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3 kwietnia bieżącego roku odbyły się V Warsztaty „Głubczyckiego Part-
nerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego i two-
rzenia miejsc pracy w powiecie głubczyckim”. Spotkanie już po raz kolejny 
poprowadzone zostało przez Panią Jadwigę Olszowską – Urban, będącą 
ekspertem w tej dziedzinie. Warsztaty miały miejsce w Sali „Pod Aniołem” 
przy głubczyckim Ratuszu i zgromadziły 111 osób. Całe przedsięwzięcie 
zorganizowane zostało przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Starostwo Po-
wiatowe w Głubczycach.

V Warsztat był skierowany na opraco-
wywanie projektów społeczno – gospo-
darczych opartych na diagnozie społecz-
nej powiatu głubczyckiego. Spotkanie 
otwarte zostało przez Dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy – Panią Danutę Frą-
czek, która wraz z wicestarostą – Panią 
Ireną Sapą powitała przybyłych gości. 
Znalazły się wśród nich takie osoby jak 
na przykład: Przedstawiciel Urzędu Mar-
szałkowskiego w Opolu, Departamentu 
Koordynacji Programów Operacyjnych, 
Referatu Informacji i Promocji Funduszy 
Strukturalnych – Pan Wojciech Dudek, 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Opolu – Pan Jacek Suski, Przedstawiciele 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wydziału 
Programowania i Wyboru Projektów – 
Pani Ewa Jagusiak oraz Pan Waldemar So-
śniak, burmistrzowie gmin, wójt Branic, 
przedsiębiorcy, dyrektorzy, pracodawcy, 
samorządowcy, przedstawiciele powiatu 
prudnickiego i kędzierzyńsko – koziel-
skiego, uczniowie. 

Pani Jadwiga Olszowska – Urban 
przybliżyła wyniki uzyskane w poprzed-
nich, IV warsztatach. Zaprezentowała 
zebranym rezultaty przeprowadzonego 
ostatnio głosowania nad stworzonymi 
projektami oraz pokrótce opowiedziała 
o każdym z nich. V spotkanie miało do-
tyczyć szczegółowego opracowania tych 
projektów. 

Pan Wojciech Dudek zaprezentował 
Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Opolskiego 2014-2020. Tak jak 
było to w latach 2007-2013 instytucją 
zarządzającą w tym zakresie, ustalają-
cą priorytety i cele działania jest Zarząd 
Województwa Opolskiego. Na realizację 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
przeznaczona będzie kwota nieco ponad 
944 mln euro, z czego największa suma 
przeznaczona zostanie na transport, ry-
nek pracy i rozwój gospodarczy. Dla re-
alizacji celów jakimi są: Strategia rozwoju 
województwa opolskiego do roku 2020, 
Regionalna Strategia Innowacji woje-
wództwa opolskiego, Program Specjalnej 
Strefy Demograficznej w województwie 
opolskim obiera się mechanizmy kon-
centracji tematycznej, podejścia teryto-
rialnego i tematyczności. Pan Wojciech 
przedstawił także osie priorytetowe, 
gdzie na I miejscu znalazła się poprawa 
konkurencyjności gospodarki poprzez 
innowacje w przedsiębiorstwach, wspar-
cie infrastruktury B+R oraz wyspecjalizo-
wanie instytucji otoczenia biznesu w ob-
szarze specjalizacji regionalnych, w tym 
specjalizacji inteligentnych. Z powodu 
zaistnienia problemów ludnościowych i 
demograficznych tworzony będzie mię-
dzy innymi Obszar Strategicznej Inter-
wencji (OSI), a także dodatkowe obszary, 
jak na przykład OSI obszary przygranicz-
ne. 

W kolejnej części warsztatów Pani Pro-
wadząca mówiła o strukturze projektu. 
Niezwykle istotne jest trafne określenie 
problemu, (na jakim terenie występuje, 
kogo dotyczy, jaka jest jego wielkość) bez 

Pani Katarzyna Rybak, przedstawiciel-
ka WUP w Opolu, krótko opowiedziała o 
informacjach na temat sytuacji na rynku 
pracy, jakie zamieszczane są na stronie 
internetowej Urzędu. W kolejnym wystą-
pieniu Ewa Jagusiak i Waldemar Sośniak 
przedstawili projekty jakie będą zrealizo-
wane w roku 2014. Pierwszym z nich jest: 
Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozo-
stających bez zatrudnienia na regional-
nym rynku pracy. Przedstawiciele WUP 
wskazali jakie projekty będą realizowane 
w ramach tego konkursu (np. organizacja 
staży, szkoleń, subsydiarnego zatrudnie-
nia), a także jakich osób dotyczy (głównie 
przedsiębiorców). Jako drugie wprowa-
dzone zostanie Poddziałanie 7.2.1. Ak-
tywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
w ramach, którego organizowane będzie 
poradnictwo psychologiczne, zawodo-
we, do którego aplikować może każdy 
podmiot. Wszystkie informacje dotyczą-
ce wniosków znajdują się na stronie in-
ternetowej WUP w Opolu. 

I etap warsztatów powoli dobiegał 
końca. Jako ostatnia w tej części wystą-
piła Pani Kierownik Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w Kietrzu. 
Przedstawiona została strategia rozwoju 
dla wszystkich gmin naszego powiatu, 
istota działania grupy, a także sposób 
udzielania dotacji. Obecnie prowadzone 
są 4 rodzaje projektów, a mianowicie: 1. 
małe projekty dostępne dla stowarzy-
szeń, związków wyznaniowych, jedno-
stek samorządu terytorialnego, osób 
prowadzących działalność gospodarczą 
i innych podmiotów, jak na przykład re-
nowacja zabytków, organizacja imprez; 
2. projekty odnowy i renowacji wsi, obej-
mujące takie działania jak remont świe-
tlic, zabytków, kościołów; 3. projekty two-
rzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, 
obejmujące między innymi tworzenie 

wania. Uczestnicy podzieli się na 4 grupy. 
Każdy brał udział w opracowywaniu tych 
projektów, którymi czuł się zainteresowa-
ny i, które w znacznej mierze dotyczyły 
jego „własnego” interesu (na przykład 
młodzież głównie zainteresowała się pro-
jektem skierowanym do młodych). Wyło-
nione zostały 4 koncepcje: 1. Głubczycki 
Inkubator Przedsiębiorczości, 2. Młodzi 
rządzą + M jak młodzi, 3. Głubczycka 
Spółdzielnia Socjalna dla Seniorów i 
reszty świata, 4. Dobre, bo głubczyckie 
+ Złoty interes – głubczycka kukurydza, 
po jednej dla każdej z grup. Uczestnicy 
pracowali aktywnie, wśród żywych dys-
kusji i wielorakich pomysłów. Pomiędzy 
członkami grup zrodziła się współpraca 
na rzecz wspólnego celu, która bardzo 
szybko przyniosła efekty. Dodatkowo 
mogli oni liczyć na wsparcie Pani Prowa-
dzącej, wciąż doradzającej i służącej po-
mocą. Teraz uczestnicy mają dwa miesią-
ce na dokładne opracowanie projektów, 
których wyniki zostaną zaprezentowane 
na VI Warsztatach Głubczyckiego Part-
nerstwa Lokalnego - 12 czerwca. Każdej 
z grup przydzielona została osoba odpo-
wiedzialna za organizację prac i liderzy. 

Na zakończenie warsztatów lokalny 
przedsiębiorca – Pan Jan Malik przybli-
żył obecnym historię ziemi głubczyckiej 
i istotę troski o nią, nazywając tę ziemię 
„szczęśliwą”. Opowiedział o tym jak zmie-
niało się społeczeństwo, które dziś musi 
się integrować, wzrosnąć i jak ważna w 
człowieku jest wiara i chęć do pracy. Pan 
Jan porównał ten proces do pieczenia 
chleba, mówiąc, że mamy już zaczyn, 
formę, a teraz w naszych rękach leży aby 
przygotować z tego wspaniały wypiek. 
Ostatnim etapem było złożenie podzię-
kowań pracownikom PUP za trud wło-
żony w zorganizowanie przedsięwzięcia 
przez Jadwigę Olszowską – Urban. 

Redakcja

V Warsztaty 
Partnerstwa Lokalnego

którego dalsze prace są niemożliwe. Do-
piero potem formułuje się cele, działania 
itd. Cele powinny być realne i co bardzo 
ważne – terminowe. Działania, do któ-
rych możemy zaliczyć na przykład: szko-
lenia zawodowe, prace praktyczne, staże, 
charakteryzują się określonym czasem 
działania i budżetem. 

nowych miejsc pracy; 4. projekty różni-
cowania w ramach działalności rolniczej, 
skierowane wyłącznie do rolników i do-
tyczące na przykład organizacji agrotu-
rystyki. 

II etap warsztatów obejmował opra-
cowywanie projektów społeczno gospo-
darczych, wyłonionych w ramach głoso-
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Powiat Głubczycki uzyskał dofinansowanie na realizację projektu: 
„Festiwal polsko – czeskiej piosenki” ze środków Funduszu Mikroprojektów 

Euroregionu Silesia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgra-
nicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Okres realizacji projektu: IV-VIII 2014r. 
Wartość projektu: 45.243 zł
Dofinansowanie z EFRR (85 %): 38.456 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa (10 %): 4.524 zł
Wkład własny Powiatu Głubczyckiego (5 %): 2.263 zł
Cel główny projektu: promocja partnerskiej transgranicznej współpracy młodzieży, 

nawiązanie stosunków społecznych i kulturalnych, zwiększenie integracji transgranicz-
nej, międzynarodowa wymiana młodzieży oraz współpraca polsko-czeskich zespołów 
artystycznych. Partnerzy i uczestnicy projektu: Powiat Głubczycki i Miasto Krnov. 

W ramach projektu swoje umiejętności artystyczne zaprezentują uczestnicy z Polski 
i Czech podczas Festiwalu muzycznego, który odbędzie się 10 maja 2014 r. w godz. 
14:00 – 21:00  przy głubczyckim Ratuszu. Szczegóły oraz program imprezy na stronie 
www.powiatglubczycki.pl

 Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE

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 ko-

munikacyjnej na obszarze pogranicza, poprzez poprawę parametrów technicznych 
oraz poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1235 na odcinku Ściborzyce 
Wielkie – Hněvošice.

Szczegółowe cele projektu
· podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru pogranicza,
· pozytywny wpływ na rozwój regionu, 
· wzmocnienie współpracy ekonomiczno – gospodarczej wśród przedsiębiorców 
obydwu krajów,

· 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

Powiat Głubczycki uzyskał dofinansowanie dla projektu pn.
„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje bu-

dynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz internatu i hali sportowej przy 
Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach”
Wnioskodawca projektu – Powiat Głubczycki; Instytucja Zarządzająca – Wojewódz-
two 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 stropoda-

chów 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 co-
kołu 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 Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”
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Starostwo Powiatowe

Rzecz Powiatowa – Jak podsumowałby Pan realizację 
projektów i inwestycji w poprzednim roku? Czy jest Pan za-
dowolony z osiągniętych wyników?
Józef Kozina – Nasze inwestycje są związane przede 
wszystkim z możliwościami jakie daje nam budżet. W 
ubiegłym roku budżet Powiatu wyniósł 58 404 000 zł, 
a w ciągu roku zwiększył się on o 2 140 000, czyli o 3,8 
%. Wydatki w roku 2013 osiągnęły kwotę 58 664 000 zł i 
były większe od zaplanowanych o 3,4%. Rok ten nie był 
szczególny pod względem inwestycyjnym ze względu 
na kończący się okres planowania przypadający na lata 
2007-2013. Był to czas przygotowywania się do nowe-
go rozdania środków unijnych - 2014 - 2020. Jednakże 
uważam, że możemy być zadowoleni z osiągniętych 
wyników, gdyż realizacja planu inwestycyjnego w ubie-
głym roku zamknęła się kwotą 6 019 000 zł,  10% częścią 
budżetu, o którym wspominałem. Główne wydatki w tej 
kategorii związane były z termomodernizacją Domu Po-
mocy Społecznej w Klisinie, w kwocie około 2 000 000 
zł. Wiązało się to między innymi z montażem solarów 
praktycznie na każdym DPSie, pełną termomoderniza-
cją dwóch filii – Bliszczyce i Dzbańce – Osiedle, gdzie 
zamontowano również pompy ciepła. Oprócz tego Sta-
rostwo Powiatowe wzięło udział w działaniu e-urząd, 
w ramach którego, przy udziale środków europejskich, 
przeprowadzona została pełna komputeryzacja naszego 
urzędu. Działanie to dobrze wpływa na poziom i szyb-
kość wykonywanych usług. Ważną inwestycją w roku 
ubiegłym było przygotowanie budynku po byłym ZOL-u 
w Kietrzu pod nową filię DPS-u  . Równocześnie przepro-
wadzono duży remont w Szpitalu Powiatowym, gdzie 
wyremontowano pomieszczenia trzeciego  piętra 
z przeznaczeniem na zakład opieki leczniczej oraz po-
mieszczenia poradni specjalistycznych w przyszpitalnej 
przychodni. Zrealizowane  inwestycje wyniosły ponad 
milion zł. Były to  działania,   które na pewno poprawiły 
warunki leczenia, opieki i pracy w miejscowym szpitalu, 
mające dodatni wpływ na jakość  świadczonych usług 
względem mieszkańców powiatu.
Rz. – Jak będą przebiegały inwestycje drogowe w roku 
2014?
J.K. – Niestety jeżeli chodzi o drogi to mamy największe 
zaległości. Dochody własne Powiatu nie są duże, przez 
co środków na ten cel nie mamy zbyt wiele. W tym roku 
będziemy wykorzystywali środki programów przebudo-
wy dróg lokalnych, tzw. „Schetynówek”. Złożone zostały 
dwa wnioski: na drogę Nowe Gołuszowice – Krzyżowice 
i drogę Ściborzyce Wielkie, do granicy państwa, w kie-
runku Sudic. W pierwotnej wersji drogi te nie uzyskały 
dofinansowania, jednak po zmianie budżetu państwa 
pierwsza z dróg znalazła się  w pełnoformatowym finan-
sowaniu, a druga na razie zabezpieczona jest środkami 
w wysokości 12%. Wiadomo jednak, że w skali całego 
województwa oszczędności, które zostaną po przepro-
wadzonych przetargach, będą przeznaczane na drogi. 
Zatem myślę, że również na tę drugą drogę pozyskamy 
środki konieczne do planowanej realizacji . Są to dwie 
główne inwestycje. Oprócz tego na bieżąco będziemy 
łatać najgorsze odcinki dróg. Bardzo dobrze zdajemy 
sobie sprawę z tego jak wiele czeka nas i Radę kolejnej 
kadencji w obszarze infrastruktury drogowej. Jak już 
wcześniej wspomniałem, przygotowujemy się do no-
wego rozdania środków unijnych w ramach współpra-
cy transgranicznej i w ramach RPO. Tutaj tworzone są 
projekty techniczne dróg. W głównej mierze skupiamy 
się dwóch drogach: Głubczyce – Wiechowice przez Bog-
danowice  do granicy państwa, jednak jest to odległość 
ponad 26 km, więc nie wiadomo czy cały ten odcinek 
wejdzie do projektu współpracy transgranicznej, czy też 
będziemy wydzielać najgorsze odcinki i składać wnioski, 
wspólnie ze stroną czeską. Partnerstwo wymaga takiej 
współpracy, a w tym przypadku sąsiedzi z Czech zapew-

