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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
w Głubczycach

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w powiecie głubczyckim!

Za nami 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy! W tym roku po raz pierw-
szy Finał został przeprowadzony przez 
głubczycki sztab(!). nr 6339 którego sze-
fem był Piotr Soczyński, a członkiniami 
Anita Juchno, Katarzyna Mojzyk oraz Syl-
wia Trzebuniak.

Głubczycki sztab wraz z wolontariuszami 
zebrał ponad 78.000 zł. tym samym zajmu-

jąc drugie miejsce w województwie opolskim pod względem wielkości 
zebranej kwoty.

Tegoroczny 30. Finał WOŚP odbył się pod hasłem: PRZEJŻYJ NA OCZY 
dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzro-
ku u dzieci.

Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. Jakiekolwiek problemy z nim 
związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego 
tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości 
i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy 
i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placów-
kom medycznym brakuje.

Oddziały i pododdziały okulistyki dziecięcej oraz wydzielone łóżka 
dziecięce w oddziałach okulistyki dla dorosłych działają w 25 ośrod-
kach w 17 miastach Polski. W całym kraju są też poradnie okulistyki 

dziecięcej, które również wymagają wyposażenia w nowoczesny sprzęt 
okulistyczny. Rokrocznie na oddziałach okulistyki dziecięcej hospitali-
zowanych jest kilkanaście tysięcy pacjentów. Jednymi z najczęstszych 
powodów, dla których dzieci trafiają do specjalistów z zakresu okuli-
styki, są - poza pogorszeniem ostrości wzroku - jaskra, zaćma, różnego 
rodzaju urazy, anomalie rozwojowe i nowotwory. Wiele tych schorzeń 
wymaga wykonania zabiegów operacyjnych. Specjaliści uwagę zwraca-
ją również na krótkowzroczność wśród dzieci i młodzieży, która w co-
raz większej liczbie krajów przybiera charakter epidemiczny, co ma 
bezpośredni związek z nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektro-
nicznych.

ZMIANY PRZEPISÓW 
DOTYCZĄCYCH 

REJESTRACJI POJAZDÓW
s.12
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30 stycznia br. mieszkańcy powiatu poka-
zali jakie mają wielkie serca. Pomimo nie-
sprzyjających warunków atmosferycznych 
mieszkańcy powiatu głubczyckiego oraz 
Wolontariusze udowodnili, że niemożliwe 
staje się możliwe! Zebrana kwota pokazuje 
jak nasza społeczność potrafi połączyć siły 
dla wspólnego dobra. 

W Głubczycach pod Ratuszem na darczyńców 
czekał szereg atrakcji. Szkoła Tresury Psów 
„Kałduński Kieł” zorganizowała „Wielki Psi 
Spacer”, OSP Zopowy pokaz cięcia samocho-
du, KOŁO PZW Głubczyce na swoim stoisku 
zachęcało do rozpoczęcia swoich wędkarskich 
przygód. Na stoisku Środowiskowego Domu 
z Nowych Gołuszowic można było znaleźć 
przeróżne serduszka, a także coś na podnie-
bienie czyli gorący barszczyk czy pyszny bigos.  
O kubki smakowe darczyńców zadbało także 
Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 
w Głubczycach, Przedszkole Nr 2 z Głubczyc, 

Przedszkole Piccolino, Sołectwo Lisięcice, OSP 
Lisięcice, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 
w Głubczycach oraz Głubczyckie Wodociągi. 

Serdecznie dziękujemy dzielnym wolontariu-
szom: Pani Dorocie Przysiężnej - Bator oraz  
Gminie Kietrz, Maciejowi Kowalczyk, Barba-
rze Buja-Lalickiej, Halinie Szlachcic, Honoracie 
Bondarewicz oraz drużynie harcerskiej PO-
ZYTYWKI, Bożenie Lechoszest, Liceum Głub-
czyckiemu na czele z Dyrektorem Krzysztofem 
Tokarzem oraz Katarzyną Jasińską - Kaliwoda,  
Środowiskowemu Domu z Nowych Gołuszowic 
na czele z Bożeną Zimny, Ewą Bartusik oraz 
Robertem Wyrwalec, Ireneuszowi Skwarek, 
Lilianie Hajda, Krzysztofowi Hajda, Bożenie 
Czerniawskiej, Ryszardowi Kańtoch, Teresie 
Grabowskiej, Małgorzacie Szuszkowskiej, Zo-
fii Smosna, Joannie Antoszczyszyn, Marcelinie 
Podgórskiej, Urszuli Wojciechowskiej, Piotrowi 
Kowalczyk, Szkole Podstawowej w Branicach 
na czele z Dyrektorem Tomaszem Kaliwodą 

oraz Wicedyrektor Anetą Pelc, Szkole Podsta-
wowej we Włodzieninie na czele z dyrektorem 
Krzysztofem Kinal, Jolancie Kruk, Adamowi 
Buchaniec,, Agnieszce Liphardt, Annie Kom-
plikowicz - Serwetnickiej oraz Przedszkolu 
nr 3 w Głubczycach, Joannie Radeckiej oraz 
Przedszkolu nr 2 w Głubczycach, Marioli Pa-
terek oraz Przedszkolu Piccolino, Zbigniewo-
wi Serwetnickiemu, Specjalnemu Ośrodkowi 
Szkolno - Wychowawczemu w Głubczycach na 
czele z Dyrektorem Tomaszem Kiszczyk, Ro-
bertowi Dominik, Katarzynie Głogiewicz, Szko-
le Podstawowej nr 2 w Głubczycach na czele 
z wicedyrektorem Mariuszem Kruk, Karolowi 
Kwiatkowskiemu, Wiktori Juchno, Karolinie 
Soczyńskiej, Zespołowi Szkół Mechanicznych 
w Głubczycach na czele z Aleksandrą Pieszak 
oraz Anna Skrzyniarz -Malewicz, Joannie Wój-
ciciek, Katarzynie Lenartowicz, Komendant 
Hufca ZHP w Głubczycach Katarzynie Mojzyk, 
Sebastianowi Mojzyk, Damianowi Mojzyk, Ga-
brieli Smaha ,Mirosławowi Smaha oraz o. Urba-
nowi i Janowi Didek.

A także naszym darczyńcom: PHU OLMIX Mo-
nika Chmielewska-Nobis, Głubczyckim Wodo-
ciągom i Kanalizacji Sp. z o.o., Kamilowi Lalic-
kiemu, Formafitness Club Głubczyce, SP nr 1 
w Głubczycach, Koło Wędkarskie w Głubczy-
cach oraz firma Scorpion z Ciermięcic, a także 
Usługi Komunlane z Głubczyc.

Dziękujemy za waszą obecność i wielkie serce! 
Wszystkim którzy przyczynili się do tak wyso-
kiego wyniku zbiórki składamy serdeczne po-
dziękowania.

Będziemy grać do końca świata i o jeden dzień 
dłużej!

zdj. Komenda Hufca ZHP w Głubczycach
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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

Związek „Pogranicze” 
powołany do życia!

