Świąteczna niespodzianka
Po dość długiej, bo rocznej przerwie powraca Byczyński Biuletyn Samorządowy „Wieści Byczyńskie”.
Jest to specjalne, świąteczne wydanie, w którym każdy zainteresowany sprawami gminy Byczyna znajdzie
coś dla siebie. Mamy nadzieję, że w przedświątecznym zamieszaniu uda się Państwu oderwać na chwilę
od ostatnich jeszcze porządków, zakupów, przygotowań i zasiąść do może krótkiej, ale sądzimy że ciekawej
lektury.
Na początku chcielibyśmy złożyć wszystkim mieszkańcom Byczyny i okolic najserdeczniejsze
życzenia:

Zdrowych Radosnych Świat Wielkiej Nocy
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni,
Burmistrz Byczyny
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie
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Czas na podsumowanie roku
Minął kolejny rok. Dla każdego z nas miał on zapewne szczególne znaczenie. Dla jednych był
dobry, przyniósł pasma sukcesów, szczęścia i radości, innym przysporzył cierpień, problemów
i okazał się jedną wielką porażką. A jaki był ten rok 2008 dla gminy Byczyna i jej mieszkańców?
Czy gmina borykała się z poważnymi trudnościami, czy też odwrotnie – odnosiła sukcesy? Czy nowy
rok 2009 będzie podobny do tego? Gorszy, a może lepszy?
- Już dziewięć lat jestem skarbnikiem gminy
i bez wahania mogę stwierdzić, że tak dobrze
wykonanego budżetu jak ten za 2008 rok jeszcze
nie mieliśmy – informuje Wiesława Różewska
– W 97,6 % udało się gminie wykonać dochody,
a w 94,9 % zostały zrealizowane wydatki. Takie
wyniki powinny cieszyć nie jednego, nas jako
wykonawców cieszą bardzo.
Oczywistą rzeczą jest, że w żadnym budżecie
nie da się wykonać wydatków w stu procentach,
dlatego że musi pozostać jakaś rezerwa, zabezpieczenie pieniężne na zobowiązania nie wymagalne. I tak właśnie było w przypadku budżetu
2008 w gminie Byczyna. Nie można jednak
narzekać. Był to czas bardzo owocny dla naszej
małej ojczyzny. Wiele się działo i wiele można
o tym mówić i pisać. Skupmy się jednak
na najważniejszych wydarzeniach, inwestycjach
i planach.
Gmina Byczyna jest gminą typowo rolniczą.
Biorąc pod uwagę tą sytuację burmistrz obniżył
cenę żyta na 2008 rok, co przełożyło się na
podatek rolny.
- Nasi podatnicy są bardzo zdyscyplinowani
i to dzięki ich regularnym opłatom w dużej
mierze udało się zrealizować plan dochodowy –
stwierdza skarbnik gminy.
Pomocne w realizacji zadań budżetowych
były także liczne dofinansowania ze środków
zewnętrznych. Największe dofinansowanie
w 2008 roku otrzymała gmina z Agencji
Nieruchomości Rolnych – 593.548 zł, co umożliwiło realizację takich inwestycji jak przebudowa
drogi w Polanowicach i dwóch dróg w
Biskupicach. Rozpoczęto także prace przy
wodociągu w Chudobie . Kolejne pod względem
wielkości dofinansowania to ok. 200 tys. zł.
z Kontraktu Województwa Opolskiego i ok. 288
tys. zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Województwa Opolskiego. Za te pieniądze udało
się dokończyć budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kostowie. Ponadto odremontowano chodniki w poszczególnych częściach
miasta Byczyna.
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Powstał parking przy ulicy Wałowej, dzięki
czemu zwiększyła się liczba miejsc postojowych
na terenie miasta, co było niezbędne zwłaszcza
podczas większych uroczystości.
Najmłodsi mogą cieszyć się już długo wyczekiwanym placem zabaw. Powstał on w Parku
Miejskim, w sąsiedztwie fosy, na terenie użytkowanym do niedawna przez ZGK Byczyna.
Oficjalne otwarcie placu zabaw będzie miało
miejsce najprawdopodobniej 6 czerwca, ale
niecierpliwi już mogą korzystać z jego walorów.
- Nasza gmina nie jest gminą bogatą, a patrząc
na to ile udało nam się dokonać w roku ubiegłym
można wnioskować, że na dzień dzisiejszy radzi
sobie świetnie – oznajmia pani skarbnik i dodaje:
- Prowadzimy również bezpieczną politykę kredytową, przeznaczając kredyty na dofinansowania
inwestycji, których jest w gminie coraz więcej.
Zadłużenie jednak utrzymuje się w miarę na
jednakowym poziomie około 10, 6 miliona
złotych.
Jak widać 2008 rok był naprawdę udany.
Oprócz świetnie zagospodarowanych i wykorzystanych pieniędzy władzom udało się również
wypromować gminę. To właśnie u nas odbyła się
w 420. rocznicę bitwy pod Byczyną inscenizacja
tego wielkiego wydarzenia, w której wzięły udział
same wybitne osobistości. U nas miały miejsce
Dożynki Wojewódzkie i Ogólnopolska Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa. Teraz czas
na kolejne zadania, a jest ich sporo.
Dobrze byłoby gdyby rok 2009 był tak samo
ciekawy i zwycięski jak poprzedni.
Czy to się uda? Czas pokaże. Póki co
burmistrz Byczyny opracował i przyjął nowy
budżet na 2009 rok. Rada Miejska w Byczynie
przyjęła budżet uchwałą Nr XXXVI/234/08 dnia
30.12.2008r. Nowy budżet w liczbach wygląda
następująco: Dochody: 28.671.598 zł.
Przychody: 4.008.000 zł.
Wydatki: 29.981.264 zł.
Rozchody: 2.698.334 zł.
Najwyższą pozycję w tegorocznym budżecie
zajmuje subwencja z budżetu państwa i wynosi
ok. 12.300.000 zł. Kolejną pozycję stanowią
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dochody z podatków i opłat lokalnych
– 7.360.000 zł. i środki na Opiekę Społeczną
– 4.577.000 zł. W planach jest także otrzymanie
maksymalnej kwoty dofinansowania z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych – 500.000 zł. Gmina
planuje także uzyskać 2.500.000 zł. ze sprzedaży
mienia komunalnego (gruntów, działek i lokali),
w tym 1.500.000 zł. ze sprzedaży działek w strefie
rozwoju gospodarczego i z działek przylegających
do tej strefy.
W skład dochodów ma wejść także dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Czechy – Polska na promocję
Polsko – Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa w kwocie 114.000 zł. Jeśli idzie o wydatki
to najwięcej pochłonie oświata ok.13.170.000zł.
(w tym subwencja oświatowa ok. 8.000.000 zł
i remont hali sportowej przy Gimnazjum
w Byczynie ok. 2.000.000 zł.). Kolejne pod wzgl.dem wielkości są wydatki na pomoc społeczną:
ok. 5.970.000 zł., majątkowe: ok. 3.622.000 zł.
i na drogi 2.666.000 zł.
W ramach budżetu gmina przyznała także
dotacje instytucjom podlegającym pod Urząd
Miejski w Byczynie: Ośrodkowi Kultury ok. 950
tys. zł., CISPOL–owi w Polanowicach ok. 261
tys. zł., na prace remontowe zabytków ok. 50 tys.
zł., administrację publiczną ok. 3.270.000 zł.,
promocję gminy ok. 30 tys. zł., utrzymanie
gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej
ok. 160 tys. zł., przeciwdziałanie narkomanii
i alkoholizmowi ok. 119 tys. zł. Na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska planuje się
wydanie 631 tys. zł. w tym oświetlenie dróg i ulic
na terenie gminy 322 tys. zł.