Wywiad ze Starostą 
Głubczyckim – Józefem Koziną

nili już o chęci podjęcia wspólnych działań. Drugą drogą 
jest odcinek Czerwonków – Księże Pole – Kietrz. Droga 
ta jest w bardzo złym stanie, a jest często uczęszczana. 
To działalnie chcemy zrealizować ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Po-
nadto chcemy składać kolejne wnioski w ramach współ-
pracy transgranicznej jak: Opawica –  Mesto Albrechtice,   
Boboluszki – Skrochovice czy też przejazd Ciermięcice 
– Krnov. Oczywiście są to końcowe odcinki. W przy-
padku Opawicy mówimy o drodze od Pietrowic Głub-
czyckich. Bardzo ważnym odcinkiem komunikacyjnym 
wymagającym nakładów remontowych jest droga bę-
dąca ulicą Powstańców w Baborowie. W tym przypadku 
poważnym utrudnieniem w pozyskaniu odpowiednich 
środków finansowych może okazać się nie przystąpie-
nie Gminy Baborów do wspólnego projektu pod nazwą 
Partnerstwo Nyskie.   Jak na razie nie możemy określić ja-
kie są realne możliwości tych inwestycji, gdyż nie wiemy 
jakie kwoty będą przeznaczone na tego typu działania. 
W każdym bądź razie przygotowujemy się pod wzglę-
dem technicznym na remont tych dróg. 
Rz. – Co mógłby Pan powiedzieć na temat inwestycji w Do-
mach Pomocy Społecznej? 
J.K. – Bardzo cieszę się, że inwestycje te są realizowane. 
A jest to możliwe dlatego, że w roku 2010 Radni Powiatu 
podjęli odważną decyzję o połączeniu wszystkich DPS
-ów i utworzeniu  jednej dyrekcji zarządzającej całością. 
Reorganizacja ta przyniosła konkretne efekty jakościo-
we i ekonomiczne. Budynki są lepiej wykorzystywane, 
zwiększyła się liczba mieszkańców, poprawiły się zarobki 
załogi i wyrównały się na poszczególnych stanowiskach. 
Najbardziej cieszy nas jednak to, że połączenie pocią-
gnęło za sobą kolejną inwestycję w postaci remontu. 
Dziś możemy z dumą patrzeć na to, że wszystkie DPS 
są po termomodernizacji. W tym roku podpisano także 
umowę z Urzędem Marszałkowskim o dalszej termomo-
dernizacji już w samym Klisinie. Godny podkreślenia jest 
fakt, że nasz projekt znalazł się wśród trzech zaakcepto-
wanych do realizacji  wniosków  w skali województwa 
opolskiego.
 Te wszystkie działania prowadzą do obniżenia kosztów 
funkcjonowania placówek, a przecież teraz jesteśmy w 
tzw. okresie kiedy dużo mówi się o odnawialnej energii. 
Myślę, że nasz DPS doskonale się tu wpisuje. Niedawno 
skończyliśmy również przygotowywać filię w Kietrzu, 
która jest bardzo nowoczesna i doskonale wyposażona. 
Pomimo, że budynek z zewnętrz nie wygląda najlepiej, 
to myślę, że jest to jedynie kwestia czasu, a wrażenia z 
zewnątrz będą podobne do tych wewnątrz, czyli wspa-
niałe. 
Rz. – Na czym będzie polegała realizacja projektów mięk-
kich i czym one są?
J.K. – Projekty miękkie są już realizowane przez Po-
wiat od kilku lat w ramach współpracy transgranicznej. 
Można powiedzieć, że to Regionalny Program Rozwoju 
Regionalnego pozwala na zacieśnianie współpracy z 
mieszkańcami czy stowarzyszeniami po obu stronach 
granicy. Wejście do Unii Europejskiej i strefy Schen-
gen, spowodowało, że mieszkańcy zaczęli spotykać 
się ze sobą, nastąpiło ożywienie terenów przygranicz-
nych, wymiana kulturowa, rozwój usług i rzemiosła.  
W tym roku będą realizowane 3 takie projekty. Tak jak 
w przypadku dróg, o których wspomniałem to tu rów-
nież musimy mieć partnera czeskiego, ale z tym nie ma 
problemu. Samorządy i mieszkańcy już się poznali i jak 
się okazało, mieszkańcy  po obu stronach granicy  chcą 
nawzajem dokonywać wymiany poglądów, szukać no-
wych rozwiązań, propozycji. W tym roku jako pierwszy 
realizowany będzie projekt muzyczny z miastem Krno-
vem pod nazwą „Festiwal polsko – czeskiej piosenki”. Bę-
dzie on miał miejsce 10 maja przy Ratuszu głubczyckim. 
W tym tez czasie będziemy obchodzili święto 160-lecia 

powstania straży pożarnej. Pozostałe dwa projekty bę-
dziemy realizowali z miastem Budišovem. Pierwszym z 
nich jest projekt kulinarny pod nazwą: „Na szlaku polsko 
– czeskiej przygody”, który będzie miał miejsce w Pietro-
wicach Głubczyckim, o czym jeszcze na pewno napisze-
my w naszym biuletynie. Natomiast w ramach drugiego 
działania z Budišovem będzie zorganizowany  obóz mło-
dzieżowy, wędkarski nad jeziorem nyskim i tu wiodącym 
partnerem będzie nasz partner z Republiki Czeskiej. Tak 
realizowane projekty miękkie są dedykowane  lecz dla 
mieszkańców w różnym przedziale wiekowym. Mamy tu 
całe spektrum możliwości, od muzyki, przez kulinaria, aż 
po zorganizowanie czasu młodzieży. 
W ramach szkoleniowego obozu wędkarskiego  mło-
dzież będzie się doskonaliła  pod kierunkiem certyfiko-
wanych instruktorów polsko –czeskich, a całość działań  
objęta została patronatem  Okręgowego Związku Węd-
karskiego w Opolu, co dodatkowo podnosi rangę tego 
wydarzenia. Uczestnicy poznają zasady przyjaznego 
obcowania z naturą, regulacje prawne, zwyczaje związa-
ne z wędkarstwem. Reasumując można powiedzieć, że 
dzięki  uwolnieniu granic rozkwita i pogłębia się współ-
praca  między mieszkańcami naszego regionu. Pamię-
tam, że często jako uczniowie liceum w Kietrzu patrzy-
liśmy przez okno w auli na kościół w Sudicach i nigdy 
tam nie byliśmy, bo ta granica „przyjaźni” sprawiała, że 
mogliśmy podziwiać go tylko z daleka.
Rz. – Czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów na temat in-
westycji termomodernizacji szkół?
J.K. – Planem tej kadencji było dalsze kontynuowanie 
termomodernizacji ZSM, rozpoczętej w 2008 roku, co 
stale nam się udaje. W tym roku rozpoczęliśmy termo-
modernizację Internatu jak i hali sportowej przy ZSM. 
W ramach tego projektu zakładane będą solary, pompy 
ciepła, wymienione okna, ocieplone budynki. Chcieliby-
śmy również, w ramach możliwości, wyremontować par-
kiet w hali sportowej przy ZSM, tak aby był gotowy na 1 
września, gdy uczniowie powrócą do szkół. W tym roku 
rozpoczynamy również termomodernizację ZSO, co nie 
było możliwe wcześniej ze względu na przeprowadzaną 
tam dużą inwestycję – halę sportową. Polegała będzie 
ona przede wszystkim na ociepleniu budynku w now-
szej części i ociepleniu stropodachu. Myślę, że pozostała 
część budynku zostanie również uwzględniona w no-
wym rozdaniu środków unijnych – 2014 – 2020. Celem 
tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim ogranicze-
nie zużycia energii i obniżenie kosztów funkcjonowania 
tych budynków. 
Rz. – Niedawno wyremontowany został nasz szpital. Jak 
ocenia Pan przebieg tej inwestycji? Czy czekają nas tam 
jeszcze jakieś inne inwestycje?
J.K. – Bardzo dobrze oceniam funkcjonowanie całego 
szpitala. Ma on po raz drugi z rzędu dodatni wynik finan-
sowy, co dla nas jako dla organu prowadzącego jest naj-
ważniejsze. Wynik ten wyniósł około 560 000 na plusie, 
pomimo wszystkich inwestycji jakie zostały tam zrealizo-
wane. Jak już wcześniej wspominałem wyremontowane 
zostało trzecie piętro i parter, co już kosztowało kilkaset 
tysięcy złotych. Ponadto zakupiono szereg sprzętu jak 
na przykład: nowy respirator, 50 łóżek rehabilitacyjnych, 
rektoskop dla poradni chirurgicznej, aparat do EKG dla 
poradni kardiologicznej. Zakupiono również nowy ç
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„Na Wielkanoc 
   i nie tylko”

To nie będą życzenia z telefonu  
    komórkowego
O zajączku i łakociach w koszyczku,
Lecz pozwolę sobie na własne  
    przemyślenia
Z nutką refleksji o człowieku.
Zwracam się do Was drodzy przyjaciele
Zwracam się do Was lokalna społeczności,
Niech Zmartwychwstały Pan, Baranek  
    bez skazy,
W domach Waszych zagości.
Niech Ten, który śmierć zwyciężył,
Obdarzy Was swymi darami
Niech da Wam moc i siłę,
Byście umieli gospodarować sercami.
Niech Alleluja radością napełnia
Każdą rodzinę, każdego człeka,
A memento mori przypomina,
Że wieczność czeka na człowieka.
Zbawienie w efekcie cierpienia;
Wielkiej Nocy spełnienie
Nadzieją dla chrześcijanina.
Niech dobro zwycięża zło,
A Anioł Miłości przybywa
I obdarzy łaskami,
Pogłębi chwiejną wiarę
I wznieci ducha Bożej bojaźni.
Codzienność nie szczędzi trosk,
Trzeba więc chwil radości;
Niech oto zrozumienie i ludzka życzliwość
Ciemne strony egzystencji rozjaśnią.
W dobrym zdrowiu czas niech upływa,
A spojrzenie w przyszłość -
Optymizmem napawa !

Maria Farasiewicz

Zorganizowany został po raz kolejny i 
wyreżyserowany przez wiceprzewodni-
czącą Rady Powiatu – Marię Farasiewicz 
przy współpracy z MOK oraz głubczyc-
kimi szkołami ponadgimnazjalnymi: Ze-
społem Szkół Mechanicznych, Zespołem 
Szkół Ogólnokształcących i Zespołem 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

Koncertowi przyświecał cel charyta-
tywny, czyli wsparcie działalności statu-
towej Stowarzyszenia Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych TACY SAMI w Głub-
czycach. Ta dobroczynna impreza była 
dla młodzieży ciekawą propozycją spę-
dzenia pierwszego dnia kalendarzowej 
wiosny, tradycyjnie zwanego „dniem 
wagarowicza”. To także swoista lekcja 
wychowawcza, lekcja zrozumienia, wraż-
liwości i otwarcia na potrzeby innych, po-
krzywdzonych przez los, potrzebujących. 
Wśród licznie zgromadzonej widowni nie 
zabrakło władz samorządowych i środo-
wisk niepełnosprawnych, gości przyby-
łych z zewnątrz oraz mieszkańców nasze-
go miasta. 

Miłym akcentem koncertu i jedno-
cześnie niespodzianką było wystąpienie 
wicestarosty pani Ireny Sapy. Z wyrazami 
wdzięczności zwróciła się do pani Marii 

Koncert Wiosenny
Farasiewicz, wręczając jej symboliczny 
tort w kształcie serca z napisem „Wytrwa-
łości!”. 

Z przeprowadzonych wcześniej tzw. 
zbiórek koleżeńskich w w/w szkołach, 
jak i w trakcie trwania koncertu zebra-
no kwotę 3862 zł, którą dyrektorzy szkół 

(Tadeusz Eckert – ZSO, Dorota Wierzba 
– ZSCKR), przewodniczący Rady Rodzi-
ców ZSM – Andrzej Domerecki i pedagog 
ZSO – Barbara Zdeb, złożyli na ręce pre-
zes Stowarzyszenia TACY SAMI – Elżbiety 
Małko – Kołodziej. Pani Prezes serdecznie 
podziękowała wszystkim darczyńcom, 
a młodzież zaprosiła do działalności wo-
lontaryjnej na rzecz niepełnosprawnych.

Bogaty, prawie trzygodzinny program 
artystyczny prowadzony przez Marię Fa-
rasiewicz, wywołał wiele pozytywnych 
emocji. Na scenie, w czternastu choreo-
grafiach, pojawili się tancerze głubczyc-
ko – opolskiej szkoły tańca Royal Dance 
Center Tomasza Nawrockiego działającej 
przy MOK w Głubczycach. Pokazali swój 
wysoki poziom artystyczny  i mistrzostwo. 
Wystąpili indywidualnie i w duetach: 
Judyta Pakulska, Marcin Baczkur, Adam 
Szmuc, Michał Wysocki, Natalia Kawa, 
Julia Kaśków, Aleksandra Domerecka, 
Rafał Artymiak, Remigiusz Bielecki, Mar-
cin Kurek, Mateusz Głowacki, AnnaWró-
bel. Ponadto zbiorowo: Martyna Janiec, 
Magdalena Sobczak, Agnieszka Siwiec, 
Martyna Piekarz, Marysia Artymiak, Alek-

sandra Niżnik, Paulina Piekarz, Katarzyna 
Młot, Jolanta Piątkowska.  W ich wykona-
niu można było zobaczyć salsę, bachatę, 
ruedo de casino, popping, hip – hop oraz 
taniec jazzowy. Choreografie te młodzi 
tancerze będą prezentować na Mistrzo-
stwach Polski. Warto podkreślić, że wśród 
nich są finaliści Mistrzostw Polski, Europy 
i świata. Konferansjerkę pokazów tanecz-
nych prowadził trener i szef Royal Dance 
Center, mistrz tańca – Tomasz Nawrocki.

Tego dnia nie mogło zabraknąć tema-
tycznych piosenek. Zaśpiewały je: Beata 
Krzaczkowska, Maria Farasiewicz, Iwona 
Halikowska (ZSM) i Martyna Nowak (ZSO). 
Usłyszeliśmy takie utwory jak: „Idzie wio-
sna”, „Żeby szczęśliwym być”, „Wiosno, 
dzień dobry”, „Pierwszy raz”, „Kiedy bę-
dziesz zakochany”, „Kwitnące jabłonie”, 
i finałową „Wiosnę” Skaldów, do której 
włączył się zespół wokalny MUNDUREK 
z kl. Im liceum mundurowego ZSM. Wy-
konawcom akompaniował na organach 
Kazimierz Łankowski. 

W programie koncertu wystąpił także 
utytułowany  Teatr TRADYCJA  ZSM w 
Głubczycach. Młodzi aktorzy zaprezen-
towali trzy odsłony satyryczne: „Dancing 
patriotyczny w Bronowicach”, „Królew-
na Śnieżka i dwóch krasnoludków” oraz 
„Nie wkurzać łysych – Faraon”. Zabawne 
scenki rozbawiły publiczność. Wystąpili w 
nich: Natalia Chaszczewska, Aleksandra 
Ozimek, Michał Bezpalko, Michał Salawa, 
bracia – Łukasz i Mateusz Kościelny, Mie-
tek Zając i Robert Kudła (akompaniament 
akordeonowy). Nad stroną akustyczno – 
techniczną czuwał Dawid Szulborski. Z 
kolei uczniowie kl. IIcd ZSM kwestowali 
podczas koncertu i pomagali za kulisami. 

 Wiosenny koncert uatrakcyjnił głub-
czycki iluzjonista ELMADO, czyli pan Wło-
dzimierz Treć. W trzech wyjściach przed-
stawił swój nowy, magiczny program. 

Na zakończenie koncertu prowadząca 
podziękowała wszystkim występującym, 
dyrekcji i pracownikom MOK, darczyń-
com oraz licznie zgromadzonej i jak za-
wsze niezawodnej publiczności. 

Redakcja

Dnia 4 kwietnia 2014 roku odbyło się 
uroczyste otwarcie kolejnej filii Domu 
Pomocy Społecznej w Klisinie. Nowa pla-
cówka znajduje się w samym sercu Kie-
trza, w budynku byłego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, wznoszącego się przy Placu 
Biskupa Konrada 1. Uroczystość została 
poprowadzona przez Dyrektor DPS Klisi-
no – Panią Małgorzatę Krywko-Trznadel. 

Otwarcie kietrzańskiej 
filii DPS Klisino

Dodatkowo w wydarzeniu udział wzięli 
między innymi: Wojewoda Opolski – Pan 
Ryszard Wilczyński, Starosta Powiatu 
Głubczyckiego – Pan Józef Kozina, Bur-
mistrzowie, Radni Powiatu, Radni Gmin, 
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskie-
go wykonawcy, ludzie wspierający inwe-
stycję. 

Jak już informowaliśmy czytelników poprzednio, w tym numerze „Rzeczy 
Powiatowej” podajemy szerszą informację o wiosennym koncercie chary-
tatywnym „Otwarte serca”. Odbył się on 21 marca br. o godz. 10:00 w sali 
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach. aparat prądotwórczy, który kosztował 

ponad 150 000 zł. Zatem cieszymy się, że 
pomimo tych wszystkich inwestycji szpital 
zakończył rok 2013 z dodatnim wynikiem 
finansowym. I choć wciąż istnieje dług, 
to osiągnięty wynik oraz utrzymująca się 
płynność finansowa  świadczy o osiągnię-
tym sukcesie.  W tym roku dokonano już 
zakupu nowoczesnego aparatu USG jak 
również przygotowuje się projekty tech-
niczne, dotyczące remontu dwóch od-
działów – chirurgicznego i dziecięcego.
Rz. – Czy mógłby Pan powiedzieć jakie do-
datkowe plany i wyzwania czekają Powiat 
Głubczycki w bieżącym roku?
J.K. – Myślę, że o planach można mówić 
w perspektywie kilku następnych lat. 
Głównym problemem na pewno będzie 
sprawa remontu i rozbudowy dróg. Nie-
stety coraz częściej po naszych drogach 
powiatowych, których mamy ponad 300 
km, poruszają się  ciężkie pojazdy, nisz-
cząc je. W zasadzie to nie powinno się 
mówić tu o remontach, ale o przebudo-
wie tychże dróg. My na bieżąco łatamy 
nawierzchnię, jednak nacisk jednostkowy 
pochodzący od pojazdów dużej ładow-
ności  robi swoje. Przy takim obciążeniu 
drogi po prostu rozjeżdżają się. Jest to na 
pewno jedna z najważniejszych kwestii, 
wiążąca się również z takim problemem 
jak bezrobocie, a sytuacje dodatkowo 
pogarsza  ujemny wskaźnik demogra-
ficzny. Uważam, że musimy zadbać o to, 
aby nasz Powiat tworzył dogodne wa-
runki  zamieszkania i pracy, był dobrym 
miejscem do inwestowania.  Uważam, że 
najbliższe lata są istotne tak dla Powiatu 
jak i dla Gmin, które to zarządzają tere-
nami inwestycyjnymi. Zatem pragniemy 
promować każde inicjatywy dążące do 
tworzenia nowych miejsc pracy. Istotnym 
wsparciem dla początkujących przedsię-
biorców może być  powołanie lokalnego  
Inkubatora Przedsiębiorczości. Kolejnym 
planem Powiatu jest dalsze rozwijanie 
opieki nad osobami starszymi czy zapew-
nienie mieszkańcom odpowiedniego 
wsparcia medycznego. 
Rz. – Dlaczego Powiat przystąpił do Part-
nerstwa Nyskiego i na czym ono polega?
J.K. – W nowym rozdaniu przede wszyst-
kim trzeba mieć tzw. partnerów. Nie cho-
dzi już raczej o to, aby jedna jednostka 
aplikowała o środki unijne, lecz by pro-
jekty były realizowane wspólnie. Wiąże 
się to też z łatwiejszym uzyskaniem środ-
ków finansowych. W ramach działania 
„Partnerstwo Nyskie 2020” wykonywane 
są 4 strategie: Rozwoju Obszaru Funkcjo-
nalnego, Rozwoju Transportu Obszaru 
Funkcjonalnego, Rozwoju Rynku Pracy 
Rozwoju Regionalnego i Rozwoju Spo-
łecznego Rozwoju Regionalnego. Powiat 
Głubczycki odpowiedzialny jest za przy-
gotowanie tego ostatniego. Działanie to 
będzie realizowane przez Zespół roboczy 
ds. Strategii Rozwoju Społecznego Ob-
szaru Funkcjonalnego Partnerstwa Ny-
skiego 2020, powołany na czas trwania 
projektu (01.01.2014 – 20.04.2016). Cał-
kowita wartość działania to kwota 2 669 
830 zł, natomiast udział Powiatu Głub-
czyckiego w kosztach wynosi 157 048 84 
zł – w ramach dotacji przydzielonej na 
lata 2014 - 2016.
Rz. – Dziękuję za rozmowę.

