
RzeczPOWIATOWA

Kwiecień 2019, Nr 2 / 2019 (021), wydanie bezpłatne 
www.powiatglubczycki.pl

Biuletyn Informacyjny Samorządu Powiatu Głubczyckiego

Rzecz Powiatowa - info 2019 / www.powiatglubczycki.pl

- info

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Składamy najserdeczniejsze życzenia 

Radosnych oraz ciepłych chwil 
Wypełnionych wiosennym nastrojem i pogodą ducha. 

Życzymy, aby ten czas przyniósł pokój oraz wzajemną życzliwość. 
By każdy z nas mógł znaleźć odpoczynek 

przy rodzinnym stole, aby nie opuszczała nas nadzieja 
płynąca ze Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

WICESTAROSTA

Anita Juchno

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Radosław Gorzko

STAROSTA

Piotr Soczyński

Wesołego 
Alleluja!
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Przebudowa drogi powiatowej Głubczyce - Bogdanowice
4 kwietnia br. Powiat Głubczycki przekazał 
plac budowy pod inwestycję przebudowy 
drogi powiatowej Głubczyce – Bogdanowice. 
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Ro-
bót Inżynieryjnych z Głubczyc.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu drogowego i zosta-
nie przebudowany ponad 5 km odcinek drogi, 

stanowiący element transgranicznego układu 
drogowego. Przedmiotowy odcinek zostanie 
wyposażony w elementy wpływające na popra-
wę bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowa-
nych, w tym m.in. zatoki autobusowe, aktywne 
oznakowania o stałej i zmiennej treści, mierniki 
prędkości pojazdów.

Droga w tej chwili jest mocno zdeformowana, 
posiada liczne ubytki. Zdecydowano się na jej 
przebudowę z uwagi na wzmożony ruch tran-
sgraniczny zarówno samochodów osobowych, 
jak i ciężarowych. Projekt pozytywnie wpłynie 
na poprawę warunków dla rozwoju gospodar-
czego obszaru pogranicza a tym samym całego 
regionu. Całkowite koszty projektu to ponad 5 
mln zł z czego ponad 3 mln zł pochodzi z dofi-
nansowania. Zakończenie inwestycji planowa-
ne jest do 30 sierpnia br. 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofi-
nansowanie Nr RPOP.06.01.00-16-0016/17-00 z 

dnia 24.05.2018 r. w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 
VI – Zrównoważony transport na rzecz mobilno-
ści mieszkańców, Działanie 6.1 – Infrastruktura 
drogowa, Zakres: DROGI LOKALNE: Drogi powia-
towe, gminne.

Powiat Opolski w partnerstwie z Wo-
jewództwem Opolskim, Miastem 

Opole, Powiatem Brzeskim,  Powiatem 
Głubczyckim, Powiatem Kędzierzyńsko-
-Kozielskim, Powiatem Kluczborskim, 
Powiatem  Krapkowickim, Powiatem  
Namysłowskim, Powiatem  Nyskim, Po-
wiatem Oleskim, Powiatem Prudnickim 
oraz Powiatem Strzeleckim w ramach 
Osi priorytetowej X – Inwestycje w in-
frastrukturę społeczną, działania 10.3 
E-usługi publiczne Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Opol-
skiego  na lata 2014 – 2020 realizuje 
projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych i kartograficznych woje-
wództwa opolskiego” współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.

Przedmiotem planowanego projektu jest 
wspólne działanie Partnerów na rzecz roz-
woju społeczeństwa informacyjnego oraz 
elektronicznych e-usług publicznych, roz-
budowy, aktualizacji i modernizacji re-
ferencyjnych baz danych powiatowych 
(miejskich), wojewódzkich rejestrów pu-
blicznych, w tym w szczególności baz da-
nych państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (PZGiK), prowadzonych 
przez Partnerów.

W wyniku realizacji projektu wdrożone zo-
staną dwa rozwiązania:

- Portal e-usług województwa opolskiego 
wspólny dla wszystkich Partnerów Projek-
tu, stanowiący Centrum Usług Wspólnych 
(CUW), który stanowił będzie bramkę do-
stępową do e-usług poszczególnych Part-
nerów poziomu powiatowego, a także sta-
nowił będzie bramkę do e-usług poziomu 
wojewódzkiego realizowanych przez Woje-
wódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Opolu przy wykorzysta-
niu Systemu WZGiK;

- System WZGiK – System Zarządzania 
Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym, który stanowił będzie 
kompleksowy system teleinformatyczny 
świadczący e-usługi dla klientów Woje-
wódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej.

W ramach projektu powstanie:

• 15 usług publicznych udostępnionych on-
-line o stopniu dojrzałości 4 – transakcja;

• 13 podmiotów udostępni on-line informa-
cje sektora publicznego;

• 4000 zdigitalizowanych dokumentów za-

wierających informacje sektora publiczne-
go;

• 2 aplikacje oparte na ponownym wyko-
rzystaniu informacji sektora publicznego i 
e-usług publicznych;

• 12 udostępnionych usług wewnątrzadmi-
nistracyjnych (A2A);

• 12 podmiotów udostępniających usługi 
A2A;

• 112,8 TB przestrzeni dyskowej serwerow-
ni;

• 4000 udostępnionych on-line dokumen-
tów;

• 2 uruchomione systemy teleinformatycz-
ne w podmiotach wykonujących zadania 
publiczne.

Liczba projektów, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami - 1 szt.

Wartość zadania to 7 997 976,48 zł w tym 
środki z Unii Europejskiej – 6 318 401,42 
zł.

Powiat Głubczycki realizuje kolejne zadanie tym razem są to 
e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych
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SPIS TELEFONÓW
Sekretariat
tel: 77 405 36 60

Wydział Finansowo - Budżetowy
tel: 77 405 36 73, 77 405 36 74 

Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel: 77 405 36 81
Ewidencja Gruntów
tel: 77 405 36 82, 77 405 36 83
Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej
tel: 77 405 36 86, 77 405 36 89
Gospodarka Nieruchomościami
tel: 77 405 36 84

Wydział Ogólno - Organizacyjny
tel: 77 405 36 66

Wydział Budownictwa i Architektury
tel: 77 405 36 75, 77 405 36 76

Wydział Oświaty i Zdrowia
tel:77 405 36 78

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel:77 405 36 71,77 405 36 72

Wydział Drogownictwa
tel: 77 405 36 67, 77 405 36 68

Wydział Powiatowego Biura Promocji
tel: 77 405 36 85, 77 405 36 88

Wydział Komunikacji i Transportu 
tel: 77 485 04 93,77 485 08 87,77 485 22 75

Biuro Rady Powiatu
tel: 77 405 36 80

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel: 77 405 36 65

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 77 405 36 69

Godziny otwarcia kasy:
pn-czw: 8:00 - 14:30

pt: 8:00 - 14:00

STAROSTWO POWIATOWE

Powiat Głubczycki podejmuje starania 
o stworzenie klastra energetycznego

W dniu 15 kwietnia br. w Staro-
stwie Powiatowym w Głub-

czycach odbyło się spotkanie z Dy-
rektorem Aglomeracji Opolskiej 
Piotrem Dancewiczem w sprawie 
możliwości utworzenia klastra 
energetycznego na terenie powiatu 
głubczyckiego.

Inicjatywa samorządów ma na celu 
poprawę efektywności energetycz-

nej, promującą oszczędność energii 
poprzez wdrażanie „inteligentnej” 
energii ze źródeł odnawialnych. Do 
współpracy zaproszeni zostali przed-
siębiorcy, osoby prawne oraz jednost-
ki naukowe mające doświadczenie 
branżowe. W najbliższym czasie pla-
nowane jest kolejne spotkanie, któ-
re może doprowadzić do zawiązania 
konkretnej współpracy w tym zakre-
sie.

Strajk Nauczycieli
Od 8 kwietnia br.  trwa strajk na-

uczycieli w całym kraju, przy-
stąpiła do niego część nauczycieli z 
oświatowej Solidarności biorą w nim 
również udział nauczyciele niezrze-
szeni w związkach.

Jak podaje ZNP w województwie opol-
skim strajkuje 428 placówek,  a jest ich 
wszystkich 585. Związki nauczycielskie z 
całego świata popierają strajk. 7 kwietnia 
br. porozumienie z rządem zawarła tyl-
ko oświatowa Solidarność. Strajk będzie 
trwał do odwołania. 

„Szkoły, których organem prowadzącym 
jest powiat głubczycki dołączyły do straj-
ku. Samorząd powiatu głubczyckiego do-
płaca do swoich szkół tj. Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Mecha-
nicznych oraz Specjalnego Ośrodka Szkol-
no - Wychowawczego około 2 mln zł rocz-
nie więc absolutnie nie zgadzam się z tym, 
że samorządy nie �inansują szkół. Pamię-
tajmy, że inwestując w oświatę inwestuje-
my w młode pokolenie, uważam że na to 
nie powinno brakować pieniędzy.”  - mówi 
Piotr Soczyński

Uczniowie Zespołu  Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach 
wspierają protestujących nauczycieli
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Konkurs „Mały Ratownik” rozstrzygnięty
Powiat Głubczycki przeprowadził konkurs na logo edukacyjno-
-profilaktycznego projektu partnerskiego „Mały Ratownik”.