Takie dotacje z budżetu gminy otrzymały
także lokalne kościółki: Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Antoniego Padewskiego w Roszkowicach – 15.000 zł., Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Jacka w Miechowej – 8.000 zł.,
Parafia Ewangelicko – Augsburska p.w. św.
Mikołaja w Byczynie – 10.000 zł., Parafia
Rzymskokatolicka w Łowkowicach, Kościół św.
Jana z Dukli w Dobiercicach – 11.000 zł., oraz
Pałac Gołkowice Janusz Jasiński „JAKLUGO” –
4.000 zł., Zespół dworsko – parkowy
w Biskupicach Andrzej Janik – 2.000 zł.
W ramach konkursu „Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu” dotacje z budżetu
otrzymały: OSP w Proślicach 4.500 zł., OSP
w Byczynie – 4.000 zł., LKS „Hetman” – 20.540
zł., Gminne Zrzeszenie „Ludowe Kluby Sportowe” – 40.900 zł., a także Gminne Uczniowskie
Kluby Sportowe na łączną kwotę – 40.060 zł.
Organizacje zajmujące się profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
narkomanii dostały: Stowarzyszenie Popierania
Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie –
4.000 zł., Polski Związek Niewidomych – 1.500
zł., Dobroczynne Towarzystwo „Równe Szanse”
– 4.500 zł. Jeśli idzie o ochronę i promocję
zdrowia 4.000zł. otrzymało Stowarzyszenie
„Hospicjum ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio”.
Czy uda się osiągnąć zamierzone cele
i wykonać plan zgodnie z przewidzianym
budżetem? Wszystko w swoim czasie. Nam
pozostaje być jak najlepszej myśli i wierzyć,
że podołamy wyzwaniom.

Zapraszamy do kina w Byczynie!
Repertuar na kwiecień

Poranek z bajkami 19 kwietnia 2009 r. godz. 15.00 wstęp wolny
Film Znachor 19 kwietnia 2009 r. godz. 17.00 wstęp 5 zł.
Repertuar dla szkół
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Repertuar
Akademia Pana Kleksa cz.I
Akademia Pana Kleksa cz.II
Księżniczka w Oślej skórze
Podróże Pana Kleksa - wysłannicy Bajdocji
Chłopcy z Placu Broni
Podróże Pana Kleksa - wyspa wynalazków
Bajka o carze Sałtanie

Data wyświetlania
16.04.2009r.
28.04.2009r.
14.05.2009r.
18.05.2009r.
26.05.2009r.
09.06.2009r.
15.06.2009r.

Czas wyświetlania
Godz. 12.00
Godz. 12.00
Godz. 12.00
Godz. 12.00
Godz. 11.45
Godz. 12.00
Godz. 12.00