Ciąg dalszy wywiadu z poprzedniej 
strony

n
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Do zadań Rzecznika należy:
l zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenc-

kiego oraz informacji prawnej w zakresie ochrony in-
teresów konsumentów,

l składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany 
przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony in-
teresów konsumentów,

l występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochro-
ny praw i interesów konsumentów,

l współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami 
Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organiza-
cjami konsumenckimi,

l prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-infor-
macyjnym,

l wykonywanie innych zadań określonych w ustawie 
lub w przepisach odrębnych, 

l możliwość żądania wszczęcia postępowania antymo-
nopolowego,

l prawo występowania przeciwko czynom nieuczciwej 
konkurencji.
W 2013 r. działania Powiatowego Rzecznika Konsu-

mentów w Głubczycach w dużej mierze sprowadzały 
się do udzielania konsumentom pomocy prawnej w 
zakresie ochrony ich praw. Rzecznik Konsumentów w 
Głubczycach przyjmuje mieszkańców całego powiatu 
głubczyckiego w sprawach dotyczących sporów sprze-
dawców, usługodawców, producentów z konsumenta-
mi w zakresie jakości oferowanych usług i sprzedawa-
nych towarów. W tym zakresie Rzecznik udzielił łącznie 
252 porad. 

Sprawy z jakimi zwracano się w roku poprzednim w 
dużej mierze dotyczyły nienależnego wykonania usług 
związanych z dostępem do sieci telekomunikacyjnej, w 
tym usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komór-
kowej, czy telewizji cyfrowej. Konsumenci skarżą się na 
nierzetelną informację udzielaną przez konsultantów 
firm telekomunikacyjnych namawiających do zawarcia 
lub przedłużenia umowy. Wiele osób wystąpiło o porady 
w sprawach nierzetelnie wykonanych usług w związku 
z wyposażeniem wnętrz. Konsumenci skarżą się głów-
nie na firmy meblowe. Znaczna liczba producentów nie 
stawia na wysoką jakość swoich towarów. Dodatkowo w 
roku 2013 szczególnie ujawniły się problemy z firmami 
pożyczkowymi i parabankami. Wielu konsumentów po-
bierających krótkoterminowe zobowiązania nie jest in-
formowanych o faktycznych kosztach zawarcia umowy 
pożyczki. Niejednokrotnie odsetki, prowizje i dodatkowe 
opłaty przekraczają uzyskaną kwotę. W tego typu spra-
wach Powiatowy Rzecznik Konsumentów pomagał kon-
sumentom podjąć niezbędne kroki w celu poprawy ich 
sytuacji finansowej. Konsumenci skarżyli się również na 
nierzetelnie wykonane usługi motoryzacyjne. Inne skar-
gi dotyczyły usług dostawy energii, gazu, ciepła, wody, 
wywozu nieczystości. Zwracali się z zapytaniami odno-
śnie uchylania się sprzedawców od odpowiedzialności 
za wady towarów i odsyłania konsumenta do producen-
ta lub serwisanta w ramach uprawnień wynikających z 
gwarancji. W przypadku odzieży i obuwia znaczna liczba 
sprzedawców nie uwzględnia zgłoszeń reklamacyjnych, 
uznając iż wady towarów powstały z winy użytkowni-
ka, ze względu na niewłaściwe użytkowanie przez kon-
sumenta. W rzeczywistości w większości przypadków 
wady towarów ujawniały się w wyniku wady materiało-
wej towaru. Poradnictwo konsumenckie dotyczyło także 
reklamacji towarów stanowiących wyposażenie miesz-
kania i gospodarstwa domowego, telefony komórkowe 

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów

W każdą środę, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach dyżur pełni Powiatowy Rzecz-
nik Konsumentów. Dodatkowo w każdym czasie od wtorku do piątku przyjmuje skargi konsumen-
tów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach. Powiatowy Rzecznik Konsumentów to organ, 
który realizuje zadania powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów. Jego podstawową rolą 
jest wzmacnianie pozycji konsumenta, który w stosunkach z przedsiębiorcą wykonującym pracę 
zawodową jest słabszą stroną rynku.

oraz sprzęt motoryzacyjny. Nieznacznie zwiększyła się 
liczba osób ubiegających się o poradę w zakresie umów 
zawartych poza lokalem i na odległość, szczególnie jak 
uniknąć skutków zawarcia tego typu umów. W takich 
sprawach na ogół wystarcza wysłanie oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy w ustawowym terminie. 

Porady konsumenckie nie polegały tylko i wyłącznie na 
wskazaniu trybu postępowania w danej sprawie. Rzecznik 
Konsumentów w Głubczycach podejmował także działa-
nia mające na celu szybkie załatwienie sprawy poprzez 
nawiązanie kontaktu z przedsiębiorcą i przedstawienie 
mu odpowiedniej argumentacji. Takie działania interwen-
cyjne, jak również prowadzone w tej formie mediacje z 
przedsiębiorcą prowadziły do korzystnych dla konsumen-
tów rozwiązań nurtujących ich problemów. 

Głównym instrumentem prawnym wykorzystywa-
nym w wykonywaniu zadań przez Rzecznika Konsu-
mentów są wystąpienia do przedsiębiorców, podejmo-
wane na skutek wnoszonych przez konsumenta skarg. 
Wystąpienia Rzecznika Konsumentów w Głubczycach 
kierowane do przedsiębiorców zawierały wezwania 
m.in. do wykonania ciążącego na przedsiębiorcy obo-
wiązku, zaniechania niedozwolonych zachowań, udzie-
lenia stosownych wyjaśnień i informacji mających na 
celu rozwiązanie zaistniałego pomiędzy stronami spo-
ru. W roku 2013 skierował 55 pisemnych wystąpień do 
przedsiębiorców. W 32 przypadkach sprawę udało się 
zakończyć pozytywnie dla konsumenta, 18 spraw zo-
stało zakończonych negatywnie i 5 spraw pozostało w 
toku. Zaznaczyć jednak należy, że nie zawsze roszczenia 
konsumentów były uzasadnione. Rzecznik podejmując 
interwencję opiera się przedstawionym przez samego 
konsumenta stanie faktycznym i zdarza się, że po otrzy-
maniu stanowiska przedsiębiorcy, okoliczności sprawy 
są inne i nie nastąpiło naruszenie praw konsumenta. W 
wielu przypadkach Rzecznik wielokrotnie podejmował 
w danej sprawie negocjacje z przedsiębiorcą, nie zga-
dzając się z jego argumentacją i wzywał do dobrowol-
nego uznania roszczenia konsumenta. 

Znaczna liczba wystąpień dotyczyła skarg konsu-
mentów na usługi finansowe. Rzecznik Konsumentów 
interweniował głównie w parabankach, firmach oferu-
jących krótkoterminowe pożyczki lub zakup towaru na 
raty. Powiat Głubczycki leży na pograniczu polsko-cze-
skim, dlatego wielu konsumentów skarży się na dostęp 
do usług telekomunikacyjnych. Nadal zdarzają się skargi 
na działania operatorów związane z nieprzestrzeganiem 
warunków umowy, niesłusznym pobieraniem opłat 
za nienależycie wykonaną usługę czy odstąpienie od 
umowy przez konsumenta przed końcem okresu obo-
wiązywania umowy. Powiatowy Rzecznik Konsumen-
tów w Głubczycach interweniował także w przypad-
kach związanych z przeniesieniem numeru telefonu do 
innego operatora. Znaczna liczba wystąpień dotyczyła 
wadliwości towarów lub ich niezgodności z umową 
i zapewnieniami sprzedawców. Na skutek wystąpień 
Rzecznika większość reklamacji dotyczących zakupu 
towarów, sprzętu AGD/RTV, sprzętów gospodarstwa 
domowego zostało załatwionych pozytywnie. Spośród 
55 wystąpień, 9 było kierowanych w sprawach związa-
nych ze sprzedażą obuwia i odzieży. Częste są przypad-
ki niewłaściwej oceny zasadności zgłaszanej reklamacji 
dokonywanej przez biegłych rzeczoznawców. Pojawiały 
się interwencje również w sprawach związanych z za-
wieraniem umów poza lokalem przedsiębiorstwa i na 
odległość. 

Podobnie jak w ubiegłych latach w 2013 roku Powia-
towy Rzecznik Konsumentów kontynuował współpracę 
i kontakty z Delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów w Katowicach, Urzędem Komunikacji 
Elektronicznej Delegatura w Opolu, Urzędem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Wojewódz-
ką Inspekcją Handlową – Delegatura w Opolu, Rzeczni-
kiem Ubezpieczonych, Stowarzyszeniem Konsumentów 
Polskich w Warszawie, Federacją Konsumentów oraz 
z  rzecznikami województwa opolskiego. Współpraca 
ta polegała między innymi na wymianie doświadczeń, 
wzajemnej sygnalizacji problemów dotyczących naru-
szenia praw konsumentów i przekazywaniu informacji 
o podejmowanych działaniach. Rzecznik pozytywnie 
ocenia dotychczasową współpracę z wymienionymi in-
stytucjami, która służyła konsumentom w rozstrzyganiu 
spornych spraw. 

W 2013 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Głub-
czycach:
– wytaczał na rzecz konsumentów powództwa dotyczą-

ce reklamacji w zakresie niezgodności towaru z umo-
wą lub gwarancji, 

– wytaczał powództwa dotyczące uznania postanowie-
nia umownego za niedozwolone, 

– przystąpił do toczącego się postępowania sądowego 
na etapie wniesionego przez sprzedawcę środka od-
woławczego wytoczonego przez konsumenta,

– przygotowywał konsumentom pozwy dotyczące re-
klamacji w zakresie niezgodności towaru z umową lub 
gwarancji towarów, 

– sporządzał pisma procesowe,
– skierował do sądu wniosek o ukaranie przedsiębiorcy 

za nieudzielenie odpowiedzi na interwencję pisemną 
rzecznika.
Każdorazowo, w przypadku braku możliwości po-

lubownego zakończenia sprawy z korzyścią dla kon-
sumenta, po wyczerpaniu przez Rzecznika wszelkich 
pozostających w jego kompetencji działań, konsument 
był informowany o przysługującym mu prawie do do-
chodzenia roszczeń na drodze sądowej. Rzecznik ofero-
wał pomoc w napisaniu pozwu, wyjaśniał obowiązujące 
przepisy, procedury, udzielał informacji o kosztach są-
dowych. Większość przygotowanych pozwów dotyczy-
ła zapłaty zwrotu kosztów zakupu towaru z tytułu nie-
zgodności towaru z umową. 

Rzecznik Konsumentów w roku ubiegłym prowadził 
także działania o charakterze edukacyjno-informacyj-
nym poprzez indywidualną edukację konsumencką. Na 
co dzień, udzielając konsumentom pomocy prawnej, 
każdorazowo podejmował tego typu działania poprzez 
uświadamianie przysługujących im praw i możliwości 
egzekwowania obowiązujących przepisów. Rzecznik 
przekazywał konsumentom materiały informacyjne w 
postaci ulotek i broszur otrzymanych z Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów. Materiały informacyjne 
były także dostępne w miejscach do tego przeznaczo-
nych na terenie urzędu, w których najliczniej przebywa-
ją interesanci.

n

Starosta Głubczycki ogłasza przetarg na sprzedaż 
drewna opałowego w ilości:

- 4,20 mp drewna wierzbowego
- 0,65 mp drewna olchowego
W/w drewno złożone jest na działce Skarbu Państwa nr 257 nad rzeką 

Krzanówką w miejscowości Ściborzyce Wielkie.
Pisemne oferty w sprawie kupna przedmiotowego drewna można 

składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kocha-
nowskiego 15 w terminie do dnia 16 maja 2014 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg 
na sprzedaż drewna Skarbu Państwa – Ściborzyce Wielkie – nie otwierać 
przed dniem 19 maja 2014 roku, godzina 11:00”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2014 roku o godzinie 11:00 w 
siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 
(I piętro – pokój nr 201).

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Staro-
stwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, parter, pokój 
nr 105 lub pod numerem telefonu (77) 405-36-84.

Głubczyce 2014-04-22
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Oto 8 kwietnia br. na trzy godziny 
(9:00 – 12:00) świetlica szkolna staje się 
swoistym laboratorium. Przybywa doń 
z opolskiego PCK zespół medyczny z 
odpowiednim sprzętem. Towarzyszy im 
szkolna pielęgniarka – p. Jasia Węgrzyn, 
czuwająca nad samopoczuciem młodych 
krwiodawców. Pojawia się też koordy-
nator projektu z ramienia ZSM – Krysia 
Koziara. A z nimi 30 – osobowa grupa 
młodzieży chętnej do oddania krwi. 
Oczywiście ci, którzy ukończyli osiemna-
ście lat. Niestety, tego dnia nie wszyscy 
mogą stać się dawcami. Spośród nich za-
ledwie 15 osób kwalifikuje się do poboru. 
Przyczyny zdrowotne dyskwalifikują po-
łowę uczestników. Infekcja, niskie ciśnie-
nie czy nawet… anemia! W końcu jednak 
udaje się zebrać około 7 litrów tego bez-
cennego, życiodajnego płynu, który, no-
tabene, może uratować zdrowie, a nawet 
życie tobie, mnie, nam…. 

nią pedagog – Basia Zdeb. To miło z ich 
strony. Nie sposób przywołać tu wszyst-
kich, którzy dzielą się swym bezcennym 
darem. Na przykład gro młodzieży z „Rol-
niczaka” regularnie oddaje krew w ambu-
lansie przy Urzędzie Miejskim. Jakże to 
cieszy!

Nadal jednak trzeba szerzyć ideę 
krwiodawstwa, bo krew ciągle jest „to-
warem” deficytowym. Tak więc w imieniu 
PCK apeluję do wszystkich ludzi dobrej 
woli, aby, o ile zdrowie im na to pozwa-
la, podzielili się kroplą swojej krwi. Wszak 
krew to dar życia!

Po raz kolejny powiadam, że krwio-
dawstwo to otwarcie się na potrzeby 
drugiego człowieka. To pomoc i ratunek. 
Lekcja altruizmu. Akt miłości bliźniego. 
„Oddając krew, dodajesz nadziei” – brzmi 
jedno z haseł na ambulansie PCK. Inne 
zaś mówi: „Krew – lek na wagę życia – 
możesz się nim podzielić”. Zatem….

Maria Farasiewicz

Lekcja Miłości 
Bliźniego

Wypoczynek dzieci i młodzieży orga-
nizowany był w miejscu zamieszkania na 
bazie szkół, Ratusza Miejskiego w Głub-
czycach oraz Gminnego Ośrodka Kultury 
w Baborowie.

Organizatorzy zapewnili uczestni-
kom wypoczynku wiele atrakcji typu: 
gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, 
warsztaty taneczne, konkursy plastyczne, 
turnieje; piłkarzyków, tenisa stołowego, 
„karaoke”, wycieczki jednodniowe na lo-
dowisko, do Parku Wodnego oraz kina.  
Organizowane były rajdy piesze po oko-
licy Głubczyc.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej celem zapewnienia bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pobytu 
dzieci i młodzieży podczas trwania zimo-
wego wypoczynku przeprowadzili 6 kon-
troli oceniając m.in.:
l warunki zdrowotne w zakresie stanu 

sanitarno-technicznego pomieszczeń i 

otoczenia oraz bloków żywienia,
l stan sanitarno-higieniczny pomiesz-

czeń sanitarnych,
l warunki do uprawiania sportu i rekre-

acji,
l zapewnienie opieki medycznej,

W trakcie wypoczynku nie stwierdzo-
no urazów, zachorowań, wypadków, ho-
spitalizacji oraz zatruć pokarmowych. 
Stan zdrowia dzieci i młodzieży nie budził 
zastrzeżeń. Placówki wypoczynku były 
zarejestrowane w elektronicznej bazie 
wypoczynku, a organizatorzy zapewnili 
uczestnikom bezpieczne i higieniczne 
warunki pobytu.

Organizatorzy wypoczynków otrzy-
mali materiały edukacyjne w formie ulo-
tek, kolorowanek o tematyce antynikoty-
nowej, HIV/AIDS.

