BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDÓW POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

Nr 11/2013,
grudzień,
wydanie
bezpłatne
1/2013, styczeń,
wydanie
bezpłatne

www.powiat
głubczycki.pl
www.powiatglubczycki.pl

Szpital Powiatowy w Głubczycach doczekał się dwóch poważnych inwestycji o łącznej wartości około miliona złotych. Były one kontynuacją zeszłorocznego remontu pomieszczeń sanitarnych, na parterze i III piętrze.
Tegoroczne prace inwestycyjne przebiegały w dwóch etapach. Najpierw
dokonano przeniesienia do odnowionych pomieszczeń poradni specjalistycznych: kardiologicznej, dermatologicznej, zdrowia psychicznego,
medycyny
paliatywnej, neurologicznej, gruźlicy i choroby płuc, gabinetu
SAMORZĄD
zabiegowego i spirometrii.

Szpital po remoncie
Przebudowano i zmodernizowano
dział farmacji szpitalnej, utworzono pomieszczenia:
OŚWIATApro morte, pomieszczenie
do dekontaminacji i suszenia łóżek, magazyn czystej i brudnej bielizny, powstał
podjazd dla niepełnosprawnych. Modernizacji poddano pomieszczenia o łącznej
powierzchni 481 m². Wartość tego etapu
inwestycji wyniosła 411 948,70 zł.
Druga część prac polegała na przeniesieniu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego
z Kietrza na III piętro budynku szpitala.
ZOL zajmuje 11 sal w których umieszczono łącznie 48 łóżek. Zmodernizowano
również
pracownię fizjoterapii. Prace obKULTURA
jęły powierzchnię 800 m², a środki przeznaczone na tą inwestycję zamknęły się
w kwocie 567 850,77 zł.

Dzięki przebudowie wydzielono w
budynku szpitala strefy pożarowe, powstały nowe instalacje: przeciwpożarowa
i oświetlenia awaryjnego, centralnego
ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna i oświetleniowa, wstawiono nową
stolarkę drzwiową. Znacznie podwyższył
się standard modernizowanych pomieszczeń. Na IIIINFORMACJE
piętrze w korytarzu
zamonZ GMIN
towano poręcze dla niepełnosprawnych
oraz odbojnice, które powodują, że pacjenci z ograniczeniami ruchowymi będą
mogli czuć się bezpieczniej.
Kolejne inwestycje, przeprowadzane
w szpitalu mają usprawnić jego funkcjonowanie. Dać większy komfort i poczucie bezpieczeństwa pacjentom, a także
doprowadzić do spełnienia wymogów
standaryzacji usług, narzucanych przez
Ministerstwo Zdrowia. Efektem trwających od kilku lat prac remontowych, jest
widoczna poprawa estetyki oraz
mniejSPORT
sza energochłonność. Dzięki zakupowi
nowoczesnych urządzeń w znacznym
stopniu poprawiła się diagnostyka, a
przez to wzrosła jakość świadczonych
przez szpital usług.
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U Świętego Mikołaja

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach 6 grudnia br. świętował
Mikołajki. Organizatorem tego przedsięwzięcia była klasa biznesowa –
1b. Uczennice i uczniowie w mikołajowych strojach, rozdawali cukierki
i rozsiewali świąteczną atmosferę. Podczas przerw na korytarzu można
było usłyszeć świąteczne przeboje takie jak „Christmas time” czy „Jingle
bells”. W całej szkole czuć było ducha świąt. Zadowoleni uczniowie chętnie pozowali do zdjęć ze św. Mikołajem oraz mikołajkami.

Szlachetna Paczka
Ale to nie wszystko… W naszej szkole
Mikołajki były obchodzone podwójnie.
Po raz piąty już w Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach odbywał się finał
„Szlachetnej Paczki”. Jest to ogólnopolska
akcja świątecznej pomocy, realizowana
przez Stowarzyszenie Wiosna. Głównym
założeniem jest przekazywanie pomocy
poprzez darczyńców, którzy odpowiadają na potrzeby ludzi, znajdujących się w
ciężkiej sytuacji. O trudnych sytuacjach
rodzin dowiadują się wolontariusze –
chętni uczniowie i pracownicy szkół
głubczyckich. Poszukują oni rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je, aby dowiedzieć się, jakie są ich potrzeby. Młodzież pod czujnym okiem lidera rejonu
Głubczyce - pedagoga szkolnego liceum
mgr Barbary Zdeb, już od września szkoliła się, aby lepiej zrozumieć ideę Szlachetnej Paczki i nauczyć się mądrze pomagać.
Do akcji przyłączyło się wiele instytucji
z powiatu głubczyckiego i nie tylko: Szkoła Podstawowa nr 1 w Głubczycach, Ze-

spół Szkół w Lisięcicach, Przedszkole nr 2
w Głubczycach, Szkoła Podstawowa nr 2
w Głubczycach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baborowie, Gimnazjum nr 1 w
Głubczycach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach, Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 2 w Raciborzu, Biuro Prawne TVP w
Warszawie, Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Głubczycach. Pozostali darczyńcy to osoby prywatne z Głubczyc, Krapkowic i okolic, Wrocławia oraz Kędzierzyna - Koźla.
Dzięki ogromnej hojności ludzi, którzy
chcieli pomóc, akcja mogła zakończyć
się sukcesem. Wszystkie rodziny znajdujące się w bazie danych, znalazły darczyńców i otrzymały paczki. W imieniu rodzin
ekipa Szlachetnej Paczki z głubczyckiego rejonu pragnie gorąco podziękować
wszystkim darczyńcom i ludziom, którzy
włączyli się w akcję.
Lider Rejonu Barbara Zdeb

Powiat Głubczycki uzyskał dofinansowanie dla projektu pn.
„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje budynku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz internatu i hali sportowej przy Zespole Szkół
Mechanicznych w Głubczycach”
Wnioskodawca projektu – Powiat Głubczycki
Instytucja Zarządzająca – Województwo Opolskie
Termin realizacji: X 2013 – IX 2014 r.
Całkowita wartość Projektu – 3 027 050,21 PLN
Dofinansowanie - 85% kosztów kwalifikowanych: 2 513 293.19 PLN
Pozostałe koszty pokryte zostaną ze środków budżetu Powiatu Głubczyckiego
Projekt będzie polegał na:
l Dociepleniu ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachów Stołówki wraz z łącznikiem, Internatu oraz Sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół Mechanicznych
l Wykonaniu pompy ciepła oraz instalacji solarnej do przygotowania c.w.u. w Zespole Szkół Mechanicznych
l Dociepleniu ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu nad
ostatnią kondygnacją, docieplenie stropodachów nad wejściami, oczyszczenie
cokołu kamiennego oraz wymiana pokrycia dachowego z papy (termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20072013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość
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We wtorek 3 grudnia, wcześnie rano,
grupa uczniów z Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Głubczycach wraz z opiekunami udała się na
wycieczkę do Inwałdu, gdzie czekały na
nich same niespodzianki. Na początek
wejście do Dinolandii i ogromny szkielet
dinozaura. Następnie ciepłe powitanie
przez dwie pomocniczki św. Mikołaja,
które oprowadziły dzieci po krainie dinozaurów, opowiadając ciekawostki z życia
tych prehistorycznych stworów. Potem
ponad dwu-godzinne warsztaty św. Mikołaja, na których uczniowie, z pomocą
swoich opiekunów, wykonali renifera na
balonie oraz farbami udekorowali choinkę z masy solnej. Chwilka przerwy po pracach plastycznych, kubek gorącej herbaty, by się rozgrzać i przygotować gardła
na głośne śpiewanie. Radosna nauka piosenki dla św. Mikołaja, a tym samym wywoływanie tego, na którego dzieci czekały cały rok. Choć śnieg niestety tylko w
słowach piosenki, to uśmiechnięte buzie,
bardzo radosny nastrój, coraz głośniej-

szy śpiew i….. Jest, w końcu idzie starszy
pan w czerwonym stroju z siwą brodą.
Wita dzieci, rozmawia, siada przy choince i zaczyna rozdawać prezenty. Flesze
błyskają, dzieci pozują do zdjęć, dźwięki
dzwoneczków w tle, atmosfera iście świąteczna. Prezenty rozdane, wspólne zdjęcie wszystkich uczniów, Mikołaj ściska
dzieci na pożegnanie. Podziękowania i
obietnice, że na pewno wróci do grzecznych dzieci za rok.
Po południu atrakcji ciąg dalszy, chwila jazdy autobusem i dzieci wysiadają
w Wadowicach. Nie mogło obejść się
bez wizyty w rodzinnym mieście Naszego Papieża. Zwiedzanie rynku, zdjęcia,
oglądnięcie pamiątek po Błogosławionym Janie Pawle II, no i jakże by inaczej,
smaczne „papieskie kremówki”. Na koniec wejście do Bazyliki, cicha modlitwa,
podziękowanie za bardzo udany dzień i
prośba o szczęśliwy powrót do domu. Z
uśmiechem na ustach i z radością w sercu
wszyscy wróciliśmy szczęśliwie do domu.
Edyta Wolny

Powiat Głubczycki uzyskał dofinansowanie dla projektu pn.
„Zakup modułów informacyjnych i platform e-usług
dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach”
Wnioskodawca projektu – Powiat Głubczycki. Instytucja Zarządzająca – Województwo Opolskie. Termin realizacji: IX-XII 2013 r. Całkowita wartość Projektu – 457 116.67
PLN. Dofinansowanie - 85% kosztów kwalifikowanych: 388 549.16 PLN.
Pozostałe koszty pokryte zostaną ze środków budżetu Powiatu Głubczyckiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 20072013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”

MISTRZOSTWA POLSKI EVOLUTIO! – WEJDŹ DO GRY O PRZYSZŁOŚĆ
Od stycznia do marca 2014 roku zapanują rządy dzieci i młodzieży. O kierunku
rozwoju Polski i wykorzystaniu Funduszy Europejskich będą decydować uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ich zadaniem będzie tworzenie nowych inwestycji na terenie całego kraju, takich jak autostrady, szpitale, elektrownie czy teatry
pamiętając jednocześnie o komforcie i zadowoleniu mieszkańców. A wszystko to
za sprawą edukacyjnej gry planszowej evolutio! przygotowanej przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju.
W niestandardowy sposób pokazuje ona, jak można zmieniać Polskę na lepsze,
dzięki środkom unijnym z Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszyscy gracze
przekonają się, że działając razem, mogą osiągnąć więcej, a najlepsi – otrzymają
atrakcyjne nagrody.
Szczegóły na stronie: http://www.pois.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/
Strony/Mistrzostwa__Polski_evolutio02122013.aspx
oraz Mistrzostwa_Polski_evolutio.pdf

Burmistrz Głubczyc o
inwestycjach w roku 2013
Rzecz Powiatowa – Jesteśmy u kresu 2013 roku, czy może
Pan opowiedzieć jaki był ten mijający rok dla gminy Głubczyce?
Jan Krówka – W roku 2013 Gmina Głubczyce zrealizowała kilka większych inwestycji, mających na celu poprawienie warunków życia mieszkańców Gminy. Do najważniejszych należy zaliczyć:
l Rewitalizację
zabytkowego centrum miasta.
W 2013 roku zakończono realizację inwestycji, która została rozpoczęta w roku ubiegłym. W ramach tej inwestycji dokonano przebudowy Placu Biskupa Adamiuka
przy Klasztorze OO. Franciszkanów. Stworzono nowy
układ brukowanych alejek, dokonano nowych nasadzeń
drzew, przebudowano drogę wzdłuż klasztoru, przygotowano oświetlenie placu i iluminację budynków
klasztoru i kościoła. Równolegle w ramach rewitalizacji
OO. Franciszkanie odrestaurowali kościół i klasztor. Dzięki wspólnemu wysiłkowi Gminy i OO. Franciszkanów
oraz dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego mieszkańcy Głubczyc uzyskali jeden z najbardziej urokliwych zakątków miasta. Drugim placem
rewitalizowanym w tym projekcie był Plac Św. Józefa,
przylegający do kościoła parafialnego. Tu także stworzono nowy układ brukowanych alejek, dokonano nowych
nasadzeń drzew, zbudowano oświetlenie ale jednocześnie powstały nowe miejsca parkingowe i nowoczesny
plac zabaw dla dzieci.
W ramach projektu przebudowano też kilka ulic naszego miasta. Zmieniły swój wygląd, otrzymały nowe podbudowy, nawierzchnię, miejsca parkingowe, chodniki i
oświetlenie ulice Moniuszki, Klasztorna, Zakonna, Bałuckiego i Piastowska. Nasze miasto nie ma kompletnych
badań archeologicznych, dlatego w wyniku zaleceń
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano badania archeologiczne okolic Bramy Grobnickiej i Placu
Św. Józefa i wykonano rekonstrukcję historycznego posadowienia Bramy Grobnickiej w ciągu ulicy Klasztornej.
Wartość całości wszystkich prac wyniosła ponad 3,5
mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)
dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wyniosła około 1,6 mln złotych ( 400 tys. Euro).
l Przebudowa ulicy Morawskiej w Głubczycach.
W 2013 roku przebudowana została ulica Morawska.
Mieszkający przy tej ulicy na tę inwestycję czekali kilkanaście lat. Ulica otrzymała nawierzchnię bitumiczną na
porządnej podbudowie. Wykonana została również kanalizacja deszczowa oraz wybudowano nowe oświetlenie. Wartość inwestycji wyniosła ponad 460 tys. złotych,
z czego połowa środków pochodziła
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
l Przebudowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym. Była to długo oczekiwana przez mieszkańców
Głubczyc inwestycja. Udało się ją zrealizować w roku
2013 w całości ze środków własnych Gminy. Nawierzchnia z kostki brukowej zastąpiła pełne dziur i błota klepisko z gliny i żużlu. Uzyskano ładnie rozplanowane stanowiska na około 100 samochodów i autobus. Wartość
całej inwestycji wyniosła ponad 430 tys złotych. Decyzję
o przystąpieniu do tej inwestycji Rada Miejska podjęła w
drugim półroczu 2013 roku po analizie wykonania dochodów za pierwsze półrocze. Należą się podziękowania Usługom Komunalnym w Głubczycach, Wykonawcy
tego zadania, za to że w tak krótkim czasie sprostały nie
łatwemu wyzwaniu oddając do użytku parking przed
Dniem Wszystkich Świętych.
W roku 2013 Gmina Głubczyce przystąpiła do partnerstwa Nysa 2020. Wypracowany w ramach partnerstwa
program działań dla obszaru problemowego, jakim jest
pogranicze polsko- czeskie naszego województwa, został najwyżej oceniony przez komisję Ministerstwa Rozwoju Regionalnego spośród wszystkich zgłoszonych
do konkursu programów. Pozwoli to na przygotowanie

nowoczesnych, prorozwojowych dokumentów strategicznych dla gmin zrzeszonych w partnerstwie i całego
regionu, niezbędnych dla korzystania z wsparcia środków unijnych w latach 2014- 2020. Wypracowane przez
samorządy zrzeszone w partnerstwie Nysa 2020 stanowiska w sprawie wprowadzenia odpowiednich zapisów
do „Strategii Województwa Opolskiego do 2020 roku”
doprowadziły do znacznego przebudowania pierwotnych zapisów Strategii, zdefiniowania obszaru problemowego i określenia dla niego celów strategicznych.
Pozwoliło to już na zapisanie w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Opolskiego na Lata 20142020 osobnej puli środków dla naszego regionu, oprócz
ogólnodostępnych środków konkursowych. Zgodnie ze
strategią Komisji Europejskiej nowy okres programowania to czas wsparcia podmiotów, które będą potrafiły
budować partnerstwa różnych podmiotów dla rozwoju regionu i w celu rozwiązania wspólnych problemów.
Partnerstwo Nyskie nie jest jedynym w jakim Bierze
Udział Gmina Głubczyce. Przedsiębiorcy, przedstawiciele wielu instytucji pracujących dla wspólnoty samorządowej naszej gminy, przedstawiciele stowarzyszeń (
tzw. III sektora), pracownicy urzędu miejskiego i każdy,
komu jest drogie dobro wspólne, wypracowują, na
warsztatach organizowanych przez PUP w Głubczycach,
sposoby zbudowania partnerstw na rzecz rozwoju Ziemi
Głubczyckiej. W trzech przeprowadzonych warsztatach
zdiagnozowaliśmy nasze mocne i słabe strony, „zapełniliśmy” naszą beczkę szans, zasobów i możliwości
Rz.P. – W listopadzie na antenie Radia Opole przedstawił
Pan plan inwestycji na rok 2014. Proszę go omówić przedstawiając najważniejsze założenia. W porównaniu do lat
poprzednich tych inwestycji jest mniej. Czy jest to spowodowane spłatą wcześniejszych zobowiązań? Czy są inne
przyczyny?
J. K. – Rok 2014 jest rokiem kończącym poprzedni okres
programowania i wykorzystania środków Unii Europejskiej. Do wykorzystania została pewna pula środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW, gdzie
dofinansowanie jest na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych. W ramach tego programu ze środków przeznaczonych na tzw. Odnowę Wsi zgłosiliśmy projekty remontów świetlic w Bernacicach i Krzyżowicach. Umowę
na dofinansowanie remontu świetlicy w Bernacicach już
podpisaliśmy. Drugi projekt jest na etapie uzupełnień
wniosków. Jeżeli będą możliwości dalszego korzystania
z kończących się środków unijnych z lat 2006- 2013, to
będę rekomendował Radzie Miejskiej takie rozwiązanie, nawet kosztem zmniejszenia niektórych wydatków
bieżących. Nie planujemy zaciągać kredytów nawet na
działania inwestycyjne. Podobnie czyni większość samorządów. Rok 2014 byłby trzecim z kolei rokiem, w którym
wartość zadłużenia Gminy będzie spadać, mam nadzieję
do poziomu około jednej czwartej dochodów rocznych
Gminy. Problemów nam nie ubędzie, ale zawsze lepiej,
jeśli to możliwe, poczekać rok lub dwa, by wykonać
daną inwestycję z dofinansowaniem w wysokości 85%
czy 75%. Za te same pieniądze można zrobić wówczas
nawet od sześciu do czterech razy więcej. Mamy nadzieję, że do RPO zostanie wpisany projekt kluczowy
wspierający atrakcyjność Gór Opawskich i pogranicza
polsko- czeskiego, w tym obszary naszej gminy. W ramach tego projektu chcielibyśmy wykonać rewitalizację
naszego parku miejskiego jako miejsca ciekawie spędzanego czasu. Dlatego zarezerwowaliśmy pieniądze
na wykonanie ewentualnie dokumentacji projektowej
tego przedsięwzięcia. Jesteśmy po rozmowach z władzami naszego miasta partnerskiego Krnova. Ustaliliśmy
jakie projekty zgłosimy we władzach Euroregionów na
etapie planowania wstępnego budżetu na współpracę
transgraniczną Polska - Czechy na lata 2014- 2020. Plany przewidują wystąpienie o dofinansowania rozbudowy infrastruktury kąpieliska w Pietrowicach i basenu