Cena
2 zł
2 zł
2 zł
2 zł
2 zł
2 zł
2 zł

Projekcje odbywają się w sali kinowej Ośrodka Kultury w Byczynie ul. Borkowska 1
Szczegóły na www.okbyczyna.pl www.byczyna.pl
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Ucz się, ucz - nauka to potęgi klucz!
Mieszkańcy Paruszowic wykazali zainteresowanie językami obcymi. Dziś dwudziestu z nich
uczestniczy w dziesięciomiesięcznym projekcie nauki języka angielskiego.
Wszyscy doskonale wiemy, że znajomość
jakiegokolwiek języka obcego jest obecnie bardzo
potrzebna i wręcz konieczna. Ułatwia ona
porozumiewanie się z mieszkańcami innych
państw, nawiązywanie kontaktów politycznych,
gospodarczych z sąsiednimi krajami, ułatwia
zdobycie pracy. Wiadomo jednak, że mieszkańcy
obszarów wiejskich nie mają tak dogodnych
warunków przyczyniających się do podnoszenia
poziomu wykształcenia jak obywatele dużych
aglomeracji miejskich. Edukacja, a zwłaszcza
kursy języków obcych są drogie i nie wszyscy
mogą pozwolić sobie na takie koszty finansowe.
Budżet gminy również nie dysponuje środkami,
które
mogłyby
zapewnić
społeczeństwu
wiejskiemu rozwój usług edukacyjnych taki,
jakiego ono oczekuje. Dlatego cieszy bardzo fakt,
że są instytucje i programy, które zajmują się
pomocą oraz wspieraniem stowarzyszeń i różnego
rodzaju organizacji społecznych.
Taką działalnością zajmuje się również Unia
Europejska, która w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego współfinansuje m.in.
projekt edukacyjny pn. „Jesteśmy europejczykami”. Projekt ten na terenie gminy
Byczyna realizuje od drugiego marca tego roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Paruszowicach.
Przewiduje on bezpłatną naukę języka
angielskiego w stopniu podstawowym dla
dwudziestu mieszkańców wsi. Zajęcia odbywają
się w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej
w Paruszowicach. Kurs potrwa 8 miesięcy w
dwóch 4 – miesięcznych blokach (od marca do
czerwca i od września do grudnia) liczących
po 64 godziny każdy. W miesiącach wakacyjnych
kursanci dwukrotnie (raz w lipcu i raz w sierpniu)
w celu sprawdzenia nabytych przez siebie
umiejętności udadzą się do kina, by obejrzeć film
w angielskiej wersji językowej.
- Niezmiernie cieszy nas fakt, że mieszkańcy
gminy Byczyna chcą się rozwijać, szkolić się pod
kątem wymogów unijnych, nabywać nowe
umiejętności, które z pewnością przydadzą się im
w życiu – mówi Ryszard Grüner – burmistrz
Byczyny. - Paruszowiczanie tym przedsięwzięciem dali dobry przykład innym i pokazali,
że „dla chcącego, nic trudnego”.
Dla naszej gminy to kolejny „plus” do promowania się w regionie. Oby tak dalej.
Uczestnikom projektu życzymy owocnej
nauki i ukończenia kursu z jak najlepszym
wynikiem. Powodzenia!

Zapraszamy do grodu
Jak co roku by tradycji stało się zadość w dniach 1-3 maja mieszkańcy Byczyny i okolic będą
mogli wziąć udział w przeróżnych atrakcjach Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego. Nowością w
programie imprezy będzie Piknik Terenowy OFF ROAD Szlakiem Rycerzy Grodu.
Już pierwszego maja nad zalewem Brzózki
pod Byczyną odbędzie się pierwszy Piknik
OFFROAD. Wszystkich posiadaczy pojazdów
z napędem na cztery koła, quady i cross
zapraszamy do wzięcia udziału w wyczynowej
jeździe na specjalnej trasie. Czas umilać będzie
zespół B – 29 z Kluczborka.
W sobotę zaś od godziny 11.00 będzie można
przenieść się w czasy Średniowiecza. Rycerskie
turnieje, bitwy, gry i zabawy plebejskie, warsztaty
rzemiosł dawnych, średniowieczny jarmark –
to wszystko dla państwa dyspozycji. Znajdzie się
również coś dla uraczenia podniebienia.
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O 19.00 wystąpi zespół White Garden,
a po nim odbędzie się specjalny pokaz ognia.
3 maja na wszystkich będą czekały dodatkowe
pokazy rycerskie, coś pysznego dla smakoszy
średniowiecznego jadła i napitku. O godz. 17.00
wystąpi ze swoim repertuarem zespół muzyki
irlandzkiej STONEHENGE. A dla fanów
mocnych wrażeń przeprawy błotne i próby
sprawnościowe po torze OFFROAD.
Nie warto siedzieć w domu, kiedy tak
obiecująco zapowiada się majowy weekend.
Serdecznie zapraszamy. Nie wiadomo kiedy
znów nadarzy się tak bogata w atrakcje okazja.
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ZAPROJEKTUJ PLAKAT PROMUJĄCY
ZLOT PIŁKARZY WETERANÓW
Regulamin konkursu plastycznego „Plakat promujący Krajowy Zlot Piłkarzy Weteranów 2009”
Organizator:
 Komitet Organizacyjny Krajowego Zlotu Piłkarzy Weteranów w Byczynie.
Cele konkursu:
 poszerzenie wśród dzieci i młodzieży znajomości Byczyńskich zwyczajów oraz tradycji związanych
z organizacją imprez propagujących zdrowy i sportowy styl życia
 propagowanie i zgłębianie poczucia tożsamości z naszą gminą,
 rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
 kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
 popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
Uczestnicy:
 uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Byczyna.
 uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie.
Tematyka prac konkursowych:
 opracowanie plakatu promującego XXVII Krajowy Zlot Piłkarzy Weteranów oraz 21.
Mistrzostwa Polski Oldboyów w piłce nożnej, który odbędzie się w Byczynie w dniach 27-28
czerwca 2009 r.
Format prac:
 nie mniejszy niż A4.
Technika wykonania:
 dowolna (np. malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, itd.).
Termin przeprowadzenia konkursu:
 wszystkie prace należy składać do dnia 30 kwietnia 2009 r. w Referacie Współpracy Europejskiej,
Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie (pokój nr 27).
Warunki uczestnictwa:
 prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię
i nazwisko autora, wiek i adres domowy oraz nazwę placówki do której uczęszcza uczestnik
konkursu,
 prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
Nagrody:
 uczniowie biorący udział w konkursie rywalizować będą w jednej kategorii wiekowej,
 jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową oraz przyzna
I, II i III nagrodę. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które
zostaną wręczone podczas Zlotu Piłkarzy Weteranów w dniu 28 czerwca 2009 r.
Prawa organizatorów:
 wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają
sobie prawo do ich publikacji.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Zlotu
Burmistrz Byczyny
Ryszard Grüner

