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Być kochanym bez względu na wszystko... -
Regionalne Spotkanie Rodzin Zastępczych

Po raz pierwszy w Powie-
cie Głubczyckim odbyło się 

Regionalne Spotkanie Rodzin 
Zastępczych, którego inicjator-
ką była Wicestarosta Powiatu 
a jednocześnie Opolska Amba-
sadorka UE. Realizacja takie-
go przedsięwzięcia możliwa 
była w ramach projektu part-
nerskiego Powiatu Głubczyc-
kiego  i Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu 
dofinansowanego ze środków 
europejskich. Projekt „Bliżej 
rodziny i dziecka – wsparcie ro-
dzin przeżywających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy zastępczej” re-
alizuje Powiatowe Centrum Po-
mocy Dzieciom.

Piknik na rzecz rodziny i rodziciel-
stwa zastępczego odbył się w dniu 
25 września br. w Zespole Pałaco-
wo-Parkowym w Wysokiej. Przy-
byli na niego z całego wojewódz-
twa dzieci wraz z opiekunami ale 
również Marszałek Województwa 
Opolskiego - Andrzej Buła, Dy-
rektor Departamentu Funduszy 
Europejskich – Karina Bedrunka, 
Z-ca Dyrektora ROPS Agnieszka 
Gabruk, Kierownicy i Dyrektorzy 
Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie z całego województwa 
opolskiego oraz ambasadorki UE…

Przy pięknej pogodzie na uczest-
ników czekało wiele atrakcji m.in. 
festiwal polskiej piosenki, rodzin-
ne konkurencje sportowe, tań-

ce, dmuchańce oraz malowanie 
na 37 metrowym płótnie. Jedno 
jest pewne, uśmiech nie schodził 
z twarzy małych i dużych.

Głównym celem spotkania była nie 
tylko integracja ale również pro-
mocja rodzicielstwa zastępczego. 
Pomimo  wielu problemów i barier 
opiekun ma możliwość uzyska-
nia niezbędnego wsparcia. Takie 
spotkania mają na celu dodać lu-
dziom sił do walki z trudami dnia 
codziennego, bo nie ma nic pięk-
niejszego aniżeli dać siebie dziec-
ku potrzebującemu miłości i ciepła 
domu rodzinnego.  

Pamiętajmy, że rodzina zastęp-
cza może dać dziecku szansę na 

szczęśliwe dzieciń-
stwo i na normalne 
życie. Jeśli dziecko 
w rodzinie zastęp-
czej zostanie obda-
rzone miłością, czyli 
dostanie wystarcza-
jąco dużo uwagi 
i zainteresowania, 
to odzwierciedle-
niem tego będzie 
jego zachowanie. 
Dziecko, które ma 

poczucie przynależności nawiązu-
je pozytywne relacje z otoczeniem, 
dostosowuje się do norm i warto-
ści panujących w społeczeństwie. 
Świadomość, że istnieje przynaj-
mniej jedna dorosła osoba kocha-
jąca i oddana dziecku bezwarun-
kowo, pozwala jemu na pokonanie 
stresu i złych wspomnień, które 
czasem wynosi z domu rodzin-
nego. Ma możliwość zbudować 
w przyszłości poprawne relacje 
z innymi ludźmi, a w tym stworze-
nie prawidłowo funkcjonującej ro-
dziny.

Niestety rodzin 
zastępczych ciągle 
jest za mało a po-
trzeb na dom z ro-
dzinnym ciepłem, 
zbyt dużo. 

ZGŁOSZENIA ZMIANY SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA CZĘŚCI LUB 

CAŁOŚCI OBIEKTU 

BUDOWLANEGO
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Śp. Józef Kozina oraz Śp. ks Józef Gacka zosta-
li uhonorowani pośmiertnymi odznaczeniami 
„Zasłużony dla Gminy Kietrz”.

Z okazji 700 lat nadania praw miejskich pod-
czas uroczystej sesji Rady Miasta Gminy Kietrz 
Śp. Józef Kozina oraz Śp. Ks Józef Gacka otrzy-
mali pośmiertne wyróżnienia „Zasłużony dla 
Gminy Kietrz.

W uroczystości wzięło udział wielu znamieni-
tych gości m.in.  Starosta Piotr Soczyński, Wi-
cestarosta Anita Juchno, Przewodniczący Rady 
Powiatu w Głubczycach Radosław Gorzko, Wi-
cewojewoda Teresa Barańska, Burmistrz Gmi-
ny Baborów Tomasz Krupa, przedstawicielki 
Parlamentu RP i wielu, wielu innych. 

Śp. Józef Kozina związany był z samorządem 
od 1998 roku. Początkowo związany był z Kie-
trzem pełniąc funkcje wiceburmistrza przez 
dwie kadencje.  Następnie swoje życie zawo-
dowe związał z powiatem, gdzie sprawował 
funkcje Starosty przez 3 kadencje (2006-2018), 
był wielkim patriotą, zaangażowanym i konse-

kwentnym w działaniu.

Starosta Józef Kozina był również aktywnym 
działaczem Związku Powiatów Polskich. 

Wielokrotnie nagradzany i odznaczany. 

Wśród wielu odznaczeń możemy wymienić ta-
kie jak choćby:

- Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczy-
pospolitej przyznany w 2010 roku;

- Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczypo-
spolitej przyznany w 2015 roku;

- Brązowy Medal za Zasługi dla Policji przyzna-
ny przez Ministra Spraw Wewnętrznych,

- Srebrna Odznaka Honorowa przyznana przez 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Opolu,

- Złota Odznaka Honorowa za szczególne zasłu-
gi dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów,

- „Samorządowiec Roku 2016”

- wyróżnienie „Złotą Spinką”

- tytuł „Samorządowiec 20-lecia” 

- Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej – odznacze-
nie pośmiertne.

Pasją Starosty był sport, a szczególnie piłka 
nożna.

Śp. ks. Józef Gacka był proboszczem Parafii pw. 
Św. Tomasza Apostoła w Kietrzu przez 36 lat. 
Miał pogodne i spokojne usposobienie.

Śp. ks. Józef Gacka uro-
dził się 3 III 1939 r. w Łu-
bowicach. Święcenia ka-
płańskie przyjął 24 VI 
1962 r. w Opolu. Po świę-
ceniach został mianowa-
ny wikariuszem w para-
fii świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Opolu 
(1962-1966), a następ-
nie w parafiach: św. Mi-
kołaja w Pyskowicach 
(1966-1968); św. Micha-
ła w Gliwicach (1968-
1972), Najśw. Serca Pana 
Jezusa w Zabrzu-Rokit-
nicy (1972-1974). W 1974 r. został probosz-
czem parafii św. Tomasza Apostoła w Kietrzu, 
gdzie pełnił posługę aż do przejścia na emery-
turę w 2010 r. Zamieszkał wtedy w Domu Księ-
ży Emerytów w Opolu. W latach 1990-2000 był 
wicedziekanem, następnie w latach 2000-2007 
dziekanem dekanatu Kietrz. Biskup Opolski 
nadał mu w 1994 r. tytuł dziekana honorowe-
go, a w 2002 r. radcy duchownego. Zmarł 16 XI 
2017. 

Zasłużeni dla Gminy Kietrz

Dzień Patrona w Szkole w Pietrowicach

22 października dla Szkoły Podstawo-
wej w Pietrowicach jest dniem świą-

tecznym, ponieważ w tym dniu cała spo-
łeczność szkolna obchodzi Dzień Patrona. 
Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w pie-
trowickim kościele, którą odprawił pro-
boszcz parafii Braciszów- ks.Łukasz Gniła. 

Na zaproszenie Dyrekcji szkoły przybyli go-
ście: Starosta Głubczyc- Piotr Soczyński oraz 
Wicestarosta Anita Juchno, Burmistrz Głub-
czyc Adam Krupa, Bartosz Dzieża- Dyrektor 
Zokis-u w Głubczycach, Piotr Pakosz z opol-
skiej ,, Solidarności’’, przewodnicząca Rady Ro-

dziców-  Katarzyna Legrand.

Po mszy wszyscy udali się do szkoły, gdzie na 
hali gimnastycznej odbyła się akademia po-
święcona Świętemu Janowi Pawłowi II.

Z tej okazji uczniowie przygotowali montaż 
słowno- muzyczny poświęcony postaci Patro-
na Szkoły. Z powagą i szacunkiem dla świąto-
bliwej osoby, jaką był Jan Paweł II, recytatorzy 
przypomnieli Jego nauki, wygłosili wiersze 
oraz przy akompaniamencie Pana Witolda 
Walków zaśpiewali utwory poświęcone Janowi 
Pawłowi II.

Występ nagrodzony został gromkimi brawami 
oraz podziękowaniami ze strony Pana Dyrek-
tora oraz zaproszonych gości. Następnie Dy-
rektor Bogdan Kulik podsumował Powiatowy 
Konkurs Plastyczny i Powiatowy Konkurs Wie-
dzy o Janie Pawle II, które organizowane były 
w szkole w ramach Dnia Patrona przy współ-
pracy z Powiatem Głubczyckim i patronatem 
Starosty. Następnie zostały wręczone nagrody 
z rąk Starosty Powiatu Głubczyckiego Piotra 
Soczyńskiego i Wicestarosty Anity Juchno.  

Podczas akademii  uczniowie przypomnie-
li, że Jan Paweł II dał przykład, że ,,Taki mały, 

taki duży może świętym być’’ . Za to właśnie 
uczniowie mieli okazję podziękować swoje-
mu Patronowi, że otworzył przed wszystkimi 
nowy rozdział życia. Jesteśmy pewni, że słowa                          
i nauki tego Wielkiego Polaka będą wciąż przy-
pominane młodemu pokoleniu.