Wpłynęło pięć prac konkursowych. Zwycięską pracą okazała się praca 
zbiorowa z Zespołu Szkół Specjalnych przy SOSW w Głubczycach.  Pod-
sumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczy-
stej gali podsumowującej projekt w miesiącu czerwcu br. Oceniane pra-
ce konkursowe miały ogromne walory artystyczne, a komisja oceniająca 
prace wskazywała na wielką kreatywność autorów.  Wszystkim młodym 
artystom gratulujemy talentu plastycznego i bardzo serdecznie dzięku-
jemy za wzięcie udziału w konkursie!!!

Program „Mały Ratownik” skierowany jest do przedszkolaków w wieku 
5 – 6 lat.  Celem programu jest przeprowadzenie spotkań w przedszko-

lach z terenu powiatu głubczyckiego, podczas których strażacy, straż-
nicy miejscy, policjanci oraz ratownicy medyczni nauczą najmłodszych 
jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia życia. Spotkania będą 
trwały 3 miesiące.

Inicjatywa ta będzie realizowana na podstawie umowy partnerskiej, 
która została podpisana 13 marca br. w Ratuszu Miejskim w Głubczy-
cach. Partnerami programu są: Powiat Głubczycki, Gmina Głubczyce, 
Gmina Branice, Gmina Kietrz, Gmina Baborów, SP ZOZ w Głubczycach, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, Straż 
Miejska w Głubczycach, Komenda Powiatowa Policja w Głubczycach, Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, Regionalny Oddział Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia w Głubczycach oraz Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Głubczycach.

Podpisanie umowy partnerskiej 13.03.2019r, fot. M. Kitka. Pozostałe prace

Praca zwycięska - Zespół Szkół 
Specjalnych w Głubczycach
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XIV MARSZ PAMIĘCI - co roku  
upamiętniają dzień śmierci  

Jana Pawła II
Również w tym roku - czterna-

ście lat po śmierci Jana Paw-
ła II (2 kwietnia 2005) – ok 280 
osób w tym duża grupa ludzi 
młodych  wyruszyli w XIV Marszu 
Pamięci, który odbył się 2 kwiet-
nia. Tegoroczny marsz był obcho-
dzony w 40 rocznicę pierwszej 
pielgrzymki Papieża do Polski  i 
był obchodzony pod hasłem „Nie 
zasmucajcie Ducha Świętego”.

Wyruszyli rano z Głubczyc, po raz 
pierwszy z przed pomnika św. Jana 
Pawła II by na koniec pielgrzymki 
liczącej ok. 22 km trasy dojść do 
Pietrowic a następnie wziąć udział 
w nabożeństwie i ucałowaniu re-
likwii św. Jana Pawła II w kościele 
w Pietrowicach. Przez całą drogę 

zmieniający się pielgrzymi nieśli 
relikwiarz z relikwiami papieża na-
leżący do parafii  w Braciszowie. 

Trasa przebiegała przy śpiewie, 
modlitwie i rozważaniach różań-
ca świętego, Drogi Krzyżowej oraz 
modlitwie Koronki do Miłosierdzia 
Bożego. Można było usłyszeć frag-
menty dotyczące nauczania św. 
Jana Pawła II. 

XIV Marsz Pamięci był zorganizo-
wany przez Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Pietrowicach Głubczyc-
kich i Parafię w Braciszowie przy 
współpracy z parafiami w Gołuszo-
wicach, Równym i Opawicach oraz 
przy współorganizacji Gminy Głub-
czyce oraz Powiatu Głubczyckiego. 
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Wydawanie wyrysów i wypisów 
z operatu ewidencji gruntów i budynków

KTO MOŻE UZYSKAĆ WYRYS I WYPIS?
• Właściciel

• Osoba władająca / zarządzająca nieruchomo-
ścią

• Osoba wykazująca interes prawny w dostępie 
do danych objętych wnioskiem

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek właściciela, wieczystego użytkowni-
ka, trwałego zarządcy lub innej osoby mającej w 
tym interes prawny. Wniosek jest dostępny na 
stronie internetowej www.powiat.glubczycki.
pl – pliki do pobrania – Wydział Geodezji i 
Nieruchomości. Druki są również dostępne w 
Starostwie Powiatowym w Głubczycach w Wy-
dziale Geodezji i Nieruchomości. 

2. Dokument potwierdzający tożsamość osoby 
wnioskującej np. dowód osobisty. 

3. W przypadku ustalenia pełnomocnika do 
wniosku należy dołączyć pisemny dokument 
potwierdzający pełnomocnictwo wraz z uisz-
czeniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

4. Dokument potwierdzający wykazanie intere-
su prawnego.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW
- osobiście w Starostwie Powiatowym w Głub-
czycach, ul. Kochanowskiego 15, Wydział Geo-
dezji i Nieruchomości (parter, pok. 101)

- wysyłka na w/w adres

- E-PUAP

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Wysokość opłat za wypisy i wyrysy z operatu 
ewidencyjnego nalicza się wg. Załącznika do 
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  Dz. 
U z 2017 r. poz. 2201 z późn. zm., tabela poz. 11.

1. Wypis z rejestru gruntów  - jest wyciągiem 
z części opisowej aktualnego operatu ewiden-

cji gruntów, zawierającym dane dotyczące wła-
ściciela lub władającego, oznaczenia działek 
ewidencyjnych z ich powierzchniami ewiden-
cyjnymi w rozbiciu na wchodzące w ich skład 
klasoużytki gruntowe, zawiera informacje do-
tyczące oznaczenia ksiąg wieczystych prowa-
dzonych dla przedmiotowych działek, innych 
dokumentów prawnych.

Dokument ten wykorzystywany jest w obrocie 
nieruchomościami stanowiąc dla notariusza 
podstawę ustalenia zgodności pomiędzy dany-
mi zapisanymi w księdze wieczystej, a stanem 
faktycznym wykazanym w ewidencji jest wy-
korzystywany przez urzędy skarbowe, urzędy 
pracy, KRUS, sądy i inne instytucje do ustalenia 
stanu i zakresu posiadania. Jest załącznikiem 
do wniosku o wydanie decyzji w sprawie wa-
runków zabudowy i zagospodarowania terenu 
czy pozwolenia na budowę na wskazanej dział-
ce. Przeznaczenie dokumentu uzależnione jest 
od klauzul, które zamieszcza na wypisie wyda-
jący go organ. 

• 50 zł od jednostki rejestrowej 
gruntów

2. Uproszczony wypis z rejestru gruntów
– jest wyciągiem z części opisowej aktualne-
go operatu ewidencji gruntów zawierający w 
swej treści jedynie dane umożliwiające przy-
porządkowanie władającego lub właściciela do 
posiadanej przez niego działki ewidencyjnej. 
Wykorzystywany jest głównie jako załącznik 
do wniosków o wydanie warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu lub pozwolenia na 
budowę, dostarczając informacji o właścicie-
lach nieruchomości znajdujących się w obsza-
rze otaczającym projektowaną inwestycję. 

• 15 zł od pierwszej działki

• 12 zł od drugiej do dziesiątej działki

• 6 zł powyżej jedenastu działek

3. Wyrys z mapy ewidencyjnej – sporządzany 
jest jako kopia mapy ewidencyjnej, zawierają-
cej granice i numery działek, oznaczenia klas i 
użytków, budynki. Przeznaczony jest do zakła-
dania nowych lub aktualizacji wpisów w istnie-
jących księgach wieczystych. Sporządzony jest 
łącznie z wypisem z rejestrów gruntów stano-
wiąc z nim integralną całość. Wyrysy wydawa-
ne są także do regulowania spraw własnościo-

wych w drodze postępowania sądowego. O jego 
właściwym przeznaczeniu świadczą klauzule 
umieszczone przez organ. 

• 110 zł od jednostki rejestrowej gruntów

4. Wypis z wyrysem z mapy ewidencyjnej – 
150 zł od jednostki rejestrowej gruntów.

Opłaty uiszcza się na konto bankowe wskazane 
przez urząd, bądź w kasie urzędu.

Termin realizacji – do 10 dni roboczych.
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VI Sesja Rady Powiatu
11 kwietnia 2019 r. odbyło się VI 
posiedzenie Rady Powiatu Głub-
czyckiego. Podczas obrad podję-
to uchwały w sprawach:

1. Zmiany budżetu powiatu głub-
czyckiego na rok 2019.

2. Udzielenia dotacji Rzymsko - Ka-
tolickiej Parafii pw. Św. Bartłomie-
ja w Dzierżysławiu na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków.

3. Udzielenia dotacji Rzymsko - Ka-
tolickiej Parafii Św. Marcina w Go-
łuszowicach na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków.

4. Udzielenia dotacji Parafii Rzym-
skokatolickiej pw. Podwyższenia 
Krzyża św. w Lisięcicach na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabyt-
ku wpisanym do rejestru zabyt-
ków.

5. Powierzenia Gminie Branice pro-
wadzenia zadania publicznego z 
zakresu kultury i promocji powia-
tu dotyczącego organizacji XIX Fe-
stiwalu Kultury Powiatowej.

6. Wyrażenia zgody na rozwiązaniu 
stosunku pracy z radnym. 

7. Wyrażenia zgody na przystąpienie 
do partnerstwa w celu realizacji 
wspólnego projektu pn. „Termo-
modernizacja obiektów użytecz-
ności publicznej na terenie Subre-
gionu Południowego – Etap II ” 
w ramach RPO WO na lata 2014-
2020

Przedstawione zostało również spra-
wozdanie o sytuacji na rynku pracy na 
terenie działania Powiatowego Urzę-
du Pracy w  Głubczycach za 2018 rok. 

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) jest jednym z rejestrów 
referencyjnych zawierających informacje o nieruchomościach. Wyko-
rzystywana jest podczas realizacji zadań w zakresie planowania gospo-
darczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, 
oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicz-
nej i gospodarki nieruchomościami. 