CZEKAJĄ NAGRODY!!!
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REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW GMINY BYCZYNA
w latach 2007 – 2008
W latach 2007 - 2008 w gminie Byczyna wspólnie zrealizowaliśmy i zdobyliśmy środki zewnętrzne na:
• w 2007 r.:
− zadanie p.n. „Polsko – Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa – budowa średniowiecznego grodu
drewnianego”. W wyniku realizacji zadania powstał drewniany gród stylizowany na budowle z okresu
średniowiecza. Budowla ta będzie atrakcją turystyczną znaną w całej Polsce oraz poza jej granicami.
Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A
Czechy – Polska. W ramach złożonych przez gminę wniosków o płatność dotyczących tej inwestycji
zrefundowano w roku 2007 1.520.795 zł. Całość kosztowała ok. 4,3 mln. zł. Unia Europejska
dofinansowała zadanie w kwocie 2,771 mln. zł. Zadanie ostatecznie rozliczono w 2008 r.;
− zadanie p.n. „Centrum Oświatowo – kulturalne we wsi Paruszowice” realizowane w 2005 i 2006 r.
Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Całość zadania kosztowała ok.
166,7 tys. zł. Unia Europejska dofinansowała zadanie w kwocie 105,7 tys. zł. Zadanie ostatecznie
rozliczono w 2007 r.;
− zadanie p.n. „Rekonstrukcja terenów wypoczynkowo – rekreacyjnych we wsi Dobiercice”. Gmina na to
zadanie otrzymała dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Całość zadania kosztowała ok. 237,5 tys. zł. Unia
Europejska dofinansowała zadanie w kwocie ok. 153,5 tys. zł. Zadanie ostatecznie rozliczono w 2007 r.;
− projekt p.n. „Międzynarodowe Festyny Rycerskie – Byczyna 2006 - 2007”. Gmina na to zadanie
otrzymała dofinansowanie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska.
Całość kosztowała ok. 342,1 tys. zł. Unia Europejska dofinansowała zadanie w kwocie ok. 168 tys. zł.
Zadanie rozliczono w 2008 r.;
− zadanie p.n. „Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Byczynie”. Zakończenie inwestycji nastąpiło w
lipcu 2007 roku. Dzięki temu powiększono bazę garażową, sanitarną i biurową dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Byczynie. Koszt inwestycji to 422 tys. PLN. Zadanie zrealizowane ze środków własanych
Gminy.
− zadanie p.n.: „Lokale mieszkalne w Jakubowicach”. Zadanie w części wykonane zostało w 2006 roku i
kontynuowane w 2007 roku. W ramach inwestycji zaadaptowano popegeerowski budynek znajdujący się
we wsi Jakubowice na budynek z lokalami mieszkalnymi dla repatriantów. Na zadanie została przyznana
dotacja celowa od Wojewody Opolskiego w kwocie 94.000 zł.;
− zadanie „Lokale mieszkalne w Biskupicach”. Zaplanowana kwota na zadnie w wysokości 35 tys. PLN
dotyczy środków własnych na inwestycję polegająca na adaptacji budynku znajdującego się we wsi
Biskupice na budynek z lokalami mieszkalnymi dla repatriantów. W roku 2007 na zadanie została
udzielona na ten cel dotacja celowa z budżetu Wojewody Opolskiego w kwocie 94.000 zł.
− zadanie p.n.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Byczyna”. Zadanie obejmowało
modernizacje istniejącej oczyszczali ścieków w Byczynie. Zadanie zakończone z końcem 2007 r. Koszt
zadania w wysokosci ok. 4 mln. zł w całości sfinansowano z budżetu gminy.
− zadanie p.n.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Jakubowicach” Zadanie obejmowało budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z ekologiczną oczyszczalnią ścieków w Jakubowicach. Udział Agencji Nieruchomości
Rolnych w Opolu w kosztach zadania wynosi 70 % całości zadania, ok. 145 tys. zł.
− zadanie p.n. „Remont szaletu miejskiego”. Zadanie zostało zakończone w 2007 r. Szalety miejskie
zostały oddane do użytku mieszkańców i turystów.
− Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów „Tenis stołowy jako antidotum na patologię społeczną”.
Dofinansowanie Ministerstwa Sportu w wysokości 12 tys. zł t.j. 50 % kosztów projektu.
− Projekt edukacyjny „Kuźnia przedsiębiorczości”. Dofinansowanie projektu ze środków rządowego
Programu wyrównywania szans. W wysokości ok. 65 tys. zł. Projekt obejmował m.in. zajęcia nauki
pływania, gry w tenisa ziemnego, pokazy ratownictwa medycznego, wycieczki do teatru, parków
krajobrazowych.
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•