Na zakończenie wszyscy zebrani zaśpiewa-
li ulubioną pieśń Jana Pawła II – Barkę, a Pan 
Dyrektor podziękował osobom, które przy-
gotowały program artystyczny: uczniom                                   
i nauczycielom- Barbarze Starczewskiej i Wi-
toldowi Walków oraz Joannie Wołoszyn i Ewie 
Jano za wykonanie dekoracji sali.

Dzień ten pomimo wielu ograniczeń spowodo-
wanych pandemią należał do radosnych, wszy-
scy przeżyli go z radością w sercu.

                                                 B. Starczewska
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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

STAROSTWO POWIATOWE
w Głubczycach

Czy jest szansa na 
reaktywację linii
Racibórz - Racławice Śląskie?

Z pewnością każdy zadaje sobie to 
pytanie. Niewątpliwie samorzą-

dowcy nie ustępują w działaniach 
nad przywróceniem tejże linii. 23 
września w Starostwie Powiatowym 
w Głubczycach odbyło się kolejne 
spotkanie tym razem dotyczące II 
etapu naboru projektu polegającego 
na opracowaniu studium planistycz-
no – prognostycznego „Rewitalizacja 
Linii Kolejowych nr 177,294 Raci-
bórz – Racławice Śląskie” zgłoszone-
go do „Programu Uzupełniania Lo-
kalnej i Regionalnej Infrastruktury 
Kolejowej – KOLEJ + do 2028 roku”. 

Natomiast 8 października została pod-
pisana umowa z wykonawcą studium planistyczno – prognostycznego. Wy-

konawcą dokumentu, którego wartość 
wyniesie 1,159 890 mln zł jest  
firma BBF Sp. z o.o. z Poznania. 
Milion złotych na ten cel pochodzi 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Pozostałą kwotę wyło-
żyli solidarnie partnerzy projektu, 
którego liderem jest Wojewódz-
two Opolskie – Powiat Głubczycki, 
Powiat Prudnicki, Powiat Racibor-
ski, Gmina Baborów, Gmina Głogó-
wek, Gmina Głubczyce, Gmina Pie-
trowice Wielkie, Gmina Racibórz.

43 lata temu Polak 
został Papieżem

Mijają 43 lata od wyboru kardyna-
ła Karola Wojtyły na papieża. 16 

października 1978r. najwybitniejsi 
kardynałowie powołali nowego bi-
skupa Rzymu. 

Powołali go z dalekiego kraju, ale jedno-
cześnie jakże bliskiego poprzez komu-
nię w chrześcijańskiej wierze i tradycji” 
– mówił Jan Paweł II po swoim wyborze. 
W trakcie swojego pontyfikatu papież 
odbył 104 podróże zagraniczne, odwie-
dził 129 krajów, 9-krotnie przybył do 

Polski. Był na wszystkich zamieszkanych 
kontynentach, dlatego został nazwany 
Papieżem Pielgrzymem.

W dniu 18 października br. Zarząd Po-
wiatu na czele ze Starostą Piotrem So-
czyńskim oraz Wicestarostą Anitą Juch-
no oraz przybyłe delegacje złożyli kwiaty 
i znicze pod pomnikiem Jana Pawła II 
w Głubczycach w celu upamiętnienia tej 
wielkiej chwili, gdy Stolicę Piotrową ob-
jął papież Polak.
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„Bądź turystą w swoim mieście” 

Tegoroczne wakacje w mieście 
powiatowym to przede wszyst-

kim odkrywanie miejscowych atra-
kacji poprzez grę terenową.

W nietypowy sposób – spacerując za-
interesowani mogli odkrywać budow-
le, zabytki i miejsca w Głubczycach. 
W grze terenowej „Bądź turystą w swo-
im mieście” wytyczony został szlak do 
przejścia, na którym w poszczególnym 
punkcie należało odczytać i odgad-
nąć zaszyfrowane QRkodami zagadki, 
a następnie na dowód poprawności 
zrobić zdjęcie.

Zainteresowanie grą było tak duże, 
że przeszło najśmielsze oczekiwania. 
W zwiedzaniu wzięli udział turyści 
z Polski jak i z zagranicy. Wśród nich 
byli również mieszkańcy z Irlandii, 

Wrocławia, Bielska – Białej. Naj-
młodszy globtroter miał 2 lata. 
W tej edukacyjnej zabawie wzięło 
udział prawie 400 uczestników. 

Miłym zaskoczeniem była chęć 
odkrywania miasta powiatowe-
go przez mieszkańców gm. Kietrz, 
który zorganizowaną grupą przez 
księży Pallotynów z Kietrza w ilo-
ści ok. 100 osób przybyli do Głub-
czyc, by pokazać piękno miasta po-
wiatowego.  Zainteresowanie grą 
było również wśród uczniów głub-
czyckich szkół. 

Dziękujemy za tak liczny udział 
i entuzjazm, a wiedza zdobyta po-
przez zabawę pozostanie w pamię-
ci.

Rzecz Powiatowa - info 2021 / www.powiatglubczycki.pl

Roboty drogowe wkrótce 
rozpoczną się na odcinku 
Księże Pole - Czerwonków.

W dniu 01 października br. 
Zarząd Powiatu podpisał 
umowę i przekazał plac budo-
wy Wykonawcy Przedsiębior-
stwu Robót Inżynieryjnych z 
Głubczyc. 

Wartość zadania to ponad 1,7 
mln zł, z czego Powiat Głub-
czycki pozyskał 1,5 mln. W ra-
mach zadania zostanie prze-

budowane 1,636 km drogi.

Natomiast 10 września br.  zo-
stała podpisana umowa na 
długo wyczekiwany remont 
drogi na odcinku Baborów – 
Radoszowy. Wykonawcą robót 
jest Przedsiębiorstwo Handlo-
wo-Usługowe LARIX.

Warto wspomnieć, że pierw-
sze działania podjęte zostały 
już w ubiegłym roku, niestety 
procedury uzyskania dofinan-
sowania, przygotowania pro-
jektu i procedury przetargowej 
niepozwoliły na wcześniejsze 
podjęcie prac remontowych. 

Wartość inwestycji to ponad 1 
mln zł przy dofinansowaniu ze 
środków krajowych w wysoko-
ści ponad 600.000 zł. 

Kolejne umowy na przebudowę 
dróg powiatowych podpisane
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Wielkie święto w Puchatkowie!

14. października milusińscy z Przed-
szkola nr 2 z oddziałami integracyj-

nymi im. Kubusia Puchatka w Głubczycach 
świętowali 95. rocznicę wydania książeczki 
o przygodach sympatycznego misia „Kubu-
sia Puchatka”. 

Książka „Kubuś Pu-
chatek” (Winnie-
-the-Pooh) została 
wydana w 1926 
roku, a jej autorem 
jest brytyjski pisarz 
Alan Aleksander 
Milne. Pisarz napi-
sał ją dla swojego 
syna Christophera 
Robina, który został 

też jednym z bohaterów książek, a mianowicie 
Krzysiem. Druk wydany w 1926 r. niewątpliwie 
okazał się bestselerem, a tuż po wydaniu kolej-
nej części przygód kultowej postaci Puchatka 
pt. „Chatka Puchatka” rozpoczęła się między-
narodowa kariera pisarza, a sympatyczny plu-
szak stał się znany na całym świecie. 

W Polsce książki o Puchatku i jego przyjacio-
łach, jak Prosiaczek, Królik, Kłapouchy, Kan-
gurzyca, Maleństwo i Krzyś, są znane od 1938 
roku, dzięki tłumaczeniu Ireny Tuwim. I także 
dzięki niej ma on polskie imię Kubuś, dzieci 
w innych krajach znają go jako Winnie.

Historie Puchatka i jego przyjaciół uwielbia-
ją nie tylko maluchy, ale również dorośli. Bo 
przecież każdy z nas miał okazję przenieść się 
do stumilowego lasu, by spotkać się z najsłyn-
niejszym misiem na świecie oraz jego przyja-
ciółmi, by przeżyć fascynujące przygody. 

Z okazji tego fantastycznego wydarzenia Wi-
cestarosta Anita Juchno w towarzystwie Kła-
pouchego (Lidzi) oraz Puchatka (Nikosia) 

specjalnie dla dzieci z przedszkola Nr 2 prze-
czytała opowiadanie o tym jak Kubuś niecier-
pliwie czekał na swoje przyjęcie urodzinowe. 

Przedszkolaki z uwagą wysłuchały tej pięknej 
historii, a w nagrodę z okazji urodzin swego 
patrona otrzymały pyszny tort.

Obrady Rady Powiatu w Głubczycach

14 września br. w Starostwie Powiato-
wym odbyła się XXX Sesja Rady Po-

wiatu w Głubczycach.

Obrady rozpoczęły się miłym akcentem, po-
nieważ Starosta Piotr Soczyński uhonoro-
wał maturzystów, którzy osiągnęli najlep-
sze wyniki z egzaminu maturalnego poprzez 
wręczenie stypendiów. W tym roku sty-
pendia otrzymali następujący absolwenci: 
z ZSO w Głubczycach:

I m. Eliza Przybylska

II m. Kalina Liphardt

III m. Aleksandra Kobeluch

z ZSM w Głubczycach:

I m. Kacper Wróbel

II m. Bartosz Kozakiewicz

III m. Beata Baran

Serdeczne Gratulacje!

