem w
Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Organizacyjno-Budżetowej oraz Komisji Regulaminowo-Statutowej. Od 2007 r. pracuję
także w samorządzie wsi Zubrzyce jak
również w programie odnowy wsi.
J.W. – Co skłoniło Pana do przyjęcia tej propozycji?.
K.B. – Żartując, mogę powiedzieć, że była
to prosta sytuacja: dostałem propozycję
i przyjąłem ją. Mówiąc poważnie, konsekwencje decyzji przyjęcia funkcji zastępcy Burmistrza Głubczyc dogłębnie rozważyłem. Jestem świadomy pewnych zmian
w życiu, nie tylko moim. Funkcja publiczna w jakimś sensie odziera z prywatności
i trzeba temu stawić czoło. Mając jednak
poczucie właściwego i uczciwego działania to pewne niedogodności przechodzą
na dalszy plan. Życie to konieczność podejmowania ciągle to nowych wyzwań
i wyborów. Konsekwencją mojego wyboru było pożegnanie się z Urzędem
Miejskim w Kietrzu, przyznam, że z sentymentem i świetnymi wspomnieniami.
Z drugiej strony obowiązki zastępcy burmistrza dają mi szansę działania w nowej
perspektywie z koniecznością przemodelowania sposobów działania i postrzegania wielu spraw, już zupełnie z innej
perspektywy. Wykazałbym próżność,
gdybym też cieszył się z przysłowiowego
„stołka” i prestiżu. Cieszę się z zaufania

i poparcia, jakim obdarzyło mnie wielu
ludzi i z entuzjazmem podjąłem nową
pracę. Jest mi o tyle łatwiej, że mam doświadczenie samorządowe, znam środowisko, ponieważ pełniłem przez dwie
kadencje funkcję wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Głubczycach.
J.W. – Proszę zaprezentować swoje kompetencje i dorobek zawodowy.
K.B. – Po ukończeniu Technikum Budowlanego kontynuowałem naukę w
dziedzinie budownictwa i uzyskałem w
1991 roku tytuł mgr inż. budownictwa.
Pracę zawodową rozpocząłem w Urzędzie Miejskim w Kietrzu na stanowisku
insp. ds. budownictwa. W 1992 r. w ramach przekształceń w sferze gospodarki
Komunalnej MPGKiM, zostało przekształcone w spółkę komunalną oraz został
wyodrębniony Zakład Budynków Komunalnych. Od października 1992 r. objąłem
funkcję Zastępcy Dyrektora ds. technicznych w ZBK. Zajmowałem się tam zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz infrastrukturą
towarzyszącą związaną z wytwarzaniem
i dystrybucją energii cieplnej. Dzięki
zdobytemu doświadczeniu w Zakładzie
Budynków Komunalnych uzyskałem
Licencję Zarządcy Nieruchomości. W
trakcie tego okresu uzupełniłem swoje wykształcenie z zakresu ekonomii na
Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu
Opolskiego w ramach trzysemestralnych
Studiów Podyplomowych na kierunku
„Zarządzanie firmą w warunkach gospodarki rynkowej”.
W lipcu 1999 r. objąłem stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Drogownictwa w
Urzędzie Miejskim w Kietrzu. Zajmowałem się tam przygotowaniem i realizacją
inwestycji. Referat realizował także zadania związane z gospodarką komunalną, planowaniem przestrzennym oraz
zamówieniami publicznymi. Dzięki pracy
w UM w Kietrzu mogłem uczestniczyć
w realizacji wielu istotnych dla Gminy
Kietrz inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów oświatowych.
Większość tych inwestycji realizowana

była przy dosfinasowaniu ze źródeł zewnętrznych w szczególności środków
unijnych takich jak PAOW, ZPORR, PROW,
RPO itp. W trakcie pracy w Urzędzie Miejskim ukończyłem studia podyplomowe
na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu na kierunku „Zarządzanie
Administracją Rządową i Samorządową”.
Dzięki polityce pracodawcy permanentnego doskonalenia kompetencji kadr,
mogłem ukończyć wiele szkoleń z zakresu prawa budowlanego , zamówień publicznych, planowania przestrzennego,
przygotowania i realizacji inwestycji , pozyskiwania środków z źródeł zewnętrznych oraz nowoczesnego zarządzania w
administracji publicznej. Od 2000 r. jestem członkiem Rady Nadzorczej Spółki
Komunalnej ze 100% udziałem Gminy
Kietrz, a obecnie pełnię tam funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Przedmiotem działania przedsiębiorstwa
komunalnego są usługi komunalne, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka
mieszkaniowa oraz zarządzanie krytą
pływalnią. W trakcie pracy w radzie nadzorczej uzyskałem uprawnienia Ministra
Skarbu Państwa do pracy w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
Obecnie pełnię jeszcze funkcję stałego
zastępcy Burmistrza Kietrza w Komitecie
Monitorującym Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013, jako przedstawiciel
strony samorządowej. Komitet zajmuje
się min. analizą i zatwierdzaniem kryteriów wyboru finansowanych operacji w
ramach RPO oraz analizowaniem realizacji programu, w szczególności osiągania
celów wyznaczonych dla każdego priorytetu.
J.W. – Jakie widzi Pan przed sobą najpilniejsze wyzwania?
K.B. – Najpilniejsze wyzwania to przygotowanie gminy do nowej perspektywy absorpcji środków z RPO WO na lata
2014–2020. Będzie to także związane
z aktualizacją strategii rozwoju gminy
Głubczyce z uwzględnieniem założeń
strefy demograficznej. Praca w samorządzie to nie tylko podejmowanie strate-

Ocena stanu jakości wody
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nt. jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi na terenie powiatu głubczyckiego
w I kwartale 2013 roku.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzór nad jakością wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi na
podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Jakość wody przeznaczonej do spożycia powinna odpowiadać wymaga-
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niom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi. Monitoring jakości sanitarnej wody prowadzony przez
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Głubczycach obejmuje
35 wodociągów. W I kwartale b.r. skontrolowano stan sanitarno-techniczny
urządzeń i wyposażenia 4 systemów
wodociągowych. Nieprawidłowości w
tym zakresie nie stwierdzono.
Przeprowadzono 33 kontrole związane z poborem próbek wody. Łącznie w
26 wodociągach pobrano 51 próbek do

badań mikrobiologicznych i 18 próbek
do badań fizykochemicznych. Obecnie
4 wodociągi na terenie powiatu rozprowadzają wodę warunkowo przydatną do
spożycia przez ludzi ze względu na ponadnormatywne parametry fizykochemiczne. Są to wodociąg publiczny Branice, Jędrychowice, Chróścielów-Nasiedle
i Klisino. Pozostałe systemy zbiorowego
zaopatrzenia rozprowadzają wodę spełniającą wszystkie wymagania sanitarne i
zdrowotne.
Alina Mazur-Ciapa

gicznych decyzji ale także zajmowanie
się problemami samorządowymi dnia
codziennego. Chcę dbać o pozytywny
wizerunek urzędu aby był to urząd przyjazny dla mieszkańców, a gmina atrakcyjna dla potencjalnego inwestora.
Na koniec chciałbym zadeklarować wolę
współpracy, ponieważ zależy mi na
wspólnym działaniu Urzędu Miejskiego
i mieszkańców gminy w dążeniu do tego,
aby z roku na rok żyło nam się coraz lepiej a działania samorządu były zbieżne z
oczekiwaniami mieszkańców.
J.W. – Dziękujemy za rozmowę.

Europejski
Tydzień
Szczepień
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach uprzejmie informuje, że w dniach 22-27 kwietnia 2013 r. po
raz kolejny obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień – European Immunization Week (EIW) objęty patronatem
Światowej Organizacji Zdrowia.
Głównym celem przedsięwzięcia jest
zwiększenie świadomości społecznej
w zakresie szczepień ochronnych, jako
najskuteczniejszej formy zapobiegania
chorobom zakaźnym i zakażeniom, ze
szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka, do których trudno dotrzeć (np. społeczność romska, emigranci) oraz osoby,
które z różnych przyczyn sprzeciwiają się
idei szczepień.
W ramach obchodów Europejskiego
Tygodnia Szczepień w siedzibie stacji zostanie zorganizowana akcja plakatowa
oraz uruchomiony punkt informacyjny
dla osób zainteresowanych problematyką szczepień ochronnych.
Jednocześnie informuję że obchody Europejskiego Tygodnia Szczepień
w Polsce koordynuje Departament Matki
i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia. Więcej
informacji na temat obchodów znajdziecie Państwo na stronie WHO http://www.
who.un.org.pl w zakładce aktualności.
Alina Mazur-Ciapa

Poszukujemy rodzin
zastępczych
Najlepszym miejscem dla dziecka mającym istotny fakt na jego prawidłowy rozwój jest rodzina, która zapewnia poczucie
bezpieczeństwa i stabilność emocjonalną. Każde dziecko ma prawo do tego, aby
wzrastać w atmosferze miłości i zrozumienia, ale niestety nie wszystkie mają to
szczęście. W sytuacji, gdy rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki
i nie mogą wychowywać ich samodzielnie,
obejmuje się te dzieci jedną z form pieczy
zastępczej tj. rodzinną lub instytucjonalną.
Z powodu małej liczby rodzin zastępczych
opuszczone dzieci najczęściej trafiają do
Domu Dziecka. Ze względu na to, aby jak
największa liczba dzieci znalazła nowy dom
i kochającą rodzinę, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Głubczyckiego, poszukuje kandydatów do
pełnienia funkcji niezawodowych rodzin
zastępczych.
Rodziną zastępczą mogą zostać małżeństwa lub osoby samotne, które:
l dają rękojmię należytego sprawowania
pieczy zastępczej,
l nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
jest im ograniczona ani zawieszona,
l wypełniają obowiązek alimentacyjny w
przypadku, gdy taki obowiązek wynika
z tytułu egzekucyjnego,

nie są ograniczone w zdolności do
czynności prawnych,
l są zdolne do sprawowania właściwej
opieki nad dzieckiem potwierdzone
zaświadczeniem lekarskim,
l przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
l zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające
dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,
l posiadają
stosowne przeszkolenie
przeprowadzone przez organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej.
Wszystkie rodziny zastępcze, w zależności od typu sprawowanej funkcji,
otrzymują comiesięczne świadczenia na
pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów
związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba
tworząca rodzinę musi posiadać stałe
źródło dochodów.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5 (naprzeciwko sklepu Biedronka)
pokój nr. 6, tel. 77 485 87 73 wew. 25,
e-mail: pcpr-glubczyce@o2.pl
n
l

Kalendarium imprez
2 maja – Głubczyce – Dzień Flagi RP godz. 9.30-pod pomnikiem Czynu Zbrojnego
–Uroczyste Podniesienie Flagi.
l 3 maja – Głubczyce – Obchody 3 Maja godz. 11.00 Msza Św. w Kościele Parafialnym
– 12.00 Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstańców, przy ul. Kochanowskiego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Głogówka.
l 3 maja – Jakubowice, gmina Branice – Obchody Święta Strażaka w Jakubowicach,
godz.11.00.
l 4 maja – Głubczyce – Obchody Dnia Strażaka – 11.00 Msza Św. w Kościele Parafialnym, 12.00 Przemarsz ulicami Głubczyc do pomnika Floriana, przy ul. Krętej, zakończenie pod Ratuszem przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Zakładów Koksowniczych – Zdzieszowice.
l 10–11 maja – Głubczyce – Wojewódzki Przegląd Poezji I Pieśni Jana Pawła II „SYĆKA
SE WOM ZYCOM”, Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach, (piątek 10.05.2013 r.).
l 11 maja – Pietrowice Głubczyckie – godz. 16.00, Finał: Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Pietrowicach, ORGANIZATORZY: Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach, Zespół
Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach.
l 14 maja – Głubczyce – godz. 19.00 – Koncert Krissy Matthews Band (Łukasz Gorczyca – bass, Tomek Dominik – drums), Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach, więcej
na Facebook Miejskiego Domu Kultury.
l 18 – 21 maja – IX Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów, pod patronatem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku szkolnym 2012/2013, Organizatorzy: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach, Głubczyckie Towarzystwo Muzyczne, Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach.
l 23 maja – Kietrz – Wiosenne Mistrzostwa Kietrza w Tenisie Stołowym, Organizatorzy:
Kietrzańskie Stowarzyszenie „Gryf”, Urząd Miasta w Kietrzu.
l 25 maja – Głubczyce – godz. 10.00, Olimpiada przedszkolaków.
l 26 maja – Kietrz – III Festyn Rodzinny „Na Sportowo” – Kompleks Boisk „Orlik 2012”
w Kietrzu, ul. Kościuszki; w ramach festynu odbędzie się „Bieg Przełajowy – 6 km”
i „Polska Biega” , Organizatorzy: Kietrzańskie Stowarzyszenie „Gryf”.
l 28 maja – Głubczyce – godz. 17.00, Koncert Galowy w Miejskim Ośrodku Kultury
kończący obchody XIII Festiwalu Kultury Powiatowej, prezentacja tegorocznych Złotych Talentów Festiwalu. Na zakończenie Muzyczna Niespodzianka z repertuarem
polskich i niemieckich utworów.
l Przełom maja i czerwca – Kietrz – Kietrzańska Liga Tenisa Ziemnego (turnie trwający
około 3 m-cy) – Kompleks Boisk „Orlik 2012” w Kietrzu, ul. Kościuszki. Organizatorzy:
Kietrzańskie Stowarzyszenie „Gryf”.
l

n

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca
Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21
marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć
poprzez jego zarejestrowani w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.
parp.gov.pl w terminie: od 6 maja do 17 maja 2013 r. W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem
na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te
mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia
e-usługi. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie,
wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi. O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Budżet Działania
wynosi 385 635 294,00 EUR. Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów
wynosi: względem przedsiębiorców wskazanych w literze A - 58 286 720,00 PLN;
względem przedsiębiorców wskazanych w literze B - 43 715 040,00 PLN.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów promujących różnorodność kulturową. Program
rozwija kontakty i wymianę kulturalną Polski z Państwami-Darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Program wspiera w szczególności: organizację
wystaw i przedstawień, współpracę oraz wymianę artystów z Polski i Państw-Darczyńców tj.: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Pozwala także na uzyskanie dofinansowania współpracy ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich oraz
współpracy między instytucjami kultury. Tym samym dofinansowanie mogą dostać
projekty nie inwestycyjne („miękkie”) o charakterze niekomercyjnym. Wsparcie skierowane będzie m.in. do: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury,
szkół i uczelni artystycznych, archiwów państwowych, organizacji pozarządowych ze sfery kultury. Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera
z Państw – Darczyńców. Całkowita alokacja na konkurs: 16 899 782 złotych. Wartość
dofinansowania: Poziom dofinansowania – do 90 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Wymagany wkład własny finansowy – co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych projektu. Dofinansowanie zostało podzielone na:
Projekty małe: minimalna wartość dofinansowania wynosi 207 100 złotych, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 621 300 złotych
Projekty duże: minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 621 300 złotych, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 4 142 000 PLN. Nabór projektów
odbywa się w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 16 sierpnia 2013 r. Dokumentacja konkursowa oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Gmina Głubczyce
Tak, tak. To już dwadzieścia lat mija, odkąd wychodzi drukiem pierwszy w powojennej historii
Głubczyc periodyk zwany „ Kalendarzem Głubczyckim ”. Zainicjowany przez ówczesnego przewodniczącego Rady Miejskiej i redaktora naczelnego „ Głosu Głubczyc ” – Jana Waca – staje się poczytną
książką i jakoby podstawową lekturą w naszych domach. Wszak mamy tu: historię, samorząd, jubileusze, współczesność i inne płaszczyzny tematyczne, które dotykają spraw mieszkańców ziemi
głubczyckiej. Nie brak w nim poezji i prozy, zwłaszcza tej domorosłej, amatorskiej. Właściwie od
pierwszego wydania „Kalendarz … ” cieszy się popularnością.