Z końcem ubiegłego roku został 
utworzony Powiatowo – Gminny 

Związek Transportu „POGRANICZE” 
z siedzibą w Głubczycach.

Związek tworzy 8 samorządów: Powiat 
Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina 
Branice, Głubczyce, Kietrz, Lubrza oraz 
Gmina Prudnik, a jego zadaniem jest or-
ganizacja transportu publicznego na te-
renie powiatu głubczyckiego oraz prud-
nickiego.

Przewodniczącym Zarządu Związku jest 
Wicestarosta powiatu prudnickiego Ja-
nusz  Siano, Zastępcą Przewodniczące-
go Starosta powiatu głubczyckiego Piotr 
Soczyński, natomiast Członkami Zarządu 
są: Sebastian baca Wójt Branic oraz Piotr 
Bujak Burmistrz Głogówka.

Projekt zakłada między innymi optyma-
lizację sieci połączeń w dwóch powia-
tach, zmniejszenie wykluczenia komuni-
kacyjnego, jak również analizę połączeń 
rentownych i nierentownych oraz po-
zyskiwanie funduszy na połączenia nie-
przynoszące zysku.

W związku z dużym zainteresowa-
niem, jakim cieszy się wystawa „Kre-
sowianie na Ziemi Głubczyckiej”, 
przedłużamy czas jej trwania do 18 
marca.

Na ekspozycji zestawiono blisko 400 
zdjęć i dokumentów, dzięki którym będą 
mogli Państwo poznać historię głubczyc-
kich rodzin kresowych: ich przedwojen-
ne codzienne życie na Kresach, tragiczne 
wydarzenia okresu II wojny światowej, 
konieczność wyjazdu, aż po osiedlenie 
się w Głubczycach i współtworzenie po-
wojennego oblicza miasta. Prezentowa-
ne źródła w dużej części pochodzą od sa-
mych Kresowian i ich potomków, którym 
w tym miejscu jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy za udostępnienie tak wielu 
rodzinnych pamiątek. 

Przygotowanie i naukowe opracowanie 
tych materiałów wystawa zawdzięcza 
panu dr. Arkadiuszowi Szymczynie.

Wystawa „Kresowianie na Ziemi Głub-
czyckiej” powstała dzięki finansowemu 
wsparciu Zarządu Powiatu w Głubczy-

cach, Gminy Głubczyce, Stowarzyszenia 
Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyc-
kiej oraz Banku Spółdzielczego w Głub-
czycach.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na wystawę!
W związku z dużym zainteresowa- cach, Gminy Głubczyce, Stowarzyszenia 

fot.facebook.gminaglogowek
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9 lutego 2022 r. o godz. 22:30 
Jan Wac zakończył swą ziemską 
pielgrzymkę. Odszedł do wiecz-
ności, przeżywszy 78 lat. Od-
szedł, by zamieszkać w domu 
Pana. Odszedł po siedmiu mie-
siącach walki z nieuleczalną 
chorobą. Odszedł, przygotowany 
na spotkanie z Wszechmogącym. 
Odszedł w otoczeniu bliskich, 
w domowym zaciszu, trzymając 
w ręku zapaloną gromnicę. Od-
szedł w trakcie modlitwy różań-
cowej. Odszedł człowiek wyjąt-
kowy. 

Śp. Jan Wac. Powszechnie znany, 
lubiany i szanowany. Człowiek 
szlachetny i prawy. Pobożny i bo-
gobojny. Skromny i pokorny. Mą-
dry i roztropny. A przy tym dow-
cipny, wesoły, towarzyski. Zawsze 
uśmiechnięty. Błyskotliwy i inte-
ligentny. Życzliwy i dobry. Pełen 
humoru i dystansu do siebie. Jakże 
pogodny…

Śp. Jan Wac. Przyszedł na świat 21 
sierpnia 1943 r. w Polednie nieopo-
dal Świecia nad Wisłą. Tam spędził 
dzieciństwo i wczesne lata szkol-
ne. Lecz w 1958 r. wraz z rodzi-
ną przybył do Gołuszowic na tzw. 
ziemie odzyskane, gdzie też wcze-
śniej osiedlił się jego starszy brat 
Henryk. W pobliskich Głubczycach 
ukończył Liceum Ogólnokształcą-
ce, w którym zresztą za kilka lat 
stanął po drugiej stronie katedry. 
Przez rok pracował w kierownic-
twie Raciborskiego Przedsiębior-
stwa Budowlanego filia Głubczyce, 
by potem podjąć studia na wydzia-
le fizyki Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Opolu.

Śp. Jan Wac. Nauczyciel-wycho-
wawca-wicedyrektor Technikum 
Mechanicznego w Głubczycach, 
późniejszego ZSM. Tuż po studiach 
rozpoczął pracę w Liceum Ogól-
nokształcącym, gdzie zresztą do 
niedawna pobierał nauki, a dowie-
dziawszy się o budowie nowego 
kompleksu szkolnego, swe kroki 
skierował do budowniczego i dy-
rektora „Mechanika” – Jana Mruka, 
wtedy jeszcze polonisty w LO. Tak 
oto został pierwszym nauczycie-
lem zatrudnionym w Technikum, 
w którym rozpoczął pracę 1 wrze-

śnia 1969 r. Uczył nie tylko fizyki, 
ale także chemii, elektrotechniki, 
automatyki i towaroznawstwa. 
Jego wychowankowie spędza-
li z Nim, jak sam powiadał, po 10 
godzin tygodniowo. Był świetnym 
pedagogiem. Z charyzmą. Wzbu-
dzał respekt i posłuch. Niekwe-
stionowany autorytet. Tak wśród 
uczniów, rodziców jak i braci na-
uczycielskiej.

Umiał zainteresować przedmio-
tem. Ciekawie opowiadał. Typ ga-
wędziarza. Mój brat, Mirek Wierz-
ba – jego niegdysiejszy uczeń 
– ciepłymi słowy wspomina pro-
fesora Waca, mówiąc o Nim jako 
o szalenie kulturalnym i taktow-
nym człowieku. Sprawiedliwym 
i uczciwym. Przyzwoitym. Sam, 
będąc w latach 90. przez dekadę 
nauczycielem fizyki i wicedyrekto-
rem w I LO w K-Koźlu, czerpał ze 
wzorca swego mistrza i mentora. 
Ten był dlań wzorem.

Pan Jan Wac wychował rzesze 
absolwentów, wspaniałych ludzi 
różnych zawodów i profesji, zaj-
mujących dziś ważne stanowiska 
i pełniących zaszczytne funkcje 
społeczne, samorządowe i pań-
stwowe. Profesor Wac, obdarzony 
zaufaniem dyrektora Mruka, będąc 
jego „prawą ręką”, pełnił też funk-
cję wicedyrektora. Do 1 września 
1983 r., czyli swego pożegnania 
z „Mechanikiem”. Niezwykle za-
angażowany, współorganizował 
proces edukacyjny w pierwszej 
w powiecie głubczyckim szkole za-
wodowej.