Następnie zgromadzeni podjęli uchwały 
w sprawach:

- w sprawie zmian budżetu powiatu głubczyc-
kiego na 2021 rok

- w sprawie zmiany wieloletniej proognozy fi-
nansowej

- w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Rady 
Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału 
środków na realizację zadań z zakresu rehabi-
litacji zawodowej i społecznej

- w sprawie pozbawienia części drogi na tere-
nie Powiatu Głubczyckiego kategorii drogi po-
wiatowej

- w sprawie pozbawienia drogi na terenie Po-
wiatu Głubczyckiego kategorii drogi powiato-
wej

- w sprawie pozbawienia części drogi na tere-
nie Powiatu Głubczyckiego kategorii drogi po-
wiatowej

- w sprawie pozbawienia części drogi na tere-
nie Powiatu Głubczyckiego kategorii drogi po-
wiatowej

- w sprawie zaliczenia drogi na terenie Powia-
tu Głubczyckiego do kategorii drogi powiato-
wej

WSZYSTKIE UCHWAŁY MOŻNA ZNALEŹĆ NA 
www.bip.powiatglubczycki.pl
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OD CZEGO ZACZĄĆ?
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budow-
lanego lub jego części może nastąpić po uprzed-
nim dokonaniu zgłoszenia (druk do pobrania 
na stronie www.powiatglubczycki.pl).

KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA:

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne 
i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i sa-
morządowe jednostki organizacyjne i organiza-
cje społeczne – również jednostki nieposiada-
jące osobowości prawnej. Wnioskodawca może 
działać przez pełnomocnika, którym może być 
wyłącznie osoba fizyczna. Pełnomocnictwo po-
winno być podpisane osobiście przez wniosko-
dawcę, gdy inwestorem jest osoba fizyczna lub 
przez osobę (osoby uprawnione), gdy inwesto-
rem jest osoba prawna. W przypadku wniosku 
składanego przez osobę prawną prosimy o po-
danie numeru z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub innego właściwego rejestru. W przypadku 
załatwiania sprawy przez pełnomocnika, peł-
nomocnik dołącza do akt oryginał lub urzę-
dowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, 
przy dokonaniu pierwszej czynności ze swoim 
udziałem. W przypadku załatwiania sprawy 
przez pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do 
akt oryginał lub urzędowo poświadczony od-
pis pełnomocnictwa, przy dokonaniu pierwszej 
czynności ze swoim udziałem.

W ZGŁOSZENIU NALEŻY PODAĆ:

1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię 
i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) 
oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu. 

2. Dane identyfikacyjne obiektu lub jego części: 
o dotychczasowy sposób użytkowania, o za-
mierzony sposób użytkowania, o adres obiektu 
i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrę-
bu, numer arkusza mapy, numer działki. 

3. Przewidywany termin zmiany sposobu użyt-
kowania obiektu budowlanego lub jego części.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dys-
ponowania nieruchomością na cele budowlane 
(druk oświadczenia B-3 o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele bu-

dowlane do pobrania w formacie 
doc.).

2. Opracowanie zawierające:

• opis i rysunek (mapa) określają-
cy usytuowanie obiektu budowlane-
go w stosunku do granic nieruchomo-
ści i innych obiektów budowlanych 
istniejących lub budowanych na tej 
i na sąsiednich nieruchomościach, 
z oznaczeniem części obiektu, w któ-
rej zamierza się dokonać zmiany spo-
sobu użytkowania,

• odpowiednie szkice lub rysunki

• zwięzły opis techniczny, określający ro-
dzaj i charakterystykę obiektu budowlanego 
oraz jego konstrukcję wraz z danymi technicz-
no-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkła-
dem obciążeń, a w razie potrzeby również da-
nymi technologicznymi,

• pozwolenia, uzgodnienia lub opinie, wy-
magane odrębnymi przepisami, jeśli są wyma-
gane w zależności od potrzeb w tym dotyczą-

cymi: inwestycji 
mogących zna-
cząco oddziały-
wać na środowi-
sko, dla których 
konieczne jest 
przeprowadze-
nie postępowania 
w sprawie oceny 
oddziaływania na 

środowisko oraz 
lokalizowanych na obszarze Natura 2000,

3. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo pre-
zydenta miasta o zgodności zamierzonego 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego albo 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, w przypadku braku obowiązu-
jącego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego,

4. Ekspertyzę techniczną wykonaną przez 
osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności (jeśli 
jest wymagana).

5. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wy-
magane odrębnymi przepisami - w zależno-
ści od potrzeb.

6. Ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw za-
bezpieczeń przeciwpożaro-
wych – w przypadku zmiany 
sposobu użytkowania obiek-
tu budowlanego lub jego czę-
ści, polegającej na podjęciu 
lub zaniechaniu w obiekcie 
budowlanym lub jego części 
działalności zmieniającej wa-
runki bezpieczeństwa poża-
rowego.

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania nie 
wymaga dokonania opłaty skarbowej.

Opłata wymagana będzie wyłącznie w przypad-
ku ustanowienia pełnomocnika. Opłatę skarbo-
wą wpłaca się z chwilą powstania obowiązku 
jej zapłaty, a obowiązek ten powstaje z chwilą 
złożenia wniosku. Opłatę należy wnieść na ra-
chunek Starostwa Powiatowego w Głubczycach 
– bank Santander, nr rachunku: 35 1020 3714 
0000 4302 0012 7878 odpowiednio z dopi-
skiem: „wpłata z tytułu pełnomocnictwa (pro-
kury)”.

Przedmiot opłaty skarbowej: za pełnomocnic-
two (oryginał lub uwiarygodniona kopia), za 
każde udzielone pełnomocnictwo lub proku-
rę

Stawka: 17,00 zł

Opłacie skarbowej nie 
podlegają czynności 
urzędowe, wydanie za-
świadczeń i zezwoleń 
albo złożenie dokumentu 
stwierdzającego udziele-
nie pełnomocnictwa lub 
prokury w sprawach: na-
uki, szkolnictwa i oświaty 
pozaszkolnej oraz ochro-
ny zdrowia. Opłacie skar-
bowej nie podlegają rów-
nież czynności urzędowe, 
wydanie zaświadczeń 

i zezwoleń w sprawach budownictwa mieszka-
niowego. Pełnomocnictwo udzielone małżon-
kowi i wstępnym (rodzice, dziadkowie) oraz 
zstępnym (dzieci i wnuki) lub rodzeństwu jest 
zwolnione z opłaty skarbowej.

Wydział odpowiedzialny za załatwienie 
sprawy:

Wydział Budownictwa i Architektury 

II piętro, pokój 306, 307 

Nr telefonu: 77 405 36 76,  77 405 36 75

Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?

Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, 
jeżeli w terminie 30 dni do dnia doręczenia 
zgłoszenia właściwy organ, nie wniesie sprze-

ciwu w drodze decyzji i nie 
później niż po upływie 3 lat 
od doręczenia zgłoszenia.

ZGŁOSZENIA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI 
LUB CAŁOŚCI OBIEKTU BUDOWLANEGO

ILE TRZEBA PŁACIĆ ZA 
ZAŁATWIENIE SPRAWY?

UWAGA!
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W jaki sposób odebrać dokument kończący 
sprawę?

Zgłoszenie jest przyjmowane milczącą zgodą, 
a w przypadku wydania przez organ decyzji 
o wniesieniu sprzeciwu, decyzja wysyłana jest 
na adres podany przez wnioskodawcę lub jeże-
li ustanowiono pełnomocnika – na adres peł-
nomocnika.

Przepisy prawne obowiązujące przy postę-
powaniu w danej sprawie:

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane,

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego,

• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej,

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE

O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?

1. Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem 
zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych 
(co najmniej 30 dni przed planowanym ter-
minem rozpoczęcia zmiany sposobu użytko-
wania).

2. Organ administracji architektoniczno-bu-
dowlanej, w terminie 30 dni od dnia doręcze-
nia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść 
sprzeciw.

3. Do terminu 30 dni od dnia doręczenia zgło-
szenia nie wlicza się terminu określonego w po-
stanowieniu nakładającym obowiązek uzupeł-
nienia zgłoszenia (postanowienie nakładające 
obowiązek uzupełnienia zgłoszenia przerywa 
bieg terminu trzydziestodniowego).

4. W przypadku nie rozpoczęcia wykonywania 
robót budowlanych przed upływem 3 lat od 
określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpo-
częcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić 
po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Co przysługuje wnioskodawcy?

W przypadku wydania decyzji nakładającej 
obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę 
lub wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia, stronom 
przysługuje prawo wniesienia odwołania od 
decyzji, które może być złożone w sekretaria-
cie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, lub 
nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. Odwołanie od wnosi się do 
Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem Sta-
rosty Głubczyckiego.

Wzór wniosku do pobrania:

1. Druk - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowa-
nia PB-18. 

2. Druk B-5 - Oświadczenie o posiadaniu prawa 
do dysponowania nieruchomością na cele bu-
dowlane. 

3. Druk - Wzór pełnomocnictwa.

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy
Od czego zacząć?

Pozwolenie na spro-
wadzenie zwłok 
i szczątków ludz-
kich z zagranicy wydaje starosta 
właściwy dla miejsca, w którym 
zwłoki lub szczątki ludzkie mają 
być pochowane, w porozumieniu 
z państwowym powiatowym in-
spektorem sanitarnym

1.Wniosek do Starosty Głubczyc-
kiego mogą złożyć:  

- najbliższa pozostała rodzina oso-
by zmarłej, a mianowicie: 

a)pozostały małżonek, 

b)krewni zstępni, 

c)krewni wstępni, 

d)krewni boczni do 4 stopnia po-
krewieństwa, 

e)powinowaci w linii prostej do 1 
stopnia, 

- właściwe organy wojskowe w sto-
sunku do zwłok osób wojskowych 
zmarłych w czynnej służbie woj-
skowej, 

- organy państwowe, instytucje 
i organizacje społeczne w stosun-
ku do zwłok osób zasłużonych wo-
bec Państwa i społeczeństwa, 

- osoby, które do tego dobrowolnie 

się zobowiążą.