Rzecz o jubileuszu
„Kalendarza Głubczyckiego
Tak przy okazji – posiadam jego wszystkie roczniki
i częstokroć kupuję w księgarni kolejne egzemplarze, by
stały się prezentem dla bliskich, znajomych, itd.
„Kalendarz Głubczycki” dociera do wielu zakątków
kraju. Trafia na półki uniwersyteckich bibliotek. Stanowi
kopalnię wiedzy o regionie i materiał bibliograficzny dla
magistrantów. Wiele by tu pisać.
Teraz o samym jubileuszu. Jest środa, 17 kwietnia,
godz. 17.00. Sala muzealna Miejskiego Ratusza wypełniona po brzegi. To właśnie tu rozpoczyna się uroczystość, którą uświetni prelekcja profesora dr. hab. Stanisława Sławomira Nicieji – wybitnego historyka, pisarza,
rektora Uniwersytetu Opolskiego. Prowadząca spotkanie
dr Barbara Piechaczek – dyrektor Powiatowego Muzeum

Wiersze z szuflady

6 Rzecz Powiatowa

„Za dwadzieścia lat istnienia,
Za ocalałych od zapomnienia…
Za przeszłość i teraźniejszość Małej Ojczyzny,
Za pamięć praojców i korzenie rodzinne.
Za historię prawdziwą i krwawą,
Za tradycję, kulturę i wartość słowa.
Za człowiecze losy, fakty, wydarzenia,
Za ziemię głubczycką, która się zmienia.
Za polsko-czeskie pogranicze,
Za edukację, sport i oświatę.
Za piękno i poezji wartość,
Za ludzkich serc ofiarność.
Za informacyjno-promocyjny charakter dzieła,
Za prawdę i dobro dostrzegane wokoło.
Za lata owocnej współpracy,
Za szacunek do ziemi i pracy.
Za społecznikowskie zacięcie,
Za całokształt przedsięwzięcia
		
Dziękuję”.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Maria Farasiewicz

– po anonsie i przywitaniu oddaje głos panu Janowi Wacowi, którego śmiało mogę nazwać „ojcem” „Kalendarza
Głubczyckiego”. Ten przywołuje pokrótce historię przedsięwzięcia, dziękując przy tym całej społecznej redakcji
za pomoc. Przytacza nazwiska pierwszych współpracowników, m.in. ks. proboszcza Michała Ślęczka, Wiesia
Janickiego, śp. Mariana Łozińskiego, Kazimierza Saka
i innych. Dziękuje także stałej ekipie redakcyjnej, a mianowicie doktorom historii: Kasi Maler, Basi Piechaczek
i Arkowi Szymczynie. Opowiada z humorem, czuje się
„u-sa-tys-fak-cjo-no-wa-ny”, co wielokrotnie podkreśla
i odwołuje się do anegdot, rozładowując tym samym napięcie wywołane powagą wydarzenia.

Ryszard Baranowski, lat 66, głubczyczanin. Od prawie ćwierć wieku pisze wiersze. Dla siebie i bliskich. Są
one wykładnią jego życia, przeżyć i doświadczeń. Często
dramatycznych. Postanawia je ujawnić. Dzieli się nimi z
Marianem Pospiszelem- właścicielem TV Głubczyce, a
ten organizuje wieczorek poetycki, powierzając mi prowadzenie spotkania. Nie odmawiam, wszak chcę poznać
pana Baranowskiego i jego domorosłe utwory. Jest ich
sporo. Autor wybiera 25 pozycji. Czytam je uważnie,
poddając analizie i interpretacji jednocześnie. Dzielę
na bloki tematyczne, w czym pomaga mi pani Danusia
Łankowska. Zatem mamy tu takie płaszczyzny treściowe jak: życiorys- to ja; pejzaż- melancholia; rodzina i ja;
dylematy moralne człowieka; moja i nasza codzienność;
człowiek we współczesnym świecie oraz dedykacje.
Tymczasem czytanie utworów powierzam moim aktorom z teatru TRADYCJA ZSM- Monice Sabatowicz i
Mietkowi Zającowi. Wiem, że zrobią to znakomicie.
Oto nadchodzi ów wieczór. 3 kwietnia, godzina 1900.
Klub „Na skrzyżowaniu” MOK w Głubczycach wypełnia
dość liczne grono słuchaczy. Rodzina, krewni i znajomi
pana Ryszarda, goście oraz grupa młodzieży „Mechanika”. Anonsem spotkania czynię „Ars poeticę” Leopolda
Staffa, po czym przedstawiam autora i jego biografię.
Następnie oddaję głos recytatorom, którzy tembrem
swego głosu, nie szczędząc emocji, wprowadzają zgromadzonych w niezwykły, poetycki nastrój. I oczywiście
komentarz pana Ryszarda i pytania, które zadaję w tzw.
międzyczasie. Przywołuję kolejne płaszczyzny treścio-

Panu Janowi Wacowi oraz całej społecznej redakcji z
okazji jubileuszu XX-lecia „Kalendarza Głubczyckiego”

we, w które wkomponowują się wiersze naszego autora.
Pojawiają się tytuły: „Życiorys”, „Kwiaty”, „Maj”, „Codzienność”, „Urodziny córki”, „Wieczór poezji”, „Angielski walc”
i wiele innych.
Mija godzina, półtorej, a my słuchamy i rozważamy.
Graduje pewnego rodzaju napięcie, eksplodujące podczas wiersza „Dedykacja”, który mam przyjemność odczytać. Ów tekst autor dedykuje swej siostrzenicy- Krysi
Wesołowskiej, znanej nam pani doktor. Ta jest wzruszona i zaskoczona. Nie kryje łez. Na widowni poruszenie,
kolejne łzy i… oklaski, których nie brak tego wieczoru.
Emocje sięgają zenitu. Lecz to nie wszystko. Oto i moje
zaskoczenie. W ostatniej odsłonie pan Baranowski osobiście odczytuje wiersz „Nasza Pani”, który dedykuje
mojej osobie. Niespodzianka! Piękny utwór, którego inspiracją był mój ostatni program kabaretowo-muzyczny
„Wiosennie z TRADYCJĄ”.
Czas na pytania widowni i dyskusję. Nie brak też gratulacji i ciepłych słów uznania pod adresem pana Ryszarda wypowiedzianych m.in. przez Beatę Krzaczkowską,
która w przytoczonych tekstach odnalazła głębokie, egzystencjalne treści. W oczach zgromadzonych aprobata
i zachwyt. Sąsiedzi, znający pana Baranowskiego od lat,
nawet nie przypuszczali, że pisze wiersze. Teksty, które
nazwałam „Wierszami z szuflady”. Stąd tytuł wieczorku
poetyckiego, który, notabene, stanowi dla mnie ciekawe
doświadczenie.
Maria Farasiewicz

A potem kwiaty i gratulacje z rąk wiceburmistrza – Kazimierza Bedryja, jak też przewodniczącego Rady Miejskiej – Kazimierza Naumczyka. I ja mam przyjemność
wręczyć panu Janowi wespół z sekretarzem powiatu
– Tadeuszem Schmidtem – bukiet symbolicznych róż
i odczytać wierszowane podziękowanie, które napisałam
na tę okoliczność. A tak na marginesie, to „Kalendarz…
jest tym wydawnictwem, w którym od lat, korzystając
z uprzejmości pana Waca, mogę publikować swoje teksty (wiersze, piosenki, opowieści, eseje, reportaże itp.).
Tymczasem Basia oddaje głos gościowi – prof. Nicieji,
który wyraża swoje uznanie pod adresem naszego periodyku i jego redakcji, gratuluje i wręcz zazdrości, że
Głubczyce mają taką rzecz. Ubolewa nad tym, że w Opolu „ zabito ” książkowy kalendarz i podkreśla, że jesteśmy
jedną z nielicznych gmin w kraju, która go posiada.
Następnie charyzmatyczny historyk – wykładowca
zabiera słuchaczy w swoistą podróż sentymentalną na
Kresy Południowo-Wschodnie. Do naszej Rzeczypospolitej, ziemi praojców. Nawiązuje przy tym do swego
ostatniego dwutomowego dzieła „Kresowa Atlantyda”,
które przy okazji promuje. A’propos – przed uroczystością była możliwość zakupu jego książek. Rozeszły się w
mgnieniu oka !
Wróćmy do prelekcji. Ciekawe wątki, motywy, fakty
i wydarzenia podane w przystępnej formie. Chce się słuchać i chłonąć każde słowo. Oto historia prawdziwa, odkryta przez profesora – badacza i miłośnika Kresów. Tu
pojawia się słynny, uzdrowiskowy Truskawiec, w którym
odzyskiwała zdrowie polska elita przedwojenna, tam
inne miasteczka, w których tragiczne losy ludzi mieszają
się z urokiem i tajemnicą miejsc…
Wreszcie pytania do historyka prowokujące niejako
dyskusję. Rzeczowe, konkretne wyjaśnienia i… czas na
autografy i dedykacje. Przedtem gromkie brawa i kwiaty dla gościa, które z radością wręczam w towarzystwie
Tadzia Schmidta. Jako reprezentanci Rady powiatu i Starostwa dziękujemy za arcyciekawy wykład. Mamy też
okazję zamienić słów parę z pisarzem, a za nami… długa
kolejka oczekujących na pamiątkowy wpis do książek
jego autorstwa.
Godz. 2030 i koniec imprezy. Na zakończenie jeszcze
wspólne zdjęcie z redakcją „Kalendarza…” i oczywiście
profesorem, który niewątpliwie uświetnił uroczystość.
A panu Janowi i jego współpracownikom życzymy
zdrowia i sił oraz następnych „Kalendarzy Głubczyckich”
i kolejnych jubileuszy.
Maria Farasiewicz

Gmina Głubczyce

Transgranicze przedszkolaki

Współpraca Przedszkola nr 3 w Głubczycach z Przedszkolem w Krnovie trwa już od dziewięciu lat. W 2004
roku dyrektorki obydwu przedszkoli, Małgorzata Kunicka i Miladka Holinkova nawiązały kontakt, który zaowocował projektami współpracy przygranicznej. Miały one
na celu integrację nie tylko dzieci polskich i czeskich, ale
także ich rodziców i kadry pedagogicznej oraz wzajemne poznanie swoich kultur.
Pierwszą wspólną imprezą był polsko - czeski Dzień
Dziecka w 2005 roku, gdzie dzieci z obu krajów wraz z
rodzicami uczestniczyły w różnego rodzaju konkurencjach sportowych, zbierając jednocześnie punkty, które
wymienione zostały na nagrody dla każdego dziecka.
Ten wspólnie spędzony, wesoły czas potwierdził powiedzenie, że „wszystkie dzieci nasze są” a język to żadna
bariera. W końcu dzieci, które uczą się ojczystego języka,
też czasem trudno zrozumieć.
Społeczność Czech przywiązuje dużą wagę do sportu i rekreacji, dlatego ich projekty wiążą się zazwyczaj z
wdrażaniem zainteresowania dzieci różnymi dyscyplinami sportowymi. W latach 2005-2007 dzieci z naszego przedszkola brały udział w projekcie „Nauka jazdy
na nartach”. „Starszaki” ze swoimi nauczycielkami przez
cały tydzień jeździły do Krnova i na Pradziada, gdzie pod
okiem wykwalifikowanej kadry czeskich instruktorów
uczyły się jeździć na nartach zakupionych ze środków
unijnych. Niektóre dzieci obyły się z tym sportem i nabrały chęci do dalszej nauki, a inne po tygodniu nauki
korzystały samodzielnie z orczyka. Była to niewątpliwie
okazja do zainteresowania dzieci tą dziedziną sportu, bo
część rodziców czuwała po skończonym projekcie, aby
ich pociechy nadal rozwijały swe umiejętności i to sku-

tecznie. Wiemy o tym, ponieważ śledzimy losy naszych
absolwentów.
Rok szkolny 2007/2008 upłynął pod hasłem „Podróży po Europie”. Dzieci z obu krajów wraz z rodzicami
poznawały charakterystyczne miejsca, sporty, kuchnie i symbole związane z danymi krajami europejskimi
przemieszczając się po zorganizowanych stanowiskach.
Wśród konkurencji było np. granie na instrumentach
perkusyjnych do muzyki Straussa, dojenie „owcy alpejskiej”, przechodzenie przez „londyński most” itp. Po
każdym zadaniu dzieci dostawały puzzle, z których na
końcu złożyły mapę Europy.
W roku 2008/2009 dzieci brały udział w zabawach na
rowerkach trójkołowych na świeżym powietrzu. Odbywały się też cykle warsztatów lepienia w glinie dla dzieci
i rodziców. Wspólnie lepiono ozdoby wielkanocne np.
koszyczki, baranki, obrazki, później pozostawiano je do
wypalenia w specjalnym piecu, a na kolejnych zajęciach
malowano. Podczas zajęć panowała cisza i skupienie,
co jest, jak wiadomo niełatwe do osiągnięcia u dzieci
przedszkolnych i trudno powiedzieć, komu większą frajdę sprawił ten wspólnie spędzony czas: dzieciom czy ich
rodzicom, gdyż byli bardzo zaangażowani i cieszyli się
jak dzieci rezultatami swojej pracy. Takie warsztaty działają bardzo terapeutycznie i relaksacyjnie, o czym przekonały się nauczycielki podczas swoich spotkań w czeskim Domu Kultury. Integracja grona czesko-polskiego
odbywała się także podczas wzajemnych wizyt w swoich placówkach, wspólnych rad szkoleniowych, gdzie
uczyłyśmy Czeszki polskich tańców ludowych. Odbyły
się także wycieczki grona pedagogicznego w góry na
Ramzową oraz do Pragi, gdzie nauczycielki brały udział