w 2008 r.:
− Zadanie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kostowie” dofinansowane przez Fundusz
Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Opolskiego oraz środki z Kontraktu Wojewódzkiego
Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2008. Koszt robót związanych z budową drogi wyniósł ok. 523
tys. zł. Dofinansowanie inwestycji ze środków funduszu FOGR 288.068,72 zł oraz ze środków
Kontraktu Województwa Opolskiego ok. 199 tys. zł.;
− Zadanie p.n. „Remont klasztoru w Jaśkowicach – mieszkania dla repatriantów”
w ramach dotacji Wojewody Opolskiego. Celem zadanie jest remont zabytkowego klasztoru
w Jaśkowicach i przeznaczenie go na cele mieszkaniowe dla repatriantów z Kazachstanu i mieszkania
dla mieszkańców naszej gminy. Dofinansowanie Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 345 tys. zł.
− Zadanie „Rozdział zasilania i opomiarowania w wodę budynków mieszkalnych w Chudobie”
Dofinansowanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w wysokości 139 tys. zł.
− Zadanie „Przebudowa drogi w Roszkowicach od drogi gminnej do drogi wojewódzkiej”.
Dofinansowanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w wys. ok. 77,5 tys. zł.
− Zadanie „Przebudowa drogi w Roszkowicach od drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej”.
Dofinansowanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w wys. ok. 210 tys. zł.
− Zadanie „Przebudowa drogi w Biskupicach do parku”. Dofinansowanie przez Agencję Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa w wysokości ok. 60 tys. zł.
− Zadanie „Przebudowa drogi w Biskupicach nad zalewem”. Dofinansowanie przez Agencję
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w wysokości ok. 120 tys. zł.
− Zadanie p.n. „Monitoring wizyjny w PSP w Byczynie” w ramach rządowego programu wspierania
w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach
i placówkach”. Zadanie dofinansowane w wysokości 7 tys. zł.
− Zadanie p.n. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w PSP
Byczyna”. Projekt obejmował przystosowanie PSP w Byczynie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Realizowany na przełomie roku 2008/2009. Dofinansowanie zadania w wys. do 85 tys. zł.
− Projekt pn. „Promocja Polsko – Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa”. Wniosek złożony w ramach
Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska–
Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 w Euroregionie Pradziad. Całkowity koszt zadania 35.255,63 €
(ok. 120.000 zł). Dofinansowanie projektu ok. 120 tys zł. Partnerami projektu są: Miasto Zláte Hory,
Sermirsky Spolek Jesenik z Czech oraz Opolskie Bractwo Rycerskie.
− Projekt edukacyjny p.n. „Kopalnia umiejętności życiowych i talentów w gminie Byczyna”. Wniosek
złożony do Kuratorium Oświaty. Projekt dotyczył organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla
gimnazjum i szkół podstawowych z gminy Byczyna. Przyznane dofinansowanie ok. 31,0 tys. zł
− Projekt edukacyjny p.n. „Mały Artysta”. Wniosek złożony w ramach rządowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Program obejmował zajęcia dodatkowe w PP w Byczynie
oraz PSP gminy Byczyna. Dofinansowanie projektu ok. 29,0 tys. zł (70 % całości projektu).
− Projekt p.n.: „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej”. Dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Okres realizacji: 2009 r. - 2010
r. Wartość projektu: 481.055,00 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 100 %.
− Projekt p.n.: „Nowe perspektywy”. Projekt realizowany przez CISPOL w Polanowicach. Dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji: 2009 r. - 2010 r. Wartość projektu: ok. 800
tys. zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 100 %.
Dofinansowaliśmy w latach 2006 – 2008 m.in.:
• Remonty kościołów:
− Kościoła p.w. Św. Trójcy w Byczynie – dofinansowanie remontu w 2006 roku w wysokości: 20,0 tys.
zł., w 2007 r. w wys.: 15,0 tys. zł.; w 2008 roku w wys.: 18,0 tys. zł..
− Kościoła p.w. św. Mikołaja w Byczynie – dofinansowanie remontu w 2008 roku w wys.: 8,5 tys. zł.
− Kościoła p.w. św. Jacka w Miechowej: w 2006 r. dofinansowanie remontu w wys. ok. 22,0 tys. zł,
w 2008 r. dofinansowanie w wys. 13,5 tys. zł;
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− Kościoła p.w. św. Antoniego w Roszkowicach: w 2008 r. dofinansowanie remontu w wys. 8,0 tys. zł.
Remonty innych obiektów zabytkowych:
− Pałacu w Gołkowicach – dofinansowanie remontu w 2008 r. w wysokości: 2,0 tys. zł.
• Organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy w ramach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych,
w 2007 roku w wysokości 80 tys. zł, w 2008 roku w wysokości 104 tys. zł. Ze środków tych skorzystały
m.in. Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie, Gminne Uczniowskie Kluby Sportowe; LKS „Hetman”
Byczyna; Gminne Zrzeszenie „Ludowe Kluby Sportowe”; Ośrodek Kultury w Byczynie; Stowarzyszenie
Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie,
Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio, Miejski Klub Sportowy w Kluczborku.
Pomagaliśmy, w latach 2006 – 2008, instytucjom i organizacjom w zdobyciu środków finansowych na:
• remonty kościołów:
− Kościoła p.w. Św. Trójcy w Byczynie: dofinansowanie remontu w 2007 roku w wysokości: 30,0 tys. zł.
z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego; dof. w 2008 roku w wysokości: 7,0 tys. zł. z budżetu
Samorządu Województwa Opolskiego, 2,0 tys. zł z budżetu Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
− Kościoła p.w. św. Mikołaja w Byczynie: dofinansowanie remontu w 2008 roku w wysokości: 20,0 tys.
zł. z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.
− Kościoła p.w. św. Jacka w Miechowej: dofinansowanie remontu w 2006 roku w wysokości 150 tys. zł ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 10,1 tys. ze środków Samorządu
Województwa Opolskiego, 3,0 tys. ze środków Starostwa Powiatowego w Kluczborku; dofinansowanie
remontu w 2008 roku w wysokości: 250 tys. zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego; 20,0 tys. zł. z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego; 6,5 tys. ze środków
Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
− Kościoła p.w. św. Antoniego w Roszkowicach: dofinansowanie remontu kościoła w 2008 roku w
wysokości: 10,0 tys. zł. z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego; 3,8 tys. zł. ze środków
Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
− Kościoła filialnego w Gołkowicach: dofinansowanie remontu kościoła w 2006 roku w wysokości: 17,0
tys. zł. z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.
• realizację projektów wspólfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
− projekt Ośrodka Kultury w Byczynie p.n. „Przemarsz Polsko – Czeskiej Chorągwi na Grunwald”.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu
Pradziad PO Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska oraz budżetu państwa w wys. ok. 100 tys. zł.
− projekt Ośrodka Kultury w Byczynie p.n. „Dzień Czeski w Grodzie”. Dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad PO Współpracy
Transgranicznej Czechy – Polska oraz budżetu Państwa w wysokości ok. 40 tys. zł.
− projekt Stowarzyszenia Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy
Wzajemnej p.n. „Byczyński gród jako miejsce, w którym zatrzymał się czas”. Realizacja w 2009 r.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu
Pradziad PO Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska oraz budżetu Państwa w wys. ok. 100 tys. zł.
− projekt LKS „Hetman” Byczyna p.n. „Miejska, szkolna liga piłkarska w Byczynie”. Realizacja w 2009 r.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”
w wysokości ok. 50 tys. zł.
− projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Paruszowicach p.n. „Jesteśmy europejczykami”. Realizacja
w 2009 r. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał
Ludzki” w wysokości ok. 30 tys. zł.
W gminie zrealizowano ponadto m.in.:
− Przebudowę skrzyżowania ulic Basztowej i Wałowej. Zadanie wykonane przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich / Samorząd Województwa Opolskiego;
− Remont ulicy Polanowickiej. Zadanie wykonane przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.
•