w Głubczycach, modernizację stadionu miejskiego, remont dużej Sali Miejskiego Ośrodka Kultury, kanalizację
wsi. Nie ma jeszcze tych zadań w budżecie roku 2014.
Ale dokumentację na remont stadionu już mamy, a gdyby pojawiły się realne możliwości złożenia projektów w
roku 2015 myślę, że Rada Miejska dokona takich zmian
w budżecie by wesprzeć te działania.
Rz.P. – Jesień obfitowała w różnego rodzaju imprezy kulturalne, proszę się podzielić wrażeniami z wydarzeń w
których Pan uczestniczył. Które z nich szczególnie zapadło
Panu w pamięć?
J. K. – Koniec lata to święto 25- lecia naszego Licealnego Chóru. Oprócz bogatej rocznicowej akademii zostały
zorganizowane wspaniałe koncerty. W kościele parafialnym, w którym wystąpiły oprócz naszego wystąpiły trzy
zaprzyjaźnione chóry, orkiestra i soliści oraz w kościele
OO. Franciszkanów
Tegoroczne Dni Kultury Głubczyckiej organizowane
przez MOK obfitowały w wiele ciekawych wydarzeń.
Niestety ze względu na stan zdrowia nie we wszystkich
uczestniczyłem. Koncerty bez barier jak zwykle przyciągnęły tłumy. Uczestniczyłem w obu i muszę powiedzieć,
że propozycje artystyczne naszych młodych bardzo mi
się spodobały. Klasą samą dla siebie, jak zawsze była prowadząca, Pani Maria Farasiewicz.
Dziękuję naszemu MOK za koncert Lombardu w Dniu
święta Niepodległości. Dla mojego pokolenia to kultowy zespół z kultowymi przebojami pomagającymi nam
znosić szarość i beznadzieję PRL-u po ogłoszeniu stanu
wojennego. Nie ma Gosi Ostrowskiej, ale zespół z nową
wokalistką zachował swój styl i klimaty.
Absolutnym hitem tegorocznej jesieni był koncert gospel na podsumowanie cyklu warsztatów w ramach Festynu Górnośląskiego. Dość powiedzieć, że sala MOK
nie mogła pomieścić wszystkich chętnych, a z samego
Krnova przyjechało ponad 150 osób. W koncercie, którego głównym solistą był Pan Mieczysław Szczęsniak
wystąpił osiemdziesięcioosobowy chór fanów muzyki
gospel z Ziemi Głubczyckiej oraz (30 osób) z Republiki
Czeskiej. Wcześniej przez trzy dni odbywały się warsztaty muzyczne dla tej grupy.
Rz.P. – Po wielu perturbacjach wyłoniono wykonawcę obwodnicy Głubczyc. Na jakim obecnie etapie są prace budowlane?
J. K. – Inwestorem budowy obwodnicy jest Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Opolu. Widzimy, że trwają prace
przygotowawcze, usuwanie drzew, prace geodezyjne
i wstępne prace ziemne. Przedstawiciele wykonawcy
mówili, że główne prace ruszą wczesną wiosną a planowane zakończenie robót to koniec września 2014 roku.
Ze względu na strukturę naszych gleb nie powinno się
odsłaniać podglebia i wystawiać na mróz i śnieg, bo to
powoduje osłabienie podbudowy i podraża koszty.
Rz.P. – Zbliżający się okres świąteczno – noworoczny jest
dobrym czasem do składania życzeń. Czego życzyłby Pan
sobie i mieszkańcom naszego powiatu?
J. K. – Życzę by Święta Bożego Narodzenia w każdej rodzinie były najpiękniejszym czasem radości i pokoju, by
blask Gwiazdy Betlejemskiej oświecał i rozpromieniał
nasze serca w całym Nowym Roku 2014.
Rz.P. – Dziękuję za rozmowę.
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Starostwo Powiatowe
III Warsztaty partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w powiecie głubczyckim

Partnerstwo lokalne
Dnia 02 grudnia br. w świątecznej atmosferze bożonarodzeniowej, w głubczyckim Ratuszu odbyło się kolejne,
trzecie spotkanie warsztatowe głubczyckiego partnerstwa lokalnego. Tematem
przewodnim warsztatów była analiza
czterech zasad ożywienia społeczno- gospodarczego w powiecie głubczyckim.
Warsztaty rozpoczęła Pani Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy Danuta Frączek witając przybyłych oraz gości, Panią
Janinę Okrągły, Pana Tomasza Garbowskiego- posłów ziemi opolskiej, Panią
Cecylię Gonet- Przewodniczącą Związek
Regionalny NSZZ „ Solidarność” w Opolu, Panią Milenę Piechnik- Wicedyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,
Pana Mirosława Ruszkiewicza Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.
W spotkaniu wzięło udział 100 osób.
Miłym akcentem, był występ chóru
mieszanego z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach
pod batutą Tadeusza Eckerta. Wszyscy
uczestnicy warsztatów wspólnie zaśpiewali kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w
Głubczycach Pani Barbara BętkowskaCela przedstawiła prezentację dotyczącą
rozliczania podatków na terenie powiatu.
Uczestnikom warsztatu przedstawiono
dobre praktyki Partnerstwa Lokalnego
na terenie Polski.
W trakcie spotkania dokonano analizy
czterech zasad ożywienia społeczno – go-

spodarczego w powiecie głubczyckim tj.:
l uszczelniania lokalnych wycieków w
powiecie głubczyckim
l wsparcia istniejących firm, przedsiębiorstw społecznych, instytucji i organizacji pozarządowych w powiecie
głubczyckim
l zachęcenia mieszkańców do tworzenia
nowych firm, przedsiębiorstw społecznych, instytucji i organizacji pozarządowych w powiecie głubczyckim
l przyciągania
firm, przedsiębiorstw
społecznych, instytucji i organizacji pozarządowych z zewnątrz do powiatu
głubczyckiego.
Wypracowane materiały zawierają
wiele cennych informacji, które zostaną
wykorzystane w dalszej pracy na kolejnych warsztatach.
Dialog i rozmowa to cechy charakterystyczne dotychczasowych spotkań.
Zaangażowanie i praca ludzi aktywnych,
których wciąż przybywa to pewne efekty ożywienia społeczno - gospodarczego
powiatu głubczyckiego.
Spotkanie zakończyła Pani Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy Danuta Frączek, składając wszystkim życzenia świąteczne, zapraszając na następne spotkanie planowane 14 lutego 2014r.
Danuta Frączek
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Głubczycach

Lokalny Punkt Informacyjny w Głubczycach jest częścią Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Głubczycach
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich zlokalizowany jest w Starostwie Powiatowym Głubczycach przy ulicy Kochanowskiego 15 tel: 77/ 485 02 79,
77/ 405 36 85 fax: 77/ 485 02 79, e-mail: pcieg@powiatglubczycki.pl .Punkt udziela
nieodpłatnych informacji w zakresie Funduszy Europejskich, w tym możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych
wynikających z Narodowej Strategii Spójności. Usługi świadczone są bezpłatnie
zgodnie ze standardami MMR.

BEZPŁATNE, PROFESJONALNE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU
„AKADEMIA MENADŻERA”
Projekt jest objęty pomocą de minimis, a więc koszty szkolenia są dofinansowane w
100%.
W ramach AKADEMII MENADŻERA zapoznają się Państwo między innymi z takimi
zagadnieniami jak:
l kreowanie wizerunku menadżera,
l rozwój osobisty i zawodowy,
l skuteczna komunikacja interpersonalna,
l planowanie, zarządzanie i kontrolowanie,
l leadership,
l zarządzanie grupą,
l sztuka motywowania pracowników,
l ocena pracowników, kompetencje menadżera etc.
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:
l właścicieli firm, kadry zarządzającej, pracowników zatrudnionych na umowę o
pracę w przedsiębiorstwach posiadających w zapisie KRS kody PKD z sekcji 55 i 79
l właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ich oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwach z województwa
opolskiego, które w latach 2007-2010 nie korzystały z pomocy POKL w ramach
szkoleń.
MIEJSCE I TERMINY SZKOLEŃ: Szkolenia odbywają się w grupach 10 osobowych w
sali szkoleniowej w Opolu. Dodatkowe informacje o projekcie dostępne są: w Biurze
Projektu, ul. Konsularna 1/26, 45-089 Opole, tel. 774 546 022, kom. 500 541 111

Projekt Partnerstwo
Nyskie 2020
1. Projekt złożony do konkursu MRR
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego” współfinansowanego
ze środków Mechanizmu Finansowego
EOG.
2. Termin realizacji od stycznia 2014 r. do
kwietnia 2016 r.
3. Całkowita wartość projektu 2 669
830,28 zł
4. Dofinansowanie 85% 2.269.355,74 zł
5. Wkład własny 15% 400 474,54 zł
6. Koszt projektu przypadający na Partnera to 157 048,84 zł, w tym wkład własny
23 557,33 zł.
7. W dniu 25.03.2013 r. podpisano Umowę Partnerstwa.
8. W skład partnerstwa wchodzą 3 powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki i 14
gmin: Nysa (Lider Partnerstwa) Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków,
Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice,
Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce
Poniżej zasięg terytorialny Partnerstwa
przedstawiony na mapach:
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1. Partnerstwo Nyskie na tle
mapy Województwa Opolskiego
2. Partnerstwo Nyskie – powiaty wchodzące w skład
Partnerstwa
3. Partnerstwo Nyskie – gminy wchodzące w skład Partnerstwa
9. Celem ogólnym Projektu jest
wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym
poza granice jednej gminy, tj. działanie
na szczeblu ponadlokalnym.
10. Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej i
3 strategii sektorowych, tj.
a) Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
b) Strategii Rozwoju Transportu Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie
2020,
c) Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,

d)
Strategii Rozwoju Społecznego
Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. z
uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych
na etapie tworzenia dokumentów
oraz ich uchwalania.
11. Dla potrzeb realizacji Projektu – opracowywania dokumentów strategicznych
- zostaną utworzone zespoły robocze ds.
strategii, w których każdy z Partnerów
będzie miał swojego przedstawiciela.
12. Obszar funkcjonalny to obszar, który
tworzą Partnerzy projektu. Opracowane

dokumenty planistyczne będą dotyczyć
wszystkich Partnerów. Poruszane w opracowywanych dokumentach dziedziny
będą w równym stopniu opisywać każdego z Partnerów Projektu. Dla potrzeb
realizacji
niniejszego Projektu Partnerzy przyjęli
zasadę, iż wszystkie pożytki i koszty związane z realizacją
zadania dzielone są po równo na każdego Partnera. Zasada ta odnosi się również
do wkładu
pracy merytorycznej i zaangażowania
niezbędnego do realizacji Projektu. Dlatego podjęto
wspólnie decyzję, iż Projekt od początku
do końca będzie realizowany wspólnymi
siłami przez
wszystkich Partnerów.
13. Partnerstwo Nyskie to inicjatywa perspektywiczna skupiająca się na wspólnych działaniach
mających na celu:
1) wzmacnianie spójności terytorialnej
Partnerstwa - obszaru funkcjonalnego,
2) wspólne rozwiązywanie problemów
zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego,
3) wspieranie i inicjowanie planowania
zintegrowanego (łączenie inwestycji) w
ramach obszaru
funkcjonalnego,
4) propagowanie wymiany wzajemnych
doświadczeń i dobrych praktyk między
Partnerami.

38 sesja Rady Powiatu, która miała miejsce 9 grudnia 2013 roku, była niezwykle istotna dla naszej wspólnoty samorządowej. Na spotkaniu tym
doszło między innymi do wyboru nowego wicestarosty, a także uchwalenia budżetu na rok kolejny - 2014.

Sesja Rady Powiatu
przyniosła zmiany
Sesja składała się z kilku etapów. Miała
ona charakter przede wszystkim informacyjno/sprawozdawczy, ale do obrad dołączono także uchwałę w sprawie poprawy efektywności energetycznej DPS w
Klisinie. Standardowo sesja została przeprowadzona, otwarta, zamknięta oraz
nadzorowana przez Przewodniczącego
Rady Powiatu – Stanisława Kraczkowskiego, a udział wzięło w niej piętnastu z siedemnastu radnych, co sprawiło, że wyniki
obrad stały się ważne.
W związku ze zbliżającym się końcem
roku przedstawiane były sprawozdania
z działalności poszczególnych jednostek
organizacyjnych powiatu. Przedstawiono protokół z przeprowadzonej kontroli
rewizyjnej na terenie Domu Dziecka w

Krasnym Polu. Wyniki z przeprowadzonych badań były bardzo pozytywne. Placówka okazała się być ciepłą i rozwojową
przystanią dla swych podopiecznych,
gdzie pragnie się dotrzeć do każdego
indywidualnie i dać mu szansę na rozwijanie swoich talentów czy zainteresowań. Dokłada się wszelkich starań, aby
dzieci z domu dziecka miały takie same
możliwości jak dzieci wychowujące się
w rodzinach, zarówno podczas nauki jak
i w czasie wolnym. Przekazano także informacje dotyczące bilansu finansowego
jednostki, który okazał się być dodatni.
Rozpatrywane były dodatkowo kwestie
dotyczące zmian edukacyjnych w naszym powiecie. Kolejno Pani Skarbnik
Powiatu - Anna Kasperek-Pindur przed-