Żelazne Gody Państwa Marii i
Władysława Barczuków
Żelazne Gody Małżeńskie to nieczęsty Jubileusz. Takiego Jubileuszu doczekali Państwo Maria i Władysław
Barczukowie z Głubczyc. Wiele małżeństw, szczególnie młodych zadaje sobie takie pytanie. Czy jest jakaś
sprawdzona recepta na długi, zgodny związek małżeński. Pan Władysław nie czynił z tego tajemnicy przed
gośćmi wśród których byli – burmistrz Jan Krówka,
przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Grochalska,
Adam Krupa były poseł do Sejmu RP zaprzyjaźniony z
rodziną Jubilatów. Pan Władysław pozostawał całe życie wierny swoim ideałom: „Jeden tylko Bóg wie z iloma
problemami przyszło nam się zmierzyć – góry i doliny,
wzloty i upadki, radości i smutki, zwycięstwa i porażki,
dni słoneczne i pochmurne, jak pewnie w życiu każdego człowieka. Możemy dziś postawić sobie pytanie. czy
chcielibyśmy jeszcze raz, od początku przechodzić przez
minione lata. Zdecydowanie nie! Choć Bogu należy się
wdzięczność za troskę, ochronę, pomoc i prowadzenie,
za dowody Jego łaski i miłosierdzia jakie nam okazywał, aż do dnia dzisiejszego. Jesteśmy Mu za to bardzo
wdzięczni” Państwo Barczukowie brali ślub w 1948 r.
w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Wrocławskiej w
Głubczycach, wychowali sześcioro dzieci. Córka pracuje w szpitalu w Głubczycach, syn mieszka w Warszawie,

jest pastorem, pozostała czwórka (córka i trzech synów)
mieszkają w Chicago. Pan Władysław swoje życie zawodowe związał z Państwowym Ośrodkiem Maszynowym
w Głubczycach, a Pani Maria w tym czasie zajmowała się
prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Państwo Barczukowie cieszą się dziewiątką wnuków i szóstką prawnucząt. Oboje pochodzą z Kresów Wschodnich
– Zbaraża i Krzemieńca. Ulubionym środkiem lokomocji
Pana Władysława jest nadal rower. Do życzeń Żelaznym
Jubilatom dołącza się redakcja .
n

w warsztatach kulinarnych. Wspólne wyjazdy pokazały
nam, ile mamy wspólnego ze sobą jako pedagodzy, ale
też ile nas różni. Niemniej jednak te spotkania zainspirowały do pozytywnych zmian po obu stronach.
„Polsko-czeskie tradycje nie znają granic” to projekt
strony polskiej w roku 2009/2010, w trakcie którego
dzieci czeskie razem z rodzicami poznawały nasze tradycje bożonarodzeniowe podczas wspólnego śpiewania kolęd i wykonywania dekoracji świątecznych.
Pierwszego dnia wiosny dzieci z obu krajów, na moście
w Branicach żegnały zimę Marzanną, kultywując w ten
sposób polską tradycję ludową. Następnie w nowym,
odbudowanym przy udziale środków unijnych Ratuszu
głubczyckim, dzieci czeskie wykonywały wspólnie z rodzicami ozdoby wielkanocne. Działaniem finałowym
był ogłoszony przez gminy Głubczyce i Krnov „Dziecięcy
Festiwal Ludowy”, w którym udział wzięły wszystkie placówki z Gminy Głubczyce i z Krnova. Dzieci z obu krajów
prezentowały swoje umiejętności taneczne na deskach
głubczyckiego MDK-u i były ciekawym widowiskiem
kulturalnym. Dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały przy tej okazji piękne stroje krakowskie i opoczańskie, zakupione ze środków unijnych.
Ostatnie dwa lata naszej współpracy to znowu powrót do sportu. „Dziecko w ruchu drogowym” to projekt,
który wdrożył wśród dzieci podstawowe zasady ruchu
drogowego i pieszych w okresie jesienno – zimowym.
W projekcie tym udział wzięły także służby mundurowe. Dzieci uczyły się zastosowania teoretycznej wiedzy

na placu manewrowym rowerkami trójkołowymi bądź
dwukołowymi. W czerwcu finałem było zdobycie karty
uczestnika ruchu drogowego oraz wspólna wycieczka
rowerowa dzieci i rodziców z obu krajów.
W okresie zimowym dzieci pięcioletnie i sześcioletnie
brały udział w mikroprojekcie finansowanym ze środków
Unii Europejskiej pt „Nauka jazdy na łyżwach”. Był to cykl
kilku wyjazdów na lodowisko w Krnovie, gdzie pod opieką
wykwalifikowanych instruktorów dzieci nabywały umiejętności jazdy na łyżwach. Po tych zajęciach wszystkie
dzieci potrafiły utrzymać się na łyżwach w pozycji pionowej, część z nich potrafiło poruszać się po lodzie. Niewątpliwie wszystkie są zainteresowane tym sportem na przyszłość, bo zajęcia te, to nie tylko nauka, ale też duża frajda,
satysfakcja z osiągnięć, no i motywacja w postaci hokejowego krążka z logo lodowiska dla każdego dziecka.
Nasza współpraca ciągle się rozwija i rokuje przyszłościowo, uatrakcyjnia naukę i zabawę w naszym
przedszkolu, a nam nauczycielom wzbogaca warsztat
pedagogiczny w nowe sposoby przekazywania wiedzy.
Nasze dzieci świetnie się wspólnie bawią a z nimi ich rodzice, środowiska się integrują i otwierają na siebie. Poprzez zabawę nasze dzieci nabywają wiele umiejętności,
jakich niestety u nas nie mogłybyśmy im zaoferować np.
nauka jazdy na łyżwach czy nartach. W dzieciach została zaszczepiona chęć do aktywnego uprawiania sportu
oraz tolerancja dla ”inności”, jaką jest inny język, kultura, ludzie. Nauczyłyśmy się od czeskich koleżanek większego zaufania do umiejętności dzieci, kreatywności w
doborze metod pracy i twórczego podejścia do dziecka.
Jednocześnie uświadomiłyśmy sobie, jak ważne jest to,
co my przekazujemy naszym dzieciom: kultywowanie
tradycji poprzez śpiew i taniec, z czego jesteśmy dumne
i z czego znana jest nasza placówka.
Anna Komplikowicz - Serwetnicka
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Wojewódzka Olimpiada
Języka Angielskiego w Nysie
Sukces po raz kolejny uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach na Wojewódzkiej Olimpiadzie Języka Angielskiego i Festiwalu
Piosenki Angielskiej w Nysie Dnia 19 marca 2013 r. w Nysie odbyła się IX Wojewódzka Olimpiada Języka Angielskiego. Udział w niej, jak co roku, wzięli uczniowie SOSW
z Głubczyc, po wcześniejszych eliminacjach na etapie
szkolnym. Tym razem byli to: Katarzyna Mirga, Patrycja
Urbańska (SP), Ewelina Całka i Tomasz Owsiak (Gimn).
W zmaganiach z językiem angielskim, oprócz naszych
reprezentantów, wzięli udział uczniowie z Opola, Kluczborka i Nysy. Olimpiada przebiegała w dwóch etapach:
test pisemny oraz rozmowa na temat kultury i obyczajów
krajów anglojęzycznych. Najlepsza okazała się Katarzy-

na Mirga zdobywając największą ilość punktów, co dało
jej I miejsce w województwie. Kasia powtórzyła swój
sukces z zeszłego roku, wtedy również nie dała szans innym uczniom i była najlepsza. Patrycja Urbańska zajęła
IV miejsce, a uczniowie reprezentujący gimnazjum V i VI.
Uczniowie od września ubiegłego roku uczęszczają
na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, na których
realizowany jest Innowacyjny Program Edukacyjny pt.
„Znać angielskie słowa, to już sukcesu połowa” zatwierdzony przez Opolskie Kuratorium Oświaty. Jego autorką i realizatorką jest nauczycielka SOSW w Głubczycach
Edyta Wolny.Chwilę po Olimpiadzie odbył się IX Festiwal
Piosenki Angielskiej. Ewelina Całka, Patrycja Urbańska,
Natalia Brańka oraz Dorota Bołdyzer jako zespół „Pine-

Przybliżanie świata cyfrowego
użytkownikom 50+
Obserwując znikomy odsetek użytkowników starszego pokolenia korzystających ze stanowisk komputerowych w bibliotece, zrodził się pomysł zorganizowania
kursu komputerowego w Miejskiej i Gminnej Bibliotece
Publicznej w Głubczycach.
Pierwsza edycja kursu odbyła się w 2010 roku. Zajęcia trwały ok. 8 miesięcy. Cieszyły się one wysoką frekwencją. Jednak ze względu na ograniczenia czasowe i
finansowe, zajęcia zostały zawieszone. Kurs obejmował
naukę obsługi komputera od podstaw. Podstawowym
celem zajęć było zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób powyżej 50-tego roku życia. Większość uczestników nigdy nie miała do czynienia z komputerami.
Dzięki tym zajęciom kursanci mieli możliwość poznania
nowych technologii.
W tym roku rozpoczęliśmy kolejną edycję kursu
komputerowego. Do współpracy również zaprosiliśmy
osoby powyżej 50-tego roku życia. Zajęcia skierowane
są do osób, które nie miały dotąd kontaktu z komputerem. Uczą się podstaw obsługi komputera, tworzenia i

edytowania tekstu, a także poznają zasady korzystania
z Internetu. Duży nacisk położyliśmy na praktyczne wykorzystanie dostępu do sieci, takie jak: przeglądanie
stron internetowych, wyszukiwanie informacji, obsługa
poczty elektronicznej, komunikatorów, dokonywanie
transakcji drogą elektroniczną, sporządzanie pism urzędowych.
Pomysł zorganizowania kursu spotkał się z tak dużym
zainteresowaniem, że w chwili obecnej zakończyliśmy
zapisy na zajęcia, które rozpoczną się w czerwcu. Kurs

II Otwarty Memoriał Pływacki
ku czci Jana Pawła II
02.04.2013 roku w Kędzierzyńskiej krytej pływalni odbył się II Otwarty Memoriał Pływacki Ku Czci Jana Pawła II. W VIII rocznicę śmierci papieża Polaka w sztafecie
wzięło udział 320 osób z województwa opolskiego, a
Honorowy Patronat objął Biskup Opolski Andrzej Czaja. Powiat Głubczycki reprezentowali: Emilia Kiszczyk,
Tomasz Kiszczyk oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego Tomasz Hołda oraz Aleksander Kędzierski.
Trzeba czuwać, troszczyć się o każde dobro człowiecze. Nie można pozwolić, by marnowało się to, co ludzkie,
na tej ziemi.
				Karol Wojtyła

Do przepłynięcia zaplanowanych było 9665 długości
basenu, tyle ile trwał pontyfikat Jana Pawła II. Po uroczystym otwarciu oraz oglądnięciu projekcji filmowej
wysłuchaliśmy piosenki „Barka”, która była ulubioną
piosenką Ojca Świętego. Pierwsza osoba punktualnie
o 21:37 wskoczyła do wody czyli w godzinę śmierci papieża, rozpoczynając całonocną sztafetę. Kiedy więk-
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szość osób spało, zawodnicy opanowali basen i walczyli
ze swoimi słabościami. Warto było nie przespać nocy i
uczynić coś niewiarygodnego. Ostatnia osoba zakończyła swój start około godziny 8 rano. Jak się okazało
przepłynięto 17 379 długości basenu.
Pomimo wielogodzinnych i wyczerpujących zmagań
wszyscy już deklarują, że w przyszłym roku, w jeszcze
większym składzie, dokonają czegoś większego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom i poczęstowani zostali ciepłym posiłkiem. Zapraszamy za rok!
Tomasz Kiszczyk

apples-Ananaski” zaśpiewały piosenkę Demi Lovato pt.
„This is me” i zajęły II miejsce w województwie.
Uczennice solidnie pracowały na sukces i jak widać
przyniosło to efekty. Życzymy im dużo zapału do nauki
i szybkiego przyswajania wiedzy tak, aby w przyszłym
roku po raz kolejny stanęły na podium.
Edyta Wolny
rozpoczął się w lutym. Zajęcia odbywają się w czytelni
biblioteki w godzinach porannych od 8:00 do 10:00. Na
cały kurs składa się 6 spotkań, po 2 godziny każde. Zajęcia prowadzone są równolegle w dwóch grupach, każda
grupa składa się z 10 osób, a ćwiczenia odbywają się co
drugi dzień. Cały kurs trwa ok. 2 tygodni. Lekcje są bezpłatne, całkowite koszty ponosi biblioteka.
Pomimo pewnych ograniczeń, zajęcia są prowadzone sukcesywnie. Kursanci po zakończeniu szkolenia,
chętnie odwiedzają czytelnię i samodzielnie korzystają
z komputerów. Wyrażają również chęć wzięcia udziału w
kolejnych kursach.
n