Państwowy Powiatowy InspektormSa-
nitarny w Głubczycach

Alina Mazur-Ciapa

Wypoczynek Zimowy w 
Powiecie Głubczyckim

STACJA DiAGNOSTyCZNA
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach we współ-

pracy z pracownikami Stacji Diagnostycznej Pojazdów serdecznie zaprasza miesz-
kańców Głubczyc i okolic na bezpłatne sprawdzenie samochodu w sobotę 31 maja 
2014 r. od godz. 9:00–13:00 będzie można skorzystać z bezpłatnych usług w zakresie:

- ustawienie świateł,
- pomiar ciśnienia w ogumieniu,
- sprawdzenie poziomu oleju,
- sprawdzenie jakości płynu hamulcowego,
- sprawdzenie jakości płynu chłodniczego,
- gratisowe uzupełnienie płynu w zbior-

niczku spryskiwaczy szyb.
Przypominamy, że Stacja Diagnostyczna 

Pojazdów działająca przy Zespole Szkół Me-
chanicznych w Głubczycach, ul. Aleja Śląska 2 
przeprowadza badania techniczne samocho-
dów osobowych i ciężarowych do 3,5 t.

Zapraszamy
Poniedziałek – Piątek godz. 8:00 – 17:00         Sobota – godz. 8:00 – 13:00

OŚWiADCZENiE
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych TACY SAMI z Głubczyc 

ostrzega przed oszustami, którzy powołując się na nasze Stowarzyszenie próbują 
wyłudzić pieniądze poprzez sprzedaż „cegiełek”, figurek gipsowych, płyt CD.

Stowarzyszenie „TACY SAMI” upoważniło tylko i wyłącznie firmę pana Krzyszto-
fa Pelc z Jastrzębia Zdroju jako przedstawiciela Wydawnictwa „KRZYŚ do sprzeda-
ży okolicznościowych kartek, z których znaczna część dochodu z ich sprzedaży jest 
przekazywana na cele statutowe stowarzyszenia. Kartki są wycenione, 1 szt kosztuje 
2,50 zł, sprzedawane są pojedynczo lub w pakietach od 1 do 4 sztuk. Każdy upraw-
niony sprzedawca ma imienny identyfikator.

Jest nam niezmiernie przykro, że ktoś wykorzystuje nasz wizerunek dla własnych 
celów i w celu zapobieżenia tego typu praktykom prosimy o każdorazową weryfika-
cję osób, które w naszym imieniu proszą o wsparcie. Prosimy też o poinformowanie 
o tego typu przypadkach Zarząd Stowarzyszenia - tel. 601 341 199, tacysamiogl@
gmail.com lub/i natychmiastowe zgłaszanie incydentu policji.

Prosimy pomagajcie nam dalej, ale nie pozwalajcie na wyłudzenia.
W niedługim czasie na stronie stowarzyszenia www.tacy-sami.org opublikujemy 

wizerunki kart, których zakup rzeczywiście wspiera rozwój stowarzyszenia i przyczy-
nia się do pomocy dla naszych niepełnosprawnych podopiecznych.

W imieniu Stowarzyszenia „TACY SAMI” Prezes stowarzyszenia – Elżbieta Małko

OGŁOSZENiE  biura rzeczy znalezionych
Starostwo Powiatowe w Głubczycach informuje o możliwości odzyskania zagu-

bionych rzeczy, jak na przykład: okulary, rowery, telefony itp., które przekazywane 
są do naszego Urzędu, do zasobu rzeczy znalezionych. Wystarczy zwrócić się do nas 
z pismem zawierającym opis zaginionego przedmiotu i okoliczności jego utraty. 
Pomocne w ustaleniu właściciela będą np. posiadane gwarancje, dokumenty po-
twierdzające nabycie rzeczy, zdjęcia lub inne znaki szczególne opisane we wniosku. 
Zachęcamy do korzystania z tej możliwości odzyskania bardzo różnorakich przed-
miotów, które są do nas przekazywane.

Wydział Ogólno-Organizacyjny

Tak właśnie chcę nazwać kolejną akcję poboru krwi, zorganizowaną na 
terenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach. To już zgoła szósta 
edycja szlachetnego przedsięwzięcia, które stanowi niejako tradycję na-
szego „Mechanika”. 

W powiecie głubczyckim dzieci powróciły już do ławek szkolnych po wypo-
czynku zimowym. Podczas ferii Państwowa inspekcja Sanitarna powiatu 
głubczyckiego sprawowała nadzór nad 5 placówkami zorganizowanego  
wypoczynku dzieci i młodzieży, z którego skorzystało 428 uczestników.

Podczas akcji nie może zabraknąć 
prezes zarządu Honorowych Dawców 
Krwi PCK w Głubczycach – Eli Kubal. Jest 
z nią, jak zwykle zresztą, jej mama – p. 
Helena. Zawsze pomocna i nieoceniona, 
skrupulatnie rejestruje młodzież. Ileż tro-
ski i zaangażowania w pracy społecznej 
tych kobiet. Kontynuują dzieło swego 
poprzednika – ojca i męża – śp. Michała 
Kubala. 

Idea honorowego krwiodawstwa od 
kilku lat cieszy się szczególnym zainte-
resowaniem w naszym szkolnym środo-
wisku. Mało tego! Zatacza coraz szersze 
kręgi. Na pobór do „Mechanika” przyby-
wają nawet krwiodawcy z zewnątrz. Tym 
razem dołącza ekipa z „Ogólniaka”, która, 
w szlachetnym geście człowieczeństwa, 
chce ofiarować cząstkę siebie. A wraz z 
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Uroczystego otwarcia targów doko-
nała Pani Józefa Ziemnik- Wojewódzki 
Komendant OWK OHP, Pan Kazimierz 
Bedryj –Vice Burmistrz Głubczyc, Pani 
Danuta Frączek- Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Głubczycach 
,Pani Renata Ramazanowa- 
Zastępca Starosty z Krnova, , 
Pan Zbigniew Ziółko-Radny 
Sejmiku Wojewódzkiego. W 
trakcie Targów podziękowa-
nie za wieloletnią współpra-
cę z Hufcem Pracy otrzymali: 
Piekarnictwo Jan Malik, Starszy 
Cechu Rzemiosł Różnych Pan 
Józef Kamiński, którzy zatrud-
niają młodzież Hufca 
Pracy w za-
w o d z i e 
c u k i e r -
nik, Dyrektor 
Zespołu Szkół 
M e c h a n i c z -
nych Pan Jan Ł a t a , 
Kierownik Artystyczny Pan Józef Kaniow-
ski. W czasie Targów wystawcy promowa-
li działalność własnych firm i jednostek 
prezentując oferty edukacyjne oraz ofer-
ty pracy szkół. W targach uczestniczyło 
25 pracodawców i przedsiębiorców m.in. 
Galmet, Kosmed, Consultor, Płaskowyż 
Dobrej Ziemi, Wojskowa Komenda Uzu-

pełnień, a także  Agencje Pracy. Na Targi 
Pracy licznie przybyły szkoły ponadgim-
nazjalne, szkoły wyższe (m.in. Uniwer-
sytet Opolski, Politechnika ,Opolska, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu 
Politechnika Śląska, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Raciborzu) aby za-
prezentować swoją ofertę edukacyjną 
i zachęcić do skorzystania z niej jak naj-

większą ilości 
osób. Szkoły 

prezentowały 
swoje progra-

my, kierunki 
kształcenia 
i przedsta-

wiały swoje naj-
większe atuty. Targi 

Pracy i Edukacji cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem, 

przebiegały w bardzo miłej atmosferze. 
Targom Pracy towarzyszyły występy ar-
tystyczne w wykonaniu uczennicy Hufca 
Pracy oraz dzieci i młodzieży z Miejskiego 
Ośrodka Kultury pod kierunkiem Pana 
Józefa Kaniowskiego. Program nawiązy-
wał do IX rocznicy śmierci Jana Pawła II 
w związku z nadaniem 11 października 
2011r Ochotniczym Hufcom Pracy patro-
natu Błogosławionego Jana Pawła II.

Natalia Dziurny, Agnieszka Kowalczyk

Targi Edukacji i Pracy 
w Głubczycach

W dniu 02.04.2014 r. w Ratuszu Miejskim w Głubczycach odbyły się Targi  
Edukacji i Pracy, zorganizowane przez Opolską Wojewódzką Komendę 
OHP – Filię Młodzieżowego Biura Pracy w Głubczycach, Hufiec Pracy 8-1 
w Głubczycach, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Gminy Głubczyce 
Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach.

W zawodach wzięło udział 60 osób z 6 
drużyn: Dobrodzień, K. Koźle, Kluczbork, 
Strzelce Op., Głogówek, Głubczyce.

Uroczystego otwarcia zawodów doko-
nał Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkol-
no Wychowawczego Barbara Rosicka. Sę-
dziowie Prowadzący to Tomasz Kiszczyk 
oraz Dariusz Szałagan.

Tradycji stało się zadość i po raz XIX 
gościliśmy przyjaciół ze Specjalnych 
Ośrodków Szkolno Wychowawczych z ca-
łego województwa opolskiego. Jest nam 
niezmiernie miło, że cieszymy się takim 
zaufaniem wśród uczniów i nauczycieli 
wychowania fizycznego, miło nam, że już 
dziewiętnaście lat przyjeżdżają do nas. 
Cieszymy się że co roku wszyscy wyjeż-
dżają zadowoleni, uśmiechnięci i co naj-
ważniejsze zapowiadają że przyjadą do 
nas za rok. Dziękujemy wolontariuszkom 

z Zespołu Szkół Mechanicznych w Głub-
czycach, a także opiekunowi Markowi 
Malewiczowi za pomoc w przeprowadze-
niu turnieju. 

Jesteśmy dumni również z tego iż nasi 
zawodnicy podtrzymują tradycje i od lat 
walczą na najwyższym poziomie zdo-
bywając trofea. Tak też było i tym razem 
uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego w Głubczycach zdo-
byli I miejsce drużynowo zdobywając 36 
punktów tuż za nami były dwa ośrodki z 
Głogówka oraz Kluczborka które zdobyły 
po 28 pkt.

Mam nadzieje iż w przyszłym roku w 
XX turnieju również będziemy jedną z 
czołowych drużyn województwa opol-
skiego.

Tomasz Kiszczyk

XiX Wojewódzki 
Turniej Tenisa 
Stołowego

02.04.2014 w Sali Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Głub-
czycach odbył się XiX Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego.

W ostatni weekend marca uczniowie 
naszego SMS-u przy Zespole Szkół Ogól-
nokształcących w Głubczycach pojechali 
na ostatni sprawdzian przed Mistrzo-
stwami Polski Juniorów, które odbędą 
się już w połowie kwietnia w Pszczynie. 
Zawody w Częstochowie zaliczają sie do 
rangi Grand Prix Polski, na których moż-
na zdobyć jak najwięcej punktów do list 
rankingowych, co w przypadku udzia-
łu w mistrzostwach owocuje wysokim 
miejscem na liście a co za tym idzie roz-
stawioną pozycją w losowaniu podczas 
tych mistrzostw. Turniej był tak ważny dla 
zawodników, gdyż mogli oni zdobyć cen-
ne punkty i przy okazji sprawdzić swój 
poziom przygotowania sportowego do 
Mistrzostw Polski. Nasi uczniowie pod-
czas turnieju wykazali się wysoką formą 

zawodniczą i zdobyli medalowe miejsca 
szczególnie w grach podwójnych. 
Gra podwójna juniorów:
2 m. Michał Kaźmierczak/Jakub Smajda 
3 m. Sebastian Obrycki/Przemysław Szy-
dłowski 
Gra podwójna juniorek :
1 m. Katarzyna Kutacha/Joanna Stanisz 
2 m. Aleksandra Białek/Kamila Morawska 
Gra mieszana juniorów: 
1 m. Przemysław Szydłowski/Joanna Stanisz 
Gra pojedyncza juniorów:
3 m. Michał Kaźmierczak 
Juniorzy młodsi gra mieszana:
1 m. Robert Mirga/Kornelia Marczak 

Wielkie gratulacje i trzymamy kciuki 
na Mistrzostwach Polski! Powodzenia !!!

Trener, Zbigniew Serwetnicki 

i Międzynarodowy 
Jurajski Turniej 
Badmintona Grand 
Prix Częstochowy

Budynek dawnego szpitala w Kietrzu 
był i jest dla mieszkańców naszego mia-
sta miejscem magicznym. Wybudowany 
144 lata temu przez proboszcza Karla 
Ullricha koło kościoła parafialnego św. To-
masza Apostoła był  świadkiem najważ-
niejszych wydarzeń z życia społecznego 
i religijnego.

Od 1870 roku mury szpitala, hospicjum, 
ośrodka pomocy społecznej „czuły, sły-
szały, widziały” skrajne emocje narodzin i 
śmierci człowieka, szczęścia i nieszczęścia, 
modlitw i przekleństw szatańskich.

Pacjenci, pensjonariusze i pracownicy 
słyszeli dzwony kościelne i z okna obser-
wowali cały rok liturgiczny, oglądali pro-
cesje, pielgrzymki, powitania i pożegna-
nia biskupów, burmistrzów, ministrów. 
Dawało im to wielką życiową siłę. Para-
fianie od 144 lat przynajmniej raz w nie-
dzielę przechodzą obok budynku, patrzą 
w okna, pozdrawiają, dodają otuchy. Dla 
jednych i drugich wzajemne relacje to 
wspaniałe memento, że życie jest darem 
Bożym. Budowniczy, komisarz arcybi-
skupi Karl Ullrich był postacią niezwykłą 

Budynek miłosierdzia
Fragmenty referatu na otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu

bo założył jeszcze fundacje dla biednych 
Kietrzan studentów i duchownych. Przez 
dwie kadencje był posłem w parlamencie 
w Berlinie. Szpital i obecna ulica 3 Maja 
nosiły jego imię. W lipcu 1945 roku wła-
dze komunistyczne skonfiskowały szpi-
tal, który dopiero w 1954 roku przyjął 
pierwszych pacjentów po wojnie. W 1994 
szpital został zlikwidowany, a w budyn-
ku do 2014 roku funkcjonował niedo-
inwestowany Zakład Opieki Leczniczej. 
Otwarcie 4 kwietnia 2014 Domu Pomocy 
Społecznej było ratunkiem dla ”budynku 
miłosierdzia” ponieważ od 1945 roku nie 
wykonano w nim poważnych remontów. 
Być może wyglądałby on tak jak ruina 
drugiego budynku szpitala. Wiedząc, 
że są plany odnowienia elewacji frontu 
mieszkańcy Kietrza mogą być wdzięczni 
władzom Starostwa Głubczyckiego za 
uratowanie tego cennego zabytku i ma-
gicznego miejsca.

Dziękuję za materiały do rysu histo-
rycznego pani dr Katarzynie Maler i dr. 
Benedyktowi Pospiszylowi.

Piotr Skowronek
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Starostwo Powiatowe

„O Festiwalu Kultury Powiatowej”

i  Za oknem wiosna w rozkwicie,
Zieleni się wokół świat;
Eviva l’arte! – chcę krzyczeć,
Wszak festiwalu to czas.

ii  Młodych artystów niemało,
Zmagań konkursowych takt;
Taniec, piosenka i teatr
Uskrzydlą odbiorcę – to fakt.

iii  Radość niech w sercach zagości;
Oto marzeń i pragnień duch;
Unosi się kwiecie maja
Dzieci i młodzieży trud.

iV  Talenty powiatu do boju
Po laury i artyzmu trzos;
Doświadczyć rzeczy niezwykłej, 
Poczuć spełnienia moc.

V  Kultura w powiecie niech wzrasta,
A sztuka przez duże „S”, 
Wpisana w księgę regionu,
Napełnia dumą twą pierś.

słowa: Maria Farasiewicz
muzyka: Damian Wołowczyk

W przedstawionych wynikach Samo-
dzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowot-
nej w Głubczycach zajął drugie miejsce 
w Polsce pod względem prawidłowości 
funkcjonowania aparatury mammogra-
ficznej, oceny organizacji prowadzenia ba-
dań i posiadanego wyposażenia pracowni 
oraz oceny zdjęć mammograficznych.

Dodatkowo 3 maca 2014 roku w Opo-
lu odbył się II etap „IX Ogólnopolskiego 
Konkursu Pielęgniarka Roku 2013”, zor-

ganizowany przez Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarskie. W konkursie stratowało 
8 kandydatek z całego województwa. 
Pierwsze miejsce zajęła Pani Natalia Świę-
tanowska, pracująca na oddziale chorób 
wewnętrznym w głubczyckim szpitalu. 
Kolejny, III etap konkursu odbędzie się 22 
– 23 maja w Lublinie, gdzie Pani Natalia 
będzie reprezentowała nasze wojewódz-
two. 

Serdecznie gratulujemy!!!

Sukces Szpitala!

Wektory to organizmy, które są prze-
nosicielami patogenów lub pasożytów. 
Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem 
przenoszą groźne drobnoustroje na inne 
organizmy, często na ludzi. W ten sposób 
mogą wywołać choroby, które zagrażają 
życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem 
wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest 
malaria, która w 2010 roku pochłonęła 
660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie 
znacznie wzrosło rozpowszechnienie go-
rączki denga, której wzrost na przełomie 
50 lat jest 30-krotny. Do innych chorób 
przenoszonych przez wektory zaliczamy 
miedzy innymi Gorączkę Zachodniego 
Nilu, chikungunye, odkleszczowe zapale-
nie mózgu, czy borelioze. 