Rozmowa z ustępującym wicestarostą Piotrem Soczyńskim
Rzecz Powiatowa – Kilka dni temu Rada
Powiatu przyjęła pańską rezygnację z funkcji wicestarosty. Dlaczego pan zrezygnował?
Piotr Soczyński – Moja rezygnacja jest
spowodowana objęciem przeze mnie
funkcji Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Już
jakiś czas temu zwrócił się do mnie pan
Marszałek Województwa Opolskiego
Józef Sebesta z propozycją możliwości
objęcia, tego stanowiska.
Wtedy wyraziłem taką gotowość, a niedawno po rezygnacji Prezesa Zbigniewa
Figasa oficjalnie ponowiono ofertę z Urzędu Marszałkowskiego. Jest to moja od
dawna przemyślana decyzja, a poza tym uważam,
że dobrze się dzieje jeżeli
osoby z powiatu głubczyckiego obejmują stanowiska, czy to na szczeblu wojewódzkim, czy ogólnokrajowym, bo w ten
sposób również mogą się przysłużyć naszej lokalnej społeczności.
R.P. – Jako wicestarosta zajmował się pan
pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł dofinansowania. Jak pan oceni swoją postawę
z perspektywy blisko dwóch kadencji pracy
w samorządzie?
P.S. – Jeżeli mam zestawić działania obecnego zarządu powiatu z dokonaniami
naszych poprzedników do 2006 r. to nie
ukrywam że zwyczajnie nie ma porównania. Nasi poprzednicy nie byli zainteresowani składaniem wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych. Dla nas ten
kierunek był najważniejszy, po to żeby
wszelkie inwestycje przeprowadzić przy
użyciu jak najmniejszej ilości środków
własnych, a jak największego dofinansowania zewnętrznego. Chcę przypomnieć,
że dzięki temu w ciągu siedmiu lat pozyskaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych,
na szereg inwestycji. Dość wspomnieć
o termomodernizacji, Domu Pomocy
Społecznej, Zespołu Szkół Mechanicznych, czy rozpoczęciu termomoderniza-

cji Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Modernizacja Warsztatów w ZSM, nowe
pracownie kształcenia praktycznego –
elektryczna, spawalnicza i mechaniczna.
Do tego dochodzą wszystkie projekty
związane ze szpitalem tj.: przejęcie z
powrotem pogotowia, zakup nowych
ambulansów, zakup tomografu, mammografu i elektroencefalografu, termomodernizacja szpitala, wymiana dachu
i okien. Długi szpitala z 12
mln w 2006 rok, zmniejszyliśmy do 6,5 mln zł. Inne
ważne inwestycje, na które pozyskaliśmy dofinansowanie to: budowa hali
sportowej, modernizacje
dróg powiatowych – Grunwaldzkiej, Dworcowej, Żeromskiego, Głubczyckiej w
Baborowie czy drogi w Lisięcicach. Ponadto droga Kietrz – Třebom, Ściborzyce
Wielkie – Hnevosice, mogę powiedzieć że
odchodzę spełniony.
R.P. – Co dała panu praca w samorządzie?
P.S. – Przede wszystkim duże doświadczenie, sporo nowych kontaktów, ale
również miałem zaszczyt pracować w
świetnym zespole, złożonym z kompetentnych pracowników starostwa. Życzę
każdemu, żeby dane mu było pracować
w takim otoczeniu.
R.P. – Czy może pan w kilku zdaniach wypowiedzieć się na na temat nowego wicestarosty pani Ireny Sapy?
P.S. – To bardzo dobry wybór. Jest to osoba przygotowana merytorycznie. Przemawia za tym choćby jej długoletnia praca w administracji samorządowej. Wiele
zagadnień związanych z funkcjonowaniem starostwa i pracą starostów, jest jej
znanych. Ja w ostatnim czasie zapoznałem ją z bieżącymi sprawami i myślę że
pani Irena Sapa bardzo szybko wdroży się
do pracy na nowym stanowisku.
R.P. – Dziękuję za rozmowę

stawiła projekt uchwały budżetowej na
rok 2014. W naszym budżecie przewiduje
się nadwyżkę przychodów, co umożliwi
spłatę wcześniejszych długów. Projekt
po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Regionalną Izbę Obrachunkową i wszystkie komisje, został również uchwalony
na sesji przez Radę Powiatu, większością
12 głosów za i 3 przeciw. Poruszane były
rozmaite kwestie dotyczące szczegółów
planowanych inwestycji i realizacji budżetu. Następnym etapem było przyjęcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, na okres 15-letni (2014-2029).
Również w tym zestawieniu nasz powiat
uzyskał wymaganą równowagę finansową. Projekt zaakceptowało 14 radnych. Na
sesji przyjęto także uchwałę zmieniającą
kwoty dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej. Poza tym przedstawiono rozkład godzin pracy aptek na terenie
powiatu oraz ich dyżury w dniach wolnych od pracy i w dniach świątecznych.
Następnym szczególnie ważnym etapem było złożenie rezygnacji przez dotychczasowego wicestarostę – Pana Piotra
Soczyńskiego i przyjęcie jej przez radnych.
Pan Piotr podziękował naszym samorządowcom za 7 letnią współpracę i złożył
życzenia dalszych sukcesów, a także w kilku ciepłych słowach dodał otuchy i zapalił
do dalszej aktywnej pracy. W związku ze
zwolnieniem się stanowiska wicestarosty
nastąpiło powołanie nowej osoby na to
miejsce. W tym celu utworzono 4-osobową komisję skrutacyjną, odpowiedzialną
za przeprowadzenie głosowania i policzenie głosów. Proponowaną kandydatką
była Pani Irena Sapa. Wszyscy obecni radni dokonali wyboru w procedurze tajnej.
Większością 12 głosów Irena Sapa została wybrana wicestarostą powiatu głubczyckiego. Jest to osoba, która od wielu
lat pracowała w administracji na terenie
gminy Baborów. Nowa wicestarosta podziękowała radnym za wybór i pokrótce
zapowiedziała co te zmiany ze sobą niosą.

Ponieważ Pani Sapa była także Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, złożyła rezygnację z tego stanowiska, a na jej miejsce
wybrano Panią Jolantę Brzeszczak. W kolejnej części obrad przyjęto jednogłośnie
uchwałę o przystąpieniu powiatu głubczyckiego do projektu pod tytułem poprawa efektywności energetycznej budynku
domu pomocy społecznej w Klisinie. Prezes PKS Głubczyce – Wiesław Bednarski
przedstawił informacje dotyczące funkcjonowania tej jednostki. W najbliższym
czasie na naszych drogach zagości nowy
autobus, będą także kursowały mniejsze
busy, w ramach dążenia do wymiany pojazdów na auta małolitrażowe. Możliwe,
że szykują się również niewielkie zmiany
w obsługiwanych kursach. Choć w ostatnim roku zmniejszyła się liczba pasażerów,
to PKS Głubczyce dąży do tego aby bilans
2013 okazał się dodatni. Prezes przekazał
również informacje dotyczące zimowego
utrzymania dróg, gdzie dążyć się będzie
do zapewnienia przynajmniej minimum
bezpieczeństwa. Przedostatnim etapem
obrad było przekazanie informacji o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w
Klisinie przez Dyrektor Małgorzatę Krywko-Trznadel.
W pierwszej części przedstawiono
bilans finansowy jednostki, a następnie
omówiono szereg przeprowadzonych
w roku ubiegłym inwestycji. Prawie we
wszystkich Domach Pomocy Społecznej zamontowano solary, a dodatkowo
w Dzbańcach i Bliszczycach przeprowadzono termomodernizację i zainstalowano pompy ciepła. Kolejnym ogromnym
osiągnięciem było przeprowadzenie remontu jednego z budynków w Kietrzu,
który wkrótce przysłuży się jako filia DPS.
Ostatnim etapem było złożenie wniosków i oświadczeń Rady Powiatu gdzie
przedstawiono harmonogram zbliżających się wydarzeń kulturalnych, a następnie zamknięto obrady.
Monika Surma

Rozmowa z Wicestarostą Powiatu Głubczyckiego Ireną Sapą
Rzecz Powiatowa – Nowe stanowisko
oznacza nowe wyzwania – czy jest pani na
to przygotowana?
Irena Sapa – W administracji pracuję
od 1982 r. Dotychczas byłam związana z
Urzędem Miejskim w Baborowie. W 2010
r. zostałam wybrana radną powiatu. Przez
trzy lata miałam okazję przyglądać się
pracy starostów i wiem że jest ona i piękna i trudna. Piękna, bo jak zrealizujemy
wszystko co zaplanowaliśmy, to jest to
powód do ogromnej satysfakcji. Z drugiej
strony pozyskanie środków, przeprowadzenie inwestycji, projektów w terminie
oraz ich rozliczenie, jest czasochłonne i
skomplikowane proceduralne, dlatego
stanowi dużą odpowiedzialność. Poza
tym bywają takie sprawy, których nie da
się załatwić i wtedy trzeba o tym powiedzieć mieszkańcom.
R.P. – Mówiąc najkrócej, czym będzie się
pani zajmować?
I.S. – Obejmując stanowisko wicestarosty, będę kontynuować realizację spraw
już rozpoczętych, ponieważ do końca
kadencji obecnej rady został niespełna
rok i mówienie o dalekosiężnych planach
nie jest w tym momencie zasadne. Rzecz
jasna jest szereg spraw bieżących w tym
również kolejnych projektów, ale naj-

pierw muszę szczegółowo zapoznać się z
dokumentami, a dopiero potem opowiadać o konkretnych zadaniach, które będę
realizować w nadchodzącym roku. Mówiąc najogólniej, interesują mnie wszelkie zagadnienia związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
R.P. – Zatem jest pani pełna zapału do pracy.
I.S. – Zdecydowanie tak i choć rok w samorządzie to krótki okres, to moim zadaniem będzie doprowadzić do końca pewne zadania będące już w fazie realizacji.
Myślę, że ta praca da mi dużo satysfakcji,
a moja osoba dobrze przysłuży się samorządowi powiatowemu.
R.P. – Dziękuje za rozmowę
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Gmina Głubczyce
Dnia 28 listopada bieżącego roku w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się
uroczyste obchody 45 rocznicy założenia Klubu Honorowego Dawcy Krwi
Czerwonego Krzyża w Głubczycach. Całą uroczystość poprowadziła Pani
Maria Farasiewicz, będąca „rzecznikiem krwiodawców”.

45 lecie Klubu HDK
Na przybyłych licznie gości czekała moc atrakcji i wrażeń. Jubileusz rozpoczęty został odśpiewaniem hymnu
Polskiego Czerwonego Krzyża, przez
uczniów I klasy mundurowej Zespołu
Szkół Mechanicznych w Głubczycach.
Na uroczystość przybyli m.in.: Burmistrz
Głubczyc – Jan Krówka, przedstawiciele
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa, a także Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu, przedstawiciele
szpitala w Głubczycach, przedstawiciele Klubów Honorowych Krwiodawców
w Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach i
Zdzieszowicach, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, przedstawiciele Zespołu Szkół Mechanicznych, przedstawiciele Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2,
sponsorzy, a także sami krwiodawcy, ich
rodziny, artyści i inni przybyli goście. Całe
wydarzenie zostało poświęcone śp. Michałowi Kubalowi, będącemu przez 15 lat
Prezesem HDK w Głubczycach. Wspominano Jego działalność, zaangażowanie i
oddanie pracy na rzecz klubu, a także dobre, otwarte i szlachetne serce jakie miał
dla każdego. Pamięć byłego Prezesa, który swoją osobą wniósł niezwykle wiele do
naszego, regionalnego „przedsięwzięcia”
krwiodawstwa, uczczono minutą ciszy.
Kolejnym punktem programu była prezentacja multimedialna, przygotowana
przez ucznia ZSM w Głubczycach, doskonale obrazująca jak ważna i niezbędna

jest działalność klubu HDK. Inicjatywie
tej przewodziło hasło: WIARA–NADZIEJA–MIŁOŚĆ–KREW–ŻYCIE, czyli wszystko
to, co niesie ze sobą krwiodawstwo. Elżbieta Kubal – ówczesna Prezes Klubu Honorowego Dawcy Krwi w Głubczycach,
a jednocześnie córka wspomnianego
wcześniej Michała Kubal, przybliżyła historię klubu, a także złożyła sprawozdanie z jego działalności. Od roku 1968 na
naszym terenie działa i coraz prężniej się
rozwija właśnie ten sposób ratowania
ludzkiego życia. Każdego miesiąca przy
Urzędzie Miejskim w Głubczycach stacjonuje ambulans, w którym pobiera się
krew, natomiast dwa razy do roku w Zespole Szkół Mechanicznych przeprowadzana jest akcja „młoda krew ratuje życie”.
Dodatkowo na bieżąco udziela się pomocy ludziom ubogim. Następnym punktem programu było złożenie muzycznych życzeń dla klubowiczów, życzeń:
„spełnienia snów, miłych chwil, radości
moc, dużo zdrowia, żadnych trosk.” Dalsza część uroczystości to podziękowania
przeplatające się z programem artystycznym. Tróje uczniów ZSM i jednocześnie
aktorów działającego tam teatru „Tradycja” przygotowało zabawne scenki kabaretowe, o różnej tematyce. Inni uczniowie
recytowali wiersze tematyczne, nawiązujące do pamięci o zasłużonych krwiodawcach, będące podziękowaniem dla nich, a
także zachętą dla innych, by nimi się stali.

W roku 2013 w Gminie Głubczyce zrealizowano kilka większych inwestycji, mających na celu poprawienie warunków życia mieszkańców Gminy
Głubczyce.

Inwestycje Gminy
Głubczyce w 2013 r.
Do tych inwestycji zaliczymy:
1. Rewitalizacja zabytkowego centrum
miasta - w 2013 roku zakończono realizację inwestycji, która została rozpoczęta w
roku ubiegłym. W ramach tej inwestycji,
kilka ulic naszego miasta zmieniła swój
wygląd (tj. ulica Moniuszki, Klasztorna,
Zakonna, Bałuckiego i Piastowska). Natomiast Plac Biskupa i Plac Św. Józefa stały
się jedną z wizytówek miasta.
Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 3,5 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Opolskiego na lata 20072013 wyniosła ponad 1,5mln złotych.
2. Przebudowa ulicy Morawskiej w Głubczycach - w 2013 roku przebudowana
zaostała ulica Morawska w Głubczycach.
Ulica ta, zmieniła swoje oblicze, gdzie
obecna nawierzchnia tłuczniowa została zastąpiona nawierzchnią bitumiczną.
Wykonana została również kanalizacja
deszczowa oraz wybudowano nowe
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oświetlenie.
Wartość inwestycji wyniosła ponad
460 tys. złotych z czego połowa środków
pochodziła z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
3. Przebudowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym. Najbardziej oczekiwaną inwestycją przez mieszkańców Głubczyc udało się zrealizować w kończącym
się roku 2013. Chodzi tutaj o wykonanie
remontu parkingu przy naszym Cmentarzu Komunalnym.
Parking ten nabrał nowego wyglądu.
Został on stworzony z kostki brukowej na
około 100 samochodów.
Wartość całości inwestycji wyniosła
ponad 430 tys złotych i całość została
sfinansowana ze środków Gminy Głubczyce. Należy też w tym miejscu podziękować Wykonawcy tego zadania, który w
tak krótkim czasie sprostał nie małemu
wyzwaniu i wywiązał się w całości, oddając po użytku parkibg przed Dniem
Wszystkich Świętych.

Dodatkową atrakcją były dwa radosne i
barwne występy taneczne dziecięcego
zespołu Hawajki ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Głubczycach. Nie zabrakło również przepięknego śpiewu i niezwykle
wzruszających aranżacji takich utworów
jak: „Dzwiny jest ten świat” Czesława Niemena, „Mały Książę” Katarzyny Sobczyk,
„Człowieczy los” Anny German, „Julia i Ja”
Zdzisławy Sośnickiej. Utwory wykonywały m.in. Beata Krzaczkowska i Maria Farasiewicz. Podczas uroczystości rozdane
zostały odznaczenia krwiodawcom II i III
stopnia. Życzenia składali im m.in. przedstawiciele samorządu i RCKiK w Opolu. Nadano również pośmiertny medal
wielkiemu działaczowi, Panu Michałowi
Kubal, przyjęty przez małżonkę Helenę

Kubal. Kolejne podziękowania składano
Pani Prezes Elżbiecie Kubal, maturzystom
zaangażowanym w pracę na rzecz ludzi
chorych, sponsorom, organizatorom,
mediom, przedstawicielom samorządu
i przedstawicielom innych jednostek
krwiodawstwa. Na koniec wręczono medal całemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi w Głubczycach, dziękując za
ich długoletnią współpracę. Uroczystość
zakończyła się piosenką Danuty Rinn –
„Wszystkiego najlepszego”, dedykowaną
dla wszystkich jubilatów. Tegoroczne obchody pokryły się z 55-leciem Polskiego
Czerwonego Krzyża i 150 rocznicą istnienia Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża.
Monika Surma

Burmistrz Głubczyc prosi o publikację ogłoszenia następującej treści:
OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że:
W dniu 7 stycznia 2014 r. odbędą się:
a) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów, jako działka nr 661 o powierzchni 0,1071
ha, położonej w miejscowości Grobniki. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 3
472,00zł + VAT. Wadium wynosi 350,00 zł.
b) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, oznaczonej według ewidencji gruntów, jako działka nr 1304/2 o powierzchni 0,0086 ha, położonej
w Głubczycach przy ul. Niepodległości nr 6b wraz ze zbyciem udziału wynoszącego
1/15 część w działce nr 1304/5 o powierzchni 0,0714 ha. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 67 548,00 zł. Wadium wynosi 7 000,00 zł.
c) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość lokalowej (boks garażowy nr 3), położonej w Głubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 435/17. Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 5 825,00 zł. Wadium wynosi 590,00 zł.
d) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość lokalowej (boks garażowy nr 4), położonej w Głubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 435/17. Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 5 811,00 zł. Wadium wynosi 590,00 zł.
e) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość lokalowej (boks garażowy nr 5), położonej w Głubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 435/17. Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 4 536,00 zł. Wadium wynosi 460,00 zł.
f ) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytkowej 13,15 m2), położonej w Głubczycach przy ul.
Grunwaldzkiej nr 11/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 418/5.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 8 982,00 zł. Wadium wynosi 900,00 zł.
4. W dniu 28 stycznia 2014 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomość lokalowej (lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowy o pow. użytkowej 145,90 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Rynek nr
3-5/a wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 372/3. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 553 286,00 zł + VAT. Wadium wynosi 55 400,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wadium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte są w ogłoszeniach o przetargach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul.
Niepodległości nr 14 (pokój nr 20) - telefon (077) 485 30 21 wewnętrzny 222, 223 i
224 lub na stronie www.glubczyce.pl