2.Wniosek powinien zawierać: 

1)Dane wnioskodawcy: 

- nazwisko, imię lub imiona, adres 
zamieszkania, 

- numer i seria dokumentu tożsa-
mości, 

- określenie kategorii osób lub 
podmiotów (pkt 1.)

2) Dane osoby zmarłej: 

- nazwisko i imię lub imiona osoby 
zmarłej, 

- nazwisko rodowe osoby zmarłej, 

- data i miejsce urodzenia osoby 
zmarłej, 

- ostatnie miejsce zamieszkania, 

- data i miejsce zgonu, 

- miejsce, z którego zwłoki/szcząt-
ki zostaną przewiezione, 

- miejsce pochowku, 

- nazwa firmy i środek transpor-
tu, którym zostaną przewiezione 
zwłoki albo szczątki ludzkie.

3. Akt zgonu lub inny dokument 
stwierdzający zgon, przetłumaczo-
ny przez tłumacza przysięgłego, na 
język polski.

4.W przypadku nie-
określenie przyczyny 
zgonu w akcie zgo-
nu lub innym doku-
mencie urzędowym 
stwierdzającym zgon, 
do wniosku należy 
dołączyć dokument 
urzędowy stwierdza-
jący wykluczenie jako 
przyczyny zgonu cho-
roby zakaźnej.

Ile trzeba płacić za załatwie-
nie sprawy?

Wniosek nie podlega opłacie.

Wydział odpowiedzialny za załatwie-
nie sprawy: Wydział Oświaty i Zdro-
wia (tel. 77 404 36 78 wew.21, e-mail: 
zdrowie@powiatglubczycki .pl

Jak długo czeka się na zała-
twienie sprawy?

Niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 3 dni od dnia złożenia 
wniosku

W jaki sposób odebrać doku-
ment kończący sprawę?

Osobiście , e-mail lub przesyłka za 
zwrotnym potwierdzeniem odbio-
ru.

Przepisy prawne obowiązują-
ce przy postępowaniu w danej 
sprawie:

1. Ustawa z dnia 31 
stycznia 1959r. o cmen-
tarzach i chowaniu 
zmarłych.

2.Rozporzadzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 27 
grudnia 2007r. w spra-
wie wydawania pozwo-
leń i zaświadczeń na 
przewóz zwłok i szcząt-
ków ludzkich. 

3.Ustawa z dnia 14 
czerwca 1960 – Kodeks postepowania 
administracyjnego.

4.Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wy-
kazu chorób zakaźnych w przypadku, 
których stwierdzenie zgonu wymaga 
szczególnego postepowania ze zwłoka-
mi osób zmarłych na te choroby.

5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. 
o opłacie skarbowej.

Co przysługuje wnioskodawcy?

Odwołanie do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego w Opolu za 
pośrednictwem Starosty Głubczyc-
kiego w terminie 14 dni od daty 
doręczenia decyzji

Wzór wniosku do pobrania:

W Wydziale Oświaty i Zdrowia Sta-
rostwa Powiatowego w Głubczy-
cach, pok. 220, na stronie interne-
towej powiatu głubczyckiego pod 
adresem www.powiatglubczycki.
pl
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Uczniowie głubczyckiego Mechanika na 50 Konkursie 
Recytatorskim „Poezja i Proza na Wschód od Bugu”

Weronika Bandura z kla-
sy 3 bm i Dmytro Riabov 

z klasy 2 i na jubileuszowym, 
50 Konkursie Recytatorskim 
„Poezja i Proza na Wschód od 
Bugu”.

Dla uczniów naszej szkoły to pierw-
sze spotkanie z poezją i prozą na 
tymże konkursie. Chciałoby się rzec 
pierwsze koty za płoty. Wiemy już 
jaka jest formuła tego konkursu, 
jakie wymagania, jak wysoko usta-
wiona jest poprzeczka i cóż do zoba-
czenia za rok! Weronika, Dima dzię-
kujemy bardzo!

źródło: http://www.zsm.powiatglubczycki.pl/1187/nasi-na-50-konkursie-recytatorskim-poezja-i-proza-na-wschod-od-bugu.html

Wojewódzki Dzień Edukacji Narodowej’2021

W poniedziałek, 18.października br. 
w Brzeskim Centrum Kultury odbyły 

wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Naro-
dowej. 

Podczas uroczystej gali wyróżniającym się 
nauczycielom i pracownikom oświaty zo-

stały wręczone stosowne odznaczenia i na-
grody resortowe, wręczone przez Wojewodę 
Opolskiego – Sławomira Kłosowskiego oraz  
Opolskiego Kuratora Oświaty - Michała Sieka. 
W tym zacnym gronie znaleźli się nauczyciele 
ziemi głubczyckiej. Najwyższym odznaczeniem 
państwowym, czyli Złotym Krzyżem Zasługi, 
a nadanym przez Prezydenta RP, została uho-
norowana Maria Farasiewicz - nauczycielka  ję-
zyka polskiego w Zespole Szkół Mechanicznych 
w Głubczycach. W całym kraju zaledwie 13. na-
uczycieli otrzymało to zaszczytne odznaczenie.

Krzyż Zasługi, ustanowiony w 1923 r. nada-
wany jest osobom, które położyły zasługi dla 
państwa lub obywateli, spełniając czyny wy-
kraczające poza zakres ich zwykłych obowiąz-
ków, a przynoszące znaczną korzyść  państwu 
i obywatelom, ofiarną działalność publiczną, 
społeczną, ofiarne niesienie pomocy, a także 
szeroką działalność charytatywną.

Ponadto Lidia Szpak - nauczycielka ze Szkoły 
Podtstawowej w Branicach uzyskała tytuł Ho-
norowego Profesora Oświaty.  Pani Lidia 14. 
października uczestniczyła też w Centralnym 
Dniu Edukacji w Warszawie, gdzie 25. nauczy-
cieli w kraju otrzymało ten wyjątkowy tytuł. 
Z kolei Medal  Złoty za  Długoletnią Służbę 
otrzymał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Li-
sięcicach - Tadeusz Wojciechowski, a Medalami 
Komisji Edukacji Narodowej zostali uhonoro-

wani nauczyciele głubczyckich szkół podsta-
wowych: Łukasz Dzieża oraz Alicja Rogala.  Na-
grodę Ministra Edukacji otrzymała Beata Seń 
- nauczycielka biologii w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących, zaś Nagroda Opolskiego Kurato-
ra Oświaty trafiła do rąk Ireneusza Węgrzyna  
oraz Sylwii Zarychty z Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Głubczycach.

Gratulujemy odznaczonym i nagrodzonym, ży-
cząc zdrowia, wytrwałości oraz dalszych sukce-
sów  w pracy zawodowej i społecznej,  jak i po-
myślności w życiu osobistym.

Redakcja ZSM                                     
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Z KALENDARZA SOSW W GŁUBCZYCACH

Rozpoczynając od 1 września uroczystym 
otwarciem roku szkolnego 2021/2022, 
a kończąc na obchodach XXI Dnia Papieskiego. 
Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 
do Pracy w dniach 7 i 8 września wzięli udział 
w Warsztatach Studyjnych w ramach realizacji 
Programu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla 
Rynku Pracy, które miały miejsce w Krakowie, 
Zatorze, Rzuchowej. Uczniowie uczestniczyli 
w warsztatach pszczelarskich, uczyli się w jaki 
sposób filetować ryby, zwiedzili winnice, a tak-
że poznali zasady uprawy winorośli. 

Kolejnym wydarzeniem były obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Kropki, które odbyły się 
15 września 2021 r. Cały Ośrodek opanowały 
kropki. Były prace plastyczne, malowanie twa-
rzy, gra terenowa „Tropienie kropek”, tańce, 
pląsy i świetna zabawa mająca na celu uświa-
domienie naszym dzieciom, iż każdy z nich ma 
talent i jest bardzo wartościowym człowiekiem. 

W ramach zadań profilaktycznych miały miej-
sce spotkania z funkcjonariuszkami KPP 
w Głubczycach o tematyce „Bezpieczna droga 
do szkoły”, „Konsekwencje prawne i społecz-
ne sięgania po środku uzależniające” oraz „Al-
kohol zniewala człowieka i niszczy rodziny”. 
Spotkania takie odbywają się cyklicznie i mają 
przede wszystkim na celu uświadamianie na-
szym wychowankom prawidłowych postaw 
wobec zagrożeń. 

20 września 2021 r. przeprowadzono akcję 
„Sprzątanie Świata”. W tym dniu przypomnie-
liśmy naszym uczniom jak proste może być 
dbanie o otaczające nas środowisko. Przypo-
mniano zasady segregacji odpadów, możliwo-
ści ponownego wykorzystania ich do prac pla-
styczno-dekoratorskich, a także uprzątnięto 
tereny zielone naszego Ośrodka. 

Kolejnym wydarzeniem był „Dzień Ziemniaka”, 
który świętowaliśmy 22 września. W tym dniu 
uczniowie klas SPdP przygotowali ziemniaki 
w różnych odsłonach, którymi poczęstowali 
swoje koleżanki i kolegów z innych klas. Zajęcia 
te miały na celu przybliżenie pracy jako pomoc 
kucharza, podczas których uczniowie w sposób 
praktyczny odbyli zajęcia w ramach doradztwa 
zawodowego. 