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje  
dotyczące:

• gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków 
gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych 
lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w 
skład której wchodzą grunty;

• budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogól-
nych danych technicznych;

• lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytko-
wej.

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także: 

• właścicieli nieruchomości, a w przypadku:

- nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorial-

nego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospo-
darowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,

- gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru do-
kumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli 
– osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach 
samoistnego posiadania;

• miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa 
w powyżej;

• informację o wpisaniu do rejestru zabytków;

• informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar 
gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wska-
zaną w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805);

• wartość katastralną nieruchomości;

• informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich 
informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie 
praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.

Punkt interwencji kryzysowej
Punkt Interwencji Kryzysowej znajduje się przy Powiato-

wym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach przy ul. 
Sobieskiego 5a.

Z porad Punktu Interwencji Kryzyso-
wej mogą korzystać osoby doświad-
czające różnego rodzaju kryzysów. 
Osoby, które odczuwają lub doświad-
czają wydarzeń, sytuacji trudnych, nie 
do zniesienia – które często wynikają z 
nagłych zmian zachodzących w życiu, 
przypadkowych zdarzeń.

Zgłaszającym się do naszego Punktu 
osobom udzielamy takich form pomo-
cy jak:

- porady prawne – w szczególności: 
sporządzanie pism procesowych, in-
formowanie o procesie postępowania 
w danej sytuacji, także podstawowych 
rad jak np. zachować się na sali roz-
praw 

-  porad psychologa -poprzez konsultacje, wsparcie psychologiczne,

-  porad pracownika socjalnego

-  terapeuty uzależnień

Bardzo dużą liczbę osób korzystających z naszych porad stanowią ofia-
ry przemocy domowej.

W zdecydowanej większości były to kobiety, które doznawały przemocy 
ze strony swoich partnerów. Znacznie większa liczba osób pokrzywdzo-
nych zaznacza, że sprawcy przemocy domowej działają pod wpływem 
alkoholu.

Ofiary przemocy domowej kierowane są często do naszej instytucji w 
wyniku współpracy głównie z Policją, Zespołem Kuratorskiej Służby 
Sądowej, Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną, Zespołami Interdy-
scyplinarnymi przy Ośrodkach Pomocy Społecznej z terenu  powiatu 
głubczyckiego.

Współpraca z Zespołami Interdyscyplinarnymi ma szczególny charak-
ter, ponieważ ma miejsce wymiana informacji o sytuacji przemocy w 
rodzinie w ramach procedury Niebieskiej Karty. 

Spośród   rodzajów przemocy do-
mowej najczęściej pojawiała się 
przemoc psychiczna (wyzwiska, 
ośmieszanie, poniżanie, izolacja). 
Natomiast w nieco mniejszej ilości 
pojawiała się przemoc  fizyczna (tj. 
popychanie, uderzanie, wykręca-
nie rąk, rzucanie przedmiotami). 
Należy wspomnieć również, że w 
każdym przypadku występowania 
przemocy  fizycznej pociągało tak-
że stosowanie przez  sprawcę prze-
mocy  psychicznej.

Punkt Interwencji Kryzysowej w 
Głubczycach  udziela pomocy bez-

płatnie dla osób dotkniętych prze-
mocą w rodzinie, w konfliktowych 
sytuacjach rodzinnych, trudno-
ściach w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych, uzależnień, proble-
mach emocjonalnych oraz innych 
doświadczeń  traumatycznych. W 
zakresie naszych kompetencji bę-
dziemy się starać pomóc osobom 
zgłaszającym się do naszej insty-
tucji poprzez motywowanie do 
skorzystania z oferty pomocowej, 
przez uważne wysłuchanie, oka-
zanie szacunku i zrozumienia w 
zaistniałej indywidualnej sytuacji 
kryzysowej.
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X Przegląd Misterium Męki Pańskiej
12 kwietnia w MOK odbylo sie niezwykle X przegląd Misterium 

Męki Pańskiej. Wydarzenie zostało zorganizowane po raz 
dziesiąty przez Dom Pomocy Społecznej w Klisinie. 

Hasłem przewodnim Misterium było „Umarł, ale zmartwychwstał”. Go-
spodarzem widowiska była filia w Klisinie. Udział w przeglądzie wzięli 
mieszkańcy filii w Klisinie, Dzbańcach, Bliszczycach, Boboluszkach, Bra-
nicach, Radyni i Kietrzu. Podopieczni przedstawili wydarzenia z męki 
śmierci i zmartwychwstania Pańskiego. Aktorzy prowadzili widzów 
ścieżkami wydarzeń z historii. Całym dopełnieniem występów były ko-
stiumy, dekoracje oraz bardzo ciekawa oprawa muzyczna, a wszystko 

to dzięki pięknym scenariuszom w reżyserii instruktorów kulturalno 
oświatowych oraz instruktorów terapii zajęciowej. Otwarcia X Miste-
rium dokonała dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Małgorza-
ta Krywko - Trznadel. Gościem zaproszonym była Pani Burmistrz miasta 
i gminy Kietrz Dorota Przysiężna - Bator. Na zaproszenie przybyli pro-
boszczowie parafii w których znajdują się filie DPS oraz pracownicy i 
mieszkańcy DPS w Klisinie jak również pracownicy i podopieczni DPS 
w Kietrzu prowadzonego przez zgromadzenie sióstr oraz społeczność 
lokalna miasta Kietrz. Na zakończenie mieszkańcy otrzymali gromkie 
brawa w formie  podziękowania od widowni, a z rąk Dyrektora DPS 
otrzymali statuetki i dyplomy.

KRUS - Letnia rehabilitacja dzieci 
ubezpieczonych rolników

W okresie wakacji 2019r. 
KRUS Oddział Regionalny 

w Opolu organizuje turnusy re-
habilitacyjne dla dzieci.  

Wypoczynek będzie połączony z 
programem rehabilitacji leczni-
czej w zakresie:

• chorób układu oddechowego 
w Szklarskiej Porębie w ter-
minie 30.06-20.07.2019 r.

•  wad postawy i chorób ukła-
du ruchu w Jedlcu w terminie 
08.07-28.07.2019 r.

 

ZASADY KIEROWANIA I KWALI-
FIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

1. Przynajmniej jedno z rodziców 
(prawnych opiekunów) podlega 
ubezpieczeniu społecznemu rol-
ników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik 
ubezpieczony jest na wniosek w 
pełnym zakresie- ubezpieczenie 
powinno trwać nieprzerwanie co 
najmniej rok.

2. Wiek - dzieci urodzone w latach 
2004-2012 (7-15 lat)

3. Podstawą do skierowania jest 
wniosek o skierowanie na rehabi-
litację leczniczą - druk należy po-
brać  w Placówkach Terenowych, 
Oddziale Regionalnym KRUS lub 
ze strony internetowej KRUS 
www.krus.gov.pl -  wypełniony 
przez lekarza podstawowej opie-
ki zdrowotnej lub lekarza specja-
listę w leczeniu którego pozostaje 

dziecko.

Do wniosku powinna zostać dołą-
czona wypełniona dodatkowa in-
formacja o stanie zdrowia dziecka 
jak i oświadczenie rodzica\ opie-
kuna prawnego zawierającą m.in. 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych.

4. Pierwszeństwo w skierowaniu 
na turnusy rehabilitacyjne mają 
dzieci posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności.

Wnioski należy składać do  
17 maja 2019 r.

Druki wniosków można pobrać u 
pracowników w sali obsługi intere-
santów.

Wszelkich dodatkowych informacji 
udzielają pracownicy Placówek Te-
renowych i Oddziału Regionalnego 
KRUS w Opolu.

Przedszkolaki świętują  
pierwszy dzień wiosny!

Jak co roku 21 marca przed-
szkolaki z Przedszkola Nr 2 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. 
Kubusia Puchatka w Głubczy-
cach przywitały wiosnę!Pierw-
szy dzień wiosny to okazja do 
pożegnania zimy i powitania 
wiosny. 