Gmina Głubczyce
,,Każda radość, którą niesiemy innym zawsze do nas powróci”

Festiwal Piosenki

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Głubczycach już od 15
lat jest organizatorem Festiwalu Piosenki
Ekologiczno – Prozdrowotnej. 19 listopada 2013 roku w Domu Kultury w Głubczycach uczniowie w różnych kategoriach
wiekowych śpiewali piosenki o tematyce
ekologicznej i promującej zdrowy styl życia oraz okazującej piękno otaczającego
nas świata. Festiwal jest doskonałą formą
integracji dzieci i młodzieży, promuje
młode talenty.
W tym roku spotkaliśmy się w gronie
stu osób. Nie zabrakła wśród nas entuzjastów dobrej muzyki i śpiewu. Wyróżnieni
uczniowie otrzymali piękne książki. Zakupu nagród można było dokonać dzięki naszemu sponsorowi, którym jest pan
Burmistrz Jan Krówka.
Każdy uczestnik Festiwalu otrzymał
poczęstunek w postaci: świeżych bułeczek, jogurtów, serków. I tu po raz kolejny
nie zawiedli nas Ludzie Wielkiego Serca:
p. Dorota Sobel, p. Adam Kamiński, p.
Stefania Kurek oraz zakłady: Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska, Firma ,,Turek”.
W szacownym jury zasiadali: p. Marek Wiśniewski – przewodniczący, p. Waltrauda
Kulik, p. Leszek Kościółek. Jury wytypowano następujących zwycięzców:
Przyznano następujące nagrody:

W kategorii soliści przedszkoli
I m. – Karolina Pierzchała z Włodzienina
II m. – Zosia Macieląg z Przedszkola nr 2
III m. – Maja Naumczyk z Przedszkola nr 3
W kategorii zespoły przedszkoli
I m. – ,,Słoneczka” z Przedszkola nr 3
II m. – „Kubusie Puchatki” z Przedszkola nr 2
III m. – ,,Kotki” z Przedszkola nr 1
W kategorii soliści klas I – III
I m. – Julia Żełudkowska z Lisięcic
W kategorii zespoły klas I – III
I m. – ,,Słoneczka” z Lisięcic
II m. – ,,Śpiewające Nutki” z Klisina
W kategorii soliści klas IV – VI
I m. – Dominika Sozańska i Emilia Kiszczyk
II m. – Grzegorz Kurzpiot
W kategorii zespoły klas IV – VI
I m. – ,,Trio” z SP 1 Głubczyce
II m. – ,,Młode Talenty Plus” z Włodzienina
III m. – ,,Eko – Nutki” z Pietrowic
W kategorii soliści gimnazjum
I m. – Magdalena Gumienna z Pietrowic
II m. – Weronika Fabrowska z Lisięcic
W kategorii zespoły gimnazjum
I m. – ,,Forte” z Gimnazjum w Lisięcicach
W przerwie Festiwalu zagrała na
skrzypcach kl. II Marta Kubów, przy akompaniamencie swojej mamy p. Agnieszki
Jagla-Kubów.
W tańcu HIP – HOP wystąpiły uczennice klasy Vb Marysia Artymiak i Amelka

Kowalska. W pięknym jesiennym przedstawieniu pokazała się klasa IIc, której
wychowawcą jest p. Renata Wilman, a nauczycielami wspomagającymi p. Dorota
Krupa i p. Anna Sieradzka.
Cudownie zaprezentowały się w tańcu
dziewczynki z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głubczycach pod kierunkiem p. Joanny Cieślik.
Festiwal uświetnił również pokaz karate, który przygotował p. Janusz Hołda w

pełnej uroku jesiennej scenografii, której
autorkami były: p. Renata Wilman, p. Bogumiła Szałankiewicz, p. Barbara Głuszczyńska, p. Karina Kowalska, p. Bożena
Łacek, p. Dorota Krupa.
Organizatorzy Festiwalu dziękują
wszystkim, którzy zaangażowali się w
działania na rzecz zdrowego stylu życia,
okazali serce i poświęcili swój czas innym.
mgr Iwona Kozakiewicz,
mgr Piotr Olchowy

W dniu 29 listopada 2013 roku delegacja jednostki strzeleckiej 3009
Głubczyce im. płk Stanisława Glińskiego ZS STRZELEC OSW, uczestniczyła
w uroczystych obchodach święta patrona opolskich logistyków.

Dzień Patrona
Opolskich Logistyków

Projekt pn. ZOSTAŃ LIDEREM EKSPORTU W REGIONIE!!!
Firma PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. realizuje Projekt nt.
„MŚP Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO LIDERAMI EKSPORTU”.
Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany jest do pracowników/właścicieli/wspólników mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub inną jednostkę organizacyjną
na terenie woj. Opolskiego, działających w branżach: Usługowej, Budowlanej, Spożywczej, Chemicznej, Metalurgicznej, Drzewnej, Energetycznej
W ramach projektu oferowane są całkowicie bezpłatne szkolenia z zakresu działalności eksportowej do Niemiec.
W ramach projektu oferowane jest DWUDNIOWE BEZPŁATNE szkolenie z zakresu:
l Analizy rynku Niemiec i podejmowanie decyzji o eksporcie
l Marketingu eksportowego
l Etykiety i wzorców zachowań w kontaktach z Niemcami
l Negocjacji handlowych z uwzględnieniem wzorców kulturowych
l Zagadnień prawnych handlu z Niemcami
l Zagadnień finansowych handlu z Niemcami
Uczestnikom szkoleń Firma zapewnia: materiały dydaktyczne i szkoleniowe oraz wyżywienie w trakcie szkolenia. Szczegółowe informacje i zgłoszenia:
www.LiderEksportu.pl
Dodatkowych informacji o projekcie udziela: Wiktoria Demko-Specjalistka ds. organizacji szkoleń:
tel. 608 439 911, tel. (12) 395 74 27, e-mail: wiktoria.demko@pmdg.pl

W 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej zgromadzili się goście, żołnierze i
pracownicy cywilni, aby oddać hołd powstańcom listopadowym oraz postaci
nierozerwalnie związanej z tym wydarzeniem – pułkownikowi Piotrowi Wysockiemu – patronowi żołnierzy z opolskiej
jednostki.
Pierwsza część uroczystości odbyła się
na terenie opolskiej Brygady przed pomnikiem pułkownika Piotra Wysockiego
- patrona logistyków. Dowódca Brygady pułkownik Adam Słodczyk przywitał
przybyłych na uroczystość gości. Pod pomnikiem bohatera nocy listopadowej jak
co rok o tej porze wartę zaciągnęli żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej.
Następnie został odczytany „Apel Pamięci”, a kompania honorowa oddała
salwę honorową. Delegacje gości i reprezentacje batalionów uczestniczące
w obchodach, złożyły wieńce i wiązanki

kwiatów pod pomnikiem bohatera nocy
listopadowej.
Następnie odbyła się druga część obchodów w Klubie 10 Brygady Logistycznej. Tutaj pułkownik Adam Słodczyk
swoim wystąpieniu nawiązał do postaci
pułkownika Piotra Wysockiego inicjatora i bohatera Powstania Listopadowego,
który w swoim życiu kierował się dewizą
„Wszystko dla Ojczyzny, nic dla mnie”. Dowódca opolskich logistyków podkreślił
rolę i znaczenie jaką odgrywa postać patrona w życiu jednostki i jej żołnierzy. Następnie zgromadzeni wysłuchali krótkiej
prelekcji na temat postaci pułkownika
Piotra Wysockiego i jego losach po upadku powstania.
Podczas uroczystych obchodów w
Klubie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, zgromadzona publiczność mogła
wysłuchać części artystycznej – piosenek
wojskowych z okresu powstania.
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W naszym przedszkolu staramy się organizować spotkania z ludźmi różnych profesji. Dzięki prośbie jednego z naszych wychowanków – Bartusia
– dzieci naszego przedszkola mogły gościć górników w strojach galowych.

Co za wspaniali goście w
Puchatkowie – Górnicy!
Ciekawostką jest to, że są to górnicy
pracujący w naszym regionie. Panowie
poświęcili swój świąteczny
czas ( Barbórkę), aby naszym
milusińskim przybliżyć pracę
górnika.
Swoją opowieść rozpoczęli od przedstawienia zawiłości dotyczących strojów
galowych. Dzieci mogły się
dowiedzieć dlaczego na
czapkach, zwanych czako,
pióropusze są w różnych kolorach, a na przodzie jest perlik i żelazko (młot i kilof ), co
oznaczają symbole na otoku
i na rękawach, a także ułożenie guzików na mundurze.

Następnie opowiedzieli o „skarbach”
wydobywanych przez górników od kamienia, węgla, soli, miedzi,
po złoto i srebro. Dzieci miały
okazje popisać się swoimi wiadomościami, chętnie odpowiadały na pytania, a także je
zadawały. Nagrodą była możliwość przymierzenia górniczej
czapki.
Tą drogą serdecznie dziękujemy Dziadziowi i Wujkowi
Bartusia za poświęcony czas i
zapraszamy ponownie.
Anna Matiaszek,
Olga Wiercioch,
Ksenia Wacławik
Przedszkole nr 2

W środę 4 grudnia 2013r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Międzynarodowy
Dzień Osób
Odwiedziny Świętego Niepełnosprawnych
Mikołaja

Dzień 6 grudnia 2013 roku dzieci z
Przedszkola w Zopowych będą długo
wspominać. Już od samego rana było
widać, że będzie się on bardzo różnił od zwykłych dni w przedszkolu.
Co chwile dzieci z niecierpliwością
spoglądały w okno i nasłuchiwały
dźwięku srebrnego dzwonka. Tradycyjny przedszkolny gwar zastąpiły piosenki
wykonywane przez dzieci.
Nie wiadomo, czy sprawił to piękny
śpiew dzieci, czy też wieść o tym , że w
naszym przedszkolu są wyłącznie grzeczne dzieci, faktem jest, że nieoczekiwanie
zjawił się wśród nas Święty Mikołaj we
własnej osobie.
Gdy tylko wszedł do sali na buziach
dzieci pojawiło się zdziwienie, zaskoczenie a przede wszystkim widoczny był
uśmiech. Jak się okazało Mikołaj nie był
sam. Na to spotkanie przybyła również
Śnieżynka, Elf i Diabełek. Zaskoczeni byli
zarówno mali jak i duzi.
Zanim jednak Mikołaj przystąpił do
rozdawania prezentów, dzieci zaśpiewały mu piękną piosenkę „ Wszystkie dzieci
Mikołaja kochają...”. Mikołaj był bardzo
wzruszony i zaskoczony tym miłym gestem ze strony dzieci.
Po wspaniałych występach nadszedł
chyba najbardziej oczekiwany przez dzieci moment- rozdawanie prezentów!

Miło spędzony czas
uświetniły wspólne mikołajkowe zdjęcia.
Niestety wizyta Świętego Mikołaja i jego pomocników szybko dobiegła
końca. Zanim jednak Mikołaj opuścił nasze przedszkole obiecał , że odwiedzi nas za rok, bo bardzo mu się tu podobało. Nam też. Szkoda,
że taki dzień przypada tylko raz w roku.
Następnie Mikołaj w asyście swoich
pomocników i niesfornego Diabełka,
udał się do Zespołu Szkół w Pietrowicach,
by tam również obdarować dzieci wspaniałymi prezentami.
Święty Mikołaj odwiedził każdą klasę –
poczynając od przedszkola, a kończąc na
gimnazjum – obdarowując wspaniałymi
upominkami, a nauczycieli i pracowników szkoły rózgami i słodkościami.
Radości w tym dniu było bardzo wiele.
To był bardzo wyjątkowy dzień dla każdego z nas, bez względu na wiek.
W imieniu dzieci, jak również własnym,
dziękujemy z całego serca Mikołajowi,
Śnieżynce, Elfikowi i Diabełkowi za tak
miłe spotkanie i zapraszamy ponownie.
Dziękujemy również rodzicom za pomoc
w zorganizowaniu niespodzianek dla
wszystkich dzieci.
Barbara Banaś i Krystyna Zapotoczny

Ogłoszenie MOK
Serdecznie zapraszam do oglądania reportażu z Głubczycko - Krnovskich Dni
Kultury, które odbywały się w Krnovie i Głubczycach, a dofinansowane zostały ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
„Przekraczamy granice”
http://tvglubczyce.pl/video/glubczyce/Glubczycko_Krnowskie_Dni_Kultury
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Na apel zostali zaproszeni goście: wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Maria Farasiewicz, psycholog – Beata Krzaczkowska i grupa teatralna „Tradycja”.
Ponadto uczniowie niepełnosprawni (z
nauczania indywidualnego) z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie
wraz ze swoimi szkolnymi rówieśnikami,
a także wychowankami DPS-u z Kietrza,
wspólnie z Siostrą Dyrektor Józefą Wydrą.
Licznie zgromadzonej społeczności
szkolnej zaprezentowano program integracyjny, którego trzonem były występy
zespołu MARIEL i wspomnianego teatru
TRADYCJA Zespołu Szkół Mechanicznych.
Wybrzmiały tu treści traktujące o tolerancji, akceptacji, solidaryźmie, zrozumieniu,
przyjaźni i pomocy wobec tych, których

los obarczył niepełnosprawnością, czy
nieuleczalną chorobą .
Ponadto na szkolnej scenie wystąpiły
dzieci i młodzież specjalnej troski wraz
ze zdrowymi rówieśnikami oraz pensjonariusze Kietrzańskiego Domu Pomocy
Społecznej.
Na uroczystości została podsumowana akcja „Podzielmy się z potrzebującymi” prowadzona w ZSP w Baborowie.
W wyniku tej akcji zebrane zostały artykuły żywnościowe i chemiczne, odzież
oraz zabawki. Zostały one przekazane
wychowankom DPS w Kietrzu.
Była to kolejna lekcja integracji, której
ciągle musimy się uczyć.
Z wiadomości TV Głubczyce,
Lidia Wrzos

Nadchodzi wtorek, dzień drugi i występy grup młodzieżowych. Za kulisami i na widowni także nowe twarze. Ten program jest szczególny, bo poświęcony pamięci Piotrka Macha. Rok temu dedykowany był żywemu wtedy jeszcze Piotrowi, walczącemu dzielnie z rakiem. Przed dwoma laty był
z nami na scenie: śpiewał, rapował z kolegami, opowiadał o chorobie…

10 lat BEZ BARIER cz.2
Ponownie „Introit” Stachury, przywitanie i słowo wstępne. Chcę zwrócić uwagę widowni na hasło przyświecające
programowi, widniejące w tle. Z gestem
wyciągniętej ręki odwracam się, by je
zacytować. Tymczasem zamiast hasła
opuszczony ekran i … moja konsternacja. A miało być tak podniośle! Śmiech na
sali! W czasie gdy witałam gości, Krzysiek
opuścił ekran potrzebny do prezentacji.
Zachowuję jednak „zimną krew”, próbując z zakamarków pamięci przywołać
maksymę i … udaje się! Zresztą to nie
pierwsza i ostatnia „wpadka ” prowadzącej. Ha, ha….A potem fragment moich
wspomnień o Piotrku, uczniu liceum profilowanego głubczyckiego „Mechanika”:

„Piotr Mach. Nasz Piotr. Zgasły przed
czasem. Ten sam, który ponad trzy lata,
obarczony brzemieniem niepełnosprawności po amputacji nogi, zmagał się z
nowotworem. Heroicznie. I choć odszedł
do wieczności (30 grudnia 2012r.), jego
pamięć wciąż pozostanie żywa. Dał nam
świadectwo. Świadectwo woli walki, a
przede wszystkim wiary, nadziei i miłości. Miłości do matki, rodzeństwa, ludzi i
świata. Chciał żyć. Nie dla siebie, lecz dla
innych. Tych, dla których los nie był łaskawy. Chorych, cierpiących. Pragnął czynić
dobro, miał marzenia….”
Cisza, skupienie i wnet zaskoczenie!
Bowiem na ekranie pojawia się Piotr. Ten
żywy! Słyszymy jego głos.