Śp. Jan Wac. Kochający mąż, ojciec 
i dziadek. W 1970 r. poznał swą 
wielką miłość – Katarzynę Lygę 
z Popielowa w powiecie opolskim. 
Młodą i ambitną matematyczkę za-
trudnioną w naszym Technikum. 
Od razu wpadła Mu w oko. W 1973 
r. stanęli na ślubnym kobiercu. Po 
roku na świat przyszła ich córka 
Alicja. Trzy lata później powitali 
syna Andrzeja, a w 1986 r. urodzi-
ło się ich najmłodsze dziecię – syn 
Paweł. Z Kasią stworzył wspaniałą 
i szczęśliwą rodzinę, osadzoną na 
fundamentach dekalogu i głębo-
kiej wiary. Darzyli się zaufaniem, 
wspierali, trwali „na dobre i na złe, 
w zdrowiu i chorobie”… Do koń-
ca… Zgodne małżeństwo… W przy-
szłym roku (2023) obchodziliby 
złote gody…

Ich dzieci, wychowane w duchu 
wartości religijnych, patriotycz-
nych i rodzinnych, w poszanowa-
niu pracy i drugiego człowieka, za-
wsze były chlubą i podporą obojga 
rodziców. Osiągając sukcesy edu-
kacyjne, ukończyły studia i reali-
zują się w wybranych branżach. 
Z kolei mieszkające w Bielsku-Bia-
łej wnuczęta, dziś 13-letni Woj-
tek i 11-letnia Małgosia, stały się 
oczkiem w głowie dziadków. Kiedy 
się pojawiły na świecie, dziadek Jan 
oszalał na ich punkcie, rozpiesz-
czał… To właśnie dla nich w 2020 
r. napisał książkę „Zapiski dziadka 
dla dzieci i wnuków”. Właśnie te-
raz, po jego śmierci, nabierają one 

szczególnego znaczenia. Opatrzo-
ne wartościowym tekstem z drze-
wem genealogicznym i rodzinnymi 
fotografiami, stanowią bezcenną 
pamiątkę. A’propos – publikacja ta 
została wyróżniona w ogólnopol-
skim konkursie pt. „Moja pamiąt-
ka” i trafiła do Muzeum Historii 
Polski, a jej autor otrzymał podzię-
kowania i gratulacje od samego 
premiera – Mateusza Morawiec-
kiego i dyrektora wspomnianego 
muzeum.

Śp. Jan Wac. Jakże doświadczony 
przez los. Jako trzyletnie dziec-
ko stracił ojca, który, przeżywszy 
gehennę obozu koncentracyjne-
go w Stutthof, zmarł w 1946 r. na 
gruźlicę. Następnym traumatycz-
nym przeżyciem dla młodego Jan-
ka była śmierć Jego siostry Heleny 
w 1957 r., dziewięć lat od niego 
starszej. Kolejny dramat dotknął 
rodzinę Waców, gdy w październi-
ku 1981 r. w niewyjaśnionych oko-
licznościach zginął jego umiłowa-
ny brat Henryk, rocznik 1932. Ze 
śmiercią swych bliskich nigdy się 
nie pogodził. Często wspominał… 
Dociekał…

Śp. Jan Wac. Ogrodnik i przedsię-
biorca. Dobry gospodarz. Człek 
niezwykle pracowity i zaradny. 
Energiczny. Nie było dlań rzeczy 
niemożliwych! W 1982 r. założył 
gospodarstwo ogrodnicze w ro-
dzinnej wsi Gołuszowice. Dokoń-
czył rozpoczętą przez brata bu-
dowę szklarni i całkowicie się 
„przebranżowił”. Zatem, nie mo-
gąc już pogodzić pracy w szkole 
z ogrodnictwem, w roku 1983 zre-
zygnował z zawodu nauczyciela, 
do którego zresztą miał powołanie. 
Wpływ na tę decyzję miała niewąt-
pliwie nieoczekiwana śmierć bra-
ta. Postanowił kontynuować jego 
dzieło. Tak więc rozpoczął dzia-
łalność gospodarczą. Poświęcił się 
ogrodnictwu w duchu ekologii. 
Uzyskał też stosowne kwalifikacje 
w tej dziedzinie, zdając eksterni-
stycznie egzaminy. Uprawiał ogór-
ki, a jako jesienny poplon koperek 
i rzodkiewkę. Potem pomidory, 
które nie miały sobie równych. Ich 
smak i zapach czuję do dziś… A do 
miejscowych kwiaciarń dostarczał 
asparagus. I tak przez wiele lat…

Śp. Jan Wac. Kochał przyrodę; 
kwiaty, drzewa i krzewy. Owoco-
we i ozdobne. Otaczał się nimi. 
Pielęgnował je. Eksperymento-
wał. Miał do nich „rękę”. Wystar-
czy tylko spojrzeć na obejście Jego 
domu przy ul. Skłodowskiej-Curie 
w Głubczycach. Ileż tam niespo-
tykanych gatunków roślin?! Prze-
chodniom nieobcy był widok Pana 
Jana plewiącego chwasty, podle-
wającego kwiaty i grabiącego li-
ście. Chętnych do miłej pogawędki 
z właścicielem posesji nie brakowa-
ło. Ja także, zmierzając w kierunku 
szpitala, ze staropolskim „szczęść 
Boże!” na ustach, zatrzymywałam 
się przy płocie, aby pogawędzić 
z Nim. Przypominał mi gospodarza 
z „Żywota człowieka poczciwego” 
Mikołaja Reja. Egzystował zgodnie 
z kalendarzem czterech pór roku 

i rytmem natury.

Śp. Jan Wac. Rozważny samorządo-
wiec. W 1990 r. włączył się w nurt 
działalności publicznej. Obdarzo-
ny społecznym zaufaniem, został 
radnym w „wolnej” Polsce. Naj-
pierw dwie kadencje w Radzie 
Gminy w latach 1990-1998, gdzie 
pełnił funkcję przewodniczącego 
Rady Miejskiej. Z kolei w latach 
1998-2002 jako radny powiatowy 
w roli przewodniczącego Komisji 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Warto przypomnieć, że był pomy-
słodawcą wielu inicjatyw samorzą-
dowych, które przetrwały do dziś 
i stanowią lokalną tradycję. Jedną 
z nich jest chociażby „Herb Głub-
czyc” – najwyższa nagroda Rady 
Miejskiej za działalność społeczną. 
Inne to konkurs na najestetyczniej-
szą posesję na terenie miasta i gmi-
ny. Powołał też komisję ds. ustale-
nia insygniów samorządowych. 
Wiele by tu wymieniać…

Śp. Jan Wac. Społecznik, zawsze 
oddany sprawie. Zaangażowany 
w działalność szeregu organiza-
cji i stowarzyszeń. Jest ich wiele, 
więc nie sposób wszystkich przy-
toczyć. Wśród nich: Fundacja Dia-
lizoterapii i Transplantologii, To-
warzystwo Wspierania Chóru LO, 
Towarzystwo Miłośników Muzeum 
Ziemi Głubczyckiej, Stowarzysze-
nie Miast Partnerskich Głubczyce 
Saint-Rémy oraz Głubczyce Roc-
kenhausen, Komitet „Pomóżmy Li-
dii”, Stowarzyszenie Obywatelski 
Komitet Głubczyc (OKOG), Rada 
Parafialna i inne.