Przepięknym  barwnym korowo-
dem dzieci z Marzanną na czele 
przemaszerowały ulicami Głub-
czyc ogłaszając wszystkim koniec 

zimy. Przedszkolaki specjalnie 
na ten dzień przygotowały spe-
cjalne nakrycia głowy. Kapelusze 
były we wszystkich kolorach wio-
sny na każdym z nich znajdowały 
sie piękne kwiaty. W tym szcze-
gólnym dniu dzieci odwiedziły 
również Starostwo Powiatowe w 
Głubczycach, a za założenie wizy-
ty otrzymały łakocie:)



9Kwiecień 2019 / www.powiatglubczycki.pl

Rzecz Powiatowa - info 2019 / www.powiatglubczycki.pl

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu Głubczyckiego

Lp. Nazwa jednostki Zakres nieodpat-
nego poradnictwa

Adres jednostki Dane  
kontaktowe

Dni i godziny  
udzielania nieodpłat-

nego poradnictwa

Kryteria dostę-
pu do usługi

1. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie  

w Głubczycach

Poradnictwo  
rodzinne

ul. Sobieskiego 5a, 
48-100 Głubczyce

tel. 77/485 87 73 
fax 77/485/87/73 wew.23

pon. - pt. 7.00 - 15.00 Mieszkańcy   
Powiatu  

Głubczyckiego
2. NZOZ INTER-MED  

Poradnia Leczenia Uzależnień, 
Głubczyce

Pomoc osobom uzależnio-
nym, rodzinom, ofiarom 

przemocy, osobom stosują-
cym przemoc

ul. Sienkiewicza 1, Głubczyce, 
48-100

tel. 77/485 01 94 Pon. 16.00-20.00

Wt. i  czw.  16.00-20.00

Mieszkańcy  
Powiatu  

Głubczyckiego

3. Powiatowy Ośrodek Dosko-
nalenia  

Nauczycieli i Poradnictwa Psy-
chologiczno-Pedagogicznego 

w Głubczycach

Poradnictwo psychologicz-
ne, logopedyczne, pedago-

giczne

ul. Raciborska 17,

Głubczyce, 48-100

tel. 77/485 29 95

e-mail: pppglubczyce@
op.pl

poniedziałek - piątek   
7.00 - 15.00

Dzieci i młodzież uczą-
ca się, rodzice, nauczy-

ciele, opiekunowie 
prawni

4. Punkt Interwencji 

Kryzysowej

Zespół działań interdyscy-
plinarnych na rzecz osób i 
rodzin będących w stanie 

kryzysu

ul. Sobieskiego 5 a,

48 - 100 Głubczyce

tel. 77 / 485 08 17 pon.  7.00 - 15.00 
wtorek 12.00 – 20.00 

środa – piątek 
7.00 - 15.00

Mieszkańcy 
 Powiatu  

Głubczyckiego

5. Powiatowe Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego

Zapewnienie przepływu 
informacji

ul. Kochanowskiego 15,

48-100 Głubczyce

w godz. pracy:  
7.30 - 15.30 

tel. 77 / 405 36 60 
fax 77 / 405 36 61  

po godz. pracy  
i w dni wolne 

tel. 722 392 885

Całą dobę Świadek zdarzenia 
kryzysowego, osoba 

poszukująca informacji 
dot. zarządzenia kryzy-

sowego

6. Ośrodek Pomocy  
Społecznej  

w Głubczycach

Pomoc społeczna ul. Pocztowa 6A,

48-100 Głubczyce

Tel. 77 485 29 22, 77 485 
85 15, 

Fax. 77 485 29 22 wew. 37 
email: ops@glubczyce.ops.

com.pl

poniedziałek - 7.30 do 16.00 
wtorek – czwartek od 7.30 do 

15.30 
piątek - 7.30 do 15.00

Mieszkańcy gminy 
Głubczyce

7. Ośrodek Pomocy 
 Społecznej 

w Baborowie

Pomoc społeczna  ul. Ratuszowa 35,

48-120 Baborów

Tel. 77/ 403 69 36 
77/ 403 69 37 

Fax: 77 /47 11 081 e-mail:  
ops@baborow.pl

pon. 7.00 do 16.00 
wt. - czw. 7.00 do 15.00 
piątek  - 7.00 do 14.00

Mieszkańcy gminy Ba-
borów

8. Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Branicach

Pomoc społeczna ul. Główna 61,  
(budynek policji) 
48-140 Branice

tel/fax. 77 4860060 
tel. 798 164 605 

Kierownik tel.  
781 970 500 

e-mail: 
 opsbranice@post.pl

pon - 7.30 do 17.00 
wt. - czw. - 7.30 - 15.30 
piątek – 7.30 do 14.00

Mieszkańcy gminy 
Branice

9. Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Kietrzu

Pomoc społeczna ul. Wojska Polskiego 29, 48-
130 Kietrz

tel. 77/ 485 45 02 
www.mops.kietrz.pl

pon. - 7.30 - 17.00 
wt. – czw. - 7.30 - 15.30 
piątek – 7.30 do 14.00

Mieszkańcy gminy 
Kietrz

10. Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 

Głubczyce

Pomoc osobom uzależnio-
nym i członkom ich rodzin

ul. Niepodległości 14, 
48-100 Głubczyce

tel. 77/ 485 23 25 pon. - 7.30 do 17.00 
wt. – czw. - 7.30 - 15.30 
piątek – 7.30 do 14.00

Mieszkańcy gminy 
Głubczyce

11. Gminne Komisje Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych

Pomoc osobom uzależnio-
nym i członkom ich rodzin

Według potrzeb

12. Powiatowy Rzecznik Praw 
Konsumentów

Poradnictwo  
konsumenckie

ul. Kochanowskiego 15, 48-
100 Głubczyce

tel. 77/ 405 36 70 Środa 11.00-15.30 Prawo  
konsumenckie

13. Powiatowy Urząd  
Pracy

Dla osób poszukujących 
pracy

ul. Pocztowa 6, 
48-100 Głubczyce

tel: (77)  485-20-37,  485-
85-37 

fax: (77)  485-87-60 
email:  

opgl@praca.gov.pl

poniedziałek - piątek   
7.30 – 15.30

Według potrzeb

Państwowa Inspekcja Pracy – 801 002 006

Zakład Ubezpieczeń Społecznych –  
22/ 560 16 00

Narodowy Fundusz Zdrowia – 800 392 976 

Krajowa Informacja Podatkowa – 801 055 055

Rzecznik Praw Obywatelskich – 800 676 676

Rzecznik Praw Dziecka – 800 12 12 12 

Rzecznik Praw Pacjenta – 800 190 590 

Infolinia Konsumencka – 801 440 220 

Kryzysowy Telefon Zaufania – 116 123

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży –  
116 111

Centrum Praw Kobiet – 600 07 07 17

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 120 002

Anonimowi Alkoholicy – 801 033 242

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – 
Narkomania – 801 19 99 90

Telefon Zaufania dla Osób starszych –  
22/ 635 09 54

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego /pomoc dla osób starszych, bezdom-
nych/ -  801 165 320

Wykaz ogólnopolskich infolinii tematycznych działających w ramach nieodpłatnego poradnictwa
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W dniach 28-30 marca 2019r. odbyły się 
eliminacje centralne XXIII Olimpiady 

Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Zespole 
Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. 

Wzięło w nich udział 64 uczniów liceów i 
techników gastronomicznych z 11 okręgów. 
W tym roku tematyką wiodącą były „Produkty 
mleczne – technologia i rola w żywieniu 
człowieka”. Naszą szkołę w tym etapie olimpiady 
reprezentowali: Kamila Tarnawska z klasy IIIC i 
Antoni Wołoszyn z klasy IIIA. 

Uczniowie do udziału w olimpiadzie 
przygotowywali się pod kierunkiem pani Beaty 
Seń. Zawody III stopnia (centralne) składały się 
z dwuetapowej części pisemnej wyłaniającej 
laureatów i finalistów olimpiady oraz części 
ustnej wyłaniającej zwycięzcę olimpiady. 

Pierwszy etap części pisemnej obejmował 
rozwiązanie testu, na który składały się 
zadania z tematyki wiodącej i zadania z zakresu 
gastronomii, żywności i żywienia.

Drugi etap części pisemnej polegał na 
opracowaniu projektu związanego z produkcją 
gastronomiczną, planowaniem i oceną żywienia. 
Rywalizacja była ogromna, a nasi uczniowie 
po obu częściach pisemnych zdobyli: Kamila 
Tarnawska – tytuł laureata, a Antoni Wołoszyn 
– tytuł finalisty. W trakcie trwania eliminacji na 
szczeblu centralnym, dla opiekunów i młodzieży 
zorganizowano wycieczkę autokarową 
„Szczecin – Paryż północy” oraz ciekawe 
wykłady poprowadzone przez wykładowców 
uczelni wyższych Szczecina i Poznania.

Tegorocznym uczestnikom: Kamili i  Antoniemu 

dziękujemy za ogromny wkład pracy włożony 
w przygotowanie się do olimpiady, godne 
reprezentowanie naszej szkoły i gratulujemy 
uzyskanych wyników.

MAMY ZWYCIĘZCÓW ELIMINACJI CENTRALNYCH
XXIII OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

Z WIZYTĄ W ZSCKR
To było naprawdę interesu-

jące spotkanie. Ciekawa po-
stać, doświadczony dziennikarz 
radiowy z 30-letnim stażem, 
obecnie prezes Zarządu Radia 
Opole. Mówię tu o Piotrze Mocu, 
który 28 marca gościł w pobli-
skim „Rolniczaku”. Korzystając 
z zaproszenia dyrektora ZSCKR 
– Bogusława Chochowskiego – 
udałam się tam z grupą młodzie-
ży ZSM – klasą 1L technikum lo-
gistycznego i 3M – mundurową. 

Moi młodzi przyjaciele mieli oka-
zję poznać radiowca, wysłuchać 
ciekawej opowieści o pracy repor-
tera, zwłaszcza tej „zakulisowej”, 
licznych przygodach przy mikro-
fonie, docieraniu do prawdy itd. 
Wątków było wiele.

Spotkaniu towarzyszyły mini 
-warsztaty dziennikarskie. 

Otwartość, komunikatywność, 
elokwencja gościa zapewne urze-
kły młodzież, często „zamkniętą” 
w sobie, bojącą się komunikacji 
werbalnej. Zwłaszcza, że smart-
fon, życie w sieci, emotikony i 
znaki zastępcze ograniczają żywe 
słowo, stąd też ubóstwo językowe 
w młodym pokoleniu. A czytanie 
książek? Ho,ho, to temat na osob-
ny rozdział. 

Wracając do głównego tematu. 
Piotr Moc pochodzi z pobliskich 
Branic. Jest absolwentem LO. Swą 
przygodę z radiem rozpoczął jesz-
cze podczas studiów w Opolu. Po 
ich ukończeniu zawodowo związał 
się z rozgłośnią. W tzw. międzycza-
sie było Radio Park, Radio Vanes-
sa, RMF i wreszcie Radio Opole. 