Światowy Dzień Zdrowia 
7 Kwiecień 2014

Podczas Światowego Dnia Zdrowia 
2014 chcemy zwrócić uwagę by: 
l Rodziny mieszkające na obszarach naj-

bardziej zagrożonych miały wiedzę jak 
należy się chronić przed tymi choroba-
mi; 

l Władze odpowiedzialne za zdrowie po-
magały ludziom w ochronie przed tymi 
zagrożeniami; 

l Podróżni mieli świadomość, kiedy ist-
nieje konieczność ochrony i jakie środ-
ki profilaktyczne należy podjąć; 

l Władze w krajach, w których choroby 
przenoszone przez wektory stają się 
problemem zdrowotnym, podjęły kro-
ki w celu ochrony ludności przed nimi 
tymi chorobami. 

Tematem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia są choro-
by przenoszone przez wektory. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 
każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Orga-
nizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z 
zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczegól-
nej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość pod-
jęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.

Uczniów przywitano w iście 
królewskim stylu, w przepięk-
nych salach zamkowych, opo-
wiadaniem o historii tego miej-
sca. Następnie odbył się pokaz 
multimedialny przedstawiający 
tradycyjne potrawy postne przy-
rządzane na Śląsku. Znając już 
niezbędne składniki i przepisy 
uczniowie wraz z opiekunami 
udali się do kuchni zamkowej. 
Tam zostali podzieleni na dru-

Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi przedstawił wyniki au-
dytu klinicznego za 2013 rok, któremu poddani byli wszy-
scy świadczeniodawcy wykonujący mammografie w ramach 
programu wczesnego wykrywania raka piersi.

Warsztaty Kulinarne 
„Śląska kuchnia postna”

Reprezentacja uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Głubczycach, dnia 6 marca 2014 r., wzięła udział w warsztatach kuli-
narnych, które miały miejsce w Zamku w Większycach. Warsztaty zostały 
zorganizowane w ramach nagrody dla uczniów, którzy w ubiegłym roku 
brali udział w Konkursie Wiedzy o Śląsku w SOSW w Kędzierzynie –Koźlu.

żyny, wylosowali przepis na potrawę, 
którą następnie przyrządzili. W „postnym 
menu” znalazły się: zupa/krem z ziem-
niaków, sałatka jarzynowa, jajka fasze-
rowane oraz sałatka śledziowa. Drużyna 
z Głubczyc miała za zadanie przyrządzić 
sałatkę jarzynową. Pod czujnym okiem 
szefów kuchni prace przebiegły bardzo 
sprawnie. Nie mogło zabraknąć żadnego 
detalu, z estetyką podania włącznie. 

Po uporządkowaniu stanowisk, przy-
rządzone potrawy postne zostały roz-
niesione na elegancko nakryte stoły. Na-
stępnie uczestnicy warsztatów z chęcią 
próbowali potraw przyrządzonych przez 
swoich kolegów i koleżanki oraz wymie-
niali opinie na temat różnych smaków.

Taki rodzaj zajęć dla uczniów niepeł-
nosprawnych ma ogromną wartość – jest 
to dla nich zarówno szkoła życia, jak i ro-
dzaj terapii. Co więcej, każdy z nich mógł 
przez chwilę poczuć się jak na planie 
jednego z telewizyjnych programów ku-
linarnych. 

Serdecznie dziękujemy organizatorom 
„Spotkania Kulinarnego pt. Śląska Kuch-
nia Postna” za zaproszenie oraz właści-
cielom Zamku w Większycach za bardzo 
miłe ugoszczenie. 

Edyta Wolny

n
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Gmina Kietrz

Informacje o stanie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Kietrz w roku 
szkolnym 2012/2013 złożył Zastępca 
Burmistrza Kietrza Jacek Karpina. Rad-
ni otrzymali materiały dotyczące szkół 
i przedszkoli w Gminie Kietrz, z których 
można dowiedzieć się ilu mamy uczniów 
i nauczycieli w poszczególnych szkołach, 
jakie gmina poniosła wydatki na oświatę, 
jakie były wyniki ubiegłorocznych matur 
i egzaminów uczniów oraz jakie są sukce-
sy uczniów. 

Podczas sesji uroczyście została za-
kończona kolejna edycja kursów kompu-
terowych dla osób starszych i nie tylko 
prowadzonych w Gminnym Centrum In-
formacji w Kietrzu. Dyplomy uczestnic-
twa wraz z nagrodami wręczyli Burmistrz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz 
Panią Bożeną Rostek prowadzącą kurs.

Pod obrady sesji przygotowano sześć 
uchwał:
l w sprawie utworzenia funduszu sołec-

kiego;
l w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-

Wieści z sesji

W dniu 27 marca 2014r. odbyła się XLii Sesja Rady Miejskiej w Kietrzu, 
poświęcona w głównej mierze sprawom oświaty. Do udziału w sesji za-
proszeni zostali Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli.

pobiegania bezdomności zwierząt” na 
terenie gminy Kietrz;

l w sprawie nadania nazwy ulicy drogom 
w miejscowości Kietrz, gmina Kietrz;

l w sprawie dostosowania opisu granic 
obwodów głosowania Gminy Kietrz do 
stanu faktycznego;

l w sprawie dostosowania opisu granic 
okręgów wyborczych Gminy Kietrz do 
stanu faktycznego; 

l zmieniającą Uchwałę Nr XXXVI/284/ 
2013 Rady Miejskiej w Kietrzu, z dnia 
26 września 2013 roku w sprawie przy-
stąpienia do zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kietrz, z póź-
niejszą zmianą.

Aneta Kopeczek

Dlatego w Gminie Kietrz już po raz 
trzeci odbył się w Gminnym Centrum In-
formacji bezpłatny kurs z podstaw obsłu-
gi komputera, skierowany do seniorów, 
emerytów i dorosłych.

Swoją przygodę z komputerem roz-
poczęło 18 osób z Kietrza i nie tylko. Kurs 
trwał od października do końca grudnia 
2013 roku. Szkolenie było prowadzone 
przez pracownika Gminnego Centrum 
Informacji, z każdą osobą indywidualnie 
przez 1,5 godz. raz w tygodniu, a czasem 
więcej w zależności od potrzeb kursanta.

Już po pierwszych zajęciach można 
było zaobserwować, że świat kompute-
ra  przynosi kursantom wiele satysfak-
cji i radości. W miarę ćwiczeń nabierali 
pewności siebie i odwagi w życiu wirtu-
alnym. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się komunikatory (Skype, G-G), 
poczta elektroniczna oraz portale spo-
łecznościowe. Kursanci zapoznali się też, 
z praktycznym wykorzystaniem edyto-
rów tekstu WORD, wstawianiem zdjęć czy 
wyszukiwaniem informacji za pomocą 
przeglądarki internetowej.

Dla większości osób kurs był pierw-
szym kontaktem z komputerem i wirtu-
alnym światem, nigdzie przecież nie jest 
napisane, że wirtualny świat jest zare-

Komputer – mój nowy 
przyjaciel

zerwowany tylko dla młodych osób. W 
czasie kursu komputerowego wiele osób 
zakupiło już swój własny komputer z któ-
rym przychodził na szkolenie, a niektórzy 
zadeklarowali się że mają w planie kupno 
własnego komputera, gdyż nie chcą po-
przestać na szkoleniu ale dalej poznawać 
wirtualny świat.

Uroczyste zakończenie kursu kompu-
terowego odbyło się 25 marca 2014 r. na 
Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu, gdzie Bur-
mistrz Kietrza po krótkim przemówieniu 
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
wręczyli dyplomy i drobne upominki kur-
santom na zakończenie kursu.

Ilość osób deklarujących ciągle swój 
udział w kursie komputerowym pozwala 
przypuszczać, że na jesieni br. kurs kom-
puterowy ponownie będzie się cieszył 
zainteresowaniem 

Bożena Rostek

Wszyscy starsi i młodsi wiedzą, że komputery i związany z nim internet zdo-
minowały dziś świat. Komputery służą dziś nie tylko do pracy, edukacji, ale 
służą też rozrywce, robieniu zakupów czy w porozumiewaniu się z innymi.

Podsumowano na nim współpracę 
szkolnych kół LOP z Kołem Łowieckim 
,,Granica” z Dzierżysławia w zakresie 
ochrony naturalnego środowiska, do-
karmianie zwierzyny, walki z kłusownic-
twem.

Na tę uroczystość przybyli przedsta-
wiciele Koła Łowieckiego ,,Granica”, bur-
mistrz miasta i gminy Kietrz, dyrektorzy 
szkół, opiekunowie i członkowie SK LOP, 
przedstawiciele rady rodziców oraz dziel-
nicowy policji w Kietrzu. 

Część oficjalną apelu poprzedziła pre-
zentacja oraz inscenizacja pod tytułem 
,,Pamiętajmy o ogrodach”. Nawiązała do 
piękna przyrody stworzonego rękami 
ludzi, poszanowania prawa, równości i 
wzajemnego szacunku.

Panowie Mieczysław Wanicki i Karol 

Pamiętajcie o ogrodach
Orawski wręczyli szkołom nagrody pie-
niężne i pamiątkowe dyplomy za udział 
we współzawodnictwie. Pierwsze miej-
sce zajęła Szkoła Podstawowa w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Cere-
kwi-gospodarz spotkania. Drugie miej-
sce Szkoła Podstawowa w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Kietrzu. Trzecie 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa przy 
Stowarzyszeniu Przyjaciół ŚW ,,Ścibor” w 
Ściborzycach Wielkich.

Po apelu dyrektor szkoły Pani Joan-
na Jacheć podziękowała za współpracę 
oraz zaprosiła na rozmowę przy kawie 
uczestników uroczystości. W miłej at-
mosferze dyskutowano na temat dalszej 
współpracy.

Opiekun SK LOP ,,Salamandra”
mgr Krystyna Ormiańska. 

31 marca 2014 r. Szkolne Koło Ligii Ochrony Przyrody ,,Salamandra” w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Cerekwi zorganizowało uroczysty apel. 

Dnia 04.03.2014r. Koło Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów i Osób Niepeł-
nosprawnych z Kietrza zorganizowało 
spotkanie z okazji „ Śledzika” i „Dnia Ko-
biet”. Uczestniczyło w nim 78 naszych 
członków. Koło liczy obecnie 120 osób. 
Dzięki uprzejmości  Prezesa Rodzinnych 
Ogródków Działkowych Pana Wacława 
Zajdel spotkaliśmy się w świetlicy Domu 
Działkowca.

Nasi członkowie wesoło, w przyjemnej 
atmosferze i dźwiękach muzyki, wesoło 
spędzali popołudnie i wieczór. Bawiliśmy 
się do godz. 22-giej. W imieniu wszyst-

kich uczestników chciałam serdecznie 
podziękować Panu prezesowi za udo-
stępnienie sali, oraz paniom zaangażo-
wanym w organizację spotkania.

Irena Marek

Ostatki w Kole 
Emerytów

Festiwal Piosenki Przedszkolnej

ZSP w Kietrzu – Publiczne Przedszkole w Kietrzu ma zaszczyt 
zaprosić na „Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej”, 
który odbędzie się 29 maja 2014 r. 
o godz. 10.00 w Domu Kultury 
w Kietrzu lub w Parku 
Czterech Żywiołów 
w Kietrzu. 

Serdecznie zapraszamy!!!
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W dniach 17.02 -21.02.2014r. w go-
dzinach 9:30 – 13:00 w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Kietrzu odbyło się półzi-
mowisko dla uczniów klas I – VI. Ucznio-
wie brali udział w zajęciach sportowych, 
typu: gry zespołowe, tenis stołowy, piłka 
nożna, dwa ognie, rytmika. Warsztaty pla-
styczne na temat „Stawiam na zdrowie” 
i „Zdrowie na we-
soło” propagowały 
właściwe wzorce i 
postawy prozdro-
wotne. Nie zabrakło 
również aktywne-
go spędzania czasu 
wolnego na świe-
żym powietrzu w 
ramach którego zor-
ganizowano wyjazd 
na lodowisko do 
Raciborza, a także 
skorzystano z atrakcji na placu zabaw.

Uczniowie brali udział również w 
warsztatach o tematyce prozdrowotnej i 
profilaktycznej oraz w warsztatach kształ-
tujących umiejętności unikania zagrożeń 
społecznych: „Wzrastam w mądrości”, 
„Trening asertywności – nałogom mówię 
NIE”.

W ostatnim dniu półzimowiska od-
była się zabawa karnawałowa podczas 
której uczniowie wzięli udział w licznych 
konkursach tj. taniec na gazecie, taniec 
z krzesłami, balonami, mumia. Rozstrzy-

Realizacja zadań projektu w Publicznej Szkole Podstawowej 

Feryjnej nudzie STOP 
– zmieniam siebie

gnięto konkurs na najciekawszy strój kar-
nawałowy. Zwycięzcy poszczególnych 
rozrywek otrzymali nagrody.

Przez cały okres trwania półzimowiska 
dzieci miały zapewnione posiłki w posta-
ci drugiego śniadania oraz obiadu. Na 
zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali 
upominki.

Prezes Stowarzy-
szenia „Bliżej szkoły” 
działającego przy 
Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w 
Kietrzu – pani Ja-
dwiga Tarnowska 
składa serdeczne 
podziękowania na-
uczycielom: Iwonie 
Kacprzak, Pauli Śli-
wie, Beacie Kono-
packiej, Genowefie 

Góreckiej, Alicji Polak, Barbarze Bednar-
czyk, Edycie Szczyrbie-Goździk, Halinie 
Szlachcic i Elżbiecie Zarembie za zaanga-
żowanie w pracę w ramach wolontariatu 
podczas półzimowiska, które odbyło się 
podczas ferii w ZSP w Kietrzu.

Zimowisko zostało zorganizowane 
dzięki wsparciu finansowemu Miejsko
-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w 
Kietrzu oraz Stowarzyszenia Bliżej Szkoły.

Beata Konopacka i Iwona Kacprzak

Dnia 21 marca 2014 r. dzieci z „Klubu 
Malucha” wraz z rodzicami wyszły na spa-
cer przywitać wiosnę. Podczas marszu 
maluchy radośnie machały kolorowymi 
gałązkami i powtarzały wierszyki. Zwra-
cały też uwagę na pierwsze oznaki wio-
sny.

Monika Kuśnierz

„Klub Malucha” 
przywitał wiosnę

Przyjście nowej pory roku uczciły 
dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Kietrzu, które z kolorowymi ozdo-
bami, zielonymi gaikami i Marzanną, 
przy wtórze przedszkolnych piosenek i 
instrumentów perkusyjnych obwieściły 
ten fakt wszystkim okolicznym mieszkań-
com. Przedszkolaki głośno wykrzykiwały: 
„Witaj wiosno, witaj wiosno!”, chcąc w ten 
sposób przywołać do nas cieplejszą porę 
roku. 

Na scenie „Parku Czterech Żywiołów” 
każda z grup przedszkolnych zaśpiewa-
ła piosenki i odtańczyła wiosenne tańce. 

Nad bezpieczeństwem przedszkolaków 
ubranych w kamizelki odblaskowe czu-
wali policjanci z Komisariatu Policji w 
Kietrzu, którzy kierowali ruchem na trasie 
przemarszu dzieci. 

Dzięki sprzyjającej pogodzie spragnio-
ne ciepła i zieleni dzieci szukały oznak i 
zwiastunów wiosny w miejskich parkach 
i skwerkach. Wesołą zabawą, konkuren-
cjami sportowymi na świeżym powietrzu 
i głośnymi okrzykami przedszkolaki z ZSP 
w Kietrzu pożegnały zimę i powitały dłu-
go oczekiwaną wiosnę.

Danuta Macewicz

Pierwszy Dzień Wiosny 
w ZSP w Kietrzu

Jak można przywitać wiosnę? Na przykład na wesoło, biorąc udział w 
barwnym korowodzie ulicami Kietrza.

Pan doktor Marek Sikorski, który jest 
historykiem sztuki, podążył wraz ze 
swymi słuchaczami tropem smoka wa-
welskiego, by odkryć sekrety kryjące się 
w jego postaci. Głównymi odbiorcami 
wystąpienia, byli uczniowie kietrzańskiej 
szkoły podstawowej, którzy wykazali 
żywe zainteresowanie prezentowanym 
tematem.

Demitologizacja legendy o smoku wa-
welskim przybliżyła zgromadzonemu au-
dytorium prawdę, dotyczącą tego naro-
dowego mitu. Słuchacze dowiedzieli się 
m.in., że legenda o potworze zamieszka-
łym w Smoczej Jamie, zrodziła się z biblij-
nego opisu zgładzenia smoka babiloń-
skiego przez proroka Daniela. Opis ten 
znajdujący się w Księdze Daniela (Dn 14, 
25), jest bardzo zbliżony do tego, który 
znaleźć można w Rocznikach autorstwa 
Jana Długosza. 

Unicestwienie smoka przez Księcia 
Kraka zostało uwiecznione nie tylko na 
kartach kroniki Jana Długosza, lecz także 
w Starej baśni Józefa Ignacego Kraszew-

skiego, gdzie autor utrwalił podobny 
opis otrutego podstępem smoka. Kolej-
na tajemnica, odkryta podczas wykładu, 
związana była z pomnikiem smoka wa-
welskiego, wykonanym przez Bolesława 
Chromego w 1969 roku. Jak się okazało, 
pierwotnie rzeźba ta, nie miała być uoso-
bieniem smoka zamieszkałego w jaskini 
na Wawelu, lecz hydry, czyli węża wod-
nego, podobnego do smoka, o wielu gło-
wach. W 1972 roku pomnik hydry, który 
znajdował się w Wiśle i miał służyć do 
pomiaru poziomu wody w rzece, umiesz-
czono w pobliżu Smoczej Jamy jako po-
mnik smoka wawelskiego.