Śp. Jan Wac. Barwna postać w gale-
rii pasjonatów. Człowiek szerokich 
horyzontów i wielu talentów. Ini-
cjator i redaktor naczelny biulety-
nu informacyjnego „Głos Głubczyc” 
i książkowego „Kalendarza Głub-
czyckiego”. Bez mała trzy dekady 
związany z pracą redakcyjną, peł-
ną wyrzeczeń i poświęceń. Żmud-
ną ale satysfakcjonującą „ku pożyt-
ku dobra wspólnego” – jak mówi 
poeta. Twórca publikacji, które od 
zarania docierają do odbiorców 
nie tylko w kraju, ale i za granicą. 
Drogą tradycyjną, ale także elek-
troniczną, o co zadbał Pan Jan.

Wydawany regularnie nakładem 
Urzędu Miejskiego miesięcznik 
„Głos Głubczyc” (od października 
1992 r.) i „Kalendarz Głubczycki” 
(od 1994 r.) to niejako „potomstwo” 
redaktora Waca. On sam nawet nie 
przypuszczał, że tak długo prze-
trwają. Nie tylko przetrwały, ale 
cieszą się nadal olbrzymią popu-
larnością w środowisku, a w wielu 
domach stanowią lekturę podsta-
wową. Wszak mamy tu historię, kul-
turę, oświatę, sport, jubileusze, sa-
morząd i bieżące sprawy dotyczące 
Głubczyc i okolic – naszej Małej Oj-
czyzny. Przywołując ważne postaci 
i wydarzenia, pan Jan ocalił je od za-
pomnienia. Oficjalnie w roku 2009 
przeszedł na emeryturę, lecz tak 
naprawdę swą redakcyjną działal-
ność kontynuował do końca swych 
dni…

ŚP. JAN WAC WE WSPOMNIENIACH MARII FARASIEWICZ

fotografia z rodzinnych zbiorów
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Redaktor Wac. Kronikarz. Z wy-
kształcenia wprawdzie fizyk, ale 
z zamiłowania – historyk. Nie tylko 
utrwalił na papierze historię Głub-
czyc, ale sam się w nią wpisał. Jeste-
śmy Mu za to niezmiernie wdzięcz-
ni. Za całokształt… Za to, że był…

Tak naprawdę to od kilku lat zano-
sił się z zaprzestaniem pracy publi-
cystycznej, zwłaszcza że miał już 
„swoje” lata. Częstokroć powtarzał, 
że to na pewno „ostatni” Kalendarz. 
Mijał rok i… wydawał kolejny. Aż 
do 29., którego nie doczekał – jest 
w druku i wkrótce się ukaże. Wi-
dział go jedynie w wersji „roboczej”. 
A tak chciał jeszcze dotrwać do 30. 
wydania, jubileuszowego. Stwór-
ca zdecydował inaczej… Jubileusz 
oczywiście się odbędzie, ale już bez 
Pana Jana, jako memoriał…

W lutowym numerze „Głosu Głub-
czyc” redaktor Wac zdążył się 
jeszcze pożegnać z czytelnikami 
i współpracownikami, przeczuwa-
jąc jakoby swe odejście. Skierował 
do odbiorców przejmujące i wzru-
szające słowa, dziękując za życz-
liwość i wierność. Nie mógł zapo-
mnieć też o swojej rodzinie od lat 
wspierającej Go w tym niełatwym 
i czasochłonnym przedsięwzię-
ciu. To właśnie żona Kasia, córka 
i synowie pomagali Mu w składaniu 
w/w publikacji, bo to i sił z wiekiem 
ubywało…

Skoro mowa o publikacjach, to 
warto wspomnieć, że Pan Jan 
współpracował z redakcjami wie-
lu znakomitych czasopism. W tym 
z „Gościem Niedzielnym”. Lecz to 
nie wszystko. Był autorem szeregu 
ciekawych rozpraw historycznych, 
przemówień, szkiców, m.in. o prof. 
Kazimierzu Czarnieckim czy Wła-
dysławie Zarembie. Ale to materiał 
na oddzielny rozdział. Jak dziś pa-
miętam jego prelekcję jako gościa 
honorowego Akademii Myśli i Sło-
wa w Liceum Ogólnokształcącym. 
Był to chyba rok 2009…

Śp. Jan Wac. Uczestnik wszelkich 
wydarzeń, uroczystości sakralnych 
i świeckich, spotkań, jubileuszy, 
imprez okolicznościowych, etc… 
A było ich bez liku! Zawsze mile 
i życzliwie witany, pojawiał się ze 
swym nieodłącznym atrybutem – 
aparatem fotograficznym, już tra-
dycyjnie „pstrykając” zdjęcie w mo-
mencie przywitania Jego osoby… 
Zawsze w pierwszym rzędzie sali 
widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury.

Śp. Jan Wac. Człowiek kreatywny 
i twórczy. Doskonały obserwator 
otaczającej rzeczywistości. Elo-
kwentny i oczytany. Chętny do 
czynu i działania. Często przema-
wiał. Dzielił się swą wiedzą i do-
świadczeniem. Wszak to właśnie 
On ponad ćwierć wieku temu za-
inspirował mnie i zmotywował do 
współpracy na niwie redakcyjnej. 
Zachęcił doń słowami: „Pani Mario, 
ma pani lekkie pióro, proszę pisać!”. 
I tak się zaczęło. Moje domorosłe 
teksty (wiersze, piosenki, opowie-
ści, reportaże, wspomnienia, etc.) 
zaczęły trafiać do „Głosu Głubczyc”, 
a potem do „Kalendarza Głubczyc-
kiego”, znajdując tam swoje stałe 

miejsce i wiernych czytelników. 
Przed laty powierzył mi korek-
tę „Kalendarza…”, ufając mojemu 
polonistycznemu zmysłowi. I tak 
przez te wszystkie lata trwaliśmy 
w owocnej współpracy i przyjaźni, 
darząc się szacunkiem, zaufaniem, 
sympatią… 

Śp. Jan Wac. Człowiek otwarty na 
świat i otaczającą rzeczywistość. 
Ceniony przez włodarzy, współ-
pracował z samorządem gminy 
i powiatu. Z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, Powiatowym Muzeum, 
różnymi instytucjami, wszystkimi 
szkołami, przedszkolami, klubami 
sportowymi, organizacjami poza-
rządowymi i niemal całym środo-
wiskiem. Któż Go nie znał?! Czę-
sto gościł u burmistrzów, wszak 
to z nimi najczęściej przeprowa-
dzał wywiady, dopytując o bieżące 
sprawy dotyczące teraźniejszości, 
a także przyszłości miasta i gminy. 
Spotykał się z ciekawymi ludźmi, 
co niewątpliwie ułatwiała Mu dzia-
łalność publicystyczna. Znał wybit-
nych profesorów, historyków, arty-
stów, przedstawicieli świata nauki 
i sztuki, hierarchów kościelnych, 
polityków…

Szczególna nić współpracy łączyła 
go z właścicielem TV Pogranicze 
– Marianem Pospiszelem. Tworzy-
li wspólne programy, wymieniali 
newsy. Nie krył też swej radości, 
gdy w powiecie pojawiły się inne 
gazety, o szerszym terytorialnie 
zakresie: „Rzecz Powiatowa” czy 
„Głubczyce. Podaj dalej”. Zawsze 
podkreślał: „Rzetelnej informacji 
nigdy dość”.