„Wiosennie z
TRADYCJĄ …”
… to nazwa programu kabaretowo-muzycznego,
który miał miejsce 21 marca br. o g. 10:00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach.
Programowi temu, zorganizowanemu na okoliczność
pierwszego dnia wiosny, przyświecał cel charytatywny,
a mianowicie wsparcie działalność Franciszkańskiego
Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach. Ojciec Mieczysław Lenard - Dyrektor F.O.P.D z. przygotował tzw.
„cegiełki”, które wcześniej były rozprowadzane w ramach
zbiórki koleżeńskiej w Zespole Szkół Mechanicznych, jak
i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz
MOK przed występem. Do akcji włączyli się także radni
powiatu i prywatny sponsor. Owa „cegiełka” miała wymiar symboliczny (3zł, 5 zł i więcej) i ogółem w ramach
działań dobroczynnych udało się zebrać zadawalającą
sumę 2500 zł, za co Ojciec Mieczysław podziękował w
trakcie programu. A’propos - było to barwne widowisko, w którym wystąpił teatr TRADYCJA ZSM w ośmiu
odsłonach satyrycznych (Monika Sabatowicz, Szymon
Kubiak, Mateusz Świderski, Michał Salawa oraz Mietek
Zając). Ponadto soliści przy akompaniamencie klawiszowym p. Kazimierza Łankowskiego (Beata Krzaczkowska, Maria Farasiewicz, Iwona Halikowska). Niewątpliwie
przedsięwzięcie ubarwił pokaz iluzjonisty ELMADO - p.
Włodzimierza Trecia, który próbował „wyczarować wiosnę”. Warto również podkreślić taneczny występ Marcina Baczkura, ucznia kl. I ZSM, który zaprezentował swój
kunszt choreograficzny wicemistrza świata w kat. salsa
solo. Tego przedpołudnia nie zabrakło akcentów wiosennych tak w poezji jak i w piosence. Mimo zimowej
aury za oknem, gorące, szlachetne serca otwarte na
potrzebujących promieniały ciepłem i dobrocią. Szkoda
tylko, że liczne grono dobroczyńców wybrało tradycyjne
„wagary”, zamiast udać się do MOK na naprawdę interesujący występ.
Maria Farasiewicz

Gmina Głubczyce

Za mundurem
młodzież sznurem
Do munduru... garną się zarówno
dziewczyny jak i chłopcy. Gdy wśród absolwentów uczelni wyższych szaleje bezrobocie, a do łask wracają średnie szkoły
profilowane. To sposób placówek na niż
demograficzny, bo reakcja jest tu błyskawiczna. Nauka w klasach specjalizacyjnych często wykracza poza szkolne ławki.
Tak jak w Głubczycach, gdzie w Zespole Szkół Mechanicznych uruchomiono
dwie klasy o profilu „mundurowym” piątki to czas zajęć praktycznych. 22 marca
żandarmeria wojskowa przyjechała na
zaproszenie dowództwa jednostki strzeleckiej 3009 Głubczyce im. płk Stanisława
Glińskiego ZS STRZELEC OSW.

Mundurowi z oddziałów Żandarmerii Wojskowej z Żagania i Wrocławia we
współpracy z Jednostką Strzelecką 3009
Głubczyce dali dziś pokaz swoich umiejętności na boisku Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Było głośno i
dynamicznie. Jak zatrzymać uciekającego
sprawcę przestępstwa, jak go obezwładnić, a jakich narzędzi użyć do zabezpieczenia śladów na miejscu przestępstwa.
Młodzież miała również możliwość pokonania toru przeszkód w alkogoglach,
przeprowadzenia daktyloskopii, jak również skorzystania z symulatora zderzeń.
Grzegorz Tobiasiński

Wizyta Andrzeja
Maszewskiego
Popularny „Masza” wielokrotny Mistrz
Polski i Świata w kulturystyce w dniu
06.03.2013r.odwiedził Zakład Karny w
Głubczycach.
Celem spotkania było przybliżenie
rzeczowej informacji o kulturystyce. Kluczowym tematem spotkania okazała się
dieta i tryb życia, czyli idealna proporcja
dawki energii w posiłkach. Mistrz przedstawili własny program treningowy, gdyż
skazani mieli wiele pytań odnośnie tego
zagadnienia. Najczęstsze zadawane pytania technikę poszczególnych ćwiczeń.
Pytania były konkretne i rzeczowe. Wynikało z nich, że osadzeni są w temacie.
Spotkanie odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze, a bagaż wyczerpujących odpowiedzi, jaki wynieśli osadzeni z
tego spotkania ma ich przybliżyć i zmotywować do kolejnych ćwiczeń siłowych.
Zajęcia sportowe są dla osadzonych bardzo ważne i nie chodzi tu tylko o ruch,
ale również o kształtowanie wartości,
wyzwalanie inicjatyw i zainteresowań
wykraczających poza proste sprawy życia codziennego, z którymi na wolności
niektórzy więźniowie nigdy się nie zetknęli. Ćwiczenia siłowe są w zakładzie
karnym bardzo popularne. Treningi kul-

Strzelcy 10 Brygady
W dniu 26 marca na zaproszenie
Dwództwa 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk Piotra Wysockiego
strzelcy z Jednostki strzeleckiej 3009
Głubczyce im. płk Stanisława Glińskiego
uczestniczyli w dniu otwartych koszar.
Głubczyckich strzelców zapozanano z
historia i tradycją oraz pokazem sprzętu
i wyposazenia 10 Brygady Logistycznej.
Ciekawym elemntem spotkania był
pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej a takze spotkanie z żołnierzami

Umiejętności
poszukiwania pracy
W Zakładzie Karnym w Głubczycach
prowadzony jest kolejny cykl programu
readaptacji społecznej pod nazwą „KLUB
PRACY” szkolenia z zakresu umiejętności
aktywnego poszukiwania pracy.
Podczas zajęć skazani uczuli się efektywnego poszukiwania pracy, określali i
porównywali swoje mocne strony co pozwalało im na stanie się osobami bardziej
przedsiębiorczymi umiejącymi sobie radzić na rynku pracy tzn. znaleźć pracę w
sektorze prywatnym czy państwowym
lub otworzyć własną działalność. Nabyli
umiejętności: przeprowadzenia rozmowy z pracodawcą, sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie w
sytuacjach stresujących.

W trakcie szkolenia wykorzystywane
są metody i techniki grupowego działania. Zajęcia mają charakter praktycznych
ćwiczeń przeplatanych krótkimi wykładami. W celu wzmocnienia przekazu słownego, podtrzymania uwagi uczestników
oraz eliminacji niejasności w przekazie
werbalnym prowadzący wychowawcy
działu penitencjarnego stosują pomoce
wizualne takie jak pokaz slajdów, czy też
projekcję filmów edukacyjnych. Takiego
typu programy readaptacji społecznej
cieszą się ogromnym zainteresowanie
wśród skazanych, którzy bardzo aktywnie w nich uczestniczą.
mł.chor. Bartłomiej Kawulok

Readaptacja
Fot. B. Kawulok

turystyczne, może jak żadne inne, uczą
systematyczności, konsekwencji w realizacji swoich celów oraz co bardzo ważne
zasad zdrowego życia i odżywiania. Na
zakończenie sportowiec rozdał autografy i drobne upominki w postaci gazet i
plakatów. Administracja wraz z osadzonymi z Zakładu Karnego w Głubczycach
pragnie podziękować panu Andrzejowi
Maszewskiemu za przybycie i wsparcie,
dzięki czemu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.
Bartłomiej Kawulok

W Zakładzie Karnym w Głubczycach
realizowany jest kolejny cykl programu
edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, adresowany
do mężczyzn stosujących przemoc wobec partnerek.
Wykwalifikowana kadra wychowawców działu penitencjarnego od marca br.
prowadzi działania na rzecz promowania
i wprowadzania nowoczesnych metod
resocjalizacji wobec sprawców przemocy
domowej. Do programu kwalifikowani
są skazani prawomocnymi wyrokami za
przestępstwo z art. 207 § 1 kodeksu karnego lub inne przeciwko rodzinie i opiece,

Pokazy Żandarmerii Wojskowej
W dniu 22 marca Wydział Prewencji z
Oddziału żandarmerii Wojskowej w Żaganiu oraz Wydział Żandarmerii Wojskowej
we Wrocławiu uczestniczył w pokazach
sprzętu i wyszkolenia w Głubczycach.
Pokazy przeprowadzono w ramach
planu współpracy Oddziału ŻW w Żaganiu z organizacjami pozarządowymi
- Związkiem Strzeleckim STRZELEC - Jednostką Strzelecką 3009 Głubczyce oraz
na zaproszenie Zespołu Szkół Mechanicznych Głubczyce, w którym są klasy o
profilu mundurowym.

- uczestnikami misji pokojowych i stabilizacyjnych Wojska Polskiego.
Na zakończenie strzelcy odwiedzili
sale tradycji 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.
Dni Otwartych koszar na stałe wspiasne sa w kalendarum wydarzeń jednostki
strzeleckiej 3009 Głubczyce i jak zawsze
ciesza sie dużym zinteresowaniem młodych ludzi.
Wiecej informacji na.www.js.3009.bo.pl
Grzegorz Tobiasiński

Żandarmi zaprezentowali symulator
zderzeń, sprzęt którym dysponuje ŻW
oraz szereg pokazów grupy zatrzymującej niebezpiecznych przestępców. Dodatkową atrakcją było zaprezentowanie

Fot.: Kamil Krzywdziński

przez żołnierzy Wydziału ŻW Wrocław
ambulansu ED 2 oraz sprzętu specjalistycznego z zakresu kryminalistyki. Zaprezentowane umiejętności oraz sprzęt
cieszył się wielkim zainteresowaniem
młodzieży jak i mediów regionalnych, co
wpłynęło na promocję Żandarmerii Wojskowej w gminie Głubczyce
Działania promocyjne Żandarmerii
miały także swój pozytywny oddźwięk
w telewizji regionalnej Opole i lokalnej
prasie.
Piotr Malinowski

Fot. B. Kawulok

ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy.
Głównym celem programu jest dostarczenie osadzonym, biorącym udział w programie wiedzy na temat przemocy oraz
redukcja ich zachowań przemocowych.
Ponadto realizatorzy programu stawiają
sobie za cel kształtowanie u uczestników
programu postawy partnerstwa i szacunku
wobec kobiet, przyjęcie przez skazanych
biorących udział w programie odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe, uzyskanie przez partnerki uczestników
programu informacji o jego założeniach a
także miejscach w których mogą, jako ofiary przemocy, uzyskać pomoc.
Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej koncentrowano się na przekazaniu wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna
ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening
umiejętności społecznych i asertywności
oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia
społecznego.
Bartłomiej Kawulok
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Gmina Branice

Spotkanie Liderów Odnowy
Wsi na Opolszczyźnie
Opolski Program Odnowy Wsi funkcjonuje od 1997
roku. Jego celem jest aktywizacja Społeczności Lokalnych. Tegoroczne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi, odbyło się 20 marca 2013 r. w Hotelu „Arkas” w Prószkowie
koło Opola. Organizatorem jak co roku jest Urząd Marszałkowski. Spotkanie rozpoczął Pan Antoni Konopka
wicemarszałek, członek zarządu Województwa Opolskiego. Wręczono odznaczenia państwowe zasłużonym
Liderom nagrodzonych miejscowości.
W programie zaprezentowano, w formie multimedialnej, rozwój i zmiany polskich wsi, które na przełomie kilkunastu lat zmieniały się z wyraźnym postępem. Przedstawiono projekty opracowań, polepszających warunki
życia na opolszczyźnie. Tematy były bardzo interesujące
pod względem koncepcji jak i wykonania. Poruszony
został również ważny temat zasobów dziedzictwa kulturowego wsi, którego autorem była Pani Iwona Solisz
- Wojewódzki Konserwator Zabytków. Drugą poruszona
kwestią, był temat zagospodarowania przestrzeni publicznych. Spotkanie zakończyło się w godzinach popołudniowych i uwieńczone zostało uroczystym obiadem.
Gminę Branice reprezentowali Liderzy z 8 sołectw:
Włodzienin, Michałkowice, Bliszczyce, Lewice, Niekazanice, Wysoka, Uciechowice i Gródczany. Każdy z nas,
przedstawicieli danych miejscowości, mógł podzielić
sie własną opinią i wrażeniami. Spotkania te są podsu-

Olimpiada
Wojewódzka
mowaniem rocznej pracy Lidera i jego działań na rzecz
swej miejscowości. Każdy z nas z pewnością jest z tego
dumny, że jego praca jest zauważona i doceniona. W
programie Odnowy Wsi uczestniczyło 700 Sołectw z 65
gmin miejsko - wiejskich. Tożsamość oraz promowanie
miejscowości, to dla nas Liderów priorytet, który buduje
wspólnotę, partnerstwo i rozwój naszego regionu. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tym wspaniałym wydarzeniu.
Żaneta Malota

SPEED STACKS we Włodzieninie
Od roku szkolnego 2012/2013
uczniowie Szkoły Podstawowej we
Włodzieninie korzystają z dodatkowych zajęć podczas których uczą się
prawidłowej techniki układania różnych kombinacji za pomocą kubków
„Speed Stacks”. Przypomnijmy, jest to
oryginalny zestaw kubków do uprawiania sport stackingu i zabawy. Jest
to innowacyjny i niezwykle atrakcyjny
sposób na spędzanie czasu wolnego
oraz urozmaicania zajęć. Uczestnik ma
do ułożenia 3 moduły kubków, w konkretnych konfiguracjach 3:6:3, 6:6 i piramidy z 10 kubków.
Właśnie to była jedna z propozycji na spędzenie Pierwszego Dnia w Wiosny w SP Włodzienin. Został zorganizowany turniej Speed Stacks, w którym udział wzięło 27
uczniów. Najszybsi uczestnicy to Weronika Gornig z cza-

sem 14,6s – zajęła pierwsze miejsce. Sebastian Włodarczyk z czasem 15,3 s – drugie
miejsce i Wiktor Witek 16,5 s – trzecie miejsce. Najlepsi uczniowie w naszej szkole
potrafią ułożyć kondygnację z kubków w
14 sekund! Gra jest popularna w USA i Europie Zachodniej. Teraz wkracza do Polski.
Jesteśmy pionierami w wprowadzeniu tej
gry na teren naszego powiatu.
Nasi uczniowie trenują w szkole i dzięki zdobytym umiejętnością już w maju
wezmą udział w Zamkowym Spotkaniu
ze Speed Stacks i Planszowymi Grami
Logicznymi na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Natomiast późną jesienią trójka najlepszych uczniów z naszej
szkoły będzie reprezentować nas w Mistrzostwach Polski w Speed Stacks.
Malwina Sarota