Przedstawione powyżej fakty histo-
ryczne, jaki i wiele innych ciekawostek 
związanych z mitem o smoku wawelskim, 
można znaleźć, we wzbogacającym całe 
wystąpienie źródle, którym jest książka 
doktora Marka Sikorskiego pod tytułem 
Smok wawelski w kręgu mitu i historii. 
Książka ta, dostępna jest do wypożycze-
nia, w Miejskiej Bibliotece w Kietrzu.

Magdalena Kościółek

Smok wawelski 
przybył do Kietrza

Dnia 17 marca 2014 roku Miejski Dom Kultury w Kietrzu gościł niezwykłe-
go przybysza.

W dniu 16 marca 2014 r. w naszym 
Domu Kultury odbył się spektakl teatral-
ny pt. „SEPARACJA”. Satyryczna opowieść 

Spektakl „Separacja”
o pewnym nauczycielskim małżeństwie 
rozbawiła kietrzańską publiczność. Mie-
liśmy okazję obejrzeć farsę małżeńską w 
trzech aktach. Główni bohaterowie, czy-
li Joanna i Patryk Kowalscy po 25 latach 
wspólnego życia, przeżywali kryzys mał-
żeński. Błyskotliwe dialogi i humor były 
gwarancją znakomitej zabawy. Spotkanie 
z bohaterami sztuki ”Separacja” pozwo-
liło spojrzeć na problemy małżeńskie z 
dużym dystansem. Po spektaklu pan Ma-
riusz Marczyk - reżyser promował swoją 
najnowszą książkę „Przypadki męskiej 
nieśmiałości”.

Dorota Kaczmar
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W zawodach unihokeja w kategorii 
dziewcząt i chłopców rywalizowały ze 
sobą drużyny: Zakladni Školi z Hradca 
nad Morawicą z Republiki Czeskiej, dru-
żyny z Gimnazjum w Baborowie, oraz 
gospodarze turnieju Zespołu Szkół w Kie-
trzu.

W kategorii dziewcząt miejsca rozłoży-
ły się następująco:
i miejsce – ZS Gimnazjum w Kietrzu,
ii miejsce – Gimnazjum w Baborowie,
iii miejsce – Zakladni Škola z Hradca nad 
Morawicą.

Z kolei w kategorii chłopców na po-
dium stanęli:
i miejsce – ZS Gimnazjum w Kietrzu,
ii miejsce – Gimnazjum w Baborowie,
iii miejsce – Zakladni Škola z Hradca nad 
Morawicą.

Były dyplomy, puchary, statuetki dla 
najlepszych zawodników i strzelców 
turnieju, kiełbaska oraz dobra zabawa. 
Dyplomy i puchary wręczył Burmistrz 
Kietrza pan Józef Matela oraz  z-ca dyrek-
tora Zespołu Szkół w Kietrzu pan Edward 
Szwast – pomysłodawca tej imprezy. 

Oprócz nagród drużynowych zostały 
również rozdane nagrody indywidualne. 
W kategorii dziewcząt najlepszym bram-
karzem została Adrianna Malinowska z 
Gimnazjum w Baborowie, najlepszym 
zawodnikiem turnieju okazała się Nata-
lia Siorak z Gimnazjum w Kietrzu, a na 
listę najlepszych strzelców wpisała się 
Weronika Rozbicka z Baborowa. Wśród 
chłopców statuetki powędrowały w na-
stępujące ręce: najlepszy bramkarz Rado-
sław Szuniewicz z Baborowa, a Arkadiusz 
Sowerszenko z Gimnajum w Kietrzu stał 
się najlepszym strzelcem i zawodnikiem 
turnieju 

Podziękowania należą się dyrekcji Ze-
społu Szkół  w Kietrzu oraz nauczycielom 
wychowania fizycznego panom A. Rojek, 
D. Kotlarz, Z. Piaskowy oraz A. Deszce z 
Baborowa za zaangażowanie i pomoc w 
przygotowaniu tej sportowej imprezy, a 
także  młodzieży która w sposób fair-play 
rywalizowała ze sobą.

Za rok też gramy! Do zobaczenia!

Ewelina Makarska-Zabłocka

Międzynarodowy 
Turniej Unihokeja

Po raz trzeci !!! W sobotni poranek 15 marca 2014 w hali ZS w Kietrzu od-
był się iii Międzynarodowy Turniej Unihokeja Dziewcząt i Chłopców.

„Chryzostom Gżegżółka, czterdziesto-
letni mieszkaniec Bochni, rozpoczął za-
służony i już dawno zaplanowany urlop” 
- tak brzmiały pierwsze słowa tekstu II 
Dyktanda o tytuł „Kietrzańskiego Mistrza 
Ortografii 2014”.

W piątkowe popołudnie, 7 marca, kie-
trzanie jak i mieszkańcy innych miejsco-
wości naszej gminy zebrali się w świetlicy 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kie-
trzu, by zmierzyć się z tym ortograficz-
nym wyzwaniem. Oprócz zaszczytnego 
tytułu „Mistrza Ortografii”, na zwycięzców 
czekały atrakcyjne nagrody ufundowane 

przez Gminę Kietrz oraz sklep „PROSAT”.
I tak zwycięzcami tegorocznej edycji 

zostali:
i miejsce i tytuł „Kietrzańskiego Mi-
strza Ortografii 2014” zdobyła pani Do-
rota Buch
ii miejsce pani Anna Paliga 
iii miejsce pani Iwona Komaniecka

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a 
zwycięzcom, którzy doskonale poradzi-
li sobie z zawiłościami języka polskiego, 
serdecznie gratukujemy!

Organizatorzy: 
Iwona Kacprzak, Dorota Wacławczyk

Ortograficzne 
zmagania dorosłych

Tenis stołowy zagościł już na stałe do 
Kietrza. Sekcja tenisa stołowego KSKS 
„Gryf” Kietrz liczy już 23 zawodników, 
którzy grają w V Lidze Tenisa Stołowego 
PZTS oraz (dwie drużyny) w Międzypo-
wiatowej Lidze Tenisa Stołowego.Trady-
cyjnie, na wiosnę rozgrywany jest turniej, 
w którym może wziąć udział każdy miło-
śnik tej pięknej dyscypliny sportu.

W sali gimnastycznej Zespołu Szkol-
no- Przedszkolnego w Kietrzu rozegrano 
w dniu 15 marca 2014 roku III Otwarty 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Bur-
mistrza Kietrza.

W zawodach wzięło udział 26 zawod-
ników z gmin powiatu głubczyckiego i 
raciborskiego.

Turniej rozegrano w dwóch katego-
riach: do 16 lat i OPEN.

W kategorii do 16 lat na podium sta-
nęli zawodnicy:
1. Waliduda Maciej- Zespół Szkolno- 

Przedszkolny Kietrz
2. Gajer Bartosz- Zespół Szkolno- Przed-

szkolny Kietrz
3. Broniewicz Marcin- Zespół Szkolno- 

Przedszkolny Kietrz
Kategoria OPEN:
1. Buczyński Witold – Pilszcz
2. Rygucki Leszek – KSKS „Gryf” Kietrz
3. Gieroń Bartosz – Racibórz

Należy podkreślić, iż zawodnicy, któ-
rzy stanęli na podium w kategorii do 16 
lat trenują pod okiem doświadczonych 
instruktorów z KSKS „Gryf” Kietrz – ks. 
Leszka Ryguckiego i Krzysztofa Jawora.

Wymienionym wyżej zawodnikom, 
piękne puchary i dyplomy wręczyli Z-ca 
Burmistrza Kietrza Jacek Karpina i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu 
Czesław Gil.

Turniej sędziował, jak zwykle sprawnie 
i sprawiedliwie Marian Węgrzynowicz.

Czesław Gil

Tenis stołowy w Kietrzu

Dnia 29.03.2014 r. na boisku „Orlik” w 
Kietrzu zostały rozegrane zawody II run-
dy rozgrywek o Mistrzostwo Gminy Kietrz 
szkół podstawowych w kategorii dziew-
cząt i chłopców.

Wyniki końcowe – dziewczęta:
1. ZSP Kietrz
2. PSP Dzierżysław
3. ZSP Nowa Cerekwia
Chłopcy:
1. ZSP Kietrz
2. PSP Pilszcz
3. ZSP Nowa Cerekwia
4. PSP Dzierżysław

W otwarciu zawodów uczestniczyli: 
Burmistrz Kietrza Józef Matela, sekretarz 
urzędu –Leszek Wilk . Zawody sporto-
we odbywały się pod hasłem „ NIE PIJĘ, 
NIE PALĘ , NIE BIORĘ”  w związku z czym 
uczestniczy zawodów otrzymali specjal-

ne koszulki z logo akcji profilaktycznej. 

Koordynator sportu szkolnego 
Gminy Kietrz 

Marian Węgrzynowicz

Wieści z Orlika

Bieg odbył się na dystansie 7,2 km., a 
trasa biegu przebiegała tereny Kombina-
tu Rolnego, droga w kierunku Trebomia 
do granicy i z powrotem. 

W kategorii kobiet miejsca rozłożyły 
się następująco:
1. miejsce CZEKAŃSKA Mariola - 40:45 
min z RADLINA
2. miejsce NOSAL Dorota - 50:00 min z 
KIETRZA
W kategorii mężczyzn:
1. miejsce CHOMICZEWSKI Marcin - 29:07 
min
2. miejsce MUZYK Piotr - 30:50 min, obaj z 
KS „GRYF” – Kietrz
3. miejsce NOSAL Adam - 31:20 min, z 
Kietrza

Najmłodszym zawodnikiem okazał 

się Marek DAROWSKI z KIETRZA z czasem 
40:37 min.

Po zakończonym biegu, biegacze sko-
rzystali z posiłku regeneracyjnego – kieł-
baska i bułeczka. 

Statuetki za poszczególne miejsca 
wręczył Burmistrz Kietrza Józef Matela 
oraz Przewodniczący RM w Kietrzu Cze-
sław GIL. Patronat medialny nad biegiem 
sprawowało Radio VANESSA.

Dyrektor Biegu, Andrzej Wójtowicz

Wiosenny Bieg 
Przełajowy

Dnia 29.03.2014 odbyła się już Vi edycja biegu przełajowego, w którym 
udział wzięło 19 biegaczy, w tym 10 osób z KS „GRyF”, z Branic, Głubczyc 
oraz Radlina. 

Z rozgrywek w piłce nożnej szkół podstawowych w kategorii dziewcząt 
i chłopców.
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Składało się ono z dwóch części. Pierw-
sza miała charakter prelekcji, którą wygło-
sił Ryszard Brzeziński, zabierając słuchaczy 
na „Spacer po Lwowie”, w którym przywo-
łał zabytki centrum Lwowa, a te można 
było zobaczyć w prezentacji multimedial-
nej. Drugą część spotkania stanowił barw-
ny program Marii Farasiewicz  „Na kresową 
nutę”. Obok pani Marii wystąpili jej bracia 
Mirosław i Wiesław Wierzba, śpiewający 
i akompaniujący na gitarach, grupa wo-
kalna MUNDUREK z Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Głubczycach oraz aktor i recy-
tator – Mietek Zając. 

Maria Farasiewicz, chcąc  uczcić pa-
mięć pomordowanych  na Kresach Po-
łudniowo – Wschodnich dawnej Rze-
czypospolitej i śmierć swego dziadka, 
Władysława Wiślińskiego, dokładnie w 
siedemdziesiątą rocznicę ludobójstwa 
w Maziarni Wawrzkowej, podzieliła się 
z licznie zgromadzoną widownią swą 
wzruszającą opowieścią pt.: „Ks. biskup 
Adamiuk, Kresy i moja rodzina”, przywo-
łaną z „Kalendarza Głubczyckiego 2014”. 
Wysłuchano jej z powagą, w ciszy i sku-
pieniu, a w niejednym oku łza się zakrę-
ciła. Wśród obecnych na spotkaniu była 

Echa Kresów

25 marca bieżącego roku. był dniem szczególnym dla środowiska głub-
czyckich kresowian. Tego dnia o godzinie 18:00 w Czytelni Miejskiej i 
Gminnej Biblioteki w Ratuszu odbyło się drugie z kolei spotkanie z cyklu 
ECHA KRESÓW, zorganizowane przez panią kierownik Jolantę Górak i 
pracowników placówki. 

Stanisława Wierzba córka zamordowa-
nego W. Wiślińskiego, która jako rocz-
ne dziecko, wraz z matką, cudem uszła 
śmierci z rąk banderowców. W dalszej 
części programu wybrzmiały piosenki 
kresowo – ludowe, w tym autorstwa pani 
Farasiewicz , wiersze pełne liryzmu, no-
stalgii, wspomnień, dramatyczne i sen-
tymentalne. Nie zabrakło tez utworów 
wesołych i humorystycznych.

Spotkanie to  przerodziło się w swoistą 
biesiadę, bowiem do wspólnego śpiewu 
włączyli się wszyscy obecni. Były wielkie 
emocje i burza oklasków.

Kolejne spotkanie z cyklu ECHA KRE-
SÓW odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 
18:00, na co organizatorzy już zapraszają.

Redakcja

10 kwietnia 2014r. w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Głubczycach, odbyło 
się zebranie rodziców klas mundurowych 
i przy tej okazji podsumowany został pro-
gram profilaktyczny ,,ARS, czyli jak dbać o 
miłość”. Jest to program w zakresie prze-
ciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, 
narkotyków, tytoniu i innych środków 
psychoaktywnych realizowany przez na-
uczycielkę wychowania do życia w rodzi-
nie Krystynę Koziarę.

Celem programu było dotarcie z prze-
kazem edukacyjnym do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych na terenie całego 
kraju i ograniczenie używania substancji 
psychoaktywnych przez młodzież w wie-
ku prokreacyjnym. Projekt ten realizowa-
ny będzie przez 5 lat, co mamy nadzieję 
przyczyni się do ukształtowania prozdro-
wotnych postaw i zachowań młodych 
ludzi, a także ograniczy podejmowanie 
przez nich ryzykownych zachowań, co 
korzystnie wpłynie na zdrowie i jakość ży-
cia przyszłych rodziców i ich potomstwa.

W spotkaniu brała udział pani Joan-

na Zagwocka kierownik Sekcji Promocji 
Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiato-
wej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 
w Głubczycach, która od wielu lat współ-
pracuje z Zespołem Szkół Mechanicznych 
oraz innymi szkołami na terenie powiatu 
głubczyckiego w zakresie realizacji pro-
gramów prozdrowotnych. Podczas na-
szego spotkania poza częścią teoretycz-
ną, rodzice mogli uczestniczyć w badaniu 
poziomu tlenku węgla w wydychanym 
powietrzu przy użyciu miernika o nazwie 
Smokerlyzer.

Krystyna Koziara

ARS, czyli jak dbać o 
miłość

Tegoroczne zawody były bardzo uda-
ne i stały jak zwykle na bardzo wysokim 
poziomie a frekwencja dopisała. Miło-
śnicy badmintona zjechali się nie tylko z 
prawie całego województwa, ( Gogolin, 
Strzelce Opolskie, Krapkowice,  Kędzie-
rzyn Koźle, Opole oraz Głubczyce ) ale 
również mieliśmy gości z Wrocławia i 
Krakowa, a ponadto przyjechali do nas 
zawodnicy z czeskiego Jesenika i Opavy.

W turnieju wzięło udział 48 zawod-
ników grających w 8 kategoriach, tym 
samym rozegranych zostało około 100 
meczy. Mistrzostwa zostały oficjalnie 
otwarte przez naszego Burmistrza Głub-
czyc- pana Jana Krówkę, dzięki któremu 
mogły się one odbyć już dziewiąty raz - za 
co należą się serdeczne podziękowania. 
Impreza trwająca do późnych godzin po-
południowych minęła w miłej atmosfe-
rze, uczestnicy zawodów dostali drobne 
upominki od sponsorów, a po zaciętych 

i wyrównanych meczach zwycięzcy tur-
nieju oprócz pucharów, medali i dyplo-
mów otrzymali nagrody rzeczowe.

W tegorocznej edycji KOMSER CUP 
wspierali nas: Kasa Stefczyka oddział 
w Głubczycach, Firma ASA Sp. Z.o.o. w 
Głubczycach, PKS w Głubczycach, Zakła-
dy Piwowarskie w Głubczycach, Lidl w 
Głubczycach, Firma BADSPORT z Warsza-
wy, Stowarzyszenie Pożytku Publicznego 
im. Bronisławy Adamskiej Absolwentów I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Głubczycach.

Jako organizator Mistrzostw dziękuję 
wszystkim zawodnikom za przybycie i 
wspaniałą atmosferę podczas turnieju a 
sponsorom za wsparcie w organizacji. 

Do zobaczenia na 10 jubileuszowych 
Otwartych Mistrzostwach Głubczyc w 
Badmintona o puchar Burmistrza Głub-
czyc. 

Zbigniew Serwetnicki 

Otwarte Mistrzostwa 
Głubczyc w badmintonie

W pierwszą sobotę kwietnia (05.04.2014 r.) na hali Głubczyckiego  
ZOKiS-u odbył się kolejny turniej z serii KOMSER CUP Otwarte Mistrzo-
stwa Głubczyc w Badmintona o Puchar Burmistrza Głubczyc.