W ramach profilaktyki dbania o zdrowie i pra-

widłowego odżywiania się w „Światowym Dniu 
Jabłka” 28 września zwrócono uwagę na walo-
ry zdrowotne tego powszechnie znanego nam 
owocu oraz wykorzystania go w codziennej 
diecie. Przygotowano surówki, soki, musy, cia-
sto, sałatkę, którymi poczęstowano uczniów, 
nauczycieli i pracowników placówki. 

Ważnym wydarzeniem w naszym Ośrodku każ-
dego roku 30 września jest „Dzień Chłopca”. To 
dzień obfitujący w moc zabawy, uśmiech, ta-
niec, prezenty, śpiew i świetny humor. Nie za-
brakło tego żadnemu z naszych chłopców, po-
czynając od tych najmłodszych do najstarszych, 
włącznie z męską częścią kadry SOSW. 

Korzystając z pogody, 6 października odbyła się 
szkolna wycieczka do Afrykarium oraz ZOO we 
Wrocławiu. Była to świetna okazja do poznania 
i zobaczenia różnych gatunków zwierząt, za-
równo tych najbardziej popularnych po egzo-
tyczne. 

Do naszego Ośrodka dołączyła spora grupa no-
wych uczniów, w związku   z tym, zgodnie z tra-
dycją, musieli wykazać się sprawnością fizycz-
ną, jak i przede wszystkim dobrym humorem, 
co miało gwarantować im przyjęcie w nasze 
szeregi. Na koniec złożyli swoje odciski palców 
na akcie przyrzeczenia. Tym samym „świeżyn-
ki” zostały przyjęte do grona uczniów SOSW 
w Głubczycach. 

13 października 
odbyła się uro-
czysta akademia 
z okazji „Dnia 
Edukacji Narodo-
wej”. Jak co roku, 
p o d t r z y m u j ą c 
tradycję, uświa-
damiamy naszym 
uczniom, iż ten 
dzień to nie tylko 
święto nauczycie-
li, ale wszystkich 
p r a c o w n i k ó w 
oświaty. Pod kie-

runkiem nauczycieli uczniowie przygotowali 
montaż słowno-muzyczny, laurki oraz życzenia 
dla wszystkich pracowników naszej placówki. 

Z życzeniami przybyli również pan Starosta 
Piotr Soczyński oraz pan Kierownik Oświaty 
Tomasz Seń. W stronę wszystkich pracowni-

ków, ze słowami podziękowania za trud pracy 
wkładany w edukację oraz wychowanie na-
szych dzieci i młodzieży, skierował się Dyrektor 
Ośrodka pan Tomasz Kiszczyk. 

Pielęgnując pamięć o naszym wielkim Polaku, 
Świętym Janie Pawle II, cyklicznie odbywają się 
uroczyste obchody Dnia Papieskiego, w Polsce 
obchodzone po raz XXI. Wspomnieliśmy bardzo 
ważne wydarzenia w historii naszego kraju, 
ale także całego świata. 20 października upa-
miętniliśmy wybór kardynała Karola Wojtyły 
na Papieża. Przywołane zostały wydarzenia 
sprzed 43 lat, gdy z komina poleciał biały dym, 
ogłoszono Habemus Papam, a w oknie bazyliki 
św. Piotra w Watykanie ukazał się nasz Papież 
Jan Paweł II. Śpiewaliśmy ulubione pieśni Ojca 
Świętego, przypomnieliśmy naszym uczniom 
najważniejsze fakty z życia Karola Wojtyły, 
przedstawione zostały różne publikacje oraz 
książki o Świętym Janie Pawle II, rozstrzygnię-
ty został konkurs plastyczny i rozdane nagrody 
niespodzianki. Miała również miejsce projekcja 
filmu o Naszym Rodaku, a na koniec wszyscy 
udaliśmy się na boisko szkolne. Tam została 
utworzona flaga z barwami papieskimi, a przy 
dźwiękach oraz śpiewie „Abba Ojcze” wypuści-
liśmy w niebo białe i żółte balony, prosząc Ojca 
Świętego o opiekę nad nami. 

Oprócz tych wszystkich ważnych dni, uroczy-
stości, imprez okolicznościowych miały miej-
sce zajęcia terapeutyczne z alpakami oraz 
z elementami hipoterapii. Program Integracji 
Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce 
na lata 2021-2030 został zrealizowany dzięki 
przyznanej dotacji w wysokości 4590 zł oraz 
środkom własnym w wysokości 810 zł. 

Przez dwa miesiące dzieci oraz młodzież mo-
gły uczestniczyć w spotkaniach ze zwierzętami. 
Miało to na celu przede wszystkim walory te-
rapeutyczne, wychowawcze, wzbogaciło ofer-
tę zajęć w szkole. Uczniowie uczyli się empatii     
i opieki nad zwierzętami. 

Czas spędzony 
w naszym Ośrodku 
to nie tylko uro-
czystości, imprezy, 
zabawy, ale przede 
wszystkim proces 
edukacyjno-wy-
chowawczy. To 
wszelkie działania 
nakierowane na 
ucznia, jego roz-
wój, usprawnia-
nie zaburzonych 
funkcji, ale tak-
że wzmacnianie 

w nim poczucia własnej wartości i rozwijanie 
uzdolnień. Każde przeprowadzone działania 
mają swój cel, a najdrobniejszy postęp naszych 
wychowanków jest niczym wielka wygrana. 
Dlatego, ciąg dalszy naszych działań nastąpi…

Minęło zaledwie 1,5 miesiąca, a w naszym Ośrodku sporo się wydarzyło. 

Edyta Wolny
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LIDIA SZPAK Z TYTUŁEM 
PROFESORA OŚWIATY

Miło nam poinformować, że LIDIA SZPAK- nauczyciel-
ka Szkoły Podstawowej w Branicach oraz założy-

cielka i kierownik Branickich Mażoretek Kaprys w dn. 
14.10.2021r. w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów odebrała tytuł honorowy PROFESORA OŚWIATY.     

Ten najwyższy tytuł w polskiej 
oświacie nadawany jest 25 na-
uczycielom w Polsce za wybitne 
osiągnięcia w pracy dydaktycz-
nej, wychowawczej i opiekuń-
czej.

Lidia Szpak od 35 lat sumiennie 
pracuje w klasach I-III. Komisja 
w Opolu oraz Kapituła Profe-
sorów w Warszawie brała pod 
uwagę jakość pracy nauczyciel-
ki, m.in. wyniki nauczania, lau-
reatów konkursów, publikacje 
dotyczące oświaty, przygoto-
wanie studentów do zawodu 
nauczyciela, dzielenie się do-
świadczeniem, działalność na 
rzecz środowiska, promocję re-
gionu w Europie i świecie oraz 

sukcesy w przygotowaniu wielu pokoleń Branickich Mażoretek Kaprys 
do najwyższych laurów na arenie międzynarodowej. 

Za swą pracę Lidia Szpak dotychczas otrzymała: Nagrodę Ministra 
Edukacji Narodowej- 2014, dwukrotnie Nagrodę Opolskiego Kuratora 
Oświaty- 2004, 2019, Złoty Krzyż Zasługi-2013, Medal Komisji Edukacji 
Narodowej-2012, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę-2013, Nagro-
dę Marszałka Województwa Opolskiego „Animator i Twórca Kultury 
2017”, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” 
– 2014, Nagrodę i tytuł-Człowiek Roku Powiatu Głubczyckiego 2015, 
Medal „Zasłużony dla Gminy Branice” – 2013.

 GRATULUJEMY!!! źródło: https://www.facebook.com/Branickie-Mazoretki-Kaprys

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI 
I NAUKI I KURATORA OŚWIATY

W dniu 18 paź-
dziernika 2021r., 

podczas wojewódz-
kiej uroczystości Dnia 
Edukacji Narodowej 
w Brzeskim Centrum 
Kultury nauczyciele 
i pracownicy oświaty 
z Opolszczyzny ode-
brali nagrody i wyróż-
nienia za swoją do-
tychczasową pracę. 

Gala była jednym 
z elementów obcho-
dów tegorocznego Dnia 
Edukacji Narodowej. Odznaczenia 
państwowe, medale i nagrody wrę-
czane były przez Wojewodę Opol-
skiego – Sławomira Kłosowskiego 
i Opolskiego Kuratora Oświaty – Mi-
chała Sieka. Wśród osób nagrodzo-
nych znalazła się nasza nauczyciel-
ka biologii – pani Beata Seń, która 
otrzymała nagrodę Ministra Edu-

kacji i Nauki za wybitne 
osiągnięcia w pracy dy-
daktycznej i wychowaw-
czej. 

Ponadto w dniu 21 
września 2021 r., pod-
czas uroczystej gali 
w Nyskim Domu Kultu-
ry, opolscy nauczyciele 
i pracownicy oświatowi 
odebrali z rąk Wojewo-
dy Opolskiego odzna-
czenia państwowe oraz 
medale i nagrody Mini-

sterstwa Edukacji i Nauki. Tam zor-
ganizowano obchody „Dnia Eduka-
cji Narodowej” za rok 2020, które 
z powodu sytuacji epidemicznej nie 
mogły się odbyć zgodnie z planem. 
Wśród osób nagrodzonych znalazła 
się nasza nauczycielka biologii – 
pani Beata Seń, która otrzymała na-
grodę Opolskiego Kuratora Oświaty 

za wybitne osią-
gnięcia w pra-
cy dydaktycznej 
i wychowawczej. 
Serdecznie gra-
tulujemy i ży-
czymy kolejnych 
sukcesów!