O planach na przyszłe lata napiszemy w następnym numerze „Wieści Byczyńskich”.
Już teraz serdecznie zapraszamy do lektury.
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Staramy się o dofinansowania
Gmina Byczyna złożyła wnioski o dofinansowania inwestycji gminnych. Zadania te mają szanse
na realizację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeśli się uda, będzie można zrealizować projekt
utworzenia Izby Tradycji – „Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny” i termomodernizację
zabytkowego Ratusza oraz zagospodarować przestrzeń wokół murów obronnych.
Celem
ogólnym
realizacji
projektu
utworzenia Izby Tradycji jest poprawa stanu
infrastruktury kulturowej na terenie gminy
Byczyna oraz wzrost znaczenia kultury w regionie
poprzez poprawę warunków i jakości świadczonych usług kulturowych prowadzący
do zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego. W ramach tego projektu przewidziana jest
przebudowa wieży byczyńskiego Ratusza
i udostępnienie jej na punkt widokowy, z którego
będzie można
podziwiać zabytkowy układ
urbanistyczny Byczyny.
- Mamy nadzieję, że otrzymamy pieniądze
na ten cel i realizacja planu dojdzie do skutku –
informuje Przemysław Mączka – kierownik
Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji
i Rozwoju. – Złożyliśmy także inny wniosek
do Zarządu Województwa Opolskiego o pomoc
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 na plany
zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół
murów obronnych miasta Byczyna. Zależy nam
na jak najlepszym wypromowaniu miasta, które
staje się jedną z większych atrakcji turystycznych
województwa opolskiego.

To przedsięwzięcie będzie obejmowało
remont ścieżek w „Starym Parku”, remont ulicy
11 listopada w Byczynie, budowę całorocznego
lodowiska w pobliżu stawów, zakup systemu
monitoringu „starego parku”. Zadanie to jest podzielone na etapy i będzie realizowane stopniowo.
Wiemy, że pod względem atrakcji turystycznych w Byczynie dużo jeszcze należy zrobić.
Ale wszystko w swoim czasie. Niebawem, bo w
maju rozpocznie się przebudowa nawierzchni
ulicy Długiej, Okrężnej i od murów przy bramach
wjazdowych. Remonty potrwają do jesieni.
Póki co gmina przekazała dotację na kwotę
350.000 zł. na realizację zadania „Odnowa
i rozwój wsi” w gminie Byczyna dla wsi Nasale
i Janówka. Za te pieniądze w Janówce zostanie
wyremontowana świetlica wiejska, zagospodarowany plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki
nożnej, siatkowej i koszykówki.
W Nasalach zaś w planach jest modernizacja
świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem zaplecza
socjalno – kuchennego i pracowni komputerowej
oraz przydomowej oczyszczalni ścieków, zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego stawu
na teren rekreacyjno – wypoczynkowy, na którym
powstanie plac zabaw. Czekamy na weryfikację
złożonych wniosków.

CISPOL prężnie działa
Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach realizuje projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nowe perspektywy”.
Projekt ma na celu poprawę dostępu do
zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej narażonych na wykluczenie społeczne,
doskonalenie umiejętność zawodowych, zdobycie
nowych kwalifikacji zawodowych, podniesienie
umiejętności
organizacyjnych
i
rozwój
umiejętności społecznych. Termin rekrutacji
beneficjentów trwa do 31 maja. Wszyscy chętni
do wzięcia udziału w projekcie są proszeni
o zgłaszanie się pod numer (077) 414-46-21
lub pod adres: cispol@byczyna.pl

W ramach działania „Nowych perspektyw”
odbywają się warsztaty psychoedukacyjne „szkoła dla rodziców”, zajęcia w świetlicy
środowiskowej
z
elementami
socjoterapeutycznymi, treningi pracy w warsztatach
zawodowych tj. rękodzielnictwo artystyczne,
brukarstwo, pielęgnacja terenów zielonych,
a także szkolenia w obsłudze urządzeń
do selektywnej zbiórki odpadów, kurs konserwatora i palacza CO oraz krawiecki w zakresie
szycia strojów średniowiecznych.
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Inkubator sposobem na społeczny rozwój lokalny
Gmina Byczyna jako jedna z nielicznych w województwie opolskim otrzymała dofinansowanie
z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu
„Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej”. Projekt ten zakłada wspieranie nowopowstających
podmiotów gospodarki społecznej i kreowanie współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy,
pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami ekonomii społecznej.
Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej
jest instytucją doradczą oferującą swą pomoc
przede wszystkim osobom, oraz grupom ludności,
które:
• żyją w niekorzystnych warunkach
ekonomicznych,
• zostają dotknięte negatywnymi procesami
społecznymi, takimi jak kryzys gospodarczy, a co za tym idzie gwałtowny
upadek branż czy lokalnych pracodawców,
• nie zostały wyposażone w kapitał społeczny,
• cechuje brak kwalifikacji zawodowych
adekwatnych do wejścia lub utrzymania
się na rynku pracy,
• doświadczają przejawów dyskryminacji ze
względu na wiek, niepełnosprawność,
uzależnienia, długotrwałą chorobę lub inne
cechy indywidualne,
• doświadczają przemocy w rodzinie,
szantażu itp.
Projekt w swym zasięgu obejmuje obszar
województwa opolskiego i skierowany jest do:
• osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym: długotrwale bezrobotnych, zagrożonych marginalizacją
społeczną, bezrobotnych zamieszkujących
tereny wiejskie, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,
• podmiotów ekonomii społecznej i instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji
społecznej w tym: urzędów gmin,
Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków
Pomocy
Społecznej,
Powiato-wych
Centrów Pomocy Rodzinie, Centrów
Integracji Społecznej, organizacji pozarządowych.
Inkubator działa według ustalonego schematu,
który może być zmodyfikowany w stosunku
do konkretnego pomysłu na podmiot ekonomii
społecznej. Schemat zakłada, że proces tworzenia
stabilnych miejsc pracy w inkubatorze obejmuje
następujące etapy:
10