Przy okazji, jego brat Marek jest 
absolwentem naszego „Mechani-
ka” i także dziennikarzem, zwią-
zanym z Radiem Vanessa. Liczymy 
na jego obecność podczas obcho-
dów jubileuszowych.

Piotra Moca znam osobiście. Od 
lat współpracuję z Radiem Opole, 
gdzie mam okazje wypowiadać się 
na tematy społeczno – kulturalne, 
najczęściej związane z moją dzia-
łalnością.

Podczas spotkania, o którym tu 
mowa, nie mogło zabraknąć py-
tań do dziennikarza. Także z mojej 
strony. Padły rzeczowe odpowie-
dzi…  Tymczasem dziękuje dyrek-
cji zaprzyjaźnionej szkoły za za-
proszenie, a p. Justynie Zielińskiej 
za organizację tego jakże intere-
sującego, edukacyjnego przedsię-
wzięcia. 

Pozdrawiam
Maria Farasiewicz

Finał Międzyszkolnego  
Konkursu Fizycznego

5 kwietnia w Zespole Szkół Me-
chanicznych odbył się uro-

czysty finał XVI Międzyszkolne-
go Konkursu Fizycznego. W tym 
roku bohaterem konkursu był 
Blaise Pascal, francuski fizyk, 
matematyk i filozof religii. Fina-
łowi towarzyszyła wystawa prac.

Konkurs składał się z pięciu katego-
rii, w każdej z nich rozdano dyplo-
my i nagrody.

W świetlicy zebrali się nagrodze-
ni uczniowie i wielu szacownych 
gości: dyrektorzy szkół biorących 
udział w konkursie, fizycy z nasze-
go powiatu i przedstawiciele wła-
dzy.

Po przywitaniu gości, pan dyrektor 
Jan Łata uroczyście otworzył finał 
konkursu. Przedstawiona została 
prezentacja multimedialna, która 
zajęła I miejsce. Następnie został 
rozegrany konkurs wiedzy wśród 
publiczności. Uczniowie klasy 3cd 
zaprezentowali doświadczenia fi-
zyczne związane z ciśnieniem. W 
dalszej kolejności rozdano dyplomy 
i nagrody. A oto lista zwycięzców:

Najpiękniejszy portret Pascala

Rosiak Kinga - LO– I miejsce

Zuzanna Dosiak- II miejce

Lidia Baudron, Dominika Grek– III 
miejsce

Wyróżnienia: Emilia Gużda, Bar-
tosz Bednarski,

Najpiękniejszy album o życiu i 
osiągnięciach Pascala

Wiktoria Matyjaszek-, Karolina 

Zinko – I miejsce

Mateusz Hrankowski, Małgorzata 
Surma- II miejce

Wiktoria Granda – III miejsce

Wyróżnienia: Klaudia Pioncik, Ka-
tarzyna Kopera

Najpiękniejsza prezentacja mul-
timedialna o życiu i osiągnię-
ciach Pascala

Marta Szewc – I miejsce

Krawiec Agnieszka - II miejce

Matyjaszek Wiktoria – III miejsce

Wyróżnienia:

Tomis Kacper, Natalia Starzyńska

Test wiedzy o życiu i osiągnię-
ciach Pascala

Tkaczyk Michał – I miejsce

Wołoszczuk Filip – II miejce

Filik Julia – III miejsce

Laureatom Gratulujemy!

Aldona Janiczek
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OTWARTE SERCA’2019

W czwartek, 21 marca br. , w Sali pod 
Aniołem Miejskiego Ratusza odby-

ła się 12. edycja koncertu charytatywnego 
OTWARTE SERCA z okazji 1. Dnia Wiosny, a 
zorganizowanego przez jego pomysłodaw-
czynię Marię Farasiewicz przy współpracy z 
Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Zespołem 
Szkół Mechanicznych.

Dochód z koncertu po raz kolejny został prze-
znaczony na remont Franciszkańskiego Ośrod-
ka Pomocy Dzieciom w Głubczycach. Zebrana 
ogółem kwota to 5.137zł stanowi sumę ofiar 
złożonych przed samym koncertem(1.517zł), 
jak i z poprzedzającej go akcji dobroczynnej 
OTWARTE SERCA w głubczyckim MECHANI-
KU(2.600zł!) Do akcji tej włączyła się także 
firma ND POLSKA sp. z.o.o Adama Dołhana 
(510zł), firma transportowo-logistyczna FEDO-
ROWICZ oraz pracownicy Starostwa Powiato-
wego i inni ofiarodawcy. 

W ZSM,  który jest głównym darczyńcą, OTWAR-
TE SERCA miały charakter zbiórki koleżeńskiej 
przeprowadzonej za zgodą dyrektora- Jana Łaty.
Suma ta podczas uroczystej gali koncertowej 
została przekazana na ręce O. Urbana Adama 
Bąka- dyrektora Ośrodka, który ciepłymi słowy 
podziękował za organizację przedsięwzięcia, 
wspaniałe występy, ofiarność, zrozumienie i 
pomoc, zapewniając przy tym o modlitwie. 

Tego wieczoru wśród licznej zgromadzonej wi-
downi zasiedli włodarze naszego miasta i po-
wiatu, radni różnych szczebli samorządowych 
przybyli z wszystkich gmin ziemi głubczyckiej, 
mieszkańcy Głubczyc i okolicznych miejsco-
wości, goście z Krnova w Republice Czeskiej,-
18-osobowa grupa mieszkańców DPS Klisino z 
opiekunami (filie Bliszczyce i Boboluszki), sło-
wem – ludzie dobrej  woli, otwarci na potrzeby 
innych,a niejednokrotnie sami potrzebujący. 

W trwającym 2,5 godziny bogatym programie 
wystąpili artyści z naszego lokalnego środowi-
ska i nie tylko: Grupa Estradowa MIRIAM MOK 
w wiosennym montażu słowno- muzycznym 
„Wiosno, to ja”  (Maria Farasiewicz, Witold De-
reń, siostrzyczki „małe wiosenki”- Kalinka i Zo-
sia Borek oraz akompaniujący Marian Bażyński 
z Tomaszem Mirgą), następnie tancerki Opol-
skiej Szkoły Tańca Royal Dance Center Tomasza 
Nawrockiego- filia MOK w gorących rytmach 
salsy (Marysia Artymiak, Dominika Haładus i 
Oliwia Prus pod kier. Grażyny Pakulskiej), duet 
z Krnova ( pianista i baryton Rudolf Holčak jak 
i skrzypek Adam Kratky przybyli z koordynato-
rem Zdenkiem Welną); ponadto jakże profesjo-
nalny i widowiskowy Big Band PSM I st. i Głub-
czyckiego  Towarzystwa Muzycznego „Gramy 
na Czarno”  pod kier. Leszka Kościółka. 

W bogatym repertuarze nie mogło też zabrak-
nąć zabawnych scenek teatru TRADYCJA ZSM 
(Witold Dereń, Mariusz Mielnik, Mietek Zając) 
czy autorskich piosenek młodzieżowego zespo-
łu „Only-M” (Maciej Albert- fortepian, Janusz 
Adamowski- gitara basowa, Daniel Kogut- gita-
ra elektryczna, Szymon Nieradka- perkusja, Fi-
lip Plata i Marta Mansfeld- wokal). Publiczność 
nagradzała gromkimi brawami występujących, 
wiec były bisy! Czas na serdeczne podziękowa-
nia od prowadzącej galę- Marii Farasiewicz. 

A otrzymują je:
• za pomoc w organizacji koncertu i akcji do-
broczynnej OTWARTE SERCA: dyrektor MOK-
-Zbyszek Ziółko i pracownicy (Elżbieta Zenfler, 
Dawid Konopacki);  współpracownik- Krzysiek 
Skwarek (nagłośnienie, efekty świetlne);ks. 
Grzegorz Podburaczyński, Violetta Maciej, 
Aleksandra Pieszak, Wiesław Gałązka; Krzysz-
tof Rzym

• za wsparcie zbiórki pieniężnej: dyrekcja, Gro-
no Pedagogiczne, księża katecheci, uczniowie, 
pracownicy i absolwenci ZSM (Marek Andru-
chowicz, Ireneusz Łapuńka, Krzysztof Utecht, 
Witold Kosler, Wojciech Luniak, Łukasz Łukasz-
czyk, Tomasz Okrent) , firma ND POLSKA Ada-
ma Dołhana, firma transportowo-logistyczna 
FEDOROWICZ, pracownicy Starostwa Powiato-
wego, wszyscy darczyńcy

• za wspaniały, profesjonalny występ: wyżej 
wymienieni artyści i ich opiekunowie 

• za wolontariat- kwestę do puszek przed kon-
certem: Ola Pabian i młodzież z F.O.P.Dz 

• za pomoc techniczną: Dominika Jurkiewicz, 
Kamil Farasiewicz, Krzysztof Rzym, Krzysztof 
Kwiatkowski, Krystian Stańczak; także Barbara 
Piechaczek i Jolanta Górek (wypożyczenie do-
datkowych krzeseł z Muzeum i Biblioteki)