Nagrody Starosty dla  
nauczycieli rozdane!

Podczas akademii z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej w dniu 13 

października br. Starosta Piotr So-
czyński wręczył nagrody nauczy-
cielom z powiatowych placówek 
oświatowych. 

Wyróżnieni zostali: Maria Olek-
siejuk, Beata Seń oraz Krzysztof 
Tokarz z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Głubczycach, Krysty-
na Koziara, Andrzej Seń oraz Jan 
Łata z Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Głubczycach, a także Agata Słod-
kowska z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Głubczycach. 

Wszystkim nagrodzonym oraz pozostałym pedagogom i pracowni-
kom administracji i obsługi placówek oświatowych składamy jesz-

cze raz życzenia 
wielu sukcesów 
i satysfakcji 
z wykonywanej 
pracy oraz sza-
cunku ze strony 
uczniów i ich 
rodziców.
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Dzień Edukacji Narodowej w Ogólniaku

W Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Głub-
czycach 13 października 2021r. odbyła się uroczysta akade-

mia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Uroczystość została przygotowana przez klasę biologiczno-chemiczną 
pod kierunkiem wychowawczyni, Pani Beaty Seń. Na uroczystości za-
szczycili nas swą obecnością pan starosta Piotr Soczyński wraz z panią 
wicestarostą Anitą Juchno oraz kierownikiem oświaty panem Tomaszem 
Seniem. 

Część artystyczną rozpoczął występ chóru Angelus Cantat pod dyrygen-
turą Tadeusza Ecker-
ta. Następnie mieli-
śmy okazję wysłuchać 
pięknych utworów 
muzycznych, granych 
na fortepianie przez 
jedną z uczennic – 
Magdalenę Majcher. 

W kolejnej części wy-
stępu usłyszeliśmy 
Agatę Pyrczak,  która 
zaśpiewała francuską 
piosenkę Indili-Der-
niere danse oraz Wik-

torię Margiel w utworze Adel- When we 
were young. Podczas uroczystości zapre-
zentowały się również finalistki szkolne-
go Konkursu Pięknego Czytania - Klaudia 
Komarnicka i Inga Kaśków, które zapre-
zentowały fragmenty „Moralności pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 

W tym uroczystym dniu  dyrektor szkoły 
Krzysztof Tokarz złożył serdeczne życze-
nia wszystkim pracownikom placówki za 
trud i zaangażowanie włożone w swoją 
pracę oraz wręczył Nagrody Dyrektora.  
Starosta Piotr Soczyński również wręczył 
swoje wyróżnienia.  Nagrodą Starosty 
uhonorował  dyrektora Krzysztofa Toka-
rza, panie Marię Oleksiejuk i Beatę Seń. 

Uroczystość zakończyła się małym upo-
minkiem dla nauczycieli i gości przygo-
towanym przez klasę III G. Dziękujemy 
wszystkim gościom za wspólnie spędzony 
czas w tym ważnym dla nauczycieli dniu.

Szkolna tradycja 
porządkowania grobów

Od lat uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcą-

cych w Głubczycach porząd-
kują groby zmarłych na-
uczycieli z pierwszych kadr 
pedagogicznych liceum. 

Akcja ta dotyczy osób nie ma-
jących rodzin. Odbyła się ona 

również w październiku tego 
roku. Uczniowie klasy III g 
pod opieką nauczycielki religii 
Justyny Burzyńskiej zadbali 
o te groby, a także odświeżyli 
niektóre napisy.

K.M.

NARODOWE CZYTANIE 2021 w ZSO za nami

Kolejny raz społeczność naszego liceum 
włączyła się w ogólnopolską akcję czy-

tania klasyki literatury polskiej. 
Lekturą jubileuszowej X edycji Narodowego Czyta-
nia był utwór Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani 
Dulskiej”. W bibliotece szkolnej, w środę 22 wrze-
śnia 2021 uczniowie naszej szkoły  rywalizowali 
w konkursie pięknego czytania wybranych scen 
dramatu. Interpretacje oceniało jury w składzie: 
Waldemar Lankauf – przewodniczący oraz laureaci 
poprzednich edycji konkursu: Magdalena Podstaw-
ka, Weronika Kucab, Kalina Liphardt,  Jan Skoumal. 
Po naradzie komisja konkursowa przedstawiła wy-
niki:

I miejsce i tytuł „Mistrza pięknego czytania „Moral-
ności pani Dulskiej” zdobyła Inga Kaśków

II miejsce: Ewa Orłowska, Martina Koštialikowa, 
Vanessa Piróg.

III miejsce : Samanta Zielińska, Klaudia Komarnic-
ka.

WYRÓŻNIENIA: Aleksandra Derkacz, Zuzanna Wa-
cławczyk, Weronika Bachryj, Marcelina Broszko.

Wyróżnienie dla najlepiej czytającej pary przypa-
dło: Klaudii Komarnickiej i Indze Kaśków.

Tego dnia  biblioteka szkolna zaprosiła chętnych 
uczniów do rozwiązania testu dotyczącego treści 
„Moralności pani Dulskiej”.  Jego laureatem została 
Aleksandra Derkacz z 2B.

Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dul-
skiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał 
się popularny i jest uważany za jedno z najważniej-
szych osiągnięć twórczych pisarki. Z tego dramatu 
pochodzi termin „dulszczyzna”, którym określamy 
życie w zakłamaniu, obłudzie, fałszu i na pokaz, 
podobnie jak u tytułowej  Pani Dulskiej. To sztuka, 
która pokazuje życie na pokaz wiek temu a jedno-
cześnie doskonale wpisuje się w dzisiejsze realia! 
Dlaczego - sprawdźcie sami. Zachęcam zaintereso-
wanych oraz tych, którzy nie czytali tego dzieła do 
pobrania i wykorzystania materiałów związanych 
z książką Gabrieli Zapolskiej, udostępnionych dzię-
ki uprzejmości 

Lustra Bibliotek: [źródło:https://lustrobiblioteki.
pl/2021/08/portrety-gabrieli-zapolskiej-�ilm-do-
-pobrania/]

audiobook Moralność pani Dulskiej (2 godz. 13 min, 

2020) (https://polona.pl/item/moralnosc-pani-dul-
skiej-komedia-w-trzech-aktach)

Moralność pani Dulskiej w Teatrze Telewizji (1 godz. 
26 min, 2013) (https://vod.tvp.pl/website/moral-
nosc-pani-dulskiej)

tekst do czytania online i do pobrania Moralność 
pani Dulskiej (https://polona.pl/item/moralnosc-
-pani-dulskiej-komedya-w-trzech-aktach)

Dziękuję wszystkim uczestnikom, a laureatom gra-
tuluję życząc miłej lektury przy wygranych książ-
kach. Za rok zapraszam do wspólnej lektury „Ballad 
i romansów” Adama Mickiewicza.

Maria Oleksiejuk



12 Listopad 2021 / www.powiatglubczycki.pl

Rzecz Powiatowa - info 2021 / www.powiatglubczycki.pl

VIII DZIEŃ KRESOWY
24 września br. w sali balowej hotelu 

Domino miały miejsce uroczyste ob-
chody VIII Dnia Kresowego, a zorganizowa-
ne przez Towarzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich oddział 
Głubczyce przy współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury i koordynatorką Moni-
ką Komarnicką oraz Powiatowym Muzeum 
Ziemi Głubczyckiej w ramach projektu „Ślą-
skie Portamento”. 

W roku ubiegłym spotkanie to nie mo-
gło się odbyć z powodu pandemii, lecz 

w tymże przy obostrzeniach i środkach ostroż-
ności z ograniczoną ilością uczestników.

Na uroczystość przybyli liczni goście, repre-
zentanci środowisk kresowych z kraju oraz 
grupa czeskich Wołynian okręgu albrechticko-
-krnovskiego na czele z panią prezes Związku 
– Ludmiłą Czajanovą z Krnova. Zacnych gości 

zaanonsował i przywitał prezes Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich – Edward Wołoszyn. Bogaty 
program Dnia Kresowego, który miałam przy-
jemność prowadzić, rozpoczął się w części ofi-
cjalnej od okolicznościowych przemówień. Tu 
głos zabrał m.in. starosta głubczycki – Piotr 
Soczyński, nawiązujący w swym wystąpieniu 
do „Albumu głubczyckich rodzin kresowych” 
autorstwa dr. Arkadiusza Szymczyny, a wyda-
nego w minionym roku staraniem Powiatu. 

Podniosłym momentem spotkania było wrę-
czenie odznaczeń. Burmistrz Adam Krupa oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Na-
umczyk zostali uhonorowani Krzyżem Czynu 
Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach 
Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej. To za-
szczytne odznaczenie otrzymali za populary-
zację i utrwalanie pamięci o Kresach II RP oraz 
krzewienie tradycji i kultury kresowej na ziemi 
głubczyckiej. Aktu nadania i wręczenia Krzyża 
w imieniu Kapituły dokonał przedstawiciel 
Krajowej Rady Środowisk Kresowych w War-
szawie Pan Edward Bień.