å
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Śpiewa piosenkę swego autorstwa
„Walka z rakiem”, w stylu rap. Utwór pełen nadziei. Oglądamy teledysk, który na
potrzeby programu przygotował wspomniany wcześniej Roland. Widownia nie
kryje łez. Wzruszenie, ból i żal sięgają
zenitu. Retoryczne pytanie: „dlaczego?”
znów ciśnie się na usta…. Potem krótki,
ale jakże wymowny film w realizacji Michała Rychlika – ucznia klasy pierwszej
technikum informatycznego ZSM.
Przy mównicy Iwona Kusznier, jak poprzedniego dnia, lecz tym razem, mówiąc
o integracji, wspomina Piotrka, który miał
orzeczenie o nauczaniu indywidualnym.
A przecież chciał jeździć do szkoły, spotykać się z kolegami, tak po prostu. Choroba pozbawiła go tej możliwości. Mimo
to był zawsze miły, uśmiechnięty, optymistycznie patrzył w przyszłość.
Udzielam głosu panu Wojciechowi
Chuchli – radnemu gminy Branice. Ma on
wiele do powiedzenia. W jego oczach łzy.
Był z Piotrem od początku do końca, a tuż
przed jego śmiercią usłyszał ostatnie pragnienie młodzieńca: „żeby tak móc wziąć
głęboki oddech”. Cisza na sali.
Raz jeszcze Szkolny Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy. Koniecznie zespół taneczny „Kaktus” i oczywiście Mateusz Jacheć (od czterech lat z nami) i jego nieodłączny atrybut – trąbka. Gra dwa utwory.
Publiczność go uwielbia! Jest tez grupa
wokalna „Iskierki”. Bogata prezentacja nagrodzona głośnymi brawami.
Pełne nadziei i otuchy słowa kieruje do
zebranych ksiądz Krzysztof Cieślak – proboszcz parafii Równe i katecheta SOSzW
i ZSCKR w Głubczycach. Od trzech lat z
nami. Budujące słowa o miłości bliźniego
wzmacniają ducha. Tego nam trzeba!
Kolejni uczestnicy to przedstawiciele
branickiego gimnazjum. Chcą wszystkich
rozweselić, więc „fundują” niezłą porcję
humoru. Kabaret „Niemieckie siatkarki”
bawi do łez. Widownia szaleje! W rolę kibica ze stosownymi akcesoriami wciela
się Bartosz Mormul. W towarzystwie dwu
uroczych panien żywiołowo reaguje na
„sportowe” poczynania koleżanek.
Pomiędzy kolejnymi prezentacjami
sięgam do poezji. Przywołuję wiersze
Phila Bosmansa, flamandzkiego kapłana
katolickiego, traktujące o wartościach,
które są w życiu najważniejsze. Podaję
też za przykład Jaśka Melę, który mimo
poważnego kalectwa (brak ręki i nogi),
życie nazywa cudem. Powiada: „Straciłem
wiele, ale zyskałem dużo więcej i uważam
się za szczęściarza”.
A teraz o gościach z Baborowa. Nie
pierwszy i zapewne nie ostatni raz na naszej integracyjnej scenie dzieci i młodzież
z nauczania indywidualnego Zespołu
Przedszkolno – Szkolnego. Ze swoimi nauczycielami (Barbarą Wagą i Lidią Wrzos)
ruchem i gestem ilustrują skoczna piosenkę. Na ich sponiewieranych chorobą
twarzach radość! Czują się potrzebni. Publiczność dopinguje i obdarowuje oklaskami. Dla takich chwil warto żyć!
Zaraz po piosence Beaty Krzaczkowskiej blok artystyczny Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi. Tego, które przejęło tradycje edukacji
integracyjnej nieistniejącego już Gimnazjum nr 2. Zapowiadam trzy wejścia gimnazjalistów. Klasy: Ia, IIa, i IIIe – wszystkie
integracyjne. W ich wykonaniu świetne

piosenki i tematyczne wiersze. Uczniowie
IIIe zaskakują swoistym show muzycznym i swobodą sceniczną. To koleżanki i
koledzy z klasy mojego syna. On sam niestety nie bierze udziału w występie, wstydzi się. A szkoda! Gdy był młodszy, nie
było z tym problemu. No cóż, dojrzewanie…. Zresztą nic na siłę. Przypominam
sobie, jak przed kilku laty, jako czwartoklasista, podczas jednego z koncertów
BEZ BARIER, oderwał się od grupy, pod-

ale przeczyta wiersz Bosmansa „Kim byłbym?”. Otrzymuje liczne brawa za odwagę i mądrą teść. Przekonuje słowami
poety, że „Życie jest życiem z innymi (…)
Mogę rozkwitnąć dzięki nim – tym drugim”.
Tymczasem miła niespodzianka. Na
scenie pojawia się dyrektor ZSM – Jan
Łata, mój szef w towarzystwie młodzieży.
On to w imieniu własnym i samorządu
szkolnego odczytuje jubileuszową lau-

szedł do mikrofonu i podniesionym głosem „nakazał” przywrócenie działalności
dworca i linii kolejowej. Oklaskom nie
było końca! Mój Kamil był wtedy pasjonatą kolei i ubolewał jak większość z nas,
nad zamknięciem dworca i linii kolejowej
Racławice Śląskie – Racibórz. Potem swoje zainteresowania przeniósł na policję,
co trwa do dziś. To tak na marginesie.
Proszę państwa! Po raz pierwszy w
programie integracyjnym reprezentacja
gimnazjalistów Zespołu Szkół w Pietrowicach. Gdzieś na widowni, w tłumie, Bogdan Kulik – dyrektor tej placówki. Przy
fortepianie zasiada Maciek Albert, a na
przedzie trzy solistki w piosence „Jestem
tu, by wielbić”. Maciek to zdolna bestia.
Od kilku lat jest organistą w parafii Równe – najmłodszym w całym powiecie!
Ponownie Ksenia Wacławik. Z radością obserwuje popisy sceniczne swoich wychowanków, dziś już gimnazjalistów. Jednocześnie ubolewa nad faktem,
że wśród licznych szkół uczestniczących
w programie BEZ BARIER nie ma naszego
Liceum Ogólnokształcącego. Żywi jednak nadzieję, że w przyszłej edycji będzie
można zobaczyć „Ogólniak”. Ja też w to
wierzę.
Wywołuję temat szkół ponadgimnazjalnych. Chcę tu podkreślić, że Zespół
Szkół Mechanicznych od dziesięciu lat
jest mocno związany z programem,
zwłaszcza teatr TRADYCJA ZSM, który do
te j pory bawił publiczność BEZ BARIER.
Lecz tym razem będzie na poważnie:
Monika Sabatowicz i Mietek Zając – nasi
aktorzy – w wierszowanym dialogu „Nadzieja” pióra Wiesława Janickiego. Następnie hymn integracyjny pt. „Bez barier”
z moim tekstem i muzyką Józefa Kaniowskiego, który akompaniuje Iwonie Halikowskiej. Asystuje jej chór „Mundurek” z
klasy pierwszej liceum mundurowego.
Na scenę trochę chwiejnym krokiem
wchodzi Seweryn Piwowarczyk, uczeń
klasy drugiej zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w zawodzie lakiernika.
Ma problemy z poruszaniem się, ale radzi
sobie. Jest trochę onieśmielony i zestresowany, dlatego nie powie z pamięci

dację, wręcza mi bukiet kwiatów i symbolicznego anioła. Jestem mile zaskoczona i wzruszona. Ten sympatyczny gest
wdzięczności buduje i motywuje jednocześnie. To nie tylko dowód uznania dla
mojej osoby, ale wszystkich tych, którzy
są zaangażowani w szerzenie idei integracji w naszym lokalnym środowisku.
Oto druga odsłona „Mechanika”. Mini
spektakl cieni autorstwa mojej młodszej
koleżanki, też polonistki – Eli Śmidody.
Uczniowie klasy pierwszej mundurowej
w realizacji słowno – muzycznej. Interesująca forma i trafnie dobrane teksty poetyckie – „Hymn o miłości” św. Pawła, „List
do ludożerców” Wisławy Szymborskiej i
inne. I choć są zdrowi, wcielają się w rolę
kalekich. Daje się zauważyć ich wielką
wrażliwość i zrozumienie problemu. Dla
nich to ważna lekcja.
Po raz kolejny jest z nami Gabrysia
Kluska, reprezentantka „Rolniczaka”. Dziś
to już uczennica klasy drugiej technikum
gastronomicznego. Chce się podzielić
swoja poezją. A wierszy ma bez liku. Pisze od lat. Jak sama powiada, pisanie
sprawia jej satysfakcję i jest formą walki
z nieuleczalną chorobą. Mówi spokojnie
i rytmicznie. Tło muzyczne tworzy jej na
gitarze Józef Kaniowski. Panuje specyficzny, poetycki nastrój. Wybrane utwory
są pełne smutku, cierpienia, ale mówią
też o potrzebie przyjaźni i miłości. Wśród
widzów wicedyrektor ZSCKR – Dorota
Wierzba, która trzyma kciuki za przeżywającą swój występ Gabrysię. A potem
burza oklasków i szczęśliwa Gabrysia
kłania się nisko. Od dwóch miesięcy żyła
tylko tym występem!
Zbliżamy się powoli do końca. Na
scenę zapraszam gości specjalnych –
pensjonariuszy Środowiskowego Domu
Samopomocowego w Nowych Gołuszowicach. Kiedy pani kierownik Bożena Zimna zaproponowała udział swych
podopiecznych w programie, nie miałam
nic przeciwko! Nie ograniczam przecież
BEZ BARIER li tylko do szkół i przedszkoli.
Otóż SDS jako ośrodek dziennego wsparcia pełni istotną rolę w naszym środowisku. Warto przy tym wspomnieć, że Sto-

warzyszenie „Naprzeciw” tam działające
wespół z Sołectwem Nowe Gołuszowice
organizuje szlachetne akcje charytatywne, pomagając ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom.
Przed nami zespół „Tancerki” z tej placówki w dwóch tańcach dyskotekowych.
I choć mija trzecia godzina imprezy, wytrwała i cierpliwa widownia dopinguje
grupę, która tańczy na scenie wespół z
instruktorką Ewą Bartusik. Ta z kolei dziękuje za uczestnictwo w programie i spontaniczną reakcję publiczności.
Jeszcze tylko podsumowanie pana
Edwarda Wołoszyna – niegdysiejszego
dyrektora LO i przewodniczącego Rady
Miejskiej – i jego ciepłe, pełne aprobaty
i uznania słowa.
Nim zaproszę na finał, rzecz najistotniejsza. Przecież nie może tu zabraknąć
podziękowań. Będą obfite, bo za całe
dziesięć lat! Lecz teraz w skrócie. Kieruję je do dyrekcji i pracowników MOK
(Zbyszka Ziółko, Piotra Kałka, Moniki Komarnickiej, Eli Zenfler), dziękując za pomoc w organizacji. Nie pomijam tu Krzyśka Skwarka „zza kulis”, wolontaryjnego
współpracownika MOK – u.
Nieoceniona jest rola mediów w krzewieniu i popularyzacji idei integracji. Stąd
też wyrazy wdzięczności kieruję do właściciela TV Głubczyce – Mariana Pospiszela, redaktora Głosu Głubczyc – Jana Waca
(z programem BEZ BARIER związani są od
zarania).
Kończąc tę obszerną publikację, pragnę serdecznie podziękować nauczycielom, wychowawcom, opiekunom,
instruktorom, rodzicom, wszystkim tym,
którzy wiele trudu i pracy włożyli w przygotowanie jakże barwnych i ciekawych
propozycji artystycznych. Nie sposób
przytoczyć wszystkich nazwisk z przestrzeni dziesięciu lat, lecz skupię się na
ostatnim jubileuszowym programie. A są
to: Magdalena Szafrańska, Anna Matiaszek, Joanna Adamowicz, Joanna Cieślik,
Wioletta Ottenbreit, Elżbieta Szumska,
Agnieszka Seń, Sabina Popczyk, Kinga
Chuchla – Pal, Małgorzata Orłowska, Waldemar Lankauf, Renata Wilman, Anna
Sieradzka, Dorota Krupa, Karina Kowalska, Mirosława Masiuk, Alina Zając, Ewa
Błażków, Jacek Szczepanik, Ewa Jordan,
Joanna Horodyska, Barbara Waga, Lidia
Wrzos, Elżbieta Śmidoda, Ewa Bartusik.
Jeśli o kimś zapomniałam, to przepraszam.
Słowami wdzięczności chcę obdarzyć
moich muzyków i akompaniatorów –
Józefa Kaniowskiego i Kazimierza Łankowskiego oraz wszystkich tych, którzy
zabrali głos, dzieląc się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami. Dziękuję więc
wszystkim ludziom dobrej woli.
A! Jeszcze finał! Taki sam zresztą jak w
wersji dziecięcej. Znów piosenka „Integracja”, a wraz z nią moja refleksja. Integracja na scenie – realna, widoczna. A w
życiu codziennym, społecznym? Jeszcze
wiele barier do pokonania, zwłaszcza
tych wewnętrznych, tkwiących w człowieku, mentalnych…. Integracji stale
trzeba się uczyć. Nie może być pozorna
ani fikcyjna.
Do zobaczenia! Za rok, jak doczekamy,
jedenasta edycja BEZ BARIER. Zapraszam!
Maria Farasiewicz
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Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej w Branicach otwarte
28 listopada 2013 roku dokonano uroczystego otwarcia Centrum Aktywizacji
Społeczno-Gospodarczej w Branicach. W
uroczystości udział wzięli między innymi:
przedstawiciel Marszałka Województwa
Opolskiego v-ce Dyrektor PROW Pan
Andrzej Janas, Dyrektor Samodzielnego
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Branicach Pan
Krzysztof Nazimek, przedstawiciel wykonawcy były Prezes firmy BUDOMEX Pan
Zbigniew Lenartowicz, wszyscy podwykonawcy oraz Radni Rady Gminy Branice. Obiekt został poddany kapitalnemu
remontowi przy współudziale środków
Unii Europejskiej. Zadanie to gmina realizowała ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013. Całkowita
wartość projektu to kwota 2.978.232,12
złotych, a wartość dofinansowania ze
środków UE to kwota 2.273.658,33 złotych, co stanowi 84,47% wartości kosztów
kwalifikowanych. Gmina Branice do tego
remontu dołożyła 741.379,84 złotych
jako wkład własny oraz koszty dodatkowych robót wynikających z konieczności
dostosowania się do wymogów Konser-

watora Zabytków,
a także koszty
nadzoru inwestorskiego.
Z
budynku,
który
„straszył”
przy wjeździe do
Branic
powstał
piękny obiekt. W
ramach remontu
wykonano nowy
dach, wymieniono całą stolarkę
okienną i drzwiową, wykonano wszystkie nowe instalacje
wodno - kanalizacyjne, CO, elektryczne,
telefoniczne i informatyczne. W części
pomieszczeń zainstalowano klimatyzację. Parter budynku przystosowano do
potrzeb niepełnosprawnych. Zagospodarowano cały teren wokół budynku. Jest
kort tenisowy z nawierzchnią ze sztucznej trawy, są ławeczki i parking. Obiekt
wyposażono częściowo w sprzęt biurowy, biblioteczny i komputerowy.
W budynku na parterze swoje siedziby będą miały: funkcjonująca już Gminna Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie

Staraniem Stowarzyszenia Caritas Chrysti w Branicach, Maticy Opawa,
místní odboru Stěbořice 22 listopada 2013 r. w Wiejskim Domu Kultury w
Branicach odbyła się konferencja naukowa na temat prekursora czeskich
idei narodowościowych księdza Cypriana Lelka.