„Na Płaskowyżu Głubczyckim”
22 kwietnia odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczo-Informatyczny pod hasłem „Na Płaskowyżu Głubczyckim”. Organizatorem konkursu była Szkoła
Podstawowa we Włodzieninie oraz PODNiPPP w Głubczycach. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy
przyrodniczej, matematycznej i informatycznej, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu wiedzy
oraz podnoszenie poziomu zainteresowań problemami
środowiska przyrodniczego naszego województwa.
W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 24
uczniów (8 zespołów trzyosobowych). Do zadań uczestników należało rozwiązanie testu matematyczno-przyrodniczego, przeprowadzanie doświadczenia oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat „Formy
ochrony przyrody na Opolszczyźnie”. Uczniowie musieli
wykazać się wysokim poziomem wiedzy, umiejętnością
logicznego myślenia oraz wspólnego działania.
Ogólna liczba punktów możliwych do uzyskania
przez zespół wynosiła 28 punktów.
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Wspaniały sukces odnieśli uczniowie branickiego
gimnazjum Kamil Pączko i Damian Telega zdobywając
trzecie miejsce, (brązowy medal) w IX Wojewódzkiej
Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie. Odbyła się ona w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu. W olimpiadzie mogła wziąć udział jedna dwuosobowa drużyna
danego gimnazjum z terenu województwa wyłoniona
z eliminacji szkolnych. Uczniowie musieli wykazać się
wszechstronną wiedzą dotyczącą Igrzysk Olimpijskich,
sportu szkolnego, lokalnego, przepisów sportowych
oraz rozległej wiedzy w zakresie kultury fizycznej. Turniej składał się z dwóch etapów:
Pierwszy etap – półfinałowy miał formę testu pisemnego, po którym zostało wyłonionych osiem drużyn z
najlepszym wynikiem. Na wynik drużyny składała się
suma punktów zdobytych przez dwóch zawodników.
Etap drugi – finałowy, składał się z 8 rund odpowiedzi
ustnych. Drużyna wybierała pytania za 1, 2 lub 3 punkty
i musiała w ciągu 1 minuty udzielić prawidłowej odpowiedzi. O miejscu drużyny decydowały odpowiedzi ustne oraz małe punkty uzyskane za część półfinałową.
Uczniowie wykazali się wielką znajomością sporu. W
zaciętej walce pierwsze trzy medalowe miejsca zajęli
uczniowie n/w szkół:
1. PG 5 Kędzierzyn - Koźle
2. GP Rudniki
3. G Branice
Opiekunem branickiej drużyny jest Edward Czyszczoń –
nauczyciel wychowania fizycznego w ZGS Branice.
Za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary, medale, dyplomy oraz upominki
ufundowane przez Urząd Miasta i dyrekcję PG nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu. Natomiast upominki dla opiekunów
zwycięskich drużyn ufundował Piotr Pakosz, trener pani
Ireny Czuty – Pakosz. Nagrody zwycięzcom olimpiady
wręczali zaproszeni goście, którymi byli: olimpijczyk z
Seulu, 10-krotny Mistrz Polski w pchnięciu kulą Helmut
Krieger oraz Mistrzyni Świata w biegach górskich, Mistrzyni Polski w Nordic Walkingu, Irena Czuta-Pakosz. W
przerwie między etapami olimpiady opowiadali uczestnikom o swoich osiągnięciach i przebiegu kariery sportowej oraz odpowiadali na zadawane im pytania.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy olimpiady oraz
goście zostali uwiecznieni na wspólnym pamiątkowym
zdjęciu.
Janusz Kaczmarek

Kukuryku...
W rywalizacji najlepsze okazały się zespoły szkół:
I miejsce Zespół Szkół w Pietrowicach (19 punktów)
		
Zespół Szkół w Lisięcicach (19 punktów)
II miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Cerekwii (18 pkt)
III miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Baborowie
(17,5 pkt.).
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Bożena Lewandowska

„Kukuryku i już pełno jest w koszyku” – Tą piosenką
dzieci i młodzież odwiedzały domostwa mieszkańców
Jakubowic. W podziękowaniu za piękne życzenia gospodarze obdarowywali dzieci słodyczami i owocami,
a w zamian otrzymywali ozdoby świąteczne wykonane
przez mieszkanki Jakubowic.
Piękna pogoda i humor uśmiechniętych dzieci udzielał się również dorosłym. W imieniu dzieci i młodzieży
dziękujemy za ciepłe przyjęcie.
Urszula Lenartowicz

Gmina Branice
Informacja

Informacja

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 22 marca 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 149/20 o pow. 0.0935 ha opisana w KW OP1G/00029035/0 położona w
miejscowości Branice, przy ul. Słonecznej 5A.
2. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny Nr 11 położony w budynku wielorodzinnym Nr 5A na poddaszu o pow. użytkowej: 83,47 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 149/20 wynoszącym 750/10000. Do lokalu przynależy pomieszczenie
piwniczne o pow. 7,13 m2 działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.
3. Wartość lokalu 			
– 69.246,15 zł.
4. Cena ułamkowej części działki 		
– 584,85 zł.
5. Koszty przystosowania 		
– 560,00 zł.
6. Cena nieruchomości łącznie 		
– 70.391,00 zł.
7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na gazety powiatowej Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 25 marca 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 335/101 o pow. 0.0630 ha opisana w KW OP1G/00030338/4 położona w
miejscowości Turków 32.
2. Opis nieruchomości: Lokal użytkowy położony w budynku dwulokalowym Nr 32
na parterze pow. użytkowej 46,95 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr
335/101 wynoszącym 1894/10000. Działka stanowi teren zainwestowany / zabudowany/.
3. Wartość lokalu 			
– 12.917,54 zł.
4. Cena ułamkowej części działki 		
– 663,46 zł.
5. Koszty przystosowania 		
– 615,00 zł.
6. Cena nieruchomości łącznie 		
– 14.196,00 zł.
7. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej na
rzecz współwłaściciela.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety lokalnej: Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Powitanie wiosny w Branicach

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem,
który staje się już prawie tradycją, w
pierwszy dzień wiosny 21 marca, na moście granicznym w Branicach zgromadziły się dzieci i młodzież placówek oświatowych naszej gminy.
Przedszkolaki i najmłodsi uczniowie
dotarli nad rzekę wraz ze swoimi opiekunami autobusami, a następnie pod
ich czujną opieką udali się na most, który
był w tym dniu miejscem głównych wydarzeń. Po nich, w barwnym pochodzie,
który przeszedł przez całe Branice, nad
rzeką pojawili się gimnazjaliści. Wszystkie grupy przyniosły ze sobą, już dużo

wcześniej przygotowane Marzanny, mające tego dnia dopełnić swego losu w bystrym nurcie rzeki Opawy. Część uczestników tego spotkania miała na sobie
fantazyjne stroje, w których przeważały
akcenty wiosenne, a niektórzy również,
adekwatny do wydarzenia makijaż na
twarzach. Tradycyjnie jak co roku uczestnikami tego radosnego wydarzenia były
również dzieci z Czech.
Gdy już wszyscy byli na miejscu, przystąpiono do najważniejszego w tym dniu
tradycyjnego obrzędu. Z mostu do rzeki,
przy gromkich okrzykach pożegnania,
wrzucano kolejno płonące kukły, symbo-

Dane demograficzne w Gminie Branice – marzec 2013 r.
URODZENIA

1. Lena Gawrońska - Branice
2. Kacper Szubert - Dzbańce-Osiedle

ZGONY:

1. Juzwiszyn Józef - lat 77 Branice
2. Jankowska Aleksandra - lat 61 Branice
3. Mazurkiewicz Marian - lat 61 Jędrychowice
4. Walecki Paweł - lat 77 Wysoka
5. Prochaska Stefania - lat 71 Branice
6. Kosik Roswita - lat 67 Gródczany
7. Cnota Arkadiusz - lat 37 Bliszczyce
8. Pięciak Mariusz - lat 41 Jakubowice
9. Kramny Franciszek - lat 60 Branice
10. Pukało Antoni - lat 69 Wysoka

Liczba ludności – 6873, w tym kobiet – 3527, w marcu 2012 – 6989

lizujące ustępującą porę roku. Jedna za
drugą, kołysząc się na falach wzburzonej
w tym dniu rzeki, znikały za najbliższym
jej zakolem.
Druga część polsko-czeskiego spotkania odbyła się po drugiej stronie granicy.
Czescy gospodarze przygotowali kilka
pokaźnych ognisk, a Gmina Branice obdarowała wszystkich obecnych słodkimi
niespodziankami i gorącymi napojami.
W pożegnaniu zimy wraz z młodzieżą
uczestniczył przewodniczący Rady Gminy Branice pan Marek Szyhyński, oraz
sekretarz Urzędu Gminy pani Małgorzata
Marchel.
Pomimo dopełnienia wszelkich, zgodnych z tradycją formalności, zima nie tak
łatwo chciała się z nami pożegnać. Już
następnego ranka wróciła do nas w pełnej krasie i została jeszcze przez niemal
trzy tygodnie. Prawdopodobnie, zamiast

INFORMACJA
Wójt Gminy Branice informuje, że w 2012 roku
została podjęta uchwała dot. określenia warunków
udzielania bonifikat od ceny sprzedaży gminnych
lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców
(zmiana dot. obniżenia bonifikat).
Nowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych z obrębu Gminy Branice wejdą w życie z dniem 1 lipca
2013 roku. Najemcy lokali mieszkalnych z obrębu
miejscowości Branice jeszcze mogą nabyć na własność swoje lokale korzystnie, na starych zasadach
pod warunkiem, że jeszcze w tym miesiącu złoża stosowny wniosek o wykup do Urzędu Gminy Branice.
Maria Krompiec
Wójt Gminy Branice

spłynąć zgodnie z nakazem kalendarza
do morza, zatrzymała się jeszcze na chwilę w jakimś ukrytym zakolu rzeki.
Zapewne jednak, w czasie kiedy dotrze do Was drodzy czytelnicy ten tekst,
nie pozostanie po niej już najdrobniejszy
ślad.
Tekst i zdjęcia:
Janusz Kaczmarek
Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Branicach i w miejscowości Wysoka oraz na stronie internetowej www.
branice.pl zostało wywieszone dnia
22.04.2013r. obwieszczenie:
Postanowienie Nr OŚ.6220.3-8.2012
z dnia 18.04.2013r. o zawieszeniu
postępowania w sprawie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na „Modernizacji i wyposażeniu w odpowiednie urządzenia
budynku gospodarczego nr 286g dla
hodowli do 40.000 kur niosek, bezściółkowo, klatkowo na działce 35/33
w miejscowości Wysoka, gmina Branice” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko.
Więcej informacji można uzyskać w
tutejszym Urzędzie – biuro na parterze
(Urząd Gminy Branice czynny w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do
czwartku od 700 do 1500 a w piątek
w godzinach od 700 do 1300).

Podziękowanie
Grono Pedagogiczne Zespołu Gimnazjalno Szkolnego w Branicach serdecznie dziękuje firmie „Lemet” Leon
Pleśniak, za ufundowanie komputera
dla uczennicy znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
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Gmina Kietrz

Radni
obradowali
Szansa na inwestycje
Partnerstwo Nyskie 2020 naszą szansą na nowe inwestycje

W latach 2014 – 2020 zmieniają się
zasady przystępowania do konkursów z
funduszy europejskich. W poprzednich
okresach finansowania do konkursów
mogły przystępować gminy samodzielnie, o tyle w nowym rozdaniu tej możliwości nie będzie. Aby sięgnąć po fundusze unijne samorządy muszą tworzyć
partnerstwa. Właśnie ten wymóg był
przyczynkiem do powstania tzw. Obszaru Funkcjonalnego (na podobieństwo
Opolskiego Obszaru Metropolitarnego)
zrzeszającego 17 partnerów (Powiat
Głubczycki, Powiat Nyski, Powiat Prudnicki, Gmina Biała, Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina
Grodków, Gmina Kietrz, Gmina Korfantów, Gmina Nysa, Gmina Otmuchów,
Gmina Paczków, Gmina Prudnik, Gmina
Lubrza, Gmina Łambinowice, Gmina Skoroszyce), z centrum w Nysie, jako Liderem
Partnerstwa.
Co należy mocno podkreślić partnerstwo będzie rozumiane bardzo elastycz-

nie. O ile do chwili obecnej, aby móc zrealizować większy projekt inwestycyjny
gminy partnerskie musiały być gminami
sąsiadującymi, o tyle w nowym okresie finansowania gminami partnerskimi będą
mogły być gminy znacznie odległe od
siebie, ale zrzeszone w Obszarze Funkcjonalnym, np. po pieniądze na kanalizację
będą mogły wspólnie sięgnąć gminy z
powiatu nyskiego jak i głubczyckiego.
Ponadto, na podstawie opracowanej
strategii ogólnej dla Obszaru Funkcjonalnego będzie można aplikować do praktycznie każdego programu. Takie możliwości daje partnerstwo gmin w nowym
rozdaniu na lata 2014 – 2020 i taki jest
właściwie cel Partnerstwa Nyskiego 2020.
W dobie obecnego kryzysu jest to
praktycznie jedyna możliwość realizacji
większych inwestycji z udziałem środków
unijnych i tej szansy nie powinniśmy i nie
możemy zaprzepaścić.
Leszek Wilk