Kolejny punkt programu stanowiły prelekcje. 
Najpierw arcyciekawy wykład prof. Stanisława 
Sławomira Niciei nawiązujący do kolejnych to-
mów słynnej „Kresowej Atlantydy” jego autor-
stwa, po czym szalenie interesująca opowieść 
Tomasza Kuby Kozłowskiego – reprezentanta 
Domu Spotkań z Historią w Warszawie, pa-

sjonaty i kolekcjonera największego w kraju 
zbioru pamiątek kresowych. Jego wystąpienie 
nawiązywało do problematyki czeskich Wo-
łynian i ich bogatego dziedzictwa kulturowe-
go. Lecz to nie wszystko! Po obiedzie, już przy 
kawie i ciastku, nastąpiła druga część obcho-
dów. Dynamiczna biesiada „Na kresową nutę” 
w mojej reżyserii z udziałem gościa specjalne-
go, kresowianki „z krwi i kości” – Krystyny Ko-
ziary (z domu Bielak) oraz lwowskiego batia-
ra – Mietka Zająca – aktora Teatru TRADYCJA 
ZSM. Żywiołowo reagująca publiczność wraz 
z występującymi śpiewała kresowe pieśni. 
O oprawę muzyczną programu zadbał zespół 
muzyczny REMEDIUM pod kier. Kazimierza 
Łankowskiego. „Hej sokoły” zakończyły wy-
stęp. Nie mogło też zabraknąć tańca. Kresowe 
rytmy porwały gości na parkiet.

Ciepłe słowa uznania i serdeczne podziękowa-
nia ze strony prezesa Edwarda Wołoszyna sta-
ły się swoistym podsumowaniem jakże udane-
go, kolejnego Dnia Kresowego i zaproszeniem 
na następny.

Maria Farasiewicz – Kresowianka z dziada pradziada

Fot. Mateusz Kitka
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LODÓWKA SPOŁECZNA W GŁUBCZYCACH

Przed Urzędem Miejskim w Głubczycach została uruchomiona lodówka 
społeczna, a wszystko to dzięki osobom z Klubu HDK PCK w Głubczycach.

LODÓWKA SPOŁECZNA – rozpoczęła swo-
ją służbę społeczną 27.09.2021r.,uloko-

wana przed budynkiem Urzędu Miejskiego 
w Głubczycach. Potrzebujący znajdą w niej 
coś do jedzenia, a mieszkańcy, którzy mają 
za dużo produktów spożywczych, mogą je 
w tym miejscu zostawiać, zamiast wyrzucać.

Pomysł stworzenia oraz plan wykonania zro-
dził się w głowie (i sercu)  Prezesa Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Głubczycach Radosława Dziadkowca, 
temat został z ochotą i entuzjazmem podjęty 
przez Zarząd i przy życzliwej akceptacji i po-
mocy Burmistrza Głubczyc, Starosty Powiatu 
Głubczyckiego oraz Sponsorów - udało się!!!

Pragniemy pomagać ludziom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej, w tym przypad-
ku każda forma pomocy jest dobra. Działanie 
lodówki społecznej jest związana z ideą Zero 
Waste tzn., że ma ona służyć ludziom potrzebu-
jącym pomocy oraz tym, którzy nie chcą mar-
nować żywności i pragną się nią dzielić.

Zasady działania lodówki spo-
łecznej są proste: podziel się 
zostawiając w lodówce jedze-
nie świeże, które sam mógłbyś 
zjeść. Jeśli potrzebujesz, poczę-
stuj się. Zwracamy się z ogrom-
ną prośbą do osób korzystają-
cych z lodówki o stosowanie się 
do Regulaminu.

Dziel się, nie marnuj!

1. Ze społecznej lodówki może 
korzystać każdy, kto tego po-
trzebuje.

2. Bierzesz jedzenie na własną 
odpowiedzialność.

3. Nie bierz wszystkiego – Dziel 
się jedzeniem z innymi potrze-
bującymi.

4. Wkładaj tylko jedzenie przy-
datne do spożycia z aktualną 
datą ważności. 

5. Opisz produkt biorąc na-
klejkę, która znajduje się na 
drzwiach lodówki, wypełnij ją 
przyklej na produkt 

6. Jeżeli produkt przez Ciebie 
przygotowany posiada alergeny napisz to na 
naklejce w rubryce‚ „UWAGI’’.

7. Produkty o charakterystycznym zapachu 
wkładaj do szczelnych opakowań.

8. Nie niszcz lodówki i nie oklejaj jej swoimi 
ulotkami.

Produkty, które można umieścić w Lodówce 
Społecznej:

- produkty, które sam mógłbyś zjeść;

- produkty, które nie przekroczyły terminu 
ważności;

- produkty zapakowane w pojemnikach;

- własne wyroby, np. ciasta, zupa, gulasz, gołąb-
ki, sałatki itp. starannie opakowane i opisane;

- produkty suche, starannie opakowane np. ryż, 
makaron, ciasta, mąka, cukier itp.

- produkty, które wymagają schłodzenia trans-
portuj w torbie termicznej lub lodówce tury-

stycznej;

- w lodówce można zostawiać jogurty, sery, 
twarogi w oryginalnych opakowaniach;

Nie zostawiaj:

- surowego mięsa;

- produktów, które zawierają surowe jaja, w tym 
budynie, kremy, domowe majonezy itp.

- wyrobów z niepasteryzowanego mleka;

- otwartych puszek czy słoików z przetworami 
lub konserwami;

- produktów, które wymagały warunków chłod-
niczych, a które przebywały poza lodówką dłu-
żej niż 30 min.

- produktów, które noszą ślady zepsucia, z nie-
typowym zapachem lub kolorem, nadgniłych 
lub z wypukłym wieczkiem;

- produktów, które miały kontakt z pleśnią lub 
z odpadami spożywczymi, komunalnymi;

JEŻELI MASZ WĄTPLIWOŚCI, CZY PRODUKT 
NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA NIE ZOSTAWIAJ 
GO W LODÓWCE!

Z tego miejsca pragniemy podziękować wszyst-
kim wspaniałym ludziom, którzy z zaangażo-
waniem, ogromną życzliwością, zupełnie bez-
interesownie wsparli nas pomocą. Bez Was nie 
udałoby się. Serdecznie dziękujemy za każdy 
gest dobroci, przyjaźni i miłe słowo. Cieszymy 
się, że akcja została pozytywnie przyjęta przez 
mieszkańców lokalnej społeczności. Liczymy 
na Państwa pomoc w uzupełnianiu lodówki, 
szczególnie teraz gdy dni stają się coraz chłod-
niejsze. Wspólnie możemy podarować komuś 
uśmiech, a to bezcenne….
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Konferencja na temat pracy 
sezonowej w Unii Europejskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach 
dnia 8 września 2021 roku zorganizo-

wał w Miejskim Ośrodku Kultury konferen-
cję poświęconą pracy sezonowej oferowa-
nej za pośrednictwem Europejskich Służb 
Zatrudnienia (EURES).

Do udziału w konferencji urząd zaprosił mło-
dzież szkół średnich z terenu powiatu głub-
czyckiego oraz osoby zarejestrowane w PUP 
wykazujące zainteresowanie tego typu pracą.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczy-
cach Pan Jacek Karpina. 

W trakcie konferencji uczestnicy 
dowiedzieli się przede wszystkim 
czym jest sieć EURES i jakie świadczy 
usługi. Ponadto mogli zapoznać się 
z ofertami pracy sezonowej (ofertami 
EURES), zasadami obowiązującymi 
przy rekrutacji pracowników sezo-
nowych, warunkami pracy za granicą 
oraz obowiązującymi przepisami pra-
wa pracy na przykładzie wybranego państwa 
UE. Poruszony został również temat wystę-
pujących zagrożeń i ryzyka, które potencjal-

nie mogą występować podczas wyjazdów do 
pracy za granicę. Na konferencji szeroko omó-
wione zostały również zagadnienia z zakresu 
doradztwa zawodowego dotyczące budowania 
ścieżki kariery zawodowej, które z uwagi na 
biorącą udział w konferencji młodzież stano-
wiło bardzo istotny punkt spotkania.

Prelegentami omawiającymi poszczególne 
zagadnienia byli pracownicy PUP Głubczyce, 
zaproszony do udziału w konferencji doradca 

EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 
Pan Sebastian Krajewski oraz przedstawiciel 
Opolskiej Komendy Wojewódzkiej Ochotni-
czych Hufców Pracy.

Wśród zaproszonych gości byli również Ko-
mendant Wojewódzki Opolskiej Komendy OHP 
Pani Justyna Soppa oraz Dyrektor Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży Pan Tomasz Górny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestni-
kom oraz osobom zaangażowanym w organi-
zację tego wydarzenia.

PUP Głubczyce

„Rolniku nie daj się kleszczom!” – 
tak brzmi hasło kolejnej kampanii 
prewencyjnej KRUS, której celem 
jest profilaktyka chorób odklesz-
czowych, obecnie najczęściej odno-
towywanych chorób zawodowych 
rolników.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego na przestrzeni ostatnich 
10 lat odnotowała ponad dwukrotny 
wzrost liczby wypłaconych jednorazo-
wych odszkodowań z tytułu uszczerb-
ku na zdrowiu spowodowanego cho-
robą zawodową zakaźną, boreliozą. 
W 2009 roku odnotowano 132 przy-
padki zakażenia tą chorobą, natomiast 
w 2019 roku – 282.

Kasa od wielu lat prowadzi działania 
prewencyjne, ukierunkowane na pro-
pagowanie wśród rolników wiedzy 
o sposobach ograniczenia ryzyka uką-
szenia przez kleszcze oraz zasadach 
postępowania w przypadku, gdy do 
niego dojdzie.