Dnia 21 marca w sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczy-
cach odbył się wieczór teatralny pod 
tytułem „Świat kobiet”, zorganizowany i 
wyreżyserowany przez Pana Waldema-
ra Lankaufa. Pokaz miał miejsce z okazji 
Międzynarodowego Dnia Teatru, przypa-
dającego na kilka dni później. W ramach 
wieczoru teatralnego przedstawiono 
dwa spektakle. Pierwszym z nich była 
premiera „Gabinetu Luster”, na podstawie 
dramatu psychologicznego Agnieszki 
Usakiewicz. Na scenie zaprezentowały 
się trzy młode artystki grupy teatralnej 
„Głosy” z Głubczyc: Żaneta Dańczuk, Mo-
nika Kuźnik, Nikola Winiarska. „Gabinet 
Luster” to poruszająca, smutna opowieść 
o młodej kobiecie Ani poszukującej swo-
jej drogi w życiu, lecz zupełnie zdetermi-

nowanej przez swoją matkę i jej ambicje. 
Główna bohaterka dodatkowo podlega 
nieustannym wpływom swej przyjaciółki, 
która stara się jej pomóc. Zagubiona Ania 
nie wie jak ma postępować i kto tak na-
prawdę ma rację. Druga sztuka wykona-
na została przez artystki grupy teatralnej 
„Cokolwiek” z Kędzierzyna - Koźla – Mag-
dalena Malajka, Małgorzata Nowińska. 
Był to spektakl pod tytułem :Kto otworzy 
drzwi”, zainspirowany dramatem Nedy 
Neżany (Ukraina). Akcja miała miejsce 
w zakładzie pogrzebowym, do którego 
przypadkiem trafia żywa pacjentka. Od 
tego momentu rozpoczynają się zabaw-
ne perypetie pomiędzy przybyłą kobietą 
a pracownicą zakładu. Postacie do same-
go końca nie są pewne czy na pewno żyją 
czy już umarły. Spektakl zachęca do re-
fleksji nad własnym życiem, nad poszuki-
waniem sensu i obraniem właściwej dro-
gi. Dodatkowo warto wspomnieć, że 28 
marca grupa teatralna „Głosy” z Głubczyc, 
a także grupa „Cokolwiek” z Kędzierzyna 
– Koźla wystąpiła podczas XVIII Ogólno-
polskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych 
Maska 2014, zorganizowanym w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Chełmie. Wykona-
ne zostały wówczas sztuki „Romeo i Julia”, 
a także „Kto otworzy drzwi” i „Gabinet Lu-
ster”, które już wcześniej mogliśmy obej-
rzeć na naszej, głubczyckiej scenie. 
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Wieczór teatralny 
„Świat kobiet”

W dniu 21.02.2014r. w kawiarence har-
cerskiej w Ratuszu Miejskim w Głubczy-
cach odbyło się spotkanie z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej. W spotkaniu uczestni-
czyli instruktorzy, harcerze, zuchy oraz 
skauci czescy Krnova. Spotkanie odbyło 
się w radosnej atmosferze przy słodkim 
poczęstunku i śpiewie piosenek harcer-

skich oraz miłych gestach np. wręczenie 
przyjaciołom z Czech drobnego upomin-
ku wraz z życzeniami. W dalszej części 
spotkania harcerze i skauci z K3 z Krnova 
razem grali w gry planszowe, rysowali i 
tańczyli. Na zakończenie zostały przyjęte 
propozycje wspólnego działania na rok 
2014.

Dzień Myśli Braterskiej

n
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Gmina Głubczyce

OGŁOSZENiE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wy-

wieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Głubczycach w dniu:

1. 01.04.2014 r. wykazu obejmującego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Grobniki, oznaczona we-
dług ewidencji gruntów jako działka nr 552/1 o powierzchni 0,0900 ha;
b) nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Grobniki, oznaczona we-
dług ewidencji gruntów jako działka nr 939/5 o powierzchni 0,6300 ha;
c) nieruchomość lokalowa - lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkaniowy (boks ga-
rażowy nr 6) - położona w Głubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części gruntu z działki nr 435/19;
Z dniem 13.05.2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysłu-
guje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 
nr 102, poz. 651 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nie-
ruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest 

OGŁOSZENiE Burmistrz Głubczyc informuje

1. W dniu 6 maja 2014 r. odbędą się:
a) II rokowania nieograniczone dotyczące sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal 
mieszkalny o pow. użytkowej 13,15 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Grunwaldz-
kiej nr 11/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 418/5. Cena nieru-
chomości wynosi 4 925,00 zł. Zaliczka wynosi 500,00 zł. 
b) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej (lo-
kal mieszkalny o pow. użytkowej 116,24 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Rynek 
nr 9/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 372/3. Cena wywoławcza 
do przetargu wynosi 376 310,00 zł + VAT. Wadium wynosi 38 000,00 zł. 
c) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej (lo-
kal mieszkalny o pow. użytkowej 128,22 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Rynek 
nr 5/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 372/3. Cena wywoławcza 
do przetargu wynosi 414 525,00 zł + VAT. Wadium wynosi 41 000,00 zł. 
d) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej (lo-
kal mieszkalny o pow. użytkowej 120,48 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Rynek 
nr 3/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 372/3. Cena wywoławcza 
do przetargu wynosi 390 835,00 zł + VAT. Wadium wynosi 39 000,00 zł. 
e) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej 
budynkiem handlowo - usługowym, oznaczonej według ewidencji gruntów jako dział-
ka nr 478/28 o powierzchni 0,1256 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Klasztornej nr 
7. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 178 358,00 zł. Wadium wynosi 17 000,00 zł.

2. W dniu 8 maja 2014 r. odbędą się:
a) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej (lo-
kal gospodarczy nr 8 o pow. użytkowej 5,80 m2), położonej w Głubczycach przy ul. 
Oświęcimskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 708/49. Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 1 752,00 zł. Wadium wynosi 180,00 zł. 
b) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej (lo-
kal gospodarczy nr 7 o pow. użytkowej 13,00 m2), położonej w Głubczycach przy ul. 
Oświęcimskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 708/49. Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 3 276,00 zł. Wadium wynosi 330,00 zł. 
c) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej (lo-
kal gospodarczy nr 6 o pow. użytkowej 12,84 m2), położonej w Głubczycach przy ul. 
Oświęcimskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 708/49. Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 3 242,00 zł. Wadium wynosi 330,00 zł. 
d) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej (lo-
kal gospodarczy nr 4 o pow. użytkowej 32,08 m2 składający się z pom. garażu o pow. 
17,85 m2 i pom. gospodarczego o pow. 14,23 m2), położonej w Głubczycach przy ul. 
Oświęcimskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 708/49. Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 8 066,00 zł. Wadium wynosi 810,00 zł. 
e) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej (lo-
kal gospodarczy nr 2 o pow. użytkowej 16,08 m2), położonej w Głubczycach przy ul. 
Oświęcimskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 708/49. Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 4 305,00 zł. Wadium wynosi 440,00 zł. 
f ) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej (lo-
kal gospodarczy nr 1 o pow. użytkowej 6,03 m2), położonej w Głubczycach przy ul. 
Oświęcimskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 708/49. Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 1 943,00 zł. Wadium wynosi 200,00 zł. 

3. w dniu 9 maja 2014 r. odbędą się:
a) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej 
budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 43,86 m2 oznaczonej według ewidencji 
gruntów jako działka nr 435/18 o powierzchni 0,0063 ha, położonej w Głubczycach 
przy ulicy Wiejskiej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11 246,00 zł. Wadium 
wynosi 1 200,00 zł. 
b) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej 
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 224 o powierzchni 0,1300 ha, 

położonej w miejscowości Zopowy. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 107,00 
zł + VAT. Wadium wynosi 920,00 zł. 
c) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej 
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 862/7 o powierzchni 0,0500 ha, 
położonej w miejscowości Bogdanowice. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 
993,00 zł + VAT. Wadium wynosi 500,00 zł. 
d) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej 
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 294/2 o powierzchni 0,2791 
ha, położonej w miejscowości Zawiszyce. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 
254,00 zł + VAT. Wadium wynosi 830,00 zł. 
e) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej 
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 1349 o powierzchni 0,4800 
ha, położonej w miejscowości Lisięcice. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 
207,00 zł. Wadium wynosi 630,00 zł. 
f ) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej 
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 1340 o powierzchni 0,3000 
ha, położonej w miejscowości Lisięcice. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 
706,00 zł. Wadium wynosi 580,00 zł. 
g) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej 
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 590/1 o powierzchni 0,2298 
ha, położonej w miejscowości Lisięcice. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 
472,00 zł. Wadium wynosi 550,00 zł. 

4. W dniu 13 maja 2014 r. odbędą się:
a) III przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej 
(lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 56,82 m2), położonej w Głubczycach przy ul. 
Armii Krajowej nr 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działek nr 318/20 i 
nr 318/18. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33 029,00 zł. Wadium wynosi 3 
400,00 zł. 
b) III przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej 
(lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 60,35 m2), położonej w Głubczycach przy ul. 
Armii Krajowej nr 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działek nr 318/20 i 
nr 318/18. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34 984,00 zł. Wadium wynosi 3 
500,00 zł. 
c) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej 
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 542/17 o powierzchni 0,1791 
ha, położonej w Głubczycach w rejonie ulicy Karola Miarki. Cena wywoławcza nieru-
chomości wynosi 10 283,00 zł + VAT. Wadium wynosi 1 000,00 zł.

5. 3 czerwca 2014 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprze-
daży nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytkowej 137,49 m2), położo-
nej w Głubczycach przy ul. Rynek nr 11/1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu 
z działki nr 372/3. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 444 098,00 zł + VAT. Wadium 
wynosi 44 000,00 zł. 

6. W dniu 10 czerwca 2014 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony doty-
czący sprzedaży nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów, jako działki nr 
504/9 i nr 504/16 o łącznej powierzchni 1,0592 ha, położonej w Głubczycach przy ul. 
Kopernika nr 39. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 421 508,00 zł + VAT. Wadium 
wynosi 42 000,00 zł. 

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wadium w pieniądzu. Ter-
miny i warunki wniesienia wadium zawarte są w ogłoszeniach o przetargach.
Warunkiem uczestnictwa w w/w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w pieniądzu oraz 
pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Terminy i warunki wniesienia zaliczki oraz 
zgłoszenia udziału w rokowaniach zawarte są w ogłoszeniach o rokowaniach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Nie-
podległości nr 14 (pokój nr 20) - telefon (077) 485 30 21 wewnętrzny 222, 223 i 224 lub 
w internecie na stronie www.glubczyce.pl

poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej 
nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
2. 03.04.2014 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia nieruchomość loka-
lową położoną w Głubczycach przy ul. Warszawskiej nr 4/3.
Z dniem 15.05.2014 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysłu-
guje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 
nr 102, poz. 651 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nie-
ruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest 
poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej 
nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
3. 10.04.2014 r. wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w 
dzierżawę położone w:
a) we wsi Bogdanowice - część działek nr 431/2 i nr 605/1;
b) we wsi Gadzowice - działka nr 310;
c) we wsi Gołuszowice - działka nr 110, nr 309/1;
d) we wsi Nowa Wieś Głubczycka - działka nr 21;
e) we wsi Równe - część działki nr 434;
f ) we wsi Debrzyca - część działki nr 431/10.
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Dnia 1 marca obchodzimy Narodo-
wy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Dzień ten był uroczyście obchodzony 
również w naszym regionie. W głubczyc-
kim kościele parafialnym pod wezwa-
niem NNMP odprawiona została Msza 
święta właśnie w ich intencji, w intencji 
„Żołnierzy Wyklętych”. Po zakończeniu 
mszy harcerze z KH ZHP w Głubczycach 
zaciągnęli honorową wartę w kaplicy 
kościelnej. A następnie wraz z władzami 
samorządowymi złożyli wiązanki kwia-

Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”

tów przed tablicą pamiątkową w Kościele 
Parafialnym.

Redakcja

Uczestnikami akcji były dzieci i mło-
dzież Miasta i Gminy Głubczyce, w liczbie 
około 1500 osób. HAZ miała swój sztab w 
Sali „Pod Aniołem” przy Ratuszu Miejskim. 
15 instruktorów, a także 12 harcerzy star-
szych i wędrowników dbało o sprawny i 
bezpieczny przebieg całej akcji. W inicja-
tywie udział wzięło wielu gości honoro-
wych, jak na przykład: Burmistrz Głub-
czyc - Pan Jan Krówka, Przewodniczący 
Rady Miasta - Pan Kazimierz Naumczyk, 
Przewodnicząca Komisji Oświaty - Pani 
Barbara Piechaczek, Radny Sejmiku Wo-
jewódzkiego - Pan Zbigniew Ziółko, Pre-
zes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
OSP RP w Głubczycach - Pan Adam Bu-
chaniec. 

Dzieci i młodzież, biorące udział w 
akcji każdego dnia mogły korzystać z 
wielu atrakcji, do których należały zaję-
cia plastyczne, rysunkowe, gry i zabawy, 
konkursy, zajęcia świetlicowe, projekcje 
bajek i filmów czy na przykład wyjście do 
muzeum oraz zajęcia sportowe. Dodat-
kowo uczestnicy mieli zawsze zagwaran-
towane drugie śniadanie. 

Kolejną atrakcją była możliwość udzia-
łu w grach terenowych zorganizowa-
nych na terenie miasta Głubczyce czy 
też wyjazdy na lodowisko do Raciborza. 
Jednak to nie wszystko. Zimowy wypo-
czynek uczestników miał także charakter 
dydaktyczny. Młodzież miała możliwość 
zwiedzania Powiatowej Komendy Policji 
w Głubczycach i zapoznania się ze spo-
sobem jej funkcjonowania. Kolejnym 
odwiedzanym miejscem była Powiatowa 
Państwowa Straż Pożarna w Głubczy-
cach. Tam natomiast uczestnicy zostali 

zapoznani ze sprzętem pożarniczym i 
podstawowymi zasadami bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego. 

Udział w HAZ wzięli także funkcjona-
riusze Śląsko - Małopolskiego Oddziału 
Straży Granicznej w Raciborzu, którzy w 
trakcie spotkania z uczestnikami przed-
stawili sposób działania Straży Granicz-
nej jak również zaprezentowali sprzęt. 
Następna atrakcją było spotkanie z żoł-
nierzami z 10 Opolskiej Brygady Logi-
stycznej, którzy przeprowadzili pogadan-
kę oraz zapoznali młodzież biorącą udział 
w HAZ z działalnością opolskiej jednostki. 
Opowiedziana została jej historia, trady-
cje i obecne funkcjonowanie. Przedsta-
wiono także specyfikę służby w Bryga-
dzie i na misjach. Zorganizowany został 
pokaz sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia 
żołnierzy wyjeżdżających na misje do 
Afganistanu, gdzie każdy uczestnik miał 
możliwość przymierzenia wojskowego 
wyposażenia. Żołnierze z 10 Opolskiej 
Brygady Logistycznej wprowadzili młodą 
publiczność w świat misji wojskowych, 
opowiadając o krajach, ich zwyczajach, 
mieszkańcach, specyfice i kulturze, w któ-
rych przebywali lub przebywają obecnie 
opolscy żołnierze. Dodatkowo 2 żołnie-
rzy z jednostki, na czas ferii pomagało w 
zabezpieczeniu logistycznym Harcerskiej 
Akcji Zimowej 2014. 

Redakcja

Harcerska Akcja 
Zimowa

W dniach 17.02 – 28.02.bieżącego roku Komenda Hufca Związku Harcer-
stwa Polskiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach 
zorganizowały Harcerską Akcję Zimową 2014. 

10.03.2014 roku. w Zespole Szkół w 
Pietrowicach Głubczyckich odbył się In-
dywidualny Turniej Tenisa Stołowego o 
Puchar Burmistrza Głubczyc. Celem tur-
nieju było: popularyzacja gry w tenisa 
stołowego oraz aktywne spędzanie czasu 
wolnego. Do pietrowickiej szkoły przyje-
chało 70 miłośników ping ponga niemal 
z całego powiatu głubczyckiego a liczną 
grupę reprezentowali nasi południowi 
sąsiedzi z Czeskiej Republiki. Grano sys-
temem rosyjskim do dwóch przegranych 
meczów oraz systemem każdy z każdym. 
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych 
kategoriach wiekowych otrzymali pa-
miątkowy medal, dyplom oraz puchar. 

Jan Krówka - Burmistrz Głubczyc oraz 
Bogdan Kulik - Dyrektor Zespołu Szkół w 
Pietrowicach składają podziękowania za 
pomoc w organizacji turnieju panu Da-
riuszowi Szałagan, Przyszkolnemu Klubo-
wi Tenisa Stołowego w Pietrowicach oraz 
dyrekcji ZOKiSu w Głubczycach.