Identyfikację niszy rynkowej lub rozeznanie
możliwości współpracy z grupą inicjatywną.
• Przeprowadzenie analiz rynkowych i opracowanie biznesplanów.
• Stworzenie sieci wsparcia dla powstającego podmiotu.
• Określenie niezbędnych zasobów (finansowych, rzeczowych, ludzkich) pozwalających na utworzenie nowego podmiotu
gospodarki społecznej.
• Rekrutację osób do nowej firmy oraz
ocenę potencjału zasobów ludzkich.
• Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz szkoleń, służących podniesieniu
potencjału zasobów ludzkich.
• Przygotowanie dokumentów niezbędnych
do powołania i rejestracji podmiotu
gospodarczego (we współpracy z rekrutowanymi osobami).
• Wsparcie przedsiębiorstwa w pierwszym
okresie jego działalności.
Należy jednak pamiętać iż każdorazowe
wsparcie będzie zależało od:
• uwarunkowań zewnętrznych,
• zasobów potencjalnego pomysłodawcy
i inkubatora,
• podziału obowiązków w sieci wsparcia.
Jednym z pierwszych działań związanych z realizacją projektu było zorganizowanie 25 marca
w Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach
konferencji poświęconej działalności Byczyńskiego Inkubatora Gospodarki Społecznej.
Konferencję otworzył i uroczyście przywitał
wszystkich gości Ryszard Grüner – burmistrz
Byczyny. Celem konferencji była prezentacja
modelu funkcjonowania BIGS - u oraz omówienie
zagadnień i praktycznych rozwiązań w zakresie
ekonomii społecznej. Kwestie dotyczące tego właśnie przedsięwzięcia przedstawił Jakub Goliński
– kierownik Byczyńskiego Inkubatora Gospodarki
Społecznej.
W konferencji udział wzięli m.in: Teresa
Karol – wicemarszałek Województwa Opolskiego, Stanisław Łągiewka – dyrektor Denar-
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tamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
Adam Różycki – dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Opolu, Krzysztof Ficoń
– v-ce wójt gminy Bierawa, Tadeusz Durczok
– wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, Małgorzata Ołdak z Instytutu Polityki
Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wioletta
Kardas - kierownik Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowach, Marcin Juszczyk prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Socjalnych oraz przedstawiciele
Powiatowego Urzędu Pracy, Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej, Ośrodka Pomocy

Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i lokalnych organizacji pozarządowych.
Miejmy nadzieję, że idea byczyńskiego
projektu zrealizuje jak najlepiej wyznaczone sobie
cele, zapobiegnie w jak największym stopniu
bezrobociu i wykluczeniu społecznemu oraz
wzmocni sektor ekonomii społecznej.
Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej
Godziny otwarcia: pn – pt: 10.00 – 18.00
Dane teleadresowe:
Polanowice 33,
46-220 Byczyna,
Tel. (077) 414 – 46 – 27
E-mail: biuro@inkubator.byczyna.pl
www.inkubator.byczyna.pl

Będzie drużyna!
Od pierwszego kwietnia Ludowy Klub Sportowy „Hetman” Byczyna realizuje projekt
utworzenia miejskiej szkolnej ligi piłkarskiej na terenie naszej gminy. Najlepsi zawodnicy sekcji
wyłonieni przez komisję, otrzymają propozycję zasilenia szeregów drużyny „Hetmana”.
Na obszarze gminy Byczyna znajduje się
sześć zespołów sportowych oraz Ludowy Klub
Sportowy „Hetman” Byczyna. Niespełna 5 lat
temu klub ten grał w IV lidze opolskiej z aspiratcjami i przede wszystkim szansami na awans
do ligi wyższej. Ostatecznie ukończył zmagania
na V miejscu.
Ubytki kadrowe, w szczególności brak
w swoich szeregach utalentowanych młodych
adeptów piłki nożnej sprawił, że LKS „Hetman”
Byczyna gra w siódmej lidze rozgrywkowej
(opolskiej „A” – klasie). W tej sytuacji zrodziła
się oddolna inicjatywa zakładająca utworzenie
miejskiej, szkolnej ligi piłki nożnej w dwóch
kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Gmina Byczyna w porozumieniu z klubem
„Hetman” wystąpiła z pomysłem projektu pn.
„Miejska, szkolna liga piłkarska w Byczynie”
i klub otrzymał dofinansowanie na ten cel
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt
zakładał utworzenie w każdej z czterech szkół
podstawowych gminy, sekcji piłki nożnej liczącej