Szczególną sympatią darzył Ma-
teusza Kitkę – grafika komputero-
wego i fotoreportera, informatyka 
pasjonaty, twórcę i prowadzącego 
portal twojeglubczyce.pl, pracow-
nika działu promocji Urzędu Miej-
skiego w Głubczycach. Dostrzegł 
w nim niezwykły talent, praco-
witość i umiejętność współpracy 
z ludźmi. Zawsze mógł liczyć na po-
moc ze strony Mateusza. Pragnął, 
by kontynuował Jego redakcyjne 
dziedzictwo.

Śp. Jan Wac. Zasłużony mieszka-
niec ziemi głubczyckiej, do rozwoju 
której niewątpliwie się przyczynił. 
Wielokrotnie nagradzany i odzna-
czany. Jego domowy gabinet zdobią 
dwa Medale Komisji Edukacji Na-
rodowej za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania oraz dzia-
łalność edukacyjną w „Głosie Głub-
czyc”, Złota Odznaka Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, srebrny 
Herb Głubczyc „Za szczególne osią-
gnięcia dla rozwoju miasta i gminy 
Głubczyce”, odznaka „Zasłużony dla 
Harcerstwa i Chorągwi Opolskiej”, 
Odznaka Honorowa „Za zasługi dla 
województwa opolskiego”, Srebrny 
Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Na-
rodowej”, Nagroda Marszałka „Za 
szczególne zaangażowanie w dzie-
ło tworzenia dorobku kulturowego 
Śląska Opolskiego”, statuetka Głub-
czyckiego Lwa w kat. „samorząd-
ność”, Złota Odznaka „Za zasługi 
dla Kresów”, cywilne odznaczenie 
państwowe Srebrny Krzyż Zasługi 
nadany przez Prezydenta RP i wiele 
innych. Przy tym mnóstwo podzię-
kowań, laudacji, listów gratulacyj-

nych…

Śp. Jan Wac. Współorganizator 
i uczestnik kolejnych jubileuszy 
ZSM, LO i Zjazdów Absolwentów. 
Jakże zaangażowany w ich organi-
zację. Gość honorowy. Łącznik mię-
dzy przeszłością a teraźniejszością. 
Przyjaciel „Mechanika”. Zawsze 
z kroniką szkoły w ręku, cytujący jej 
pierwsze strony… Autor i współre-
daktor ksiąg pamiątkowych Zjazdu 
Absolwentów. Widoczny na starych 
fotografiach w tablo…

Jubileusz 50-lecia ZSM, obchodzo-
ny uroczyście w październiku 2019 
r., był dlań ostatnim. Humorystycz-
nie nazywał siebie „żywym ekspo-
natem”. Przytaczał trafne anegdoty, 
snuł refleksje, wspominał początki, 
otoczony tłumnie przez absolwen-
tów… Chciało się Go słuchać bez 
końca…

W „Mechaniku” często bywał. 
Z uwagą śledził rozwój i spektakle 
mojego teatru TRADYCJA. A i tań-
cząca niegdyś FANTAZJA robiła na 
nim wrażenie…

Śp. Jan Wac. Kresowiak z dziada 
pradziada. Wielki patriota. W swych 
wspomnieniach sięga do dziadków 
– Marii i Michała oraz rodziców – 
Agnieszki i Marcina. Ich pierwszą 
Ojczyzną były Kresy II RP, a dokład-
nie wieś Czukiew, powiat Sambor, 
woj. lwowskie. Jeszcze przed II 
wojną światową dziadkowie p. Jana 
opuścili rodzinne strony, by udać 
się na Pomorze. Miłość do ziemi 
praojców sprawiła, że kultywował 
i popularyzował w swej działalno-
ści redakcyjnej tradycję i kulturę 
kresową. Zbierał pamiątki. Czcił 
pamięć bestialsko pomordowanych 
przez banderowców. Angażował się 
w działania Głubczyckiego Towa-
rzystwa Miłośników Lwowa. Kresy 
zawsze były bliskie Jego sercu. Stąd 
udział w licznych wyprawach na 
„Wschód”…

Śp. Jan Wac. Lubił podróżować. 
Wraz z żoną odwiedził wiele cie-
kawych miejsc w kraju i poza jego 
granicami, czemu zresztą dał wyraz 
w swych reportażach. Był w Rosji, 
na Litwie, Ukrainie, w Czechach, 
Austrii, we Włoszech, w Albanii, 
Chorwacji, Czarnogórze, na Słowa-
cji, w Grecji, Turcji, Hiszpanii, Por-
tugalii, Francji, Niemczech, Bułgarii, 
Danii, Izraelu i Egipcie. Podróżował 
do miejsc świętych…

Śp. Jan Wac. Tuż przed świętami Bo-
żego Narodzenia odwiedziłam Go 
w domu. Leżał już przykuty do łóż-
ka w otoczeniu zatroskanej rodziny. 
Z pokorą, głęboką wiarą i ufnością 
znosił swe cierpienie. Było to moje 
ostatnie z Nim spotkanie. W pew-
nym sensie pożegnanie. Złożyłam 
Mu świąteczne życzenia, łamiąc się 
symbolicznym opłatkiem. Zamieni-
liśmy parę słów, wspominając stare, 
dobre czasy. Chwyciłam Jego dłoń, 
a wtedy rzekł: „Pani Mario, ot, prze-
minęło z wiatrem”. Po jego twarzy 
spłynęła łza… Wzruszyłam się.

Kiedy 31 stycznia wyjeżdżałam na 
tydzień do kurortu w Mariańskich 
Łaźniach na południu Czech, byłam 
pełna obaw. Stan zdrowia drogiego 
Pana Waca był już krytyczny. Nie 
chciałam, by zgasł bez mojego po-

żegnania, bez wspomnień, których 
napisanie obiecałam Mu jeszcze 
w 2013 r., tuż po pogrzebie dyrek-
tora Mruka. Zresztą taka była Jego 
wola. Ale On poczekał na mnie…

Śp. Jan Wac. Człowiek spełniony na 
każdej płaszczyźnie. Zawodowo, 
samorządowo, społecznie i rodzin-
nie. Oddany swym bliskim i bliźnie-
mu. Jego barwny i bogaty życiorys 
mógłby posłużyć za materiał do 
kilku filmów biograficznych. A do-
pełnia go refren piosenki zespołu 
„Kombi”, do której tekst napisał Ja-
cek Cygan. Pan Jan często cytował 
te słowa, charakteryzując i podsu-
mowując tym samym swoje życie.