• za elementy dekoracyjne i tematyczną sceno-
grafię: właściciele artystycznej kwiaciarni „Fre-
zja” na Małym Targu – Edyta i Damian Wolny 
( oryginalne kompozycje kwiatowe i ozdoby); 
Zbigniew Kostuś –właściciel sklepu i straganu 
warzywnego na targowisku miejskim-spon-
sor darów natury; Krystyna Zamojska(kwia-
ty); Danuta i Kazimierz Łankowscy (stolik dla 
prowadzącej i krzesełka);Marysia Sobczyk (ha-
sło);Zuzanna Dosiak (plakat); Mariusz Miel-
nik(kostiumy teatralne)

• za przygotowanie i ufundowanie słodkich 
upominków oraz poczęstunek dla występują-
cych : Violetta Maciej oraz uczniowie klasy I A 
technikum i ekonomicznego oraz II L technikum 
logistycznego ZSM; Krystyna Zamojska (ciasto)

• za pomoc informatyczną: Agnieszka Korczyń-
ska oraz Grażyna Zaworska

• za rejestrację i udostępnianie nagrania na Fa-
cebooku: Krzysztof Skwarek, Aleksandra Pie-
szak i Krystyna Koziara

• za patronat medialny i szerzenie idei dobro-
czynności: Marian Pospiszel- TV Pogranicze, 
Jan Wac (Głos Głubczyc i Kalendarz Głubczyc-
ki), Dorota Pięciak (Rzecz Powiatowa)

Warto podkreślić, że szczególne podziękowania 
zostały skierowane do Marii Farasiewicz. Ojciec 
Urban wraz z dziećmi z Ośrodka wyraził swą 
wdzięczność za kolejną szlachetną inicjatywę i 
pomoc. Symboliczny upominek – figurka anioł-
ka oraz narysowane przez dzieci serduszka 
wzruszyły p. Marysię.

Działania charytatywne i sam koncert podsu-
mował i spuentował radny gminy Branice- Woj-
ciech Chuchla, nie szczędząc słów uznania pod 
adresem pani Marii. Całość imprezy zakończył 
zaśpiewany wspólnie z widownią finał. Chętni 

udali się na kawę i ciasto. Było miło i sympatycz-
nie. To szlachetne, dobroczynne przedsięwzię-
cie stało się kolejną lekcją miłości bliźniego.
Pax et Bonum!(Pokój i Dobro!)-franciszkańska 
dewiza TV Pogranicze zarejestrowała koncert i 
w stosownym czasie go wyemituje. Tymczasem 
dostępny jest na Facebooku.

Redakcja ZSM
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SZLAK ORGANOWY W EUROREGIONIE SILESIA                       

Organy są nie tylko instrumentem mu-
zycznym, ale i nieodłącznym elementem 

sakralnego dziedzictwa kulturowego. Mają 
swoją indywidualność, świadczą o pozio-
mie rzemiosła, dodają majestatu sakralnym 
wnętrzom. Organy z kościoła Św. Piotra i 
Pawła w Nowej Cerekwi i kościoła św. Bar-
tłomieja w czeskim Kravaře stały się moty-
wem polsko- czeskiej współpracy przygra-
nicznych parafii w ramach projektu „Szlak 
organowy w Euroregionie Silesia”. 

Organmistrzostwo na terenie polsko-czeskiego 
pogranicza ma długoletnią tradycję. W gronie 
budowniczych organów  znajdują się: Paul Ber-
schdorf z Nysy, Karl Kuttler, Karl Neusser, Franz 
Harbich, Joseph Sebastian Staudinger, firma 
Schlag & Söhne ze Świdnicy. W czasie wędrów-
ki po Euroregionie Silesia odnajdziemy wiele 
przykładów organów stworzonych przez firmę 
Rieger.

Římskokatolická farnost Kravaře i Parafia 
Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła w 
Nowej Cerekwi  zrealizowały, wspólny, polsko- 
czeski projekt w zakresie zachowania i promo-
cji transgranicznego dziedzictwa kulturowego. 
Kravaře i Nową Cerekwię połączyły wspólne 
zasoby kulturowe- organy  kościelne warsztatu  
organmistrzów –braci Rieger z Karniowa. To 
znane na pograniczu polsko- czeskim postacie. 
Ograny z ich warsztatu są wyposażeniem wielu 
zabytków. 

Dzięki współpracy parafii  Kravaře i Nowa 
Cerekwia powstał sakralny produkt tu-
rystyczno -kulturowy „Szlak organowy w 
Euroregionie Silesia”. Produkt umożliwia 
zapoznanie się z cennym dziedzictwem kul-
turowym pogranicza oraz prezentuje historię                                                                                                 
i przykłady sztuki organmistrzowskiej w wy-
branych zabytkach w Euroregionie Silesia.  Ini-
cjatywa otrzymała dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz ze środków budżetu państwa RP w 
ramach programu INTERREG V-A Republika 
Czeska- Polska, Oś priorytetowa 2 “Rozwój 
potencjału przyrodniczego i kulturowego na 
rzecz wspierania zatrudnienia”, nr projektu: CZ
.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001323 w ramach 
Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w  Eu-
roregionie  Silesia. 

W ramach projektu przeprowadzono prace 
konserwatorskie i naprawcze organów ko-
ścielnych w miejscowościach Kravaře i Nowa 
Cerekwia. Dawną świetność i oryginalny efekt 
brzmieniowy odzyskały  organy  z 1887r. firmy 
Rieger w kościele pw. św.  Piotra i Pawła  w No-
wej Cerekwi i   organy  z 1896r. firmy Rieger w 
kościele pw. św. Bartłomieja w  Kravaře.

Ideą zawartej współpracy Nowej Cerekwi i Kra-
vaře jest zwiększenie liczby odwiedzających 
polskie i czeskie  pogranicze. W ramach inte-
gracji społeczności pogranicza i „przekracza-
nia granic” mieszkańcy parafii Nowa Cerekwia 
odwiedzą projektowego partnera, będą mieli 
okazję poznać efekty projektu po stronie cze-
skiej oraz zwiedzą największe zabytki miasta 

Kravaře. W celu wspólnej promocji sakralnych 
zasobów kulturowych związanych z najokazal-
szymi przykładami sztuki organmistrzowskiej  
w Euroregionie Silesia  wydano w ramach pro-
jektu folder i mapę, które dostępne są na stro-
nie www.parafianowacerekwia.pl.  

Zrealizowane wspólnie z partnerem czeskim 
działania mają zaprezentować możliwości wę-
drowania szlakiem organowym w Euroregio-
nie Silesia podczas, którego  podziwiać można 
odrestaurowane w ramach projektu organy w 
Kravaře  i  Nowej Cerekwi, walory zabytków 
sakralnych z wyposażaniem wykonanym m.in. 
przez zakład Riegera -zaznacza ks. Marcin 
Sychterz– Proboszcz parafii Nowa Cerekwia. 

Zapraszamy w nasze okolice i zachęcamy do za-
poznania się z kunsztem organmistrzowskim 
w obiektach sakralnych, jak i uczestnictwa w 
wydarzeniach muzycznych.

Kościół św. Bartłomieja - Kravaře

Kościół pw. Św. Piotra i Pawła –Nowa Cerekwia Organy - Nowa Cerekwia

Organy- Kravaře

Projekt „Szlak organowy w Euroregionie Silesia” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa RP

„Przekraczamy granice”

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie  
powiatu głubczyckiego w I kwartale 2019r

Podstawowym kryterium jakie powinna speł-
niać woda do spożycia jest to, aby była ona bez-
pieczna dla zdrowia, a woda jest w pełni bez-
pieczna dla zdrowia jeśli spełnia wymagania 
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zakres badań obejmuje zarówno badania mikrobio-
logiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz 
badania stężeń promieniotwórczości w wodzie. 
Podstawą zapewnienia konsumentom bezpiecznej 
wody do spożycia stanowią zarówno badania reali-
zowane w ramach nadzoru organów  Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, jak i badania wykonywane 
przez producentów wody w ramach kontroli we-

wnętrznej. Przekroczenie parametrów określonych 
w rozporządzeniu wymaga każdorazowo dokona-
nia oceny zagrożeń oraz określenia przydatności 
wody do spożycia. Ocena jakości wody sporządzana 
jest osobna dla każdego wodociągu. 

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrze-
nia ludności na terenie powiatu głubczyckiego po-
chodzi z ujęć podziemnych. Jakość wody skontrolo-
wano w 17 wodociągach.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody 
pobrano 44 próbki do badań mikrobiologicznych i 
39 próbek do badań fizykochemicznych.                      

Krótkotrwałe zanieczyszczenie mikrobiologiczne 

wody stwierdzono w wodociągach 
Włodzienin oraz  Dziećmarów- Ba-
borów. W wyniku prowadzonego postępowania 
administracyjnego oraz podjętych działań napraw-
czych, zanieczyszczenia zostały wyeliminowane. 

W I kwartale wszystkim konsumentom na terenie 
powiatu głubczyckiego dostarczano wodę w ramach 
zbiorowego zaopatrzenia zgodną z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 
grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczo-
nej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektorat   
Sanitarny w Głubczycach mgr Alina Mazur-Ciapa
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Obywatelskie upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych
Za nami bardzo intensywny czas wspomi-

nania uczestników ostatniego polskiego 
powstania narodowego. Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzo-
ny 1 marca – w rocznicę zgładzenia IV Zarzą-
du Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Cykl wydarzeń rozpoczął recital Dawida Hall-
manna pt. „Pieśni Wolności”, w którym licznie 
uczestniczyli mieszkańcy Gminy Głubczyce. 
Neofolkowy muzyk, pochodzący ze Śląska, 
mieszkający w Rzeszowie,  wystąpił 28 lutego 
w MGOK w Kietrzu.