Puchar Burmistrza w poszczególnych 
kategoriach wiekowych otrzymali:

I miejsce – Kamila Ciechanowska
I miejsce – Kamila Bobariko
I miejsce – Kamil Sabat
I miejsce –Jakub Kądzioła
I miejsce – Robert Sawczuk
I miejsce – Marek Niemczycki
I miejsce – Zdenek Pavlik 

indywidualny Turniej 
Tenisa Stołowego

Był to turniej otwarty dla innych dys-
cyplin. Startowali w nim zawodnicy ta-
ekwondo olimpijskiego, taekwondo 
tradycyjnego, karate oraz kickboxingu. 
Nasz klub oraz klasy sportowe ZS w Pie-
trowicach godnie reprezentowała 16 
osobowa ekipa. W kategorii seniora po 
raz kolejny nie zawiódł Bartosz Słodkow-
ski wygrywając swoją kategorię wago-
wą powyżej 84 kg. Dużą niespodziankę 
zrobiła drużyna dziewcząt w składzie: 
Kamila Ciechanowska, Daria Baran, Oli-
wia Fulneczek i Natalia Katańska zajmu-
jąc III miejsce w układach drużynowych, 
w kategorii seniorów czarnych pasów, 
w których to startowały razem drużyny 
męskie i żeńskie. Podobnie w układach 
indywidualnych nasze dziewczęta rywa-
lizowały z chłopakami. W kategorii junio-

Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski 
Teakwondo

W dniach od 14-15.03.2014 r. w Częstochowie odbyły się Międzynarodo-
we Mistrzostwa Polski w Taekwondo. W zawodach startowało 630 zawod-
ników z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Mołdawii i Polski.

ra dominowały: Karolina Konik I m. walki 
do 64 kg i II m walki do 170 cm, Kamila 
Ciechanowska I m walki do 170 cm i II m 
układy, Małgorzata Bernaś II m walki do 
50 kg, Olga Jabłońska III m walki do 64 
kg i III m układy. Kadeci: Daria Baran II m 
układy, Kinga Sztucka II m walki do 50 kg, 
Natalia Katańska III m układy. Cieszy fakt, 
że za starszymi kolegami rośnie już uta-
lentowana młodzież, która zdobywa me-
dale Mistrzostw Polski w kategorii wieko-
wej kadeta. Nasi zawodnicy przywieźli z 
Mistrzostw Polski w Częstochowie 3 złote 
medale, 5 srebrnych i 4 brązowe. Razem 
12 medali. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych na treningi w każdy wtorek i czwar-
tek o godzinie 17 15 do Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Głubczycach.

W tym dniu hala gimnastyczna zamie-
niła się w salę widowiskową. Zabawę w 
teatr rozpoczęto o godz. 10.00. Kiedy sce-
na była już gotowa, a widownia zapełniła 
się , wszystkich zabranych powitał Bog-
dan Kulik - Dyrektor Zespołu Szkół.

Występy rozpoczęły najstarsze klasy, 
czyli gimnazjalne, a następnie wystę-
powali uczniowie szkoły podstawowej. 
Uczniowie przedstawili m.in. scenki ka-
baretowe w trzech odsłonach: Dzień wa-
garowicza, Bal bajek, Sen Doroty, Śmiesz-
ną Śnieżkę.

Przygotowania do tego dnia były bar-
dzo intensywne, toteż młodzi aktorzy za-
prezentowali się na scenie wspaniale.

Wszystkie przedstawienia niosły po-

Powitanie Wiosny – 
– Dzień Teatru

Tradycją Zespołu Szkół w Pietrowicach Głubczyckich stało się, że pierw-
szego dnia wiosny uczniowie wraz z nauczycielami urządzają Dzień Te-
atru. Z tej okazji każda klasa przygotowuje przedstawienie teatralne. 

uczający przekaz dla młodzieży. Każdy z 
uczniów miał szansę w tym dniu być jed-
nocześnie aktorem, a także widzem. Była 
to wspaniała zabawa w teatr dla wszyst-
kich, ale również i nauka uwrażliwiająca 
jednocześnie na przekaz i odbiór sztuki 
teatralnej. 

Barbara Starczewskan

n
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Turniej mistrzowski czarnych pasów 
stał na bardzo wysokim poziomie. Sta-
rowali w nim Mistrzowie Świata i Europy. 
Klub Sportowy Taekwondo w Głubczy-
cach reprezentowało 8 osób. Nasi za-
wodnicy startowali w kategorii seniora 
i juniora i zdobyli razem 7 medali (3 zło-
te, 2 srebrne i 2 brązowe). Bardzo dobry 
występ Bartosza Słodkowskiego w naj-
cięższej kategorii powyżej 85 kg dał mu 
I miejsce. Nasz aktualny Mistrz Polski po-
nownie w finale pokonał Mistrza Europy 
Seniorów. Paulina Szpak zajęła III miejsc 
w układach. Niespodziankę sprawiły na-
sze juniorki, które po raz pierwszy wy-
startowały w kategorii seniora odnosząc 
poważne sukcesy. Kamila Ciechanowska 
zajęła II miejsce w układach a Karolina 
Konik była III w walkach do 62 kg remi-
sując walkę z Mistrzynią Europy Seniorów 
o wejście do finału. Niestety w dogrywce 
uległa doświadczonej zawodniczce. W 
kategorii juniora nie zawiodły nasze fa-
worytki Kamila Ciechanowska I miejsce 

Puchar Polski

Od 7 do 9 marca 2014 roku w Ciechanowie 267 zawodników z 36 klubów 
brało udział w Pucharze Polski Taekwondo. Do tej liczby uczestników 
trzeba dodać trenerów, sędziów, oficjalnych gości oraz „niezliczone” gro-
no wielbicieli Taekwondo.

walki do 55 kg i II miejsce układy oraz Ka-
rolina Konik I m walki do 65 kg. Tak dobry 
start daje spore nadzieje na wysokie wy-
niki w tym roku. Przed naszymi zawod-
nikami jeszcze Mistrzostwa Europy Ryc-
cione Włochy, Puchar Świata Montego 
Bay Jamajka i Puchar Europy Budapeszt 
Węgry. Nasi sportowcy już wcześniej 
wygrywali turnieje rangi światowej i eu-
ropejskiej co przy takiej dyspozycji daje 
poczucie optymizmu na przyszłość pod-
sumował trener Daniel Jano. 

DJ

Rodzice dzieci z Przedszkola nr 1 w 
Głubczycach to prawdziwi czardzieje, 
ponieważ sprawili, że szara rzeczywistość 
zamieniła się w baśniową krainę marzeń. 
Nie mieli wprawdzie magicznej różdżki, 
ani czapki niewidki, za to obdarzeni zo-
stali niezwykłą dozą dobrego humoru, 
niegasnącym czarem i powabem, talen-
tem scenicznym i odwagą! Wystarczy po-
łączyć wszystkie te atrybuty, by zamienić 
rodzica w aktora! 

W tym roku Rodzice przygotowali 
przedstawienie pt. Calineczka, które zo-
stało wystawione w głubczyckim Domu 
Kultury. Na widowni zasiadły dzieci wraz 
z rodzinami. Wszyscy z zapartym tchem 
i wypiekami na twarzy śledzili grę aktor-
ską. Spektakl został nagrodzony gromki-
mi brawami, a na twarzach dzieci gościł 
niegasnący uśmiech i duma z rodziców. 

Główną rolę w tegorocznym przedsta-
wieniu odegrała Pani Lucyna Kaczmarzyk 
wcielając się w postać Calineczki. W po-
zostałych rolach wystąpili:
Barbara Czyżowicz – Kret
Karina Giertowska – Żaba
Agnieszka Gużda – Kwiat/Motyl
Anna Klim – Jaskółka
Magda Placek-Myk - Rak
Małgorzata Kopczyńska – Kwiat
Elżbieta Kubal – Myszka
Małgorzata Matusz – Pani Wiosna
Mariusz Mielnik – Elf
Aleksandra Szpak – mama Calineczki

Rodzice to czarodzieje!

Dominika Wiater – Kwiat/Motyl
Małgorzata Wojsznarowicz – Kwiat/Motyl

Warto docenić ogromny wkład pra-
cy, jaki wnieśli rodzice w przygotowanie 
przedstawienia: godziny prób, uszycie 
przepięknych kostiumów, poświęcenie 
wolnego czasu. A wszystko po to, by 
sprawić radość dzieciom i przenieść się 
choć na chwilę do krainy lat dziecinnych.

To już czwarte przedstawienie wysta-
wione przez Rodziców z Przedszkola nr 
1. Wcześniej odegrali oni spektakle takie 
jak: Królewna Śnieżka, Kopciuszek i Miko-
łajowa przemiana.

Pragniemy gorąco podziękować 
wszystkim Rodzicom za trud i za zaan-
gażowanie, a tym samym zachęcić do 
udziału w przedstawieniu w przyszłym 
roku. Podziękowania kierujemy również 
w stronę Pani Janiny Winder i Pani Marze-
ny Gisal za przygotowanie dekoracji do 
przedstawienia.

Krystyna Bednarska, Lucyna Satarowska

Rodzice dzieci z Przedszkola nr 1 w Głubczycach to prawdziwi czardzieje, 
ponieważ sprawili, że szara rzeczywistość zamieniła się w baśniową kra-
inę marzeń. Nie mieli wprawdzie magicznej różdżki, ani czapki niewidki, 
za to obdarzeni zostali niezwykłą dozą dobrego humoru, niegasnącym 
czarem i powabem, talentem scenicznym i odwagą! Wystarczy połączyć 
wszystkie te atrybuty, by zamienić rodzica w aktora!

Byli to: Tomasz Baran i Michał 
Ozimek. Obydwaj uczęszcza-
ją do klasy szóstej Zespołu 
Szkół w Bogdanowicach. 
Wszyscy uczestnicy pra-
cowali wytrwale przez  
ponad 100 minut i z nie-
cierpliwością czekali na 
ogłoszenie wyników. Po 
wnikliwej i skrupulatnej 
pracy komisji okazało się, że 
Tomasz Baran zajął VI miejsce, 

Sukces matematyków

30 stycznia 2014 r. dwóch uczniów naszej szkoły zmagało się z matema-
tyką – królową nauk – w XiV Wojewódzkim Konkursie Matematycznym na 
etapie miejsko–gminnym.

a Michał Ozimek II. Ten wysoki 
wynik Michała (85%) zakwa-

lifikował go do etapu wo-
jewódzkiego. Swoich sił 
próbował nasz uczeń w 
Opolu  4 marca, gdzie 
jako finalista uzyskał 
35% punktów. Cieszymy 

się z osiągnięć naszych 
uczniów i życzymy im dal-

szych sukcesów.
Opiekun mgr Wiesława Krawiec

Tematyka zajęć była bardzo urozma-
icona i tak m.in. zapoznano głubczyckich 
strzelców z elementami czarnej taktyki; 
czarna taktyka - tym pojęciem określa-
ny jest zakres wiedzy dotyczący walki z 
przeciwnikiem znajdującym się w budyn-
kach, terenie zurbanizowanym i innych 
obiektach,

Grę w paintball – rodzaj gry zespo-
łowej, polegającej na prowadzeniu po-
zorowanej walki przy użyciu markerów, 
urządzeń zbliżonych kształtem i zasadą 
działania do broni pneumatycznej, które 
za pomocą sprężonego powietrza wy-

Strzelcy w Brygadzie 
Logistycznej

W dniu 4 kwietnia 2014 roku strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009 Głub-
czyce im. płk Stanisława Glińskiego ZS STRZELEC OSW uczestniczyli w za-
jęciach zorganizowany przez 10 Opolską Brygadę Logistyczną.

W dniach 07.04 - 10.04.2014 w „Klubie 
na skrzyżowaniu” Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Głubczycach zorganizowany 
został Kiermasz Wielkanocny. Inicjato-
rem przedsięwzięcia był Całodobowy 
Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Nowych Gołuszowicach. Zebrane środki 
będą przeznaczone na zorganizowanie 

Kiermasz Wielkanocny
wycieczki dla podopiecznych. Na kierma-
szu można było podziwiać oraz zakupić 
różnorakie świeczki, stroiki, ozdobne kró-
liczki, wianki wielkanocne czy kolorowe, 
wiszące pisanki. Wszystkie ozdoby były 
piękne i wspaniałe, a ich ręcznie wykona-
ne robiło naprawdę duże wrażenie!

Redakcja

rzucają kulki wypełnione farbą. Trafienie 
przeciwnika, podczas którego kulka roz-
bija się, pozostawiając kolorowy ślad. Po-
wodując jego eliminację z gry. 

Zajęcia na laserowym symulatorze 
strzelań – czantoria.

System laserowych symulatorów 
strzelań LSS przeznaczony jest do dwu-
stronnych ćwiczeń taktycznych w tere-
nie. Wyposażeni mogą być w nie zarów-
no pojedynczy żołnierze, jak i stanowiska 
karabinów maszynowych wozów bojo-
wych czy czołgi. Żołnierze wszystkich 
rodzajów wojsk ćwiczyć mogą wspólnie 
w warunkach maksymalnie zbliżonych 
do panujących na polu walki. Symula-
tory bezbłędnie wychwytują wszystkie 
niedociągnięcia zarówno ćwiczących, 
jak i sprzętu. Wymagają one, bowiem od 

celowniczych właściwego określenia od-
ległości do celu, wyboru amunicji oraz 
uczą podejmowania optymalnej decy-
zji otwierania ognia. Podczas ćwiczeń z 
użyciem symulatorów ćwiczący muszą 
ukrywać się, maskować, wykorzystywać 
naturalne osłony terenowe, tak jak na 
prawdziwym polu walki. Dodatkowo w 
system mogą być włączone elementy 
uzbrojenia takie jak: miny, bunkry oraz 
budynki, a także sprzęt szkoleniowy np. 
tarcze.

Na zakończenie zajęć strzelcy podzię-
kowali organizatorom zajęć za ciekawie 
spędzony czas.

Zapraszamy osoby chętne do wstą-
pienia w szeregi głubczyckiej jednostki 
strzeleckiej więcej informacji na www.
js.3009.bo.pl n
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Rzecz Powiatowa – Niedawno został Pan 
trenerem drużyny seniorów Klubu Sporto-
wego Polonia Głubczyce. Jakie ma Pan pla-
ny względem klubu?
Dariusz Wolny – Przede wszystkim 
chcielibyśmy się utrzymać w III lidze i na 
pewno coś zmienić. Zanim zostałem tre-
nerem tej drużyny, nie miałem pojęcia 
jak sobie radzi. Po obejrzeniu jednego 
meczu z Wodzisławiem, już wiedziałem, 
że nie jest dobrze. Dlatego należy zapro-
wadzić zmiany, począwszy od przygoto-
wania motorycznego, a skończywszy na 
ustawieniu, czyli taktyce. 
Rz. – Jak przebiega runda wiosenna? Co 
jeszcze na nas czeka, a co już było? Czy jest 
Pan zadowolony z osiągniętych dotąd wy-
ników?
D.W. – Nie, nie jestem. Jak do tej pory, na 

Rozmowa z trenerem 
Dariuszem Wolny

Od 1 lutego głubczycki Klub Sportowy Polonia Głubczyce ma nowego tre-
nera. Został nim Dariusz Wolny, były piłkarz Odry Opole i GKS-u Katowice.

3 mecze mamy tylko jeden mecz wygra-
ny, a dwa przegrane. A tym co boli nas 
najbardziej jest to, że strzeliliśmy dopiero 
jedną bramkę. Gramy ustawieniem ofen-
sywnym, co być może wynika z tego, że 
niektórzy zawodnicy po prostu nie pasu-
ją na danych pozycjach. Dlatego koniecz-
ne są zmiany, modyfikacje ustawienia. 
Rz. – Czy mógłby pan określić jakie są moc-
ne i słabe strony drużyny? Z czego możemy 
być dumni, a co należy jeszcze poprawić? 
D.W. – Skład drużyny jest całkiem niezły. 
Chłopcy mają naprawdę duży potencjał. 
Poprawiło się nieco w defensywie, gdy 
przyszedł Krzysiu Szeja, co wprowadziło 
do drużyny pewne uspokojenie. Wyróż-
nić można też Rafała Czarneckiego, który 
bardzo dobrze realizuje się w swojej roli. 
Mateusz Wawoczny to kolejny zawodnik 

o wielkim sercu i zaangażowaniu. Nieste-
ty poziom gry reszty drużyny nie jest tak 
stabilny, można powiedzieć „w kratkę”. 
Rz. – Czy w najbliższym czasie szykują się  
jakieś transfery zawodników bądź inne 
zmiany w składzie drużyny?
D.W. – Trudno odpowiedzieć jedno-
znacznie na to pytanie. Teraz na pewno 
żadnych zmian nie będzie, gdyż okienko 
transferowe jest już pozamykane. Jednak 

nie wiadomo jak będzie później, gdyż na 
przykład niektórzy nasi zawodnicy to za-
wodnicy wypożyczeni. Jeżeli niestety zre-
alizowałaby się gorsza wersja wydarzeń, 
czyli spadek do IV ligi, to myślę, że około 
90% drużyny będą stanowić zawodnicy 
miejscowi. Oczywiście należy także mieć 
zawsze jakiś zawodników doświadczo-
nych, od których chłopcy mogliby się 
uczyć. W tym momencie wszystko zależy 
od tego czy utrzymamy się w III lidze.
Rz. – Co chciałby Pan powiedzieć kibicom 
drużyny?
D.W. – Na pewno to, aby się nie martwili, 
gdyż Polonia nigdy nie będzie „zbyt” ła-
twa do pokonania dla innych. Poprawili-
śmy ustawienie i motorykę, pojawiła się 
chęć walki i determinacja. Nasze umiejęt-
ności na razie są takie jakie są, ale na to 
potrzeba po prostu czasu. Już teraz widać 
postęp lecz na efekty trzeba poczekać 
dłużej. Dlatego chcemy prosić kibiców 
przede wszystkim o cierpliwość, bo jak to 
mawiają: nie od razu Rzym zbudowano. 
Ja jestem trenerem zaledwie od 2 mie-
sięcy, a to zbyt krótki czas aby z drużyny, 
która walczy przed spadkiem stworzyć 
drużynę wygrywająca z każdym. 
Rz. – Dziękuję za rozmowę.