Bo oto:

„Każde pokolenie ma własny czas

Każde pokolenie chce zmienić świat

Każde pokolenie odejdzie w cień

A nasze nie…

Każde pokolenie ma własny głos

Każde pokolenie chce wierzyć w coś

Każde pokolenie rozwieje się

A nasze nie…”

Śp. Jan Wac. Człowiek – legenda. Za 
Horacym mógłby powiedzieć „non 
omnis moriar” (nie wszystek umrę). 
Bowiem żył będzie nie tylko w na-
szych sercach, ale w całym dorob-
ku zawodowym, samorządowym 
i społecznym, a zwłaszcza w swojej 
spuściźnie redakcyjnej. W każdym 
numerze „Głosu Głubczyc” i w każ-
dym „Kalendarzu Głubczyckim”. 
„Exegi monumentum” – pozostawia 
po sobie pomnik twardszy niż ze 
spiżu.

Śp. Jan Wac. Żegnany przez tłumy. 
Odprowadzony na miejsce wiecz-
nego spoczynku w sobotę 12 lutego 
2022 r. po uroczystej Mszy Św. kon-
celebrowanej przez ks. Zygmunta 
i o. Urbana w kościele parafialnym 
NNMP w Głubczycach, oprawionej 
pieśniami chóru absolwentów LO 
pod kier. Tadeusza Eckerta i niniej-
szym wspomnieniem, choć w wer-
sji nieco skróconej. Pochowany na 
cmentarzu w Gołuszowicach obok 
swych bliskich. W morzu kwiatów 
i zniczy…

Śp. Jan Wac…

Maria Farasiewicz – w imieniu 
władz samorządowych gminy 

i powiatu, Rady Miejskiej, Rady 
Powiatu, dyrekcji i społeczności 

szkolnej ZSM oraz  
lokalnego środowiska
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Rehabilitacja DR KANGUR

ul. Chrobrego 16, Głubczyce

tel. 784-565-994
Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerza program rehabilitacji po-
covidowej. Teraz pacjenci, którzy przeszli COVID-19, skorzystają 
z zabiegów rehabilitacyjnych także w gabinecie fizjoterapii, a na-
wet w domu. Dzięki profesjonalnym i indywidualnym zabiegom 
fizjoterapeutycznym osoby po chorobie szybciej odzyskają siły 
i wrócą do codziennych aktywności.

Dla sporej grupy ozdrowieńców pokonanie COVID-19 jest ważnym, ale 
pierwszym krokiem na drodze do powrotu do pełnej sprawności. Spe-
cjaliści szacują, że przynajmniej jedna trzecia pacjentów ma powikłania 
po chorobie wywołanej koronawirusem. Najczęściej są to: problemy 
z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja 
wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i de-
presyjne.

Kompleksowy program reha-
bilitacji po COVID-19

W odzyskaniu pełni sił pomaga 
profesjonalna rehabilitacja. Na-
rodowy Fundusz Zdrowia, na po-
lecenie Adama Niedzielskiego, 
ministra zdrowia, przygotował 
kompleksowy program reha-
bilitacji po chorobie COVID-19, 
realizowany w trybie stacjo-
narnym i w leczeniu uzdrowi-
skowym. W całym kraju jest 
już ponad 100 placówek, które 
dołączyły do programu i leczą 
lub będą leczyć pacjentów po 
COVID-19 ze środków wypłaca-
nych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia.

Teraz dostęp do rehabilitacji 
postcovidowej będzie jeszcze 
łatwiejszy, dzięki rozszerzeniu 
programu o gabinety fizjoterapii, zajmujące się rehabilitacją leczniczą. 
To efekt polecenia ministra zdrowia, który zobowiązał Prezesa NFZ do 
uruchomienia i rozliczania świadczeń rehabilitacji również w warun-
kach ambulatoryjnych i domowych.

Rehabilitacja postcovid w gabinecie fizjoterapeutycznym

Do programu rehabilitacji COVID-19 w gabinecie fizjoterapeutycznym 
kwalifikują się ozdrowieńcy, nie później niż do 12 miesięcy od zakoń-
czenia choroby. Chodzi np. o pacjentów z utrzymującą się dusznością, 
która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie.

Siłę duszności określa się na podstawie specjalnej skali mMRC (mo-
dified Medical Research Council). Już wynik równy lub wyższy 1, w 5 
stopniowej skali (0-4), powoduje, że pacjent może zostać skierowany 
na rehabilitację. Przyjmuje się, że u pacjenta ze wskazaniem 1, duszność 
występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie lub pojawia 
się przy wchodzeniu na niewielkie wzniesienie.

Wyspecjalizowane placówki z kontraktem NFZ i skierowanie

Podobnie jak w przypadku rehabilitacji postcovidowej w uzdrowiskach 
i w trybie stacjonarnym, zabiegi i wizyty fizjoterapeutów w rehabilitacji 
domowej i ambulatoryjnej są realizowane na podstawie skierowania. 
Skierowanie wystawi pacjentowi m.in. lekarz rodzinny.

W programie uczestniczą placówki:

• wpisane do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą 
(RPWDL)

• z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację 
świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryj-

nej lub domowej

• wpisane na wykaz podmiotów udzielających świadczeń covidowych.

Program dopasowany do pacjenta

Rehabilitacja postcovidowa w poradni lub w domu trwa do 6 tygodni 
i jest podzielona na kilka etapów.

WIZYTA WSTĘPNA

Podczas wstępnej wizyty fizjoterapeutycznej, specjalista przeprowadza 
szczegółowy wywiad z pacjentem oraz wykonuje podstawowe próby 
i badania, m.in. oddechowe i wysiłkowe, aby ocenić stan zdrowia pa-
cjenta na początku programu. Wyniki badań początkowych będą po-
równywane z wynikami po zakończeniu programu i posłużą do oceny 
efektów terapii.

WIZYTA TERAPEUTYCZNA

Po wizycie wstępnej, fizjotera-
peuta ustala z każdym pacjen-
tem kalendarz indywidualnych 
wizyt terapeutycznych. Program 
zakłada trzy takie wizyty w każ-
dym tygodniu rehabilitacji. Jed-
nak, gdy stan zdrowia będzie 
tego wymagał, pacjent może 
liczyć na dodatkową wizytę 
w trakcie programu.