nie mniej niż 10 zawodników. W gimnazjum
natomiast powstały 4 sekcje.
Przez najbliższe trzy miesiące poczynając
od kwietnia młodzi futboliści pod okiem
instruktorów będą „szlifować” swoją formę.
Na każdą sekcję przewidziano do zrealizowania
48 godzin treningów, co łącznie dla ośmiu sekcji
daje 384 godziny zajęć.
W ramach tego działania przewidziano
również zakup sprzętu dla każdej z ośmiu sekcji
na łączną kwotę 4000 zł.
Wszystkie sekcje będą brały udział w meczach rozgrywanych na koniec każdego miesiąca.
Łącznie zostanie rozegranych dwanaście spotkań.
W nagrodę dziesięciu najlepszych uczniów
ze szkół podstawowych i dziesięciu z gimnazjum
uda się w lipcu na 7 – dniowy obóz sportowy,
który przygotuje ich do sezonu piłkarskiego.
Najbardziej uzdolnieni w zakresie gry w piłkę
nożną chłopcy będą mogli wspomóc szeregi
trampkarzy i juniorów drużyny „Hetman” .
Młodzieży życzymy świetnej formy i wspaniałych wyników.
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Święty Paweł Apostołem Narodów
Trwa Rok Świętego Pawła. W Rzymie, ale także i na całym świecie odbywają się różne wydarzenia poświęcone obchodom 2000–lecia urodzin Apostoła.
Z tej okazji organizacja Civitas Christiana oraz
Publiczne Gimnazjum im. Polskich Nobli-stów w
Byczynie zorganizowały konkursy mające na celu
przybliżenie życia i działalności misyjnej
Apostoła Narodów. 12 marca odbył się konkurs
wiedzy, w którym wzięły udział trzyosobowe
drużyny z pięciu szkół gimnazjalnych. Pierwsze
miejsce zajęli uczniowie z Byczyny, drugie
przypadło drużynie z Opatowa, trzecie gimnazjalistom z Chocianowic. Na miejscu czwartym
uplasowali się uczniowie z Kluczborka, a na
piątym z Łubnic. Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody książkowe i słodycze. Dodatkowym prezentem dla laureatów była możliwość wyjazdu
na pielgrzymkę do Kościoła św. Pawła Apostoła
w Ostrowie Wlk. ufundowaną przez Civitas
Christiana. Oprócz konkursu wiedzy uczniowie
mogli wziąć udział także w konkursie literackim
i plastycznym. Konkurs literacki polegał na
rozwinięciu słowa św. Pawła: „Wszystko mi
wolno, ale nie wszystko przynosi korzyści”.
Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce M. Jasiński – Gimnazjum nr 5
w Kluczborku; II miejsce: A. Szyszkowska –
Gimnazjum w Byczynie; III miejsce: M. Giesa –
Gimnazjum w Byczynie. Wyróżniono: A.
Ciupke, A. Mendel i M. Butrę.
W konkursie plastycznym uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych mieli za zadanie
przedstawić osobę świętego Pawła. W kategorii
szkół podstawowych nagrodzono: I miejsce:
P. Król – PSP Biskupice i M. Kawula –PSP
Byczyna; II miejsce: M. Mielczarek – Zespół
Szkół nr2 w Wieruszowie; III miejsce: M. Brylak
– Zespół nr 2 w Wieruszowie.
Wyróżniono: A. Plutę, K. Ciesielską i S. Lizoń.
W kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsce:
A. Cichosz –Gimnazjum w Łubnicach; II miejsce:
K. Roczew –ZS nr 2 w Wieruszowie; III miejsce:
M. Mańko i M. Giesa – PG w Byczynie.
Wyróżniono: B. Jędrysiak i K. Nowak
Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym. Nagrody ufundowane zostały przez
organizatorów oraz Urząd Miejski w Byczynie.

Działalność Stowarzyszenia Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie w 2008 r.
Stowarzyszenie Popierania Zaradności
Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
Pomocy Wzajemnej w Byczynie w 2008 roku
zajmowało się różnymi zadaniami. Za ważną
rzecz uznajemy prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Byczynie przy ul. Okrężnej.
W tym samym pomieszczeniu funkcjonował Klub
Pracy i Przedsiębiorczości. W celach związanych
z poszukiwaniem pracy lub prób unieruchomienia
działalności gospodarczej. Z kolei Klub Integracji
Społecznej wygrał konkurs Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej uzyskując 100 tys. zł.
Dotacji.
Przeszkoliliśmy
30
długotrwale
bezrobotnych, w zawodach ogólnobudowlanych
i kobiet jako opiekunek domowych. Dla
„budowlańców” kupiliśmy sprzęt i materiały
budowlane. W czasie szkolenia przebudowano
w Roszkowicach strych i część dawnej szkoły
na pomieszczenia mieszka-lne. W „CISPOL”
w Polanowicach przygotowano się do utworzenia
noclegowni. Kobiety otrzymały odpowiednio
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wyposażone
apteczki.
Stowarzyszenie
zorganizowało roboty publiczne dla 39 osób
długotrwale
bezrobotnych.
Stowarzyszenie
przyczyniło się do urządzenia placu zabaw
w Byczynie, rozpoczynając dwa lata temu
zbieranie datków na ten cel.
Obecnie jest realizowany mikroprojekt
„Byczyński Gród miejsce, w którym zatrzymał się
czas” finansowany ze środków Unii Europejskiej
przez Euroregion Pradziad. Jeszcze w kwietniu
przyjedzie trzydzieścioro czeskich dzieci do
naszej Gminy, i naturalnie do Grodu, a taka sama
grupa z Byczyny wyjedzie do Czech w maju.
Latem w Grodzie na trzech turnusach kolonijnych
będzie po 20 dzieci. Nauczą się rycerskiego
rzemiosła, poznają rycerskie obyczaje i oby
przyswoiły sobie także nieco rycerskich cnót.
Kolejna dotacja, o którą się staramy, dotyczy
poprawy wad postawy oraz zdrowego, czynnego
trybu życia. Zapraszamy chętnych do korzystania
z projektów naszego Stowarzyszenia