W piątek 1 marca, podczas uroczystości zorga-
nizowanej w ZSCKR im. W. Szafera w Głubczy-
cach, harcmistrz Marcin Żukowski przedstawił 
temat powojennej konspiracji niepodległościo-
wej z perspektywy Kresów Wschodnich, pre-
zentując temat „Kresowi Straceńcy. Żołnierze 
Wyklęci na Kresach Wschodnich”.

W sobotę 2 marca, ponownie w auli „Rolnicza-
ka”, gościliśmy pracownika Pionu Poszukiwań 
IPN dr. Tomasza Greniucha, który zaprezento-
wał swoją monografię poświęconą zgrupowa-
niu Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka 
Flamego „Bartka”, wydaną pt. „Chrystus za nas, 
my za Chrystusa”. Około 100 podkomendnych 
kapitana „Bartka” zostało zamordowanych w 
trzech miejscach na terenie województwa opol-
skiego. Ta komunistyczna zbrodnia jest okre-
ślana mianem „Śląskiego Katynia”.

W niedzielę 3 marca po raz 5. odbyła się edycja 
głubczycka Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym”. Tradycyjnie bieg poprzedzi-
ła Msza Święta, na której obecny był sztandar 

Światowego Związku Żołnierzy AK Oddział w 
Głubczycach, od 2014 roku będący pod opieką 
druhen i druhów ZHR Głubczyce. Co roku naj-
ważniejszym punktem samego biegu jest młyn 
w Królowem, gdzie wiosną 1947 roku schronił 
się mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” i jego 
najbliżsi towarzysze: Lidia Lwow „Lala”, Wacław 
Beynar „Orszak” z żoną i Mieczysław Abramo-
wicz „Miecio”. Na przestrzeni kilku lat udało się 
należycie upamiętnić pobyt Wyklętych w Kró-
lowem, gdzie m.in. odsłonięto kamienną tablicę 
pamiątkową i tablice edukacyjne przybliżają-
ce losy majora „Łupaszki”. Warto wspomnieć, 
że członkowie Klubu Biegacza „Marysieńka”, 
współorganizatora biegu od pierwszej edycji 
w Głubczycach, pierwszy raz pobiegli do Kró-
lowego już w 2014 roku. W tym roku zaintere-
sowanie przerosło oczekiwania organizatorów. 
W biegu uczestniczyło ponad 120 osób. O wiele 
więcej osób kibicowało podczas startu. Biega-
cze mieli okazję do obejrzenia filmu pt. „Wyklę-
ty”, za co podziękowania i serdeczności należą 
się naczelnikowi Delegatury IPN w Opolu dr. 
Bartoszowi Kuświkowi. Po rozdaniu medali, 
w auli „Rolniczaka” odbyła się projekcja wzru-
szającego filmu pt. „Ryngraf” autorstwa Do-
roty Kani - uczestniczącej w pokazie redaktor 
naczelnej Telewizja Republika, która podzieliła 
się z widzami swoimi doświadczeniami z planu 
filmowego i refleksjami na różne kwestie zwią-
zane z powojennym powstaniem antykomuni-
stycznym. W spotkaniu uczestniczył również 
autor zdjęć do filmu Robert Krauz i Małgorzata 
Suszyńska - wiceprezes zarządu głównego Sto-
warzyszenie Odra – Niemen, członek „Solidar-
ności Walczącej”.

Kilkudniowe obchody zwieńczyło nabożeństwo 
drogi krzyżowej odprawione w głubczyckim 
kościele parafialnym, gdzie podobnie jak przed 
rokiem, wygłoszone rozważania nawiązywały 
do męczeństwa Żołnierzy Wyklętych. 

Wydarzenia przybliżające powojenną konspi-
rację niepodległościową na ziemi głubczyckiej 
od kilku lat organizują wspierające się środowi-
ska i instytucje, a grono zaangażowanych sta-
je się z roku na rok co raz większe. Nie inaczej 
było w tym roku, dlatego pragniemy podzięko-

wać Stowarzyszeniu Odra-Niemen i Oddziałowi 
Opolskiemu tej organizacji, Zespołowi Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Szafera 
w Głubczycach, Klubowi Biegacza „Marysień-
ka”, Parafii Narodzenia N.M.P w Głubczycach, 
Stowarzyszeniu „Wspólnota Kresowa” i Miej-
sko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kietrzu.

Za okazane wsparcie składamy serdeczne wy-
razy wdzięczności przedsiębiorstwu PKS w 
Głubczycach, Bankowi Spółdzielczemu w Głub-
czycach, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w 
Głubczycach, Zakładowi Rzeźniczo-Wędliniar-
skiemu Ernestyn Janeta, Komendzie Powiato-
wej Policji w Głubczycach oraz Delegaturze IPN 
w Opolu.

Osobne wyrazy wdzięczności kierujemy do 
pana Ryszarda Urbańskiego - właściciela młyna 
w Królowem, którego ojciec odbył ciężką karę 
więzienia stalinowskiego za pomoc udzieloną 
majorowi „Łupaszce”. Pan Ryszard od samego 

początku, z ogromnym zaangażowaniem i wy-
rozumiałością, wspierał działania upamiętnia-
jące uczestników powojennego powstania an-
tykomunistycznego.

To niesamowite, że Narodowy Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych jest wydarzeniem tak 
prawdziwie narodowym, ideą łączącą naród 
i różne środowiska obywatelskie. W tym kon-
tekście jakże autentyczne wydają się być słowa 
„chcieli Was zakopać, nie wiedzieli, że jesteście 
ziarnem”.

Chwała Bohaterom!

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Głubczyce

ZHR Głubczyce na podium regionalnego 
testu wiedzy o Wyklętych

Sukcesem zakończył się start druhen i 
druhów Związku Harcerstwa Rzeczypo-

spolitej w Głubczycach w V Opolskim Teście 
Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. 

W kategorii młodzież szkół podstawowych i 
gimnazjalnych wszystkie trzy miejsca na po-
dium zajęli druhowie 5. Głubczyckiej Drużyny 
Harcerzy „Wilczy Bór” im. mjr. Zygmunta Szen-
dzielarza „Łupaszki”:

1 m. Łukasz Biernacki – 20 pkt.,
2 m. Dominik Skibiński – 18 pkt.,
3 m. Szymon Cisaruk – 12+2 pkt. w dogrywce.
W kategorii młodzież szkół średnich miejsce 2. 
zajęła pwd. Katarzyna Ziomko wędr. – 14+1 pkt. 
(w dogrywce) – uczennica klasy maturalnej Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach 
i drużynowa 7. Głuchołaskiej Drużyny Harcerek 
„Przełęcz”.

Podobne sukcesy młodzi głubczyczanie odnosi-
li również w poprzednich edycjach.

Konkurs ma charakter wydarzenia regionalne-
go. Uczestnicy podzieleni są na trzy kategorie 
wiekowe: szkoły podstawowe i gimnazja, szko-
ły średnie, dorośli. Test składa się z 25 pytań 
zamkniętych. Tegoroczne pytania przygotowali 
m.in. Arkadiusz Karbowiak – inicjator ustano-
wienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, oraz dr Ksawery Jasiak z Delegatury 
IPN w Opolu.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja „Dla 
Dziedzictwa” przy wsparciu Stowarzyszenia 
Odra-Niemen, Fundacji „Polskie Dziedzictwo 
Śląska, Polskiej Fundacji Historycznej, Młodzie-
żowego Domu Kultury w Opolu, Kuratorium 
Oświaty, Delegatury IPN w Opolu, Oddziału 
NBP w Opolu, TVP Opole, Chorągwi Harcerzy 

Ziemi Opolskiej ZHR im. rtm. Witolda Pileckie-
go. Patronami honorowymi wydarzenia byli: 
Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska, 
Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej 
Buła i Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Opola 
Małgorzata Wilkos.

Test odbył się 4 marca br. w Sali Orła Białego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opol-
skiego w 
Opolu.

hm. Marcin Żukowski HR

Podsudecki Związek Drużyn Harcerzy ZHR
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Harcerska służba to służba  
Bogu i Ojczyźnie

W okresie wielkiego po-
stu staramy się aktywnie 

uczestniczyć w przedsięwzię-
ciach, mających na celu realiza-
cję zadań dotyczących wychowa-
nia duchowego harcerzy. 

5 kwietnia nasze zuchy i nasi harce-
rze uczestniczyli we Mszy świętej, 
po czym ulicami Baborowa wspól-
nie z mieszkańcami wyruszyli na 
Harcerską Drogę Krzyżową. Na 
każdej stacji drogi krzyżowej har-
cerze odczytywali przygotowane 
przez siebie harcerskie rozważa-

nia i czynnie włączyli się w oprawę 
muzyczną harcerskiego nabożeń-
stwa. Następnie harcerska  brać 
rozpoczęła Harcerskie Czuwanie 
w formie biwaku na bazie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Babo-
rowie.

Był to dla nas harcerzy czas modli-
twy, rozważań, czuwania, ale także 
wspólnego śpiewu przy dźwiękach 
gitary i wspólnej rozmowy.

K. Mojzyk

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
22 lutego łączą się serca 

skautów na całym świe-
cie. Dzień Myśli Braterskiej to 
święto braterstwa, przyjaźni i 
jedności.

Z tej okazji w sali pod Aniołem od-
była się uroczysta zbiórka z udzia-
łem delegacji zuchów, harcerzy, 
harcerzy starszych, instruktorów 
oraz zaproszonych gości - przyja-
ciół naszego Hufca ZHP Głubczyce; 
władz samorządowych, przedsta-
wicieli służb mundurowych, dy-
rektorów szkół, przedstawicielki 
związków kombatanckich, przed-
stawicieli instytucji i zakładów 
pracy.