Kondycja finansowa
pływalni w Kietrzu
W marcu 2013 r. minęły dwa lata od
kiedy funkcjonuje kryta pływalnia w Kietrzu. W trakcie jej budowy pojawiały się
obawy części mieszkańców o dodatkowe
koszty, które ponosić będzie gmina. Ile
dopłacimy do funkcjonowania basenu,
czy będą chętni aby korzystać z obiektu
i czy w ogóle jest nam basen potrzebny?
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania pływalni, należy
przedstawić podjęte działania zmierzające do zminimalizowania ponoszonych
kosztów, którymi obciążony jest budżet
gminy. Po pierwszym roku działalności
kierownictwo krytej pływalni podjęło
decyzję o nieprzedłużaniu umowy z firmą utrzymującą czystość na obiekcie. Od
sierpnia 2012r. prace te wykonują osoby
zatrudnione bezpośrednio w PK Hydrokan; na etacie sprzątaczki (3 osoby na
0,75 etatu). Została przeorganizowana
praca osób zatrudnionych w boksie kasowym oraz zaplecza technicznego. W celu
uzyskania dalszej optymalizacji kosztów,
dokładnej analizie poddano zapotrzebowanie na gaz oraz energię elektryczną.
W efekcie tych prac zmianie uległy taryfy
za moc zamówioną oraz moc umowną,
znacząco zmniejszyło się zużycie gazu.
Następnie przeprowadzono analizę ilości klientów korzystających z pływalni o
określonych porach dnia. Na jej podstawie stwierdzono, że godzinny poranne
(8.00 – 11.00) oraz godz. wieczorne (21.00

– 22.00) są najmniej obłożone przez
klientów, w związku z czym postanowiono zmienić godziny otwarcia basenu. W
latach poprzednich obiekt był dostępny
dla użytkowników w godz. od 8.00 do
22.00 natomiast od września 2012 basen
czynny jest w godz. 11.00 – 21.00. Zmiana
godz. pracy oraz w/w działania dały wymierne efekty w postaci redukcji kosztów
bieżących ponoszonych na pływalni. Poniżej przedstawiono zestawienie kosztów
i przychodów krytej pływalni w Kietrzu za
rok 2011 oraz 2012.
Od momentu otwarcia skorzystało z
usług basenu łącznie 181 405 klientów. W
roku 2011 (basen funkcjonował 10 m-cy)

28 marca br. podczas trzeciej w tym
roku sesji Rady Miejskiej w Kietrzu,
radni debatowali na temat oświaty. Zastępca Burmistrza Kietrza Jacek Karpina
przedstawił Radzie informację o stanie
realizacji zadań oświatowych w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2011/2012.
Z pakietu 9 uchwał Rada podjęła 8 w
sprawach:
Zmiany budżetu gminy na rok 2013;

1
2
3

Utworzenia funduszu sołeckiego;

Ustalenia wysokości diet i zwrotu
kosztów podróży członkom organów
gminy, komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kietrz;
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa
Otwartego w Kietrzu za rok obrachunkowy 2012;

4

5

Uchylenia uchwały Nr XXVI/198/2013
Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty;
Wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości;
Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
obszar w granicach administracyjnych
miasta Kietrz.
Pełna treść podjętych uchwał oraz nagranie z sesji udostępnione zostały na
stronie www.bip.kietrz.pl w zakładce „Rada
Miejska w Kietrzu kadencja 2010-2014”.
Bogusława Paul

6
7
8

Dni Kietrza
W dniach od 7.06 do 9.06 zapraszamy mieszkańców Gminy Kietrz, jak
również mieszkańców Powiatu Głubczyckiego do uczestniczenia w tegorocznych obchodach Dni Miasta.
W piątek 7.06.2013 r. na godz. 18.00
zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury na Uroczystą Sesję Rady Miejskiej.
W sobotę 8.06.2013 r. o godz. 10.00
rozpocznie się VII Półmaraton Kietrz
– Rohov, a o godz. 14.00 zapraszamy
dzieci do udziału w VI edycji biegu dla
dzieci: „Będziemy maratończykami”.
Od godz. 16.00 zapraszamy na blok
imprez artystycznych. W programie
m.in. będzie można oglądać prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży z sek-

frekwencja na basenie wyniosła 69 569
osób, w 2012 (pełny rok funkcjonowania)

cji działających przy Miejskim Domu
Kultury w Kietrzu, plenerowy spektakl
interaktywny dla dzieci, koncerty polskich i czeskich zespołów: BETHEL, JGL,
ELVIS PRESLEY REVIVAL BAND, TINA
TURNER BAND, które będą bawiły publiczność do późnych godzin wieczornych.
W sobotę zapraszamy również młodzież do wzięcia udziału w konkursie
na najlepsze graffiti, który będzie odbywał się na murach ogrodzenia kietrzańskiego stadionu.
W niedzielę, 9 czerwca, zapraszamy
do Parku Czterech Żywiołów na Średniowieczny Piknik.
Zuzanna Zapotoczna

– 87 199, natomiast w pierwszym kwartale roku 2013 odnotowano 24 637 osób,
które skorzystały z oferty krytej pływalni w Kietrzu. Jak wynika z powyższego,
zainteresowanie oraz zapotrzebowanie
na tego rodzaju usługi jest wysokie w
naszym regionie, a ilość osób korzystających jest tego potwierdzeniem
Na obiekcie KP regularnie odbywają
się szkolne zawody pływackie, w których
uczestniczą uczniowie z całego powiatu
głubczyckiego. Rozgrywane są również
amatorskie mistrzostwa Gminy Kietrz dla
dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych. Dodatkową zachętą do korzystania
z pływalni są częste obniżki cen biletów.
Zapraszamy do aktywnego wypoczynku na naszym obiekcie.
Jacek Karpina

Rok 2011 (okres funkcjonowania basenu – 8,5 miesiąca) l Koszt za cały rok: 911 189,00 l Przychody za cały rok: 540 219,33 l Dopłata z budżetu Gminy: 370 969,67
Rok 2012

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień Październik

Listopad

Grudzień

Koszt

98 178,82

88 629,14

99 210,16

87 732,87

86 385,22

92 965,58

59 912,08

84 462,01

72 601,58

73 942,07

86 466,71

87 287,01

Przychody

63 824,83

70 700,81

80 695,12

61 938,70

67 023,62

62 283,10

1268,65

27 311,01

58 434,57

69 250,34

73 563,49

54 965,95

Dopłata

34 353,99

17 928,33

18 515,04

25 794,17

19 361,60

30 682,48

58 643,43

57 151,00

14 167,01

4 691,73

12 903,22

32 321,06
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Sprawdzian wiedzy – 2013
Rokrocznie od stycznia do kwietnia odbywają się eliminacje gminne wojewódzkich konkursów przedmiotowych z udziałem uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kietrzu. Na ich wyniki pracują
nauczyciele od pierwszych lat szkolnych. Uczniowie klas
starszych są przygotowywani do konkursów na zajęciach dodatkowych, w tym prowadzonych w ramach
wolontariatu. Reprezentanci szkoły od lat zajmują czołowe lokaty w konkursach na szczeblu gminnym. W latach
poprzednich nasi uczniowie zdobywali również tytuły
laureatów i finalistów konkursów wojewódzkich. Zdobycie tych tytułów jest trudne, ponieważ wymagania
często znacznie przekraczają wiadomości i umiejętności
na poziomie szkoły podstawowej. W wielu przypadkach
brakuje bardzo niewiele, jednego lub dwóch punktów,
aby zakwalifikować się na najwyższy szczebel. Tak też
stało się w bieżącym roku szkolnym. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej zajęli w gminie następujące lokaty:
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny:
II m. – Jakub Wierzchowiec
Konkurs języka angielskiego:
I m. – Krzysztof Żerebecki
I m. – Wiktoria Gnot
II m. – Jakub Wierzchowiec
III m.– Paweł Majer
IV m. – Zuzanna Kowalska
Wojewódzki Konkurs Bezpieczeństwa i Ruchu na
Drodze:
I m. – Krzysztof Żerebecki
II m. – Katarzyna Obcięty
III m. – Aleksandra Szota
Wojewódzki Konkurs Matematyczny:
I m. – Jan Kuśnierz
III m. – Jakub Wierzchowiec
V m. – Anna Siorak
IX m. – Mateusz Lasyk
XI m. – Kinga Borkowska
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy:
I m. – Wiktoria Gnot

II m. – Krzysztof Żerebecki
III m. – Kacper Hajdarowicz
III m. – Jakub Wierzchowiec
Ponadto nasi uczniowie brali udział w konkursach
ogólnopolskich zajmując wysokie lokaty:
l Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Ortograf”
– Krzysztof Żerebecki – wyróżnienie
l Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Oxford”
– Laureat I stopnia - Jakub Wierzchowiec, Dominik
Głogiewicz
– Laureat II stopnia – Michał Górecki
– Laureat III stopnia – Natalia Sienkiewicz
– Laureat IV stopnia - Krzysztof Żerebecki, Adrian Gawenda, Jan Kuśnierz
l Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Oxford”
– Laureat I stopnia - Jakub Kacprzak, Szymon Maćko
– Laureat II stopnia – Michał Górecki
– Laureat II stopnia – Filip Buch
– Laureat II stopnia Aleksandra Wiktor
– Laureat IV stopnia – Paweł Tomaszewski
– Laureat V stopnia – Elżbieta Konopka i Zuzanna Kowalska
l Ogólnopolski Konkurs English High:
– I m. w województwie 7 w kraju - Wiktoria Gnot
– I m. w województwie 16 w kraju – Aleksandra Besz
– II m. w województwie 21 w kraju – Krzysztof Żerebecki
l Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Olimpusek:
– 3 miejsce w Polsce - Maria Kontao
Uczniów przygotowywały Panie: Iwona Kacprzak, Danuta Wróbel, Ewa Tołpa, Genowefa Górecka, Małgorzata
Hołda, Bożena Gnot, Alicja Polak, Jadwiga Tarnowska,
Nina Balcer-Maćko.
Zwycięzcy gminnych konkursów zdobyli około 80%
wymaganej liczby punktów. Jest to wynik bardzo dobry. Szczególnie cieszą nas osiągnięcia uczniów obecnych klas piątych. Życzymy im, aby w przyszłym roku
szkolnym, reprezentowali naszą gminę w konkursach
na szczeblu wojewódzkim, tak jak wcześniej, obecni już
absolwenci szkoły.
Jadwiga Tarnowska

Przekazanie sprzętu
Pod koniec lutego 2013 roku, za pośrednictwem Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP
w Opolu, Starosty Powiatu Głubczyckiego Józefa Koziny
– zostały przekazane nieodpłatnie z Zarządu Głównego
Związku OSP RP w Warszawie - 3 komplety sprzętu pożarniczego (wartość 1 kompletu ok. 5.000,00 zł).
Każdy komplet składał się z:
l munduru bojowego ,,Nomex”;
l pary skórzanych butów strażackich;
l hełmu bojowego z lekkim zestawem nagłownym (słuchawkowym);
l radiotelefonu MOTOROLA CP-380;
l tłumicy;
l kominiarki.
Ww. komplety sprzętu pożarniczego zostały przekazane
jednostkom OSP z Kietrza, z Dzierżysławia i Nowej Cerekwi.
Zbigniew Litwinowicz

Fot. Aneta Kopeczek

Żelazne Gody
18 marca Burmistrz Józef Matela, odwiedził dostojnych Jubilatów, Państwa Janinę i Juliana Kubiczków z
Kietrza, którzy obchodzili jubileusz „Żelaznych Godów”.
Burmistrz złożył Dostojnym Jubilatom gratulacje i wyrazy szczerego podziwu za wierność wartościom stanowiącym fundament życia rodzinnego. Życzył im aby kolejne lata wspólnego życia upłynęły w radości, zdrowiu
i miłości, która przed 65 laty zaprowadziła ich na ślubny
kobierzec. Państwo Kubiczkowie 13 marca 1948 r. zawarli związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Pilszczu. Pani Janina przyjechała do Rozumic z Antolina
na Wołyniu, natomiast Pan Julian pochodzi z Wysokiej
powiat Zawiercie, do Rozumic przyjechał z Wojskiem
Polskim. Państwo Kubiczkowie obecnie mieszkają w Kietrzu, ale większość życia mieszkali w Rozumicach. Pan
Julian Kubiczek wiele lat był sołtysem wsi Rozumice. Zna
powojenne losy mieszkańców Rozumic i okolicznych
wsi. Jego życie to skarbnica wiedzy, z której wiadomości
powinno czerpać młode pokolenie. Państwo Kubiczkowie wychowali dwoje dzieci. Doczekali się czworo wnucząt i dwoje prawnucząt. W ciągu tych długich lat wspólnego życia, przeżyli dni radosne i dni smutne, dni pełne
pracy i troski o codzienny byt rodziny. Ich receptą na tak
długie pożycie małżeńskie jest miłość, szacunek, solidna
praca i zaufanie.
Ewa Jureczko

Kietrzański
Informator
Samorządowy

Fot. Archiwum OSP Dzierżysław

Informacja
Informujemy , iż w dniach 09-10.05.2013 roku będzie organizowana dla naszych klientów wiosenna bezpłatna
zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon. Prosimy
zainteresowanych o kontakt osobisty w naszym biurze obsługi klienta w Kietrzu przy ulicy Głubczyckiej 3 , bądź
telefoniczny pod nr tel 77 / 485 59 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 06.05.2013 roku. Sposób
odbioru w/w odpadów będzie odbywał się podobnie jak podczas wiosennej i jesiennej zbiórki w 2012 roku tzn.
sprzed posesji naszych klientów. Osoby które w wyznaczonym terminie nie zgłoszą odbioru w/w odpadów nie
będą objęte akcją.
Harmonogram odbioru odpadów
09.05.2013 – Kietrz, Kozłówka, Rozumice, Ściborzyce Wlk., Nowa Cerekwia, Rogożany, Wojnowice
10.05.2013 – Dzierżyslaw, Nasiedle, Chróścielów, Gniewkowice, Lubotyń, Ludmierzyce, Pilszcz

Gmina Kietrz przystąpiła wraz z gminą Branice, Głubczyce oraz ze Starostwem Powiatowym do wspólnego
wydawania biuletynu informacyjnego o zasięgu powiatowym. W związku ze zmianą formy wydawania Informatora Samorządowego uprzejmie zawiadamiamy, że
w chwili obecnej wszystkie nasze informacje będą się
ukazywały w Rzecz Powiatowej. Wspólny biuletyn ukazuje się w ostatnich dniach miesiąca. Kietrzański zespół
Rzecz Powiatowej postanowił pozostać przy dotychczasowych ramach czasowych i publikować informacje jak
dotychczas czyli za pełne miesiące, co skutkować może
ukazywaniem się opóźnionych artykułów.
Aneta Kopeczek
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Turniej tenisa
stołowego

Harcerskie
Czuwanie
22 marca 2013 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym i
w parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Nowej Cerekwi odbyło
się Harcerskie Czuwanie. W spotkaniu modlitewnym, w
kolejnych etapach uczestniczyli harcerze i zuchy drużyn
działających w Głubczycach, Kietrzu, Branicach, Baborowie, Ściborzycach Wielkich i Nowej Cerekwi, a także
zaproszeni goście: kapelan Hufca ZHP w Głubczycach i
proboszcz parafii św. Tomasza w Kietrzu - ks. Leszek Rygucki, sekretarz gminy Kietrz - Leszek Wilk, starosta powiatu głubczyckiego- Józef Kozina, kapelan X Opolskiej
Brygady Logistycznej - ks. ppłk Henryk Kaczmarek, pan
Marian Pospiszyl z Telewizji Głubczyckiej oraz Komendant Hufca ZHP w Głubczycach - harcmistrz Ryszard
Kańtoch.
Czuwanie rozpoczęło się celebrowaniem Drogi Krzyżowej, rozważania prowadzili harcerze DH Wichry im.
Aleksandra Kamińskiego wraz z ks. proboszczem Marcinem Sychterzem. Wprowadzeniem do Drogi Krzyżowej
był występ druha Józefa Kaniowskiego z rodziną, która
zaprezentowała pieśni nawiązujące klimatem do Męki
Pana Jezusa. Uroczystym zakończeniem Drogi Krzyżowej było odśpiewanie Modlitwy Harcerskiej.
Każda drużyna miała swój udział w niesieniu krzyża,
który stanął na honorowym miejscu w sali gimnastycznej, przygotowanej do spotkania w kręgu harcerskim.