Rolnicy, podobnie jak leśnicy, z uwagi 
na miejsce i charakter pracy, są szcze-
gólnie narażeni na choroby odklesz-
czowe. Najskuteczniejszym sposobem 
zapobiegania zachorowaniu jest nie-
dopuszczanie do pogryzienia przez 
tego pajęczaka. Dlatego ważne jest 
przestrzeganie zasad, które to ryzyko 
minimalizują. Pamiętajmy o:

• szczelnym okrywaniu ciała (koszula 
z długim rękawem, zasłaniająca de-
kolt, spodnie z długimi nogawkami, 
długie skarpety, kryte buty, nakrycie 
głowy) – szczególnie podczas wyko-
nywania prac na użytkach zielonych 
oraz w lesie i stosowaniu ubrań w ja-
snym kolorze, gdyż łatwiej na nich do-
strzec kleszcze;

• niesiadaniu bezpośrednio na trawie, 
pniu itp.;

• chodzeniu po przetartych szlakach – 
unikaniu wysokich traw i zarośli;

• wzmożonej ostrożności w okresach 
szczególnej aktywności kleszczy, tj. 
między majem a listopadem;

• stosowaniu środków odstraszają-
cych kleszcze, tzw. repelentów;

• dokładnym sprawdzeniu całego 
ciała po powrocie do domu z miejsc, 
gdzie bytują kleszcze.

Uwaga!

Jeżeli na skórze znajdziesz żerującego 
kleszcza, usuń go jak najszybciej – sa-
modzielnie, bądź u lekarza!

Jak usunąć kleszcza w domu?

• wysterylizować spiczastą pęsetę 
bądź kartę do usuwania kleszczy;

• uchwycić pajęczaka jak najbliżej po-
wierzchni skóry;

• delikatnie, ale stanowczo pociągnąć 
przeciwnie do kierunku wkłucia i wy-
ciągać, aż widoczna będzie jego głowa;

• po wyjęciu kleszcza umieścić go na 
kartce i sprawdzić, czy został usunię-
ty w całości, • miejsce po usunięciu 
kleszcza przemyć środkiem odkażają-
cym,

• po usunięciu kleszcza dokładnie 
umyć ręce, najlepiej mydłem antybak-
teryjnym.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia rumienia, 
opuchlizny lub objawów grypopodob-
nych należy jak najszybciej udać się 
do lekarza i koniecznie poinformować 
o pokąsaniu przez kleszcza!!!

Jeżeli istnieje podejrzenie, że kleszcz 
nie został usunięty w całości, lub po 
usunięciu występują jakiekolwiek nie-
pokojące objawy, należy skonsultować 
się z lekarzem. Ważna jest obserwacja 
organizmu, ponieważ początkowe ob-
jawy boreliozy mylone są często ze 
stanami grypowymi. Charakterystycz-
nym objawem zakażenia boreliozą 
jest rumień, który pojawia się na skó-
rze, wokół miejsca ukąszenia.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego przekazuje rolnikom kar-
ty do usuwania kleszczy zawiera-
jące krótką informację z instrukcją 
postępowania w przypadku ugryzie-
nia przez kleszcza.

Źródło: www.krus.gov.pl
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SEMINARIUM KATA 
W GŁUBCZYCACH

W  dniach od 03.09. do 05.09.2021 r.  w Głubczycach Ludowy 
Zespół Sportowy Karate - Do Głubczyce w tym koordyna-

tor Janusz Hołda 6 dan zorganizował Seminarium Kata, które 
prowadził mistrz karate sensej Santo Torre 8 dan z Sycylii. 

Razem z mistrzem do Głubczyc przyjechało trzech czołowych jego 
zawodników. Jako gospodarze pokazaliśmy Włochom piękno nasze-
go miasta i  okolic. 

W  trakcie uroczystego otwarcia gościliśmy panią wicestarostę Anitę 
Juchno, prezesa Polskiej Unii Karate Pawła Połtorzyckiego oraz tre-
nera kadry narodowej Marka Chwiralskiego. 

W zajęciach brali udział zawodnicy  i trenerzy z całej Polski w tym 
czołowi zawodnicy kadry narodowej. Za wspaniałe przekazanie 
swojej wiedzy, bardzo dziękujemy. mistrzowi Santo Torre. 

POLISH OPEN 2021 – XV INTERNATINAL KARATE 
GRAND PRIX BIELSKO-BIAŁA

W dniach od 16.10.2021 do 
17.10.2021r W Bielsku - Białej 

odbyła się największa w Polsce i jedna 
z największych w Europie karate WKF 
„POLISH OPEN”. 

W zawodach startowało ponad 1400 zawod-
ników ze 198 klubów z 31 państw. Dla wielu 
zawodników z innych państw były to zawody 
rankingowe dopuszczające wygranych do Mi-
strzostw Świata w Dubaju.

Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce 
reprezentowali:

1. Maciej Kowalczyk, który w kata seniorów za-
jął 15 miejsce/ w tej kategorii startowało po-
nad 40 zawodników/ oraz w jego kategorii U21 zajął 5 miejsce przegrywając walkę o brązowy 

medal. Jego przegrane walki oceniane były 
przez sędziów małymi 
punktami.

Jako trener jestem zado-
wolony ze startu Maćka 
i gratuluję jego startu.

2. Jakub Patryjach, któ-
ry pierwszą rundę prze-
szedł na 3 miejscu ale od-
padł w drugiej rundzie. 

Walka jego była na dobrym poziomie, a o szcze-
gółach rozmawiać będziemy na treningu.

3. Julia Hac, która w 1 rundzie zaczęła kata na 
wysokim poziomie ale w drugiej części kata 
z przyczyn od niej nie zależnych odpadła z dal-
szych walk.
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NASI BADMINTONIŚCI Z KOLEJNYMI MEDALAMI
MIĘDZYNARODOWY SUKCES MAJI JANKO

W dniach 25-27.06.2021r. w Serbii w miejscowości NOVI-
SAD odbył się duży Międzynarodowy Turniej Badmin-

tona Serbian U17 & Youth International. 

W turnieju wzięło udział ok. 300 zawodników z 15 krajów ca-
łej Europy. W składzie Polskiej Ekipy znalazła się zawodniczka 
Technika Głubczyce Maja Janko. 

Maja odniosła duży sukces 
zdobywając w kategorii U15 
dwa medale, złoty w grze 
pojedynczej pokonując w fi-
nale reprezentantkę Ukrainy 
i srebrny medal w grze mie-
szanej grając w parze z kole-
gą z ekipy Mikołajem Moraw-
skim ulegając jedynie w finale 
parze mieszanej z Rumunii. 
Maja w tym turnieju wystąpi-
ła również w w wyższej kate-
gorii wiekowej U17, gdzie tak-
że spisała się bardzo dobrze 
zajmując piąte miejsce w grze 
pojedynczej przegrywając 
w walce o półfinał z reprezen-

tantką Bułgariii i piąte miejsce 
w grze mieszanej tym razem 
grając w parze z Sebastianem 
Pinkowiczem ulegając w wal-
ce o półfinał parze mieszanej 
z Turcji.  

W dniach 01-03.10.2021r. 
w miejscowości Trencin na 
Słowacji odbył się Między-
narodowy Turniej Badmin-
tona w kategorii Juniorów 
Młodszych Slovak Youth U17. 
W turnieju tym wystartowała 
zawodniczka klubu LKS Tech-
nik Głubczyce Maja Janko odno-
sząc duży sukces. Maja wywal-

czyła dwa medale; 
srebrny w grze po-
jedynczej oraz zlo-
ty w grze podwój-
nej w parze z Julią 
Wójcik z Beninca 
UKS Feniks K- Koź-
le.

Serdecznie gratu-
lujemy!!!

MIĘDZYNARODOWY SUKCES MŁODYCH  
ZAWODNIKÓW LKS TECHNIK GŁUBCZYCE

W dniach 29-31.07.2021r. na Łotwie 
w miejscowości Sigulda odbył się 

międzynarodowy turniej badmintona 
w kategorii Juniorów Młodszych U17 
„Yonex Latvia U17 International 2021”. 

Na starcie turnieju stanęło ok. 100 zawod-
ników z kilkunastu krajów Europy. Duzy 
sukces odnieśli młodzi zawodnicy Technika 
Głubczyce Maja Janko i Mateusz Golas zdo-
bywając łącznie trzy medale. Maja zdobyła 
dwa medale; złoty w grze podwójnej grając 
w parze z koleżanką z reprezentacji z Julią 
Stankiewicz oraz brązowy w grze pojedyn-
czej. Mateusz natomiast wywalczył srebrny 
medal w grze pojedynczej. Serdecznie gratu-
lujemy!!!

OPOLSKI TURNIEJ BADMINTONA W GŁUBCZYCACH 
U9, U11, U13, U15

W dniu 11.09.2021 r. w Głub-
czycach odbył się Opolski 

Turniej Badmintona w kategorii 
Żaków Młodszych U9, Żaków U11. 

Młodzików Młodszych U13 i Młodzi-
ków U15. Świetnie spisali się zawod-
nicy Technika zdobywając w Opol-
skim Turnieju Badmintona aż 12 
medali.

Kategoria U-9 dziewczęta

3 miejsce- Oliwia Serafin

Kategoria U-9 chłopcy

1 miejsce- Kordian Krawiec

2 miejsce- Jakub Krawiec

3 miejsce-Dominik Juch-
no

Kategoria U-11 dziewcząt

3 miejsce-Maja Malina

3 miejsce-Maria Melna-
rowicz

Kategoria U-11 chłopców

3 miejsce-Ignacy Wala-
szek

3 miejsce-Maciej Zwarycz

U-13 chłopców

2 miejsce-Olivier Gacki

3 miejsce-Oskar Łyczkowski

U- 15 dziewcząt

2 miejsce-Ewelina Stupek

U-15 chłopców

2 miejsce-Dawid Serafin

Serdecznie gratulujemy!!!

LKS Technik