Konferencja naukowa
Licznie przybyłych gości, w tym około 60 Czechów przywitała Wójt Gminy
Branice Maria Krompiec. Słowo wstępne
wygłosił prowadzący konferencję Benedykt Pospiszyl oraz współorganizator ze
strony czeskiej Pavel Solnicky. Prowadzący konferencję nakreślił sylwetkę Cypriana Lelka z naciskiem na jego działalność
podczas prawie 50 letniego pobytu w
Wódce. Starosta miasta Dolni Benesov
koło Opawy, przedstawił zebranym Pana
Lelka, wywodzącego się z rodziny ks. Lelka. Prelegenci polscy i czescy w swoich
referatach szeroko przedstawili działalność C. Lelka na polu budzenia świadomości narodowej Czechów w kontekście
sytuacji narodowościowej Śląska Pruskiego, w tym ziemi branickiej i opawskiej.
Cyprian Lelek urodził się w 1812 roku w
Dolnim Benesove. Wyświęcony został na
księdza w 1835 roku w Poznaniu. W 1846
roku założył pierwsze w Prusach czasopismo w języku czeskim „Holubcice”. Zakładał morawskie stowarzyszenia śpiewacze, religijne i gospodarcze. Był autorem
pierwszego w języku czeskim elementarza, z którego przez wiele lat uczyły się
dzieci w szkołach. Wydał broszurę „Opis
Slezka”. Był posłem do sejmu pruskiego i
parlamentu frankfurckiego. Za podburzanie do wystąpień ulicznych mieszkańców
Hluczyna i Benesova, został przeniesiony
na parafię do Baborowa i następnie od
1852 roku do Wódki. Stworzył w Wódce
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centrum odrodzenia narodowego Morawców w Prusach. Posiadał ogromny
różnojęzyczny księgozbiór. Współpracował z polskim działaczem narodowym na
Śląsku Karolem Miarką. Publikował swoje
artykuły w czeskich i polskich czasopismach. Zmarł w Wódce 26 kwietnia 1883
roku i tutaj został pochowany. Grób jego
istnieje do dzisiaj. Na konferencji referaty
przedstawili:
l Ksiądz Cyprian Lelek w kontekście stosunków narodowościowych miejscowości ziemi branickiej, mgr. Maria Riedel – Roszków Raciborski
l Cyprián
Lelek jako dopisovatel
Opavského besedníku, PhDr. Jaromíra
Knapikova- Opava
l Osobní fond Cyprián Lelek a jeho vypovídací hodnota, Mgr. Zdeněk Kravar,
Ph.D. - Opava
l Zwyczaje i język pogranicza, dr Kornelia Lach- Krzanowice
l Jureczka, Hlubek, Otava - Lelkovi násle-

Klub Abstynenta „Amicus”, Zespół Parafialny CARITAS przy Parafii Świętej Rodziny Branice, Koło Emerytów i Rencistów
w Branicach, oraz stałą siedzibę będzie
miała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Na
piętrze funkcjonować będzie Świetlica
Socjo-Terapeutyczna prowadzona przez
Stowarzyszenie IMMACULATA. Zachęca
się wszystkie organizacje non profit do
organizowania tu spotkań i szkoleń w
profesjonalnie przygotowanej sali konferencyjnej oraz do podejmowania wielu
innych działań zmierzających do aktywidovnici, Mgr. Petr Tesař - Opava
Komisariat Kietrzański, dr Benedykt Pospiszyl- Branice
W trakcie konferencji wywiązała się
rzeczowa dyskusja na temat złożoności
problematyki pogranicza. Tematy referatów były podczas przerw kanwą do
dzielenia się spostrzeżeniami uczestników konferencji, tym bardziej, że przybyli na nią naukowcy z archiwum i Uniwersytetu w Opawie, przedstawiciele
administracji samorządowych, historycy
z Krnowa, mieszkańcy pogranicza. Z polskiej strony przybyli goście z ziemi raciborskiej, księża dekanatu branickiego,
nauczyciele historii z Kietrza, Raciborza,
Głubczyc i Uciechowic, mieszkańcy naszej gminy. Szkoda, że konferencja nie
wzbudziła zainteresowania naszych bral

zowania różnych grup społecznych.
W tym samym dniu uroczyście otwarto po remoncie WDK w Branicach. Remont tego budynku zrealizowano ze
środków działania „Odnowa i rozwój wsi”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt remontu to kwota 317.212,16 złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie
113.390,38 złotych, pozostałe środki w
kwocie 203.821,78 złotych to wkład własny gminy i koszty niekwalifikowane. Tak
duża kwota udziału własnego wynikła z
tego, że w tym działaniu wszelkie prace
dotyczące OSP oraz udział w budynku
przynależnego do OSP nie był uwzględniony w finansowaniu. W ramach remontu wykonano: wygłuszenie wszystkich
ścian wspólnych z drugim sąsiednim
budynkiem, nową instalację CO, dokonano przebudowy parteru wyodrębniając
część należącą do WDK dla potrzeb OSP,
przebudowano piwnice dostosowując ja
do wymogów p.poż, w sali balowej zainstalowano klimatyzację, a w pomieszczeniu kuchni zamontowano nową wentylacje i bojler na ciepłą wodę. Cały budynek
ocieplono i wykonano nową elewację.
Dodatkowo gmina ze środków budżetu
własnego zamontowała w remizie OSP
dwie nowe bramy wjazdowe. Remont
wykonała firma Pana Piotra Górskiego
BUDMISTRZ z Kędzierzyna Koźla.
Wójt Gminy
Maria Krompiec
Foto: Janusz Kaczmarek
nickich nauczycieli historii. W konferencji
uczestniczyło około 100 osób. Jak zwykle
niezawodne Panie z Koła Braniczanek
przygotowały wspaniałą oprawę kulinarną. Każdy uczestnik konferencji otrzymał
książeczkę z wydrukowanymi referatami
oraz mapę pogranicza z tłumaczeniami w
języku polskim i czeskim. Po zakończeniu
konferencji na prośbę gości z Czech po
Miasteczku Miłosierdzia oprowadzał ich
oraz przedstawiał niezwykłą historię tego
miejsca Benedykt Pospiszyl.
Uczestnicy konferencji wyrazili nadzieję, że tak liczny udział zainteresowanych
problematyką poruszaną podczas obrad,
będzie bodźcem do następnymi działaniami w tym zakresie.
Benedykt Pospiszyl

Przypominamy mieszkańcom Gminy,
że spalanie śmieci w piecach domowych
jest kategorycznie zakazane.
Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5000 zł., a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
Dlaczego spalanie śmieci jest takie groźne:
uwalniane są ogromne ilości niebezpiecznych związków: pyły, dwutlenek siarki,
tlenki azotu, tlenek węgla, metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA) – w tym benzo(α)piren, cyjanowodór, chlorowodór
uwalniane są dioksyny i furany jedne z najsilniejszych trucizn (niecałe
2 miligramy dioksan wystarczą by zabić człowieka).
Substancje te, to podstępny bo powolny, ale niezwykle skuteczny zabójca
– toksyczny wpływ tych zanieczyszczeń na zdrowie może objawić się dopiero
po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych wątroby i płuc,
uszkadzają płód strukturę kodu genetycznego, powodują alergie.
Spalanie odpadów powoduje także osadzanie się „mokrej sadzy” w przewodach
kominowych, a to może prowadzić do zapalania się instalacji grzewczej, pękania
kominów, zaczadzeń oraz pożarów.

Gmina Branice
14 października 2013 r. w Filharmonii Opolskiej w Opolu odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród licznie
zgromadzonych gości, obecni byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, administracji rządowej, nauczycielskich związków zawodowych oraz różnych organizacji społecznych.

Nagrody dla
branickich nauczycieli
Zgromadzonych gości oraz zaproszonych nauczycieli powitała Halina Bilik Opolski Kurator Oświaty.
Podczas uroczystości, Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
uhonorował szczególnie zasłużonych dla
opolskiej oświaty nauczycieli i pracowników szkół i placówek: Wśród wyróżnionych znajdowali się również nauczyciele
z Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego w
Branicach. Lidia Szpak otrzymała Złoty

Krzyż Zasługi a Edward Czyszczoń Brązowy Krzyż Zasługi. 78 osób odznaczonych
zostało Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę. Medale te otrzymali Elżbieta
Mańkiewicz i Roman Szpak. Medalem
Srebrnym za Długoletnią Służbę uhonorowano ponownie Lidię Szpak
Medalami Komisji Edukacji Narodowej uhonorowano 123 osoby. Medale te
w imieniu Ministra Edukacji Narodowej
wręczyli: Halina Bilik - Opolski Kurator
Oświaty i Rafał Rippel - Opolski Wiceku-

Gmina Branice jest pod względem ludności i obszaru gmina bardzo niewielką, lecz pod względem sukcesów artystycznych można powiedzieć, że
jest wielka. Wiele się ostatnio słyszało o sukcesach Zespołu Mażoretek, ale
warto pochwalić się również sukcesami młodych i utalentowanych solistek.

Mała – wielka gmina
Dominika Sozańska ma 12 lat i jest
uczennicą Szkoły Podstawowej we Włodzieninie. Obecnie przygotowuje się do
egzaminu szóstoklasisty. Jest również
uczennicą 6 klasy Państwowej Szkoły Muzycznej w Głubczycach, gdzie pod okiem
Pani Lucyny Kunickiej uczy się gry na
fortepianie. W szkole Podstawowej opiekunem śpiewu Dominiki jest Pani Krystyna Walaszczyk. Dominika kształci swój
wokal również w Młodzieżowym Domu
Kultury w Raciborzu pod okiem Pana Daniela Rożek.

W ubiegłym roku brała udział w akcji
„Opolskie dzieci śpiewają kolędy”. Płyta
była nagrywana w Radiu Opole. W lutym
b.r. nagrała wraz z innymi dziećmi płytę
„Bezpieczne piosenki”, której zadaniem
jest ostrzeganie dzieci przed różnymi
niebezpieczeństwami. Podczas wakacji
również „odpoczywała” śpiewając, gdyż
nagrywała dwie piosenki dla Wytwórni
Płyt Crystalic Records z Warszawy. Została
oceniona bardzo wysoko, jednakże wiek
nie pozwolił jej wziąć udziału w nagraniu
płyty. Aczkolwiek do castingu zaprosiło ją
studio.
Październik i listopad również obfitował w występy artystyczne. Dominika
zdobyła 1 miejsce na „VI Jesiennym Festiwalu Polska Złota Jesień” w Katowicach,
w kategorii 14-16 lat. Festiwal o zasięgu
ogólnopolskim przygotował Pałac mło-

dzieży w Katowicach. Natomiast na Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej
„Tobie Polsko” w Olszance otrzymała 3
miejsce – w kategorii do 13 lat. W ubiegłym roku była laureatką 1 miejsca na
tymże festiwalu. 19 listopada b.r. w Głubczycach zdobyła 1 miejsce na Festiwalu
Piosenki Prozdrowotnej. Również w listopadzie brała udział w warsztatach gospel
w Filharmonii Opolskiej, które prowadził
Adam Kosewski (trener wokalny w „Bitwie na głosy”) oraz Peter Francis z Wlk.
Brytanii.
Dominika, jak sama mówi – stawia sobie wysokie wymagania, gdyż powtarza,
że wtedy przynajmniej ma z czego odpuścić. Ma już bogaty bagaż doświadczeń i
doskonale już wie, że w życiu o szczęście
trzeba walczyć. A tylko ciężką pracą można realizować swoje marzenia i rozwijać
talenty, które otrzymaliśmy w darze. Swoje sukcesy Dominika zawdzięcza ciężkiej,
wytrwałej pracy oraz miłości do muzyki.
Jej celem są studia na Akademii Muzycznej na wydziale jazzu w Katowicach, chce
swoim śpiewem w przyszłości: „zapalać
płomień w sercu mężczyzny, i napełniać
łzami oczy kobiety”. Ta młoda osoba
doskonale rozumie, że najpiękniejszą
nagrodą dla wokalisty nie jest werdykt
jury – ale radość, sympatia i wzruszenie
publiczności. To dla nich warto śpiewać,
grać i marzyć…
Redakcja Informatora Branickiego

rator Oświaty. Z ZG - S w Branicach medal
ten otrzymała Sylwia Brzozowska
Nauczycielom szczególnie wyróżniającym się w swojej pracy, Opolski Kurator
Oświaty wręczyła także Nagrody Ministra
Edukacji Narodowej oraz Nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty. Wśród nagrodzonych Nagrodą Kuratora był również

Edward Czyszczoń.
Uroczystość zakończyły występy artystyczne uczniów opolskich szkół, którzy
zabrali wszystkich zgromadzonych w bajkową podróż wśród jesiennych pejzaży.
Wszystkim nagrodzonym składamy
serdeczne gratulacje.
Janusz Kaczmarek

Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 10 grudnia 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 149/23 o pow. 0,1069 ha opisana w KW OP1G/00029034/3 położona w
miejscowości Branice, przy ul. Słonecznej 2B/1.
2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny Nr 1 położony w budynku wielorodzinnym
Nr 2 B na parterze o pow. użytkowej: 57,84 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 149/23 wynoszącym 573/10000. Do lokalu przynależy pomieszczenie
piwniczne o pow. 11,70 m2 działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.
Wartość lokalu – 62 408,46 zł. Cena ułamkowej części działki – 612,54 zł. Koszty przystosowania – 560,00 zł. Cena nieruchomości łącznie – 63 581,00 zł. Forma zbycia
nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości również na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice. Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.
Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 2 grudnia 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 196/3 o pow. 0,5000 ha opisana w KW OP1G/00025136/0 położona w
miejscowości Wódka 46.
2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny Nr 4 położony w budynku kilkurodzinnym
Nr 46 na I piętrze o pow. użytkowej: 61,42 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 196/3 wynoszącym 1679/10000. Do lokalu przynależy pomieszczenie
piwniczne o pow. 5,19 m2 działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.
Wartość lokalu – 56 629,28 zł. Cena ułamkowej części działki – 1893,72 zł. Koszty
przystosowania – 552,00 zł. Cena nieruchomości łącznie – 59 075,00 zł. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości również na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice. Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.
Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 2 grudnia 2013 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oznaczonej według:
1. Działka nr 350/1 o pow. 0.0074 ha opisana w KW OP1G/00021372/8 położona w
miejscowości Branice.
2. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym nr 61A
o pow. użytkowej 21,30 m2 położony w miejscowości Branice w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość ma kształt wielokąta ukształtowanie pionowe korzystne i posiada uzbrojenie w sieć wodociągową, elektryczną oraz ogrzewanie piecem na drzewo. Działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/ i
ma dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest przedmiotem
umowy dzierżawy do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Na nieruchomości znajduje się
wzniesiony przez dzierżawców gruntu budynek przemysłowo- usługowy, wykorzystywany przez dzierżawcę, który nabył od poprzedniego dzierżawcy prawo do
nakładów w tym zakresie.
1. Cena nieruchomości – 21.970,00 zł.
2. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości również na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice.
Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni tj. do dnia 23.12.2013 r.
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7 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Bliszczycach, zorganizowany został dla
najmłodszych mieszkańców wioski wieczór mikołajkowy. W świątecznie
udekorowanej sali, duża grupa dzieci wraz z rodzicami, spotkała się aby
oczekiwać, na raz do roku zjawiającego się upragnionego gościa. Czas
oczekiwania umilały dzieciom różne zabawy, tańce i konkursy.

Mikołaj w Bliszczycach
Nie zawiedli się. W pewnej chwili dał
się słyszeć najpierw cichy, a później coraz
donośniejszy dźwięk dzwonków, który
poprzedził pojawienie się w drzwiach
sali imponującej postaci tak tęsknie wyczekiwanego gościa. Z półmroku, skąpo
oświetlonego światełkami choinki, wynurzyła się olbrzymia, odziana na czerwono
postać z wielkim brzuchem i skrywającą
twarz przeogromną białą brodą. Tajemniczy gość poruszał się wolno, przytłoczony
ciężarem olbrzymiego worka niesionego
na plecach, Nie przybył sam. Za nim podążały dwie pomocnice z koszem wypełnionym po brzegi pakunkami. Zapaliło
się światło i wszystko stało się jasne.
Do Bliszczyc zawitał Św. Mikołaj. Otoczony natychmiast przez najmłodszych,
po krótkim przywitaniu przystąpił bezzwłocznie do swych podstawowych
czynności. Zaczął obdarowywać obecnych prezentami.
W pierwszej kolejności paczki otrzymali
ci, którzy zaprezentowali Mikołajowi okolicznościowe wierszyki i piosenki. Później
przyszła kolej na pozostałych. Nikt z obecnych nie mógł się czuć pominięty, i to zarówno młodzi jak i trochę starsi.
Podsumowaniem wizyty były wspólne zdjęcia z Mikołajem, i radosne tańce
z szanownym gościem, przy akompaniamencie muzyki w wykonaniu jak zwykle
niezawodnego w tego rodzaju uroczystościach pana Platy.