Fot. Archiwum ZSP w Nowej Cerekwi

Wszyscy uczestnicy po marszu rozgrzali się ciepłą herbatą i gorącym posiłkiem, przygotowanym w stołówce
szkolnej. Kolejnym punktem programu było spotkanie
integracyjne przy symbolicznie zapalonym ogniu, które
zakończyliśmy Bratnim Słowem i Iskierką. Życzenia świąteczne wszystkim przybyłym złożyła dyrektor ZSP - pani
Joanna Jacheć.
O godzinie osiemnastej wzięliśmy udział we Mszy Św.
rekolekcyjnej, w której Liturgię Słowa i Modlitwę wiernych prowadzili harcerze z DH Wichry. Kazanie wygłosił
ks. Marian Saska - proboszcz parafii w Szklarach. Naukę
rekolekcyjną zakończył słowem do harcerzy. W czasie
trwania Mszy Św. dojechał do nas ks. ppłk Henryk Kaczmarek, który spotkał się z nami, przypominając sens
obchodów Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy.
Życzył zmartwychwstania w sercach każdego z nas. Na
koniec udzielił wszystkim obecnym błogosławieństwa.
phm. Bożena Lechoszest

Wydarzenia kulturalne
III Konkurs piosenki zimowej 2013
W dniu 1 marca 2013 roku w Miejskim Domu Kultury w
Kietrzu po raz trzeci odbył się „Konkurs piosenki zimowej”. Impreza została zorganizowana przez nauczycieli
z Publicznego Przedszkola oraz nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kietrzu. W przeglądzie wzięli
udział uczniowie klas „0” oraz dzieci z Publicznego Przedszkola. Dzieci zaśpiewały piosenki tematycznie związane z zimą. Dobrą atmosferę potwierdziła licznie zgromadzona widownia, która we wspólnej zabawie wyraziła
najbardziej pozytywne emocje.
Malowanie pisanek w ,,Klubie Malucha”
W dniu 18 marca 2013 roku w Miejskim Domu Kultury w
Kietrzu, podczas zajęć w ramach „Klubu Malucha” dzieci
poznawały różne techniki zdobienia jaj wielkanocnych.
Za pomocą farb, najmłodsi własnoręcznie wykonali kolorowe pisanki. Zabawa z farbami i pędzlem dostarczyła
dzieciom niezapomnianych wrażeń. Okazało się, że zdobienie jaj, które są kruchym materiałem nie należało do
najprostszych czynności.
Jarmark Wielkanocny 2013
W dniu 16 marca 2013 roku w Miejskim Domu Kultury
w Kietrzu zorganizowany został Jarmark Wielkanocny,
w ramach którego odbyły się warsztaty kroszonkarskie i
rękodzieła artystycznego związanego z wielkanocną tradycją. Warsztaty kroszonkarskie zostały poprowadzone
przez twórczynie ludowe, które są mieszkankami Śląska
Opolskiego: Helena Wojtasik (technika: pisanka), Maria
Maciak (technika: oklejanka z sitowia), Irena Zawadzka

Fot. Dorota Kaczmar
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Fot. Dorota Kaczmar

(technika: kroszonka).
Na wstępie artystki opowiedziały nam o wielkanocnych
zwyczajach i obrzędach panujących na Śląsku Opolskim.
Kolejno zaprezentowane zostały tradycyjne techniki
zdobienia jaj metodą rytowniczą, oklejania sitowiem i
pokrywania woskiem. Następnie pod kierunkiem prowadzących, uczestnicy własnoręcznie ozdobili wielkanocne jaja. W warsztatach zostały zaprezentowane także współczesne techniki zdobienia jaj wielkanocnych (z
wykorzystaniem drutu jubilerskiego i cekinów) oraz wyplatania koszyczków z papierowych gazet imitujących
wiklinę. Uczestnicy jarmarku mogli także nabyć umiejętności tworzenia palm wielkanocnych. W czasie trwania
warsztatów można było podziwiać tradycyjny stół wielkanocny, a na zakończenie uroczystości skosztować potraw przygotowanych przez Panie z klubu „Wrzos”. Podczas jarmarku można było również zakupić świąteczne
dekoracje.
Spektakle „Śpiąca królewna” w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia
W dniu 18 marca 2013 roku w Domu Kultury w Kietrzu
odbyły się dwa spektakle w wykonaniu Narodowego
Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza z Wrocławia. Przedstawienia były kierowane do dzieci z przedszkoli oraz
do dzieci ze szkoły podstawowej. Dla maluchów teatr
przedstawił swą najnowszą propozycję jednej z najpiękniejszej baśni pt. „Śpiąca Królewna” Hansa Christiana Andersena i Charlesa Perraulta. Natomiast dla uczniów klas
IV -VI teatr przedstawił spektakl będący adaptacją sce-

W dniu 23 marca 2013 roku w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Kietrzu odbył się Turniej tenisa
stołowego o Puchar Burmistrza Kietrza. Organizatorem
turnieju był Urząd Miejski w Kietrzu oraz Kietrzańskie
Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe ,,GRYF” w Kietrzu.
Turniej rozegrano w trzech kategoriach: kobiet, młodzieżowej do lat 16 oraz open.
W kategorii kobiet zwyciężyła zawodniczka ,,Gryfa”
Kietrz Sonia Dziergas. Na drugim miejscu uplasowała się
również zawodniczka ,,Gryfa” Dominika Bubisz. Trzecie
miejsce zajęła Edyta Czechowicz z Kietrza.
W kategorii do lat 16, I miejsce zajął 10 letni Maciej
Waliduda z Kietrza, czym sprawił wielką niespodziankę...,
II miejsce zajął Mateusz Mormul, a III Adrian Czuliński.
Wszyscy trenują w ,,Gryfie” Kietrz.
W kategorii OPEN I miejsce zajęła Katarzyna Valo z
Branic, która w finale po zaciętej, pięknej 5-cio setowej
walce pokonała zawodnika ,,Gryfa” Kietrz Krzysztofa Jawora. Była to jedyna kobieta, która ,,odważyła się” zagrać
w kategorii OPEN i w pięknym stylu ją wygrała. Brawo!!!!
III miejsce zajął Marek Niemczycki z Zubrzyc.
Puchary i dyplomy dla zwycięzców wręczyli Burmistrz
Kietrza Józef Matela oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kietrzu Czesław Gil. Sędzią głównym zawodów był Marian Węgrzynowicz, któremu pomagał Grzegorz Herud.
Tenis stołowy cieszy się w Kietrzu coraz większą popularnością. Świadczyć o tym może liczba uczestników
treningów, które odbywają się trzy razy w tygodniu: w
poniedziałek, środę i piątek w godz.17.00–19.00 w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kietrzu. Liczba (od
kilkunastu do kilkudziesięciu chętnych) jak również przedział wiekowy grających: od 9-ciolatków do 70-ciolatków.
Zapraszamy więc wszystkich chętnych do stołów
ping- pongowych. Poziom gry nie ma znaczenia-liczy
się sam udział. Sprzęt zapewniony (łącznie z rakietkami
i piłeczkami).
Czesław Gil
niczną powieści historycznej Antoniny Domańskiej pt.
„Historia żółtej ciżemki”. Spektakle wprowadziły dzieci w
piękno literatury, które na długo pozostanie w pamięci
młodych odbiorców.
Kietrzańskie maluchy przywitały wiosnę
W dniu 21 marca 2013 roku dzieci z „Klubu malucha”w
Kietrzu przywitały wiosnę. Specjalnie na tą okoliczność
pod okiem instruktorów dzieci własnoręcznie wykonały
„gaiki” oraz nauczyły się wierszy i piosenek nawiązujących do święta wiosny. Wspólnym korowodem dzieci wraz z opiekunami i rodzicami udały się do ogrodu

Fot. Stanisław Figas

mieszczącego się za Domem Kultury gdzie odbyła się
główna ceremonia. Następnie słowami:
,,Marzanno, Marzanno
Ty zimowa Panno.
Odejdź od nas prosimy!
Nie chcemy więcej zimy
Niech słoneczko mocno świeci
Niech się cieszą wszystkie dzieci.”
spaliły kulkę będącą symbolem zimy. Z utęsknieniem
czekamy na nadejście tej prawdziwej wiosny.
Dorota Kaczmar

SPORT

Międzynarodowy
turniej unihokeja

Fot. Archiwum ZS Gimnazjum

Dnia 2 marca na hali ZS Gimnazjum
w Kietrzu odbył się II Międzynarodowy
Turniej Unihokeja Dziewcząt i Chłopców.
Jako gospodarze turnieju podejmowaliśmy gości z Zakladni Školi z Hradca
nad Morawicą z Republiki Czeskiej oraz
z Gimnazjum w Baborowie. W kategorii
dziewcząt rywalizowały zespoły reprezentujące Gimnazjum w Baborowie oraz
dwie drużyny z Gimnazjum w Kietrzu, natomiast w kategorii chłopców w rozgrywkach uczestniczyły drużyny z Hradca nad
Morawicą, Baborowa i Kietrza.
W kategorii dziewcząt miejsca rozłożyły się następująco:
l I miejsce
– ZS Gimnazjum w Kietrzu (I
drużyna),
l II miejsce
– Gimnazjum w Baborowie,
l III miejsce – ZS Gimnazjum w Kietrzu
(II drużyna).
Z kolei w kategorii chłopców na podium
stanęli:
l I miejsce
– ZS Gimnazjum w Kietrzu,
l II miejsce
– Gimnazjum w Baborowie,
l III miejsce – Zakladni Škola z Hradca
nad Morawicą.
Dyplomy i puchary wręczały Panie
Alicja Szuba, dyrektor Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego z Baborowa oraz Anna
Ludwikowska-Wierzchowiec, dyrektor

Zespołu Szkół w Kietrzu. Oprócz nagród
drużynowych zostały również rozdane nagrody indywidualne. W kategorii
dziewcząt najlepszym bramkarzem została Karolina Suchanek z Gimnazjum
w Baborowie, najlepszym zawodnikiem
Karolina Lizoń z Gimnazjum w Kietrzu, a
na listę najlepszych strzelców wpisała się
Ola Dworzyńska również z naszego Gimnazjum. Wśród chłopców statuetki powędrowały w następujące ręce: najlepszy
bramkarz Tomaš Valik, najlepszy zawodnik Jakub Ulrich - obaj chłopcy z Hradca
nad Morawicą, a najlepszym strzelcem
okazał się Marcin Duda z Kietrza.
Sukces tegorocznej imprezy zawdzięczamy zaangażowanej pracy w zgranym
zespole nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Kietrzu, zgromadzonych pod czujnym okiem wicedyrektora szkoły Pana Edwarda Szwasta.
Podziękowania należą się również
Panu Marianowi Pospiszylowi z TV Głubczyce, który utrwalił przebieg tegorocznego turnieju. Mamy nadzieję, iż turniej
ten urośnie do rangi Turnieju Mikołajkowego.
Do zobaczenia za rok!
Ewelina Makarska-Zabłocka

Sp Branice mistrzem
powiatu w unihokeja
Uczennice i uczniowie branickiej podstawówki wywalczyli mistrzostwo powiatu głubczyckiego w unihokeja. Dziewczęta pokonały reprezentacje Baborowa
(4 : 0) i uczennice z Pilszcza (2 : 1).
Skład mistrzyń powiatu: Flesztyńska
Magda, Bedryj Oliwia, Dawiec Izabela,
Sipel Kaja, Rzytki Kinga, Pospiszyl Julia,
Bywalec Julia, Morawska Julia, Sęga Katarzyna.
Chłopcy w drodze do mistrzostwa wygrali z Nową Cerekwią (2:0) oraz z Baborowem (4:0).
Skład mistrzów powiatu: Zimnawoda
Jakub, Churas Maciej, Gramatyka Bartosz,
Kuśmierski Filip, Plata Filip, Żukowiecki
Jakub, Dudek Marcin, Polski Jakub, Szmit
Jakub.