Wspólne spotkanie było także oka-
zją do  podsumowania Harcerskiej 
Akcji Zimowej i Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Wręczono 
dyplomy i podziękowania, jak rów-
nież rozkazem Komendanta Hufca 
ZHP Głubczyce mianowano harce-
rzy na wyższe stopnie harcerskie. 
Po zakończeniu uroczystej zbiórki 
wszyscy obecni zaproszeni zostali 
na harcerski poczęstunek. Niech 
tysiące skautowych pozdrowień 
budują w nas poczucie braterstwa 
i płynącej z niego odwagi do co-
dziennego wysiłku we wspólnym 
zmienianiu świata na lepszy.

Podsumowanie minionego roku

25 marca br. w głubczyckim 
zakładzie karnym odbyła 

się roczna odprawa służbowa z 
udziałem Dyrektora Okręgowe-
go Służby Więziennej w Opolu 
płk. Leszka Czereby.

Podczas odprawy rzecznik praso-
wy por. Bartłomiej Kawulok przed-
stawił wcześniej przygotowaną 
przez kierowników poszczegól-
nych działów służb analizę pracy 
podległych im komórek organiza-
cyjnych w 2018 roku.  Dyrektor Za-
kładu Karnego w Głubczycach ppłk 

Tomasz Pyra w krótkim podsumo-
waniu podziękował funkcjonariu-
szom za właściwe i pełne zaanga-
żowania wypełnianie codziennych 
obowiązków służbowych. Podkre-
ślił potrzebę dalszego budowania 
pozytywnego wizerunku Służby 
Więziennej w społeczeństwie, 
poprzez rzetelne wykonywanie 
obowiązków służbowych funk-
cjonariuszy i pracowników naszej 
formacji.

Następnie Dyrektor Okręgowy 
Służby Więziennej w Opolu ocenił 
działania realizowane przez głub-
czycką jednostkę penitencjarną, 
podziękował kadrze zakładu za su-
miennie pełnioną służbę.

Tekst:  por. Bartłomiej Kawulok

Zdjęcia: ppor. Katarzyna Kędzierska

Niedziela z Radiem DOXA
Serdecznie zapraszamy 
do udziału we Mszy Św. 

28 kwietnia 2019 r. 
w Kościele pw. Trójcy Świętej Opawicy.

Msza Św. będzie transmitowana 
na antenie Radia Doxa.
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XXIV WOJEWÓDZKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
27 marca 2019r. w sali Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wycho-

wawczego odbył się XXIV Wojewódzki Turniej Tenisa Sto-
łowego. W zawodach wzięło udział 25 zawodników z 5 Zespołów 
Szkół Specjalnych oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wycho-
wawczych województwa opolskiego: Głogówek, Kędzierzyn - Koźle, 
Nysa, Strzelce Op., oraz Głubczyce.

Po raz dwudziesty czwarty mieliśmy przyjemność organizować Turniej, 
to już tradycja naszej szkoły, w której co roku odbywają się długo ocze-
kiwane zawody. Najbardziej jesteśmy dumni z naszych zawodników, któ-
rzy dzielnie podtrzymują tradycje i stają na wysokości zadania walcząc o 
miejsca na podium. 

Tak też było i tym razem, uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Głubczyc zdo-
byli I m. drużynowo tuż przed Kędzierzynem - Koź-
lem i Strzelcami Opolskimi.

Indywidualnie zawodnicy z Głubczyc zajęli: 

Dziewczęta starsze: II m. - Karolina Mirga

Kobiety: I m. - Marcelina Porwoll, II m. - Marzena Kawa

Chłopcy młodsi: I m. - Kamil Mirga, III m. - Arkadiusz Besz 

Chłopcy starsi: IV m. - Dawid Gabor,

Mężczyźni: III m. - Jakub Bielski

Zawody sędziowane były przez nauczycieli wychowania fizycznego Da-
riusza Szałagana i Zbigniewa Serwetnickiego. Zwycięzcy otrzymali dy-

plomy ufundowane przez SOSzW.  Mamy nadzieje, iż 
w przyszłym roku podczas XXV turnieju również bę-
dziemy mogli dumnie reprezentować naszą szkołę.

Dariusz Szałagan

DARMOWE PORADY PRAWNE

W POWIECIE GŁUBCZYCKIM

GŁUBCZYCE:

POWIATOWE CENTRUM

POMOCY RODZINIE

UL. SOBIESKIEGO 5A

Pn. - Wt. 8:30 - 12:30

Śr. 8:00 - 12:00

Czw. - Pt. 11:00 - 15:00

KIETRZ:

URZĄD GMINY

UL. 3-GO MAJA 1

Pn. 13:00 - 17:00

Wt. - Czw. 8:00 - 12:00

Pt. 10:00 - 14:00

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

- Młodzież do 26 roku życia,

- Rodziny wielodzietne,

- Seniorzy po 65 roku życia,

- Osoby korzystające z pomocy społecznej,

- Weterani i kombatanci,

- Osoby dotknięte klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub

awarią techniczną,

- Kobiety w ciąży.

22-24.03.2019 w Bieruniu. Zdobyliśmy na tych zawodach siedem 
medali: cztery złote, jeden srebrny i dwa brązowe.

W kategorii juniorów młodszych trzy medale zdobył Szymon Ślepecki: 
srebrny w grze pojedynczej, brązowe w grze podwójnej z Jakubem Mela-
niukiem oraz w grze mieszanej z Dominiką Chojnacką.

W młodzikach młodszych po dwa medale najcenniejszego koloru wywal-
czyli: Maja Janko w singlu i deblu z Julią Wójcik oraz Mateusz Golas
również w singlu i grze mieszanej z Julią Wójcik. Gratulujemy

Grand Prix Juniorów Młodszych i 
Młodzików Młodszych
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16 marca br. w hali ZOKIS 
odbył się już po raz dzie-

wiąty turniej amatorów w bad-
mintonie! W zmaganiach spor-
towych wzięło udział ponad 40 
uczestników.

Oto wyniki:

Gra pojedyncza Kobiet Open

I m  Monika Walaszczyk
II m Katarzyna Czerwińska
III m  Aleksandra Kosik
III m  Joanna Paruszewska
Gra pojedyncza mężczyzn Open

I m Marek Wachniewski
II m Mateusz Mróz
III m Adam Froś
III m Adam Daroń
Gra pojedyncza mężczyzn  40+

I m Mateusz Mróz

II m Arkadiusz Parma
III m Aleksander Sorokowski
III m Wojciech Wojdyłą
Gra podwójna mężczyzn

I m Marek Wachniewski/Jacek 
Kobeluch
II m Marian Piliszański/Ryszard 
Bachus
III m Marcin Moskwa/Grzegosz 
Pryszczewski
III m Aleksander Sorokowski/Ar-
kadiusz Parma
Gra mieszana

I m Marian Piliszański/Monika 
Walaszczyk
II m Rafał Jaskólski/Dominika Su-
pel
III m Joanna Paruszewska/An-
drzej Gireń
III m Katarzyna Czerwińska/Le-
sław Wojtkowski

IX Turniej Amatorów w Badmintonie  
o puchar Starosty Głubczyckiego  
i Prezesa LKS Technik Głubczyce

TAEKWONDO - OPEN DUTCH 2019

W dniach 25-26.01.2019 w 
Helmond, koło Eindhoven 

(Holandia) odbył się między-
narodowy turniej Taekwondo 
,,Open Dutch Championships 
2019. 

Startowało w nim 777 zawod-
ników z Belgii, Anglii, Finlandii, 
Francji, Niemiec, Irlandii, Luksem-
burgu, Holandii, Norwegii, Portu-
galii, Rumunii, Szkocji, Słowenii, 
Szwecji, Walii, Wielkiej Brytani, 
Ukrainy oraz Polski. Zawody od-
bywały się na 10 planszach w 
dwóch konkurencjach: walkach 
oraz układach. Współzawodnic-
two obejmowało trzy kategorie 
wiekowe- młodzika, juniora oraz 
seniora. LKS Spartę Głubczyce i 
Pietrowice reprezentowała dzie-
więcioosobowa ekipa w składzie: 
Anna Żłobicka, Karolina Konik, 
Wojciech Jano, Jakub Wtykło, Kac-

per Zakrzyk, Jakub Brewus, Michał 
Jano, Bartosz Słodkowski oraz tre-
ner Daniel Jano. Zawodnicy Spar-
ty zdobyli  5 złotych, 2 srebrne i 1 
brązowy medal. Wyniki zdobyte 
przez seniorów: Bartosz Słodkow-
ski I m walki +78 kg, Karolina Ko-
nik II m walki -62 kg, Michał Jano I 
m układy. Bardzo dobrze spisali się 
także juniorzy zajmując czołowe 
miejsca: Kacper Zakrzyk I m walki 
62kg, I m układy; Jakub Brewus II 
m walki +75 kg, Jakub Wtykło III m 
walki -62 kg. Natomiast w katego-
rii młodzika I miejsce zajęła Anna 
Żłobicka w walkach do 170 cm. 
Był to pierwszy w tym roku turniej 
sprawdzający przed zbliżającym się 
Pucharem Polski, a także Mistrzo-
stwami Świata w Inzell w Niem-
czech. Wszystkim zawodnikom 
serdecznie gratulujemy wysokich 
wyników i życzymy dalszych sukce-
sów w nadchodzącym sezonie.