Dla wszystkich uczestników uroczystości, organizatorzy przygotowali doskonałe ciasta domowego wypieku, ciepłe i zimne napoje oraz wiele różnych
smakołyków, wśród których każdy znalazł coś dla siebie.
Ta miła uroczystość, została zorganizowana przez Radę Sołecką Bliszczyc, bliszczyckie Koło Gospodyń Wiejskich oraz
członków miejscowej jednostki OSP. Imprezę prowadziła i czuwała nad jej udanym przebiegiem sołtys wsi Bliszczyce,
pani Grażyna Czepczor
Wszystkim zaangażowanym w jej organizację należą się jak najserdeczniejsze
podziękowania. Do zobaczenia za rok.
Janusz Kaczmarek

Statystyka demograficzna w gminie Branice – listopad 2013
URODZENIA:
1. Kawik Milena – Uciechowice
2. Domański Tomasz – Włodzienin
MAŁŻEŃSTWA:
1. Zdziebło Bogusława (Wiechowice) – Wójcik Mariusz (Opawica)
ZGONY:
2. Zagraba Marcin – lat, 29 Włodzienin-Kolonia
3. Lisowski Walenty – lat, 75 Branice DPS
Liczba ludności – 6835, w tym kobiet – 3508. Listopad 2012 – 6937
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Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 3 grudnia 2013 roku zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym do sprzedaży oznaczonej według:
1/ działka nr 149/34 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona
w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o
pow. 0.0666 ha.
2/ działka nr 149/38 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona
w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o
pow. 0.0666 ha.
3/ działka nr 149/40 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona
w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o
pow. 0.0666 ha.
4/ działka nr 149/41 o pow. 0.0023 ha opisana w KW OP1G/00028107/9, położona
w Branicach wraz z udziałem 1/16 części we współwłasności działki Nr 149/50 o
pow. 0.0666 ha.
Opis nieruchomości: przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane i położone
w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, usługowej i garażowej, utrzymanych w dobrej
kulturze rolnej. Działki maja powierzchnie wyrównaną, kształt – regularny czworokąt. Uzbrojenie – sieć wodna, kanalizacyjna i elektryczna występuje na działkach
sąsiednich. Posiadają dostęp w części do drogi utwardzonej, w części nieurządzonej.
Wszelkie informacje dotyczące działki są ujęte w opisach w/w działek wraz z doliczoną ceną za udział. Na działce Nr 149/51 w chwili sprzedaży będzie ustanowione prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu
na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiących działki nr: 149/34,
149/38, 149/40, 149/41, 149/50 pasem o szerokości 5m wzdłuż granicy z działką Nr
149/16. Ustanowienie służebności gruntowej następuje za wynagrodzeniem w formie jednorazowej opłaty w wysokości 35,50 zł, która została uwzględniona w wartości działek.
Wartość n/w nieruchomości:
1/ Działka Nr 149/34, Działka Nr 149/38, Działka Nr 149/40, Działka Nr 149/41 - to
1.307,50 zł. Wadium dla każdej działki wynosi: 262,00 zł. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie przetargu.
Przetargi w sprawie n/w nieruchomości odbędą się w dniu 3 stycznia 2014 roku :
1/ Działka Nr 149/34 o godzinie 800.
2/ Działka Nr 149/38 o godzinie 815
3/ Działka Nr 149/40 o godzinie 830
4/ Działka Nr 149/41 o godzinie 845
w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej
w dniu 30 grudnia 2013 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto:
Gmina Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu
Gminy Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku
Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić
dane dotyczące położenia nieruchomości.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została podana się do publicznej wiadomości
na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i została wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, natomiast wersję skróconą umieszczono na łamach gazety lokalnej: Rzecz Powiatowa.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.
Informacja
Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w
dniu 13 grudnia 2013 roku zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym
nieograniczonym na nieruchomość oznaczoną według:
1. Działka nr 6/7 o pow. 0.0190 ha opisana w KW OP1O/00064984/2 położona w
miejscowości Opole, ul. Robotnicza 9-11.
2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny Nr 8 położony w budynku kilkurodzinnym
Nr 9-11, na trzecim piętrze o pow. użytkowej 29,21 m2 wraz z odpowiednimi
udziałami w nieruchomości wspólnej - działce siedliskowej Nr 6/7 o pow. 0.0190
ha wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym w/w działki oraz częściach wspólnych budynku mieszkalnego Nr 9-11.
3. Udział w działce: 596/10 000. Cena ułamkowej części działki: 5.262,08 zł. Wartość
lokalu: 96.318,95 zł. Koszty przystosowania: 430,50 zł. Cena nieruchomości łącznie: 102.011,53 zł. Wadium: 10.201,00 zł.. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż
na własność w formie przetargu.
Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 13 stycznia 2014
roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro
– sala konferencyjna).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w
dniu 9 stycznia 2014 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina
Branice BS Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gminy
Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu
Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane
dotyczące położenia nieruchomości.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Gminy Branice www.branice.pl, BIP-e Gminy Branice, umieszczenie na łamach gazety powiatowej Rzecz Powiatowa i Gazeta Wyborcza.
Termin wywieszenia ogłoszenia 30 dni.

Gmina Kietrz

Formacja „Zydel”
laureatem
23 listopada 2013 r. grupa kabaretowa
„Zydel” reprezentująca Zespół Szkół w
Kietrzu zajęła I miejsce w III Przeglądzie
Amatorskich Kabaretów. Przygotowała
ona spektakl satyryczny „Adam i Ewa” w
oparciu o znane dzieła literatury polskiej
i światowej. W sposób humorystyczny
przedstawiała miejsce kobiety w życiu
mężczyzny. Tytułową rolę Adama zagrał

Kacper Krupa, któremu na scenie towarzyszyli: Jakub Szybik, Marta Wiśniewska,
Sylwia Kozakiewicz, Bartłomiej Bula i Jakub Wierzchowiec. Nad całością czuwały
nauczycielki: Agata Mormul i Ewa Janczura. Przedstawienie znalazło uznanie
w oczach jurorów oraz widzów i zostało
nagrodzone gromkimi brawami.
Agata Mormul i Ewa Janczura

21 listopada 2013 r. w Zespole Szkół w Kietrzu odbyło się spotkanie
uczniów gimnazjum i liceum z doktorem Markiem Szwiecem onkologiem
klinicznym, pracownikiem Centrum Onkologii w Opolu.

W ramach kietrzańskiej sceny kabaretowej Kietrz 2013, 23 listopada w
sali widowiskowej domu kultury w Kietrzu odbył się III Przegląd Amatorskich Kabaretów.

III Przegląd Amatorskich
Kabaretów
W przeglądzie wzięły udział 4 grupy kabaretowe i jeden satyryk. Wykonawcami spektakli byli uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Jurorzy
zarazem członkowie Formacji Chatelet
w składzie: Michał Pałubski – przewodniczący, Adam Małczyk i Askaniusz Petynka
ocenili i przyznali następujące miejsca:
Kategoria Spektakl Satyryczny, uczniowie szkół podstawowych : MIEJSCE I Ka-

Profilaktyka raka
W spotkaniu, które trwało 2 godziny,
uczniowie dowiedzieli się, jakie są skutki
palenia tytoniu, wynikające z tego choroby, konsekwencje, często ponoszone do
końca życia oraz negatywny wpływ na
dojrzewający organizm. Ważne jest, aby
osoby palące jak najszybciej zerwały z
nałogiem.
Pani Krystyna Raczyńska – redaktor naczelny biuletynu informacyjnego Opolskiego Centrum Onkologii i
pracownik Wojewódzkiego Ośrodka
Koordynującego kierowała swe słowa
głównie do dziewcząt,a za ich pośrednictwem do mam i babć. Mówiła o potrzebie badania piersi, nawet w wieku
nastoletnim i zachęcała do badań mammograficznych.

Istniała możliwość wykonania testów
na obecność dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Tym badaniom poddali się chętni uczniowie i nauczyciele.
Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały dotyczące Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi przy Opolskim
Centrum Onkologii.
W ramach Programu Dzień Rzucenia
Palenia podobna prelekcja odbyła się
dla nauczycieli Zespołu Szkół w Kietrzu.
Nauczyciele obejrzeli prezentację multimedialną, wysłuchali wykładu doktora
Marka Szwieca i otrzymali niezbędne
materiały. Tematem spotkania była profilaktyka nowotworów tytonio - zależnych.
Magdalena Fedorowicz III d,
Barbara Pleszewska

Spotkanie autorskie
Dnia 28.11.2013r. Biblioteka Miejska
gościła Panią Jolantą Reisch. Spotkanie
odbyło się w sali kameralnej Domu Kultury. Uczestniczyły w nim dzieci klas III
wraz z opiekunami Panią B.Wilk, J.Nowak i U.Głogiewicz. Pani Jolanta Reisch
jest autorką książek: „Przygody Kropelki
Amelki”, „Wielka przeprowadzka Fasolki
Karolki”, „Ćma Beatka szuka mamy”, „Suita
na cztery kopyta”. Spotkanie zostało przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób,
autorka zachęcała dzieci do czytania
książek. Pani Jolanta Reisch po wizycie w

Kietrzu, udała się na spotkanie z dziećmi
w WDK w Dzierżysławiu i Nowej Cerekwi.
Teresa Kupiec

baret „Szkolna ława”, MIEJSCE II Kabaret
„Szóstaki.A”
Kategoria Spektakl Satyryczny, uczniowie szkół gimnazjalnych : MIEJSCE I Kabaret „Zydel”, MIEJSCE II Kabaret „Budka
snajpera”
Wyróżnienie w Kategorii Opowiadanie
Dowcipów otrzymał Bartosz Gajer
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów na scenie
satyrycznej.
Po przeglądzie zespołów biorących
udział w konkursie na scenie wystąpiła
formacja Chatelet, która rozbawiła do łez
całą salę. Tego typu imprezy cieszą się w
naszym mieście ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczyła licznie zgromadzona widownia.
Dorota Kaczmar

Obrady XXXVIII sesji poświęcone były debacie o stanie bezpieczeństwa i
porządku publicznego w Gminie Kietrz.

Sesja Rady Miejskiej
Gośćmi zaproszonymi byli Pan Roman
Pasikowski- Komendant Straży Miejskiej
w Kietrzu, Pan Ireneusz Rostowski – Komendant Komisariatu Policji w Kietrzu,
Pan Waldemar Kacprzak – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w
Kietrzu oraz Pan Wojciech Semeniuk- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach.
Komendant Straży Miejskiej przedstawił sprawozdanie z działalności Straży w
okresie od stycznia do 24 listopada. Działania Straży w 2013 roku dotyczyły m.in.
kontroli dzikich wysypisk śmieci, pomocy
przy organizacji i zabezpieczaniu imprez
kulturalnych, zabezpieczaniu kolizji drogowych, zabezpieczaniu miejsc kradzieży
i miejsc znalezienia niewybuchów. Po wejściu w życie Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach Straż Miejska
skontrolowała wszystkie miejscowości
gminy pod kątem podpisanych deklaracji.
Przedstawiciele Policji udzielili informacji o stanie zagrożenia wybranymi
–najbardziej uciążliwymi społecznie,
przestępstwami i wykroczeniami ujawnionymi na terenie działania Komisariatu
Policji w Kietrzu w okresie od stycznia do
września b.r, a także przedstawili działania podejmowane w celu dalszej systematycznej poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców rejonu.
Zastępca Komendanta Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach poinformował o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w zakre-

sie prewencyjnym na terenie gminy oraz
o działaniach straży pożarnej na terenie
powiatu głubczyckiego w okresie od 1
stycznia do 20 listopada 2013r.
W dalszej części posiedzenia Rada
podjęła uchwały w sprawie:
l zmiany budżetu gminy na 2013 rok;
l zmiany
uchwały Nr XXIX/235/2013
Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz”;
l szczegółowego
sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
l przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014;
l wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego zawarcia
umów dzierżawy nieruchomości Gminy
Kietrz, gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat, przedmiotem kolejnej umowy jest ta sama nieruchomość.
Tematem przewodnim sesji grudniowej będzie ustalenie budżetu na 2014
rok. Zgodnie z planem pracy sesja odbędzie się 19 grudnia 2013r.
Aneta Kopeczek
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W dniu 30 listopada 2013 r., po raz pierwszy odbył się turniej sportowy
dla przedszkolaków pod nazwą: „I Rodzinna Spartakiada Przedszkolaka”.

Jesienny Turniej o
I Rodzinna Spartakiada Puchar Burmistrza
Przedszkolaka
W rywalizacji sportowej uczestniczyły
drużyny trzy, cztero, pięcio i sześciolatków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kietrzu wraz ze swoimi rodzicami.
Ponadto przedstawiciele Urzędu Miasta
Kietrz oraz grono pedagogiczne Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego. Młodzi sportowcy musieli zmierzyć się w wielu konkurencjach sportowych. Wszyscy walczyli
z wielkim zaangażowaniem, zapałem
i wolą zwycięstwa. Jednak nie zwycięstwo było tu najważniejsze. Rozgrywki
to świetna zabawa, szkoła współzawodnictwa sportowego, nauka zasad gry „fair
play ‘’oraz sposób propagowania zdrowego stylu życia i czynnego uprawiania
sportu.

Walka o punkty była bardzo wyrównana, dlatego sędziowie turnieju zgodnie
przyznali wszystkim małym zawodnikom
pierwsze miejsce. Każdy mały sportowiec
otrzymał pamiątkowy medal, dyplom,
nagrody oraz posiłek regeneracyjny. Podczas turnieju można było zakupić: kawę,
ciasto oraz fanty. Dochód ze sprzedaży
został przeznaczony na Stowarzyszenie „Bliżej szkoły” oraz Radę Rodziców
Przedszkola. Ogromna radość ze wspólnej zabawy dzieci z pewnością stanie się
inspiracją do zorganizowania kolejnego
Turnieju Sportowego.
Organizatorzy: Marzena Makarska, Halina Szlachcic, Elżbieta Zaremba

Mistrzostwa gminy
w unihokeju
Dnia 31.10.2013r.w hali sportowej
przy ZSP w Kietrzu, odbyły się Mistrzostwa Gminy Kietrz w unihokeju w kategorii dziewcząt i chłopców.
WYNIKI
Dziewczęta:
1.
ZSP Kietrz
2.
PSP Dzierżysław
3.
ZSP Nowa Cerekwia
Chłopcy:

1.
ZSP Kietrz
2.
ZSP Nowa Cerekwia
3.
SP Pilszcz
Zwycięzcy turnieju reprezentować
będą gminę Kietrz w dalszych rozgrywkach. Zawody przygotował i nadzór nad
sprawnym przebiegiem turnieju sprawował nauczyciel wychowania fizycznego
ZSP Kietrz - Grzegorz Bondarewicz.
Marian Węgrzynowicz

23 listopada br. w hali sportowej kietrzańskiego Zespołu Szkół odbył się kolejny turniej piłki siatkowej drużyn amatorskich, którego organizatorem było
Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno
Sportowe GRYF. Do tegorocznego turnieju zgłosiło się 6 drużyn. Gościliśmy
drużyny m.in. z Opola, Stepankovic (CZ),
Bilovca (CZ) oraz 3 drużyny z Kietrza.
Uczestnicy zawodów zostali podzieleni
na dwie grupy, które rozgrywały mecze w
systemie „każdy z każdym”.
Po zakończeniu rozgrywek grupowych, najlepsze drużyny zajmujące
pierwsze i drugie miejsce w swoich grupach spotkały się w finale. Pewną nowością tegorocznego turnieju było wprowadzenie zasady rozgrywania tylko dwóch
setów podczas spotkania. Niezależnie od
osiągniętego wyniku mecz kończył się
po rozegraniu 2 setów do 25 punktów
(w dotychczasowym systemie rozgrywek w przypadku remisu rozgrywano
tie – breka do 15 p.). Wprowadzenie do
regulaminu nowej zasady pozwoliło znacząco skrócić czas oczekiwania drużyn na
kolejne mecze, co zostało przyjęte z ich
wyraźnym zadowoleniem.
Jak co roku atmosfera turnieju była
wspaniała. Mecze rozgrywane były na
wysokim sportowym poziomie, a zacięta

walka o każdy punkt była źródłem wielu
emocjonujących akcji. Pomimo dużego
zaangażowania zawodników na parkiecie dominowała sportowa postawa fair
play, w której zwycięstwo nie było celem
do osiągnięcia za wszelką cenę. Dzięki
takiej postawie zawodników mecze siatkówki są atrakcyjnym widowiskiem gdzie
widzimy czystą sportową walkę pozbawioną fauli, brutalnych zagrań czy też
zwykłej ludzkiej złośliwości. Właśnie takie
spotkania mogliśmy oglądać 23 listopada w Kietrzu. Drużyny biorące udział w
turnieju pomimo swojego amatorskiego
statusu są zespołami regularnie trenującymi, posiadającymi bardzo dobre wyszkolenie techniczne. Należy podkreślić
iż, zespoły uczestniczące w organizowanych w Kietrzu zawodach z każdym
rokiem prezentują coraz wyższy kunszt
siatkarski. Zapraszamy sympatyków piłki
siatkowej na kolejne turnieje.
Poniżej drużyny biorące udział w Jesiennym Turnieju Piłki Siatkowej:
1. TATERNICY KIETRZ
2. HOSPODA NA STATKU (STEPANKOVICE)
3. GRYF II KIETRZ
4. BILOVIEC
5. OPOLE
6. KS GRYF I KIETRZ
Jacek Karpina

Turniej piłki halowej
Dnia 07.11.2013 w sali ZSP w Kietrzu,
rozegrano turniej o tytuł najlepszej drużyny w halowej piłce nożnej szkół podstawowych gminy Kietrz.
WYNIKI
Dziewczęta:
1.
ZSP Kietrz
2.
PSP Dzierżysław
3.
ZSP Nowa Cerekwia

Chłopcy:
1. ZSP Kietrz
2. ZSP Nowa Cerekwia
3. PSP Pilszcz
Zawody przygotował i czuwał nad prawidłowym ich przebiegiem, nauczyciel
wychowania fizycznego Grzegorz Bondarewicz.
Marian Węgrzynowicz

wyniosła w klasach: I - 24, 19, w klasach
II - 25, 35, natomiast w klasach III 30,30.
W tym dniu nie było przegranych,
wszyscy byli zwycięzcami. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościową koszulkę,
dyplom ,,Jesteś Małym Mistrzem” oraz
słodką niespodziankę.
Ciekawy program zawodów połączony z zabawą służył propagowaniu wśród
dzieci aktywnych form spędzania czasu

wolnego poprzez sport oraz rozbudzenie
zainteresowań uczniów I-III uprawianiem
sportu. Cele pośrednie projektu pozwolą
na zdiagnozowanie stanu sprawności fizycznej uczniów klas najmłodszych.
Małym sportowcom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sportowych sukcesów oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.
Paula Śliwa

Gmina Kietrz przystąpiła do projektu ,,Opolszczyzna Kuźnią Sportowych
Talentów”. W sportowej rywalizacji uczestniczyli uczniowie najmłodszych
klas.