Trenerem drużyn jest Bartłomiej Pleśniak.
Bartłomiej Pleśniak

Dziewczęta na medal
W dniu 13.03.2013 r. w hali
OSiR w Prudniku odbyły się
Mistrzostwa Województwa w
unihokeju dziewcząt. Na turniej
stawiło się 10 drużyn z całego
województwa. ZS Gimnazjum
w Kietrzu reprezentowała kadra uczennic w składzie: Karolina Kądzioła – bramkarz, Mirela
Chruściel – kapitan, Karolina
Lizoń, Agata Ormiańska, Natalia
Bednarz, Natalia Siorak, Karolina
Kierzkowska, Dominika Dobuch,
Renata Baran, Justyna Antoszczyszyn. Przebieg turnieju podzielony
został na 3 etapy.
Pierwszy etap to rozgrywki w 3 grupach po 3 i 4 zespoły, gdzie rozstawieni
zostali mistrzowie poprzedniej Gimnazjady: ZSS w Nysie, PG w Skoroszycach, PG
nr 1 w Grodkowie. Dziewczęta z naszego
Gimnazjum trafiły do 4-drużynowej grupy razem z Gimnazjum nr 1 z Brzegu, Gimnazjum ze Skoroszyc oraz Gimnazjum nr
4 z Nysy. Do kolejnej rundy awansowały
po dwie zwycięskie drużyny z każdej
grupy; nasze dziewczęta przeszły do dalszych rozgrywek plasując się na drugim
miejscu w swojej grupie.
Druga faza turnieju to kolejna rywalizacja w grupach. W grupie 1 współzawodniczyły drużyny PG w Skoroszycach,
PG w Branicach i ZS Gimnazjum w Kietrzu
natomiast w grupie 2 walczyły dziewczęta z ZSS w Nysie, Gimnazjum nr 1 w Grodkowie oraz PG nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu.
Po zaciętej grze nasza reprezentacja za-

Fot. Archiwum ZS Gimnazjum

pewniła sobie pierwsze miejsce w grupie
i przeszła do rozgrywek półfinałowych.
Pierwszy półfinał rozegrał się pomiędzy Gimnazjum w Skoroszycach a ZSS w
Nysie. Mecz ten zakończył się bezbramkowym remisem i o wejściu do finału zadecydowały rzuty karne, w których lepsze
okazały się dziewczęta z Nysy pokonując
Skoroszyce 2:0. Drugi półfinał to potyczka pomiędzy dziewczętami z Grodkowa
oraz Kietrza i nasza wygrana 3:0. W meczu o trzecie miejsce lepsza okazała się
drużyna ze Skoroszyc, z kolei w meczu
finałowym nasze dziewczęta uległy fenomenalnym „laskarkom” z Nysy.
Ostateczna klasyfikacja turnieju:
I miejsce – ZSS w Nysie
II miejsce ZS Gimnazjum w Kietrzu
III miejsce – PG w Skoroszycach
IV miejsce – PG nr 1w Grodkowie
Ewelina Makarska-Zabłocka

Międzynarodowy
turniej piłki halowej
W dniach od 26.01-01.02.2013r. drużyna chłopców LZS FC PILSZCZ brała
udział w VIII Międzynarodowym Turnieju
Piłki Halowej Chłopców Szczytno 2013,
w kategorii U-15. Brały w nim udział drużyny z Ukrainy, Białorusi oraz z Polski (tj.
Białystok, Stargard Szczecin, Olsztyn,
Szczytno, Grodno, Rozlin oraz FC Pilszcz).
Wszystkich zespołów było 50, w tym 9
w naszej kategorii. Pozostałe zespoły to
drużyny U-11 oraz U-13. Poziom zawodów można ocenić na wysoki, ponieważ
biorące w nim udział drużyny to szkółki
piłkarskie z północnej oraz wschodniej
Polski. Naszym celem było przede wszystkim godnie się zaprezentować, jednak jak
się okazało już po pierwszym dniu z „Kopciuszka” wyrośliśmy na faworyta. Wyniki
naszej drużyny w grupie:
l Szczytno II – FC Pilszcz (0-2), (0-6),
l Grodno – FC Pilszcz (1-5),(2-0),
l Stargard Szczecin – FC Pilszcz (0-6), (0-5),
l Białystok I – FC Pilszcz (0-5), (0-3),
Wychodząc z grupy na I miejscu graliśmy półfinał z drużyną z grupy II, z Rozlina (Ukraina). Rozgrywki prowadzone
w grupie odbywały się w systemie mecz-rewanż. Pierwszy mecz zakończył się
wynikiem 0-6, rewanż 1-3 dla FC Pilszcz.

Fot. Archiwum LZS FC Pilszcz

W finale graliśmy z drużyną gospodarzy, Szczytno I. Wynik meczu finałowego
1-1. O wygranej decydowały karne. Nasi
chłopcy strzelali bezbłędnie, a bramkarz
Marcin Duda broniąc rzut karny, rozstrzygnął wynik na naszą korzyść (5-4). Wszyscy oszaleli ze szczęścia, była wspaniała
atmosfera i pamiątkowe zdjęcia.
Drużyna grała w składzie: Duda Marcin, Chałupiński Łukasz, Joniec Dawid, Joniec Kamil, Gutka Bartłomiej, Kawik Rafał,
Poleszczuk Mateusz, Poleszczuk Jakub,
Adamski Kacper, Wierzbicki Błażej.
Trener – Kędzierski Łukasz, opiekunowie: Duda Lech oraz Wierzbicki Władysław
W imieniu zarządu klubu LZS FC Pilszcz chcemy podziękować Sz. P. Burmistrzowi Józefowi Mateli oraz sekretarzowi
Leszkowi Wilkowi, a także rodzicom, którzy nas dofinansowali.
			 Lech Duda
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III Zawody w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Burmistrza Kietrza – Wisła Jawornik 2013

Zawody narciarskie w Wiśle
W sobotnie popołudnie 9 marca 2013
roku, na stoku narciarskim „Soszów” w Wiśle Jaworniku zostały rozegrane zawody
narciarskie o puchar Burmistrza Kietrza.
To już trzecie zawody w narciarstwie
alpejskim, których organizatorem było
Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „GRYF”. Zawody o Puchar
Burmistrza Kietrza zgromadziły narciarzy
z Gminy Kietrz oraz miejscowości ościennych: Głubczyc, Branic, Raciborza, a także
z odległego Radomska.
9 marca o godz. 13 w biurze zawodów
zgłosiło się 53 zawodników, którzy rywalizowali w sześciu kategoriach wiekowych.
Zawodnicy dwukrotnie pokonywali trasę
slalomu, a o wyniku końcowym decydował najlepszy uzyskany czas przejazdu.
W niesprzyjających warunkach atmosferycznych (zalegająca mgła ograniczająca widoczność do 10 m) na linii startu
slalomu liczącego około 300 m stanęły
zawodniczki z najmłodszej grupy wieko-

wej do lat 15. W tej kategorii startowało
5 zawodniczek. Najlepszy wynik uzyskała
Dominika Dobuch z Kietrza. Uzyskała ona
bardzo dobry czas przejazdu - 22,45 sek.
Na drugim miejscu uplasowała się Martyna Pilch, jej wynik 26,65 sek. był o 9 setnych sekund lepszy od wyniku Emilii Karpiny, która zajęła trzecie miejsce. Kolejna
kategoria - kobiet Open zgromadziła 7
zawodniczek. Zwyciężczynią została Jolanta Kościańska z czasem 25,01, drugie
miejsce przypadło Katarzynie Gawrońskiej (obie zawodniczki z Kietrza), trzecie
miejsce z wynikiem 27,42 sek. zajęła Małgorzata Jaskółka z Branic.
Następną grupę zawodników stanowili mężczyźni. Najmłodszą kategorię
chłopców do lat 15 wygrał Dawid Gawroński z Kietrza uzyskując czas 21,98
sek., drugie miejsce przypadło reprezentantowi miejscowości Wysoka – Marcinowi Sanockiemu z czasem przejazdu –
25,96 sek. Trzecie miejsce zajął kietrzanin

Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski
w Badmintonie
W dniach 12-14.04. 2013 r. w Solcu
Kujawskim odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w Badmintonie oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski.
Opolszczyznę reprezentowali zawodnicy
LKS Technik Głubczyce, którzy zdobyli 8
medali.
Wyniki zawodników LKS Technik
przedstawiają się następująco:
Juniorzy:
l Dominik Stebnicki – III miejsce – gra
podwójna mężczyzn
l Kinga Haracz – I miejsce – gra podwójna kobiet; II miejsce – gra mieszana.
l Daniela Kobeluch – I miejsce– gra podwójna kobiet.

Fot. ArchiwumLKS Technik Głubczyce

Młodzieżowcy:
Aneta Wojtkowska – I miejsce – gra pojedyncza kobiet
l Katarzyna Macedońska – III miejsce –
gra pojedyncza kobiet, III miejsce – gra
podwójna kobiet
l Justyna Pasternak – I miejsce– gra mieszana.
Zawodnikom LKS Technik Głubczyce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
l

Eliminacje do Mistrzostw Polski
Młodzików i Młodzików Młodszych
W głubczyckiej hali ZOKiS dnia 13
kwietnia odbyły się eliminacje do Mistrzostw Polski Młodzików i Młodzików
Młodszych, które odbędą się w drugiej
połowie maja. W młodzikach startowała
Wiktoria Dziki która wywalczyła awans w
grze podwójnej z Pauliną Klimek ze Strzelec Opolskich.
W Młodzikach Młodszych awans wywalczyli Laura Berestecka w grze pojedynczej i podwójnej, Szymon Ślepecki
z Jakubem Mazurem w grze podwójnej
oraz Jakub Minartowicz w grze pojedynczej. Gratulujemy.
LKS Technik Głubczyce

Filip Buch ze stratą 12 setnych sekundy
do drugiego miejsca.
Kolejna kategorię wiekową (do lat 30)
wygrał Paweł Dobuch, który jako pierwszy złamał granicę 20 sek.( 19,01sek.).
Drugie miejsce – Tobiasz Czyż (19,82sek.).

Fot. Archiwum KS Gryf

Trzecie miejsce zajął Bartosz Tołpa. Wszyscy zawodnicy reprezentowali Kietrz. Najliczniejszą kategorią w zawodach stanowiła grupa mężczyzn w wieku 31 – 46 lat.
W tej kategorii bezkonkurencyjny okazał
się mieszkaniec Wisły Kukuczka Bronisław, który osiągnął wynik 18 sek. i 14
setnych. Wynik ten okazał się najlepszym
uzyskanym czasem przejazdu tegorocznych zawodów. Drugie miejsce – Ludwig
Marek z Kietrza, którego czas był o niecałą sekundę słabszy od zwycięzcy (19,12
sek.). Trzecie miejsce przypadło w udziale
Arkadiuszowi Dobuch również z Kietrza,
który uzyskał bardzo dobry wynik 19,40
sekundy. W tej kategorii wiekowej startowało 21 zawodników.

Wiosna nasza
Kibice piłki nożnej w Głubczycach
mają wreszcie powody do zadowolenia. Po trzech ligowych kolejkach, Polonia wzbogaciła swoje konto o 6 pkt.
Wszystko za sprawą wygranych meczów
ze Szczakowianką Jaworzno u siebie i
w Czarnowąsach z tamtejszą Swornicą.
Ekipa trenowana przez Tomasza Makarskiego rozkręca się i rozbudza apetyty
swoich sympatyków na kolejne punkty.
Przed Polonistami emocjonujące i niezwykle ważne mecze z Odrą Opole i Odrą
Wodzisław. Te spotkania zapowiadają się
bardzo interesująco, dlatego już dzisiaj
zapraszamy wszystkich kibiców do przyjścia na stadion w Głubczycach. Czy szanse na utrzymanie w III lidze wzrosną, czy
też znikną w nurtach Odry? Przekonamy
się niebawem.
GLKS Kietrz rundę wiosenną rozpoczął od porażki z wiceliderem ze Strzelec
Opolskich, ale następnie zdobył cenne
3 pkt. pokonując na wyjeździe Olimpię
Lewin Brzeski. Wreszcie w ostatniej ko-
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Panowie w wieku powyżej 47 lat to kolejna grupa zawodników, która pojawiła
się na starcie slalomu. Tutaj bezkonkurencyjny okazał się Marian Konopka (Kietrz),
który obronił tytuł mistrza z ubiegłego
roku, pokonując trasę slalomu z czasem
przejazdu 21,67 sekund. Drugie miejsce
dla Leszka Kościańskiego, jego wynik –
22,55 sek. Kolejne miejsce na podium zajął Edward Huczek, któremu zabrakło jedynie pół sekundy do drugiego miejsca.
Na zakończenie zawodów zorganizowane zostało ognisko w szałasie góralskim. Przy ognisku w sympatycznej
towarzyskiej atmosferze, delektując się
pieczoną kiełbaską oraz kubkiem „grzańca” wręczano uczestnikom dyplomy, medale oraz nagrody. Był to czas na gorącą
analizę zawodów, dyskusje o narciarstwie
a także czas na gratulacje dla zwycięzców, pokrzepienie dla pokonanych oraz
podziękowania dla sponsorów naszych
zawodów narciarskich. W tym miejscu w
imieniu organizatora III Zawodów w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Burmistrza
Kietrza chciałbym serdecznie podziękować firmom, których wsparcie finansowe
pozwoliło nam zorganizować tegoroczną
imprezę, a były to: Bank Spółdzielczy Racibórz, firma Agro–Eko (Kietrz), Biochem
(Kietrz) oraz firma „Moja” (Kietrz). Za okazaną pomoc jeszcze raz serdecznie dziękujemy licząc na dalszą perspektywiczną
współpracę.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy
startu w zawodach, a zwycięzcom uzyskania bardzo dobrych wyników. Już dziś
zapraszamy wszystkich amatorów białego szaleństwa na zawody w przyszłym
roku.
Jacek Karpina

lejce kietrzanie przywieźli, cenny punkt
z Olesna. Można z pewną dozą ostrożności prognozować, że w Kietrzu sytuacja
zmierza w dobrym kierunku i tylko nagłe
załamanie formy lub absencja kilku kluczowych zawodników może skomplikować walkę o czwartoligowy byt.
W Branicach spodziewano się, że po
wzmocnieniach dokonanych w przerwie
zimowej, miejscowa drużyna, niczym
huragan zmiecie kolejnych przeciwników. Tymczasem w Polskiej Cerekwi, w
spotkaniu dwóch Orłów, to gospodarze
okazali się lepsi, aplikując cztery bramki
jedenastce prowadzonej przez Mirosława
Wójcickiego.
Jednak biorąc pod uwagę potknięcie
lidera, który tylko zremisował w Lisięcicach, trzy punkty różnicy, dzielące zespoły z Głogówka i Branic nie stanowią straty
nie do odrobienia. Najpewniej wszystko
rozstrzygnie się w maju w bezpośrednim
pojedynku Fortuny z Orłem.
Redakcja