Opolszczyzna Kuźnią
Sportowych Talentów
Dnia 22 listopada 2013r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kietrzu w
ramach projektu Opolszczyzna Kuźnią
Sportowych Talentów, przeprowadzone
zostały testy sprawnościowe w klasach
I-III. Uczniowie wraz z wychowawcami z
wszystkich szkół podstawowych gminy
walczyli o sportowe dyplomy.
Zawodnicy dobrze zmotywowani do
sportowej walki rywalizowali w sześciu
dyscyplinach:
1.
,,Podrzuć, klaśnij, złap”
2.
,,Slalomem do celu”
3.
,,Fiku miku”
4.
,,Hop w górę”
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5.
,,Szczęśliwie do celu”
6.
,,Odważnie- nie upadnij”
Zadania oceniane były w sześciu punktowej skali, przez komisję w skład, której
wchodzili uczniowie szkoły gimnazjalnej.
Każdy uczestnik mógł uzyskać ze wszystkich zadań łącznie 36pkt. Uczniowie z
wielkim zaangażowaniem przystąpili do
wykonywania zadań. Wychowawcy klas
bardzo dobrze przygotowali swoje pociechy do poszczególnych konkurencji.
Jak się okazało, żadna z nich nie stanowiła dla nich większego problemu i doskonale poradzili sobie z zadaniami.
Wyniki zawodów: średnia wyników

Gmina Kietrz

Projekt „Festiwal szachowy „Klucze do Bramy Morawskiej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa „Przekraczamy Granice”.

Festiwal Szachowy
W listopadzie i grudniu w Kietrzu królują szachy. Obecnie trwa Festiwal Szachowy „Klucze do Bramy Morawskiej”. W
dniu 03 listopada 2013 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu odbył się międzynarodowy mecz szachowy
pomiędzy drużynami Kietrza i czeskiego
Bilovca. W meczu wzięło udział po 11
zawodników z każdej drużyny. Kietrz reprezentowali: Czesław Gil, Zdzisław Lach,
Stanisław Babiniec, Mateusz Lasyk, Władysław Lenartowicz, Bartosz Krajewski
, Józef Kołcz, Tadeusz Cebula, Zygmunt
Kwiatkowski, Łukasz Kwiatkowski, Leszek
Galacki. W meczu tym odnieśliśmy duży
sukces pokonując drużynę czeską 7½3½.
W dniach od 8 do 11 listopada przeprowadzony został „Czterodniowy polsko - czeski turniej szachowy” systemem
szwajcarskim, na dystansie 7 rund, po 2
godziny na partię.
W turnieju wzięło udział 31 zawodników. W kategorii OPEN zwyciężył Jiri Bolacky (6½ pkt) z Bilovca, II miejsce zajął
Czesław Gil (5½ pkt)z Kietrza, a III miejsce
Miroslav Manuch (5 pkt) z Bilovca.
Pierwsze miejsca w pozostałych kategoriach zdobyli:

juniorzy do lat 8: Karolina Bąk -Zespół
Szkolno - Przedszkolny w Kietrzu,
l juniorzy do lat 10:Jakub Kacprzak-Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kietrzu,
l juniorzy do lat 12:Karel Bohdal z Bilovca,
l juniorzy do lat 14: Ondrej Serek z Bilovca,
l juniorzy do lat 16: Bartosz Krajewski z
Branic,
l najlepszy zawodnik do lat 16 z gminy
Kietrz: Mateusz Lasyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kietrzu,
l kobiety: Małgorzata Gronowicz-Zespół
Szkolno - Przedszkolny w Kietrzu,
l seniorzy 50-59 lat: Czesław Gil z Kietrza,
l seniorzy 60-69 lat: Zygmunt Kwiatkowski - K.Szach. „Silesia” Racibórz,
l seniorzy +70: Tadeusz Cebula z Baborowa.
Należy także podkreślić, iż w turnieju
tym po raz pierwszy zdobyli kategorie
szachowe następujący zawodnicy: Władysław Lenartowicz- III kat; Stanisław Babiniec- IV kat; Bartosz Krajewski -IV kat;
Elżbieta Konopka-IV kat; Mateusz LasykV kat; Adrian Czuliński- V kat; Małgorzata
Gronowicz- V kat.
W ostatnim dniu listopada Kietrz odl

wiedzili aktualni Mistrzowie Polski w szachach klasycznych arcymistrzowie Monika Soćko i Bartosz Soćko.
Pani Monika Soćko mistrzostwo Polski zdobywała już 5 razy (w roku 1995,
2004, 2008, 2010, 2013). Jako pierwsza w
historii i jedyna polska szachistka (i jedna z niewielu kobiet na świecie) uzyskała
męski tytuł arcymistrza (2008). Drużynowa mistrzyni Europy (2005). W 2012 roku,
podczas mistrzostw świata kobiet odniosła duży sukces, pokonując w II rundzie
ówczesną mistrzynię świata Hou Yifan z
Chin.
Pan Bartosz Soćko zdobywał mistrzostwo Polski dwukrotnie w 2008 i 2013
roku. Jest wielokrotnym drużynowym Mistrzem Polski oraz Mistrzem Polski w szachach aktywnych. Duży sukces odniósł w
2012 roku zdobywając Puchar Rosji.
Goście rozegrali symultanę szachową
na 40 szachownicach (po 20 szachownic
na arcymistrza). Symultana jest to seans
gry jednoczesnej utytułowanego szachi-

sty z większą liczbą zawodników.
Niestety arcymistrzowie zwyciężyli na wszystkich szachownicach i wynik
brzmiał 40-0. Niestety na rewanż trzeba
będzie poczekać do następnego roku:).
Symultana trwała prawie 2 godziny.
Każdy z uczestników otrzymał okolicznościową statuetkę skoczka szachowego,
dyplom oraz koszulki, kubki, długopisy,
smycze z logiem Festiwalu.
Każdy uczestnik Festiwalu Szachowego otrzymał okolicznościowe gadżety.
W dniu 07 listopada drużyna Kietrza
jedzie na mecz rewanżowy do czeskiego
Bilovca.
Natomiast w dniu 15 grudnia odbędzie się w Kietrzu ostatnia impreza Festiwalu Szachowego, a mianowicie jednodniowy turniej szachowy systemem
szwajcarskim, na dystansie 9 rund, po 30
minut na partię. Serdecznie zapraszamy.
Dyrektor Festiwalu Szachowego
Czesław Gil

Narodowe Święto
W dniu 11 listopada 2013 r. w Miejskim Dom Kultury odbyły się uroczystości związane z 95 Rocznicą Odzyskania
Niepodległości. Uroczystości towarzyszył
program patriotyczny pt: „Ta, co nie zgi-

Andrzejki w Kole
PZER,, Magnolia”
12.06.2012 r. reaktywowano działalność Koła Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów oraz osób niepełnosprawnych w Kietrzu. Liczy ono na dzisiaj 106 członków. Ożywia się działalność
kulturalno-rekreacyjną koła Magnolia.
Dnia 16.11.2013 r. zorganizowano
zabawę Andrzejkową, w której uczestniczyło 102 osoby. Razem z członkami
koła ,,Magnolia” bawili się członkowie
koła z Pilszcza, Baborowa i Klubu Senio-

ra ,,Wrzos”. Gościliśmy przewodniczącą
Związku z Głubczyc p. Marię Bernacką,
przedstawicielkę komisji rewizyjnej, pana
Burmistrza Józefa Matelę z żoną oraz panią dyrektor MDK Zuzannę Zapotoczną z
mężem.
Zabawa przebiegła w bardzo miłej atmosferze przy dobrej orkiestrze i smacznym poczęstunku.
Irena Marek

nęła 1918 – 2013” w wykonaniu drużyny
harcerskiej i gromady zuchów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kietrzu.
Dorota Kaczmar

Powiat Głubczycki uzyskał dofinansowanie dla projektu pn.
„Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi na odcinku
Ściborzyce Wielkie – Hněvošice”. Okres rzeczowej realizacji projektu: I 2013 r. – VI
2014 r.
Główny cel projektu:
Celem głównym projektu jest polepszenie dostępności komunikacyjnej na obszarze pogranicza, poprzez poprawę parametrów technicznych oraz poprawę
bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1235 O na odcinku Ściborzyce Wielkie –
Hněvošice.
Szczegółowe cele projektu
l podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru pogranicza,
l pozytywny wpływ na rozwój regionu,
l wzmocnienie współpracy ekonomiczno – gospodarczej wśród przedsiębiorców
obydwu krajów,
l polepszenie warunków dojazdu mieszkańców do pracy.
Partner wiodący projektu: Powiat Głubczycki
Partnerzy Projektu: Kraj Morawsko-Śląski, Zarząd Dróg Kraju Morawsko-Śląskiego
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 1 340 141,06 EUR
Wartość projektu dla Powiatu Głubczyckiego – 477 303,00 EUR
Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych – 85%
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007-2013 PRZEKRACZAMY GRANICE
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SPORT

Dwa medale

W Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach odbyła się sportowa konferencja metodyczna, której tematem wiodącym była gra w rugby. Było
to pierwsze spotkanie z tej dyscypliny w województwie opolskim. Nosiło
ono nazwę „RUGBY-TAG – RUGBY BEZ KONTAKTU”.

Rugby w Branicach

Dwa medale Mistrzostw Województwa w unihokeju
Listopad był miesiącem unihokeja
w naszym ZS Gimnazjum w Kietrzu. 7
listopada 2013 roku nasze dziewczęta
zapewniły sobie awans do Mistrzostw
Województwa pokonując Gimnazjum
nr 6 z Kędzierzyna-Koźla i Gimnazjum z
Komprachcic. Drużyna dziewcząt w składzie: Wanicka Karolina – bramkarz, Siorak
Natalia – kapitan, Bednarz Natalia, Ormiańska Agata, Piecha Justyna, Dworzyńska Aleksandra, Kierzkowska Karolina,
Dobuch Dominika, Konieczna Karolina,
Byrtus Jessica i Antoszczyszyn Justyna
reprezentowała nas 21 listopada 2013 r.
w Finale Wojewódzkim w unihokeju w
Niemodlinie.
Oto wyniki turnieju:
l PG 1 Opole – PG Skoroszyce
1:7
l PG 1 Brzeg – ZS Kietrz		
0:1
l PG 1 Opole – PG 1 Brzeg
1:2
l ZS Kietrz – PG Skoroszyce
2:4
l ZS Kietrz – PG 1 Opole		
5:2
l PG Skoroszyce – PG 1 Brzeg
4:1
Drużyna ZS w Kietrzu uległa jedynie
dziewczętom ze Skoroszyc i tak jak w
zeszłym roku przywiozła srebrny medal

Mistrzostw Województwa w unihokeju
dziewcząt.
Chłopcy z Gimnazjum swój półfinał rozegrali na kietrzańskiej hali 14 listopada
2013 roku. Nasi panowie odnieśli zwycięstwo pokonując drużyny z PG nr 3 z Nysy
3:0 oraz PG nr 4 z Opola 4:2, awansując
tym samym do Finału Wojewódzkiego,
który rozegrany został 28.11.2013 roku
na hali OSiR w Prudniku. W turnieju tym
rywalizowali ze sobą gimnazjaliści z Branic, Łambinowic oraz ze Skoroszyc. Po
ciężkiej i pasjonującej walce nasza drużyna w składzie: Krupa Kacper – bramkarz
i kapitan, Sowerszenko Arkadiusz, Muzyk
Konrad, Szybik Jakub, Słysz Paweł, Chałupiński Łukasz, Rudnicki Seweryn, Kawik
Rafał, Joniec Dawid, Wróblewski Paweł
wywalczyła brązowy medal.
Ostateczna klasyfikacja turnieju chłopców:
I miejsce – PG Skoroszyce
II miejsce – PG Łambinowice
III miejsce – ZS Kietrz
IV miejsce – PG Branic
Oby i przyszły rok był tak szczęśliwy!!!!!

Na zaproszenie nauczyciela wychowania fizycznego Edwarda Czyszczonia i powiatowego doradcy metodycznego w-f
Wojciecha Kuziory do Branic przyjechał i
przeprowadził zajęcia teoretyczno-sportowe małopolski oficer rozwoju rugby
Łukasz Kościelniak. W zajęciach oprócz
nauczycieli z gminy Branice uczestniczyli również nauczyciele z gmin Głogówek
i Racibórz. Tag Rugby to jedna z odmian
rugby – bardzo popularna w Irlandii. Zasady Rugby Tag oparte są na podstawowych przepisach rugby. Piłkę można podawać jedynie do tyłu, a punkty zdobywa
się poprzez przyłożenia.
Z założenia jest to gra bezkontaktowa,
ucząca koordynacji wzrokowo- ruchowej
oraz podstawowych zasad i nawyków w
rugby. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mają przyczepione na wysokości bioder dwie kolorowe taśmy. Zatrzymanie przeciwnika polega na zerwaniu
szarfy (Tag). Zawodnik, któremu zostanie
zerwana szarfa, musi oddać piłkę zawodnikowi swojej drużyny (w przypadku
zerwania jednej taśmy). W momencie,
kiedy rywal zerwie obydwie taśmy, piłka
przechodzi na jego stronę.
Elementem różniącym Rugby Tag od
klasycznego rugby są właśnie owe kolorowe taśmy. W odmianie Tag wyelimi-

nowanie zawodnika polega na zerwaniu
taśmy. Formuła Rugby Tag pozwala na
świetną zabawę oraz bezkontaktową grę
w rugby, uczy zdyscyplinowania i gry zespołowej.
Dyrekcja i uczniowie Zespołu Gimnazjalno–Szkolnego w Branicach wraz
z nauczycielami uczestniczącymi udział
w konferencji, pragną podziękować Polskiemu Związkowi Rugby, za przeprowadzenie nieodpłatnie konferencji przez
przedstawiciela tej, dla nas nowej dyscypliny sportu oraz za podarowanie naszej
szkole sprzętu sportowego w postaci „jajowatych” piłek, „tagów” (szarf ), narzutek
i znaczników z rugby.
Teresa Jajdelska

Ewelina Makarska-Zabłocka

Kietrzańskie
dziewczęta w
wojewódzkim finale!
7 listopada 2013 roku w hali sportowej
przy Zespole Szkół w Kietrzu rozegrany
został Półfinał Wojewódzki w unihokeju
dziewcząt szkół gimnazjalnych. Nasze
dziewczęta wygrały powiatowe rozgrywki w Baborowie, stając się tym samym
gospodyniami czwartkowego półfinału.
Po fenomenalnej grze zeszłoroczne „Sreberka” z Kietrza pokonały 5:0 Gimnazjum
nr 6 z Kędzierzyna-Koźla i 4:0 Gimnazjum
z Komprachcic.
Kolejny etap to Finał Wojewódzki,
który odbędzie się w Niemodlinie 21 listopada, gdzie czekają na nas zwyciężczynie pozostałych półfinałów, którymi

są dziewczęta ze Skoroszyc, Opola oraz
Brzegu. Trzymajcie za nas kciuki, a my na
pewno damy z siebie wszystko!!!
Ewelina Makarska-Zabłocka

Informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. Biuletyn Informacyjny Samorządów
Powiatu Głubczyckiego „Rzecz Powiatowa” będzie redagowany przez panią
Monikę Surmę.
Adres mailowy pozostaje bez zmian: rzeczpowiatowa@onet.pl (duże pliki),
rzeczpowiatowa@powiatglubczycki.pl (małe pliki).
Kontakt telefoniczny: 537 830 535.

Bezpłatny miesięcznik „Rzecz Powiatowa” – Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Głubczyckiego.
Wydawca : Starostwo Powiatowe w Głubczycach. Redaguje zespół: Janusz Kaczmarek – Branice,
Jan Wac – Głubczyce, Bożena Rostek – Kietrz, pod kierunkiem Kingi Czop.
Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Głubczycach 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15,
Kontakt telefoniczny: 727 533 796 lub 536 315 806; e-mail: rzeczpowiatowa@powiatglubczycki.pl
Informacje prasowe z terenu powiatu głubczyckiego prosimy kierować na adres: rzeczpowiatowa@onet.pl.
Redakcja zastrzega sobie możliwość adjustacji i skracania tekstów.
Druk : POLSKAPRESS Sp z.o.o Oddział Prasa Wrocławska, 53 – 611 Wrocław ul. Strzegomska 42a
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