Terapia polega na wykonywa-
niu treningów oddechowych, 
wytrzymałościowych i interwa-
łowych. Wszystko po to, aby pa-
cjenci jak najszybciej odzyski-
wali pełną sprawność. Ponadto 
pacjenci poznają ćwiczenia, któ-
re już po zakończeniu programu, 
będą mogli samodzielnie i bez-
piecznie wykonać w domu.

W zależności od potrzeb i stanu 
zdrowia chorego możliwe jest 
włączenie dodatkowych elemen-

tów terapii, m.in. technik odksztuszania, treningu równowagi, specjal-
nych metod rehabilitacji dla pacjentów z problemami neurologicznymi.

WIZYTA KOŃCOWA

Po zakończeniu ćwiczeń i treningów fizjoterapeuta i pacjent spotykają 
się na wizycie końcowej. Powtarzają badania i testy wykonane podczas 
pierwszej wizyty i porównują osiągnięte wyniki, m.in. próby zmęcze-
niowe i oddechowe (określające skalę występowania duszności).

Skuteczna edukacja, czyli jak żyć po chorobie?

Obowiązkowym elementem programu jest edukacja, dzięki której pa-
cjenci będą wiedzieć więcej o samej chorobie i jej powikłaniach. Każdy 
uczestnik programu dowie się, jak radzić sobie ze skutkami choroby i co 
robić, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności.

Pacjenci dostaną praktyczne wskazówki i szczegółowe plany treningo-
we, które ułatwią im samodzielnie dochodzenie do zdrowa. M.in. sko-
rzystają z gotowych porad i ćwiczeń dotyczących duszności i zespołu 
przewlekłego zmęczenia po infekcji wirusowej. Otrzymają również pla-
ny z zestawami ćwiczeń do samodzielnego stosowania w domu, dzięki 
którym będą dopasowywać skalę trudności i intensywności treningu do 
możliwości własnego organizmu.

Podstawa prawna

Program rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, w warunkach ambulato-
ryjnych i domowych, jest załącznikiem do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 78/2021/
DSOZ oraz 172/2021/DSOZ
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POWIATTOOWWYY UURRZZĄĄDD PPRRAACCYY WW GGŁŁUUBBCCZZYYCCAACCHH
OOGGŁŁAASSZZAA NNAABBÓÓRR WWNNIIOOSSKKÓÓWW NNAA 

 
JJEEDDNNOORRAAZZOOWWEE ŚŚRROODDKKII NNAA PPOODDJJĘĘCCIIEE DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII GGOOSSPPOODDAARRCCZZEEJJ 

ww rraammaacchh pprroojjeekkttuu „„MMłłooddzzii KKrreeaattyywwnnii PPrrzzeeddssiięębbiioorrcczzyy ww ppoowwiieecciiee ggłłuubbcczzyycckkiimm”” 
 

OOkkrreess ttrrwwaanniiaa IIII nnaabboorruu:: oodd 2211..0011..22002222 rr.. ddoo 3311..0055..22002222 rr.. 
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Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych w wieku od 18 do 29 r. życia zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach

SSzzcczzeeggóółłoowwee iinnffoorrmmaaccjjee mmoożżnnaa uuzzyysskkaaćć ww ssiieeddzziibbiiee PPoowwiiaattoowweeggoo UUrrzzęęddyy PPrraaccyy ww GGłłuubbcczzyyccaacchh,, uull.. PPoocczzttoowwaa 66,, 4488--110000 GGłłuubbcczzyyccee 
lluubb ppoodd nnrr tteelleeffoonnuu:: 7777 448855 2200 3377 wweeww.. 2277 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu konkursowego PO WER  „Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie głubczyckim”,
wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PPPPPPOOOOOOWWWWWWWWWWWWWW

Podsumowanie konferencji „Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy 
w powiecie głubczyckim”

Konferencja  „Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie głubczyckim”

W dniu 1 grudnia 2021 roku w Głubczyckim 
Domu Kultury odbyła się konferencja po-
święcona zagadnieniom związanym z lokalną 
przedsiębiorczością. Organizatorem konfe-
rencji był Powiatowy Urząd Pracy w Głubczy-
cach. Z uwagi na trwającą pandemię wydarze-
nie realizowane było bez udziału publiczności 
w formule online. Transmisję na żywo można 

było obejrzeć za pośrednictwem telewizji TV 
Pogranicze na udostępnionym kanale YouTube 
(https://youtu.be/m3xxJCCslGI).

Do udziału w konferencji w charakterze eks-
pertów zaproszeni zostali przedsiębiorcy 
z terenu powiatu głubczyckiego wraz z  przed-
stawicielami samorządu terytorialnego - Opol-
skiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy 
Głubczyce. Spotkanie zostało przeprowadzone 
w formie panelu dyskusyjnego, którego celem 
było przekazanie wiedzy i doświadczeń zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej. Podczas konferencji Powiatowy Urząd 
Pracy przedstawił prezentacje obrazujące 
wsparcie oraz wkład urzędu w  rozwój gospo-
darczy powiatu na przestrzeni ostatnich 10 lat. 
Zaprezentowane zostały również wyniki bada-
nia przeprowadzonego wśród młodzieży szkół 
średnich obejmującego poziom posiadanej 
wiedzy na temat przedsiębiorczości.

Konferencja zaplanowana była jak już wcze-
śniej pisaliśmy w formie panelu dyskusyjnego, 
na który zostało przewidziane 2 godziny. Jak 
się okazało dyskusja była bardzo ciekawa i me-
rytoryczna a zaplanowany czas bardzo szybko 
upłynął. Niewątpliwie były to 2 godz. bogate 
w informacje i wiedzę merytoryczną, które za-
pewne wpłyną na jeszcze lepszą koniunkturę 
gospodarczą naszego powiatu. Podczas kon-
ferencji przyszli przedsiębiorcy mogli usły-
szeć wiele ciekawych i istotnych wskazówek 
płynących od osób, których życie zawodowe 
stanowi przykład modelowo prowadzonego 
biznesu. Przekaz płynący od prelegentów był 
jasny i wyrazisty – masz pomysł, determinację, 
nie boisz się wyzwań i jesteś gotowy na pracę 
powyżej 8 godzin – sięgnij po dostępne środki 
wspierające przyszłych przedsiębiorców - weź 
swój los zawodowy w swoje ręce, Twój sukces 

zależy tylko od Ciebie. To, krótkie przesłanie 
stanowi najlepsze podsumowanie konferencji 
– była to otwarta, żywa dyskusja przedstawia-
jąca wszystkie aspekty zarówno te dobre - ja-
sne jak i ciemne strony prowadzenia własnego 
biznesu.

Konferencja miała, również drugi cel – za-
proszenie mieszkańców powiatu do udziału 
w realizowanym przez PUP Głubczyce projektu 
„Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie 
głubczyckim”. Projekt ten obejmuje wsparcie 
dla młodych osób w wieku 18-29 lat zamiesz-
kujących teren powiatu głubczyckiego. Wspar-
cie  jakie mogą uzyskać uczestnicy projektu to 
jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej. Pomoc finansowa, którą mogą 
otrzymać beneficjenci to kwota o wartości  do 
32 tys. zł.  W trakcie realizacji projektu przewi-
dziane jest udzielenie 20-tu dotacji.

Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy składa 
serdeczne podziękowania uczestnikom konfe-
rencji za poświęcony czas oraz aktywny udział, 
który był wyrazem zaangażowania przedsię-
biorców w życie lokalnej społeczności i rozwój 
gospodarczy powiatu.

II Nabór wniosków w ramach projektu 
„Młodzi, Kreatywni, Przedsiębiorczy 

w powiecie głubczyckim”

źródło:www.glubczyce.praca.gov.pl
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Liceum Ogólnokształcące w Głubczycach przy ogromnym 
wsparciu młodzieży po raz kolejny grało z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. Z powodu pandemii i obostrzeń nasze 
możliwości były ograniczone. Pomimo przeszkód i nieko-
rzystnej aury daliśmy radę.  Bardzo dziękujemy wszystkim 
wolontariuszom za pełne zaangażowanie. Po raz kolejny 
udowodniliście, że macie wielkie serducha.

Głubczyckie szkoły średnie grały z WOŚP!

ZSO w Głubczycach

ZSM w Głubczycach
 30. Finał Wiel-
kiej Orkiestry 
Świątecznej Po-
mocy za nami. 
Ucichła już „or-
kiestrowa” mu-
zyka, a zatem to 
doskonały czas 
na podsumowa-
nie.

W ramach naszej 
szkolnej akcji 
kwestowało 33 
wolontariuszy, 
a zbiórka pro-
wadzona była 
pod czujnym 
okiem opieku-
nów: Aleksandry 
Pieszak i Anny 
Skrzyniarz-Male-
wicz.

Dodatkową pro-
pozycją dla mieszkańców Głubczyc było za-

proszenie do 
sportowej rywa-
lizacji w wyci-
skaniu sztangi na 
ławeczce - 20 kg 
mężczyźni, 10 kg 
kobiety. Nad bez-
p i e c z e ń s t w e m 
czuwał pomysłodawca - nasz nauczyciel WF-u, 
Marek Malewicz. 

Tegoroczny finał WOŚP był czasem szczególnie 
trudnym, gdy nie tylko niesprzyjająca aura, ale 
również świadomość trwającej pandemii nie 
zachęcały do wyjścia z domów i co rusz krzy-
żowały nasze plany. Mimo tych przeciwności 
nasi wolontariusze zaopatrzeni w identyfika-
tory, skarbonki WOŚP i orkiestrowe serduszka 
już od świtu wyruszyli na ulice naszego mia-
sta. Pomimo chłodu i wiatru wykazali olbrzymi 
hart ducha i wielką determinację, wytrwawszy 
do późnych godzin wieczornych. W tym miej-
scu, w ramach uznania za szlachetną postawę, 
chcielibyśmy z imienia i nazwiska wymienić 
naszych młodych wolontariuszy: Jacek Jurkie-
wicz, Tomek Mikołajczyk, Błażej Pleśniarski, 

Paulina Wochnik, Nikola Kokoszka, Aurelia Her-
but, Marta Śrutwa, Szymon Kamiński, Dastina 
Porwoll, Karolina Łyskaniuk, Jessica Wacławik, 
Wiktoria Pantak, Magdalena Bażowska, Wiktor 
Waga, Basia Ostarek, Klaudia Ostrowska, Darek 
Waga, Rafal Buchaniec - dziękujemy Wam za 
wielkie zaangażowanie i poświęcenie

Bardzo dziękujemy również tym osobom, które 
z przyczyn zdrowotnych nie mogły z nami kwe-
stować, bo wiemy, jak bardzo tego chciały

Uhonorowaniem tego intensywnego dnia było 
zebranie niebagatelnej kwoty 2547,87 zł.

Żegnamy się, mając nadzieję, że będziecie 
z nami za rok, a także do końca świata i jeden 
dzień dłużej! Siema!

SOSzW w Głubczycach
Do tegorocznej zbiórki fundu-
szy na Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy po raz kolejny 
przyłączył się Specjalny Ośro-
dek Szkolno - Wychowawczy 
w Głubczycach. Ośrodek re-

prezentował Dyrektor Tomasz 
Kiszczyk, który zebrał kwotę 
1524,11 zł.

Pragniemy złożyć serdeczne 
podziękowania wszystkim, 

którzy rozumię isto-
tę tak ważnego celu 
i zasilili konto fundacji 
Wielkiej Orkiestry Swi-
ątecznej Pomocy. Be-
dziemy z Wami za rok. 
SieMa!
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Książkowe inspiracje walentynkowe z bibliotecznej półki w ZSO w Głubczycach

Laboratorium Przyszłości, Aktywna Tablica w Specjalnym Ośrodku Szkolno 
Wychowawczym w Głubczycach

Laboratorium Przyszłości to inicjatywa 
edukacyjna, która ma na celu stworzenie 

nowoczesnej szkoły z dużym zapleczem po-
mocy edukacyjnych,  w której zajęcia będą 
prowadzone w sposób ciekawy, angażujący 
uczniów, sprzyjający w odkrywaniu ich ta-
lentów, rozwijaniu zainteresowań ale także 
niwelowaniu barier edukacyjnych. 

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 
w Głubczycach został jednym z beneficjentów 

tego programu. Otrzymaliśmy dużą bazę po-
mocy edukacyjnych, które pomogą uczniom 
w zdobywaniu nowych kompetencji i rozwi-
janiu umiejętności technologicznych. Labora-
torium Przyszłości adresowane do uczniów 
szkoły podstawowej, umożliwiło nam zakup 
drukarki 3D wraz z akcesoriami i komponen-
tami do drukowania, klocków i robotów eduka-
cyjnych uczących programowania i przestrzen-
nego myślenia, nowoczesnych mikroskopów, 
które stanowią niezastąpioną pomoc na lek-

cjach przyrody i biologii i wiele innych, które 
podniosą efektywność i jakość kształcenia. 
Kwota tego projektu opiewała na 30000 zło-
tych.    

Ponad to w roku 2021 po raz drugi wzięli-
śmy udział w programie Aktywna Tablica.  Do 
dwóch klas młodszych oraz filii w Kietrzu w ra-
mach programu „Aktywna tablica” trafiły trzy 
65’monitory interaktywne z zestawem progra-
mów edukacyjnych „Czytanie sylabami”, „Or-

tografia”, „Trudności 
w pisaniu”, „Percepcja 
wzrokowa”, „Percep-
cja słuchowa”. Koszt 
tego przedsięwzięcia 
opływa na 43750 zło-
tych.

Po raz kolejny czytelnicy szkol-
nej biblioteki ZSO w Głubczycach 
biorą udział w „Randce w ciemno 
z książką” - akcji promującej czy-
tanie, zorganizowanej wspólnie 
z uczniami. 

Wypożyczanie literackich historii 
o miłości - bez autora i tytułu, a tylko 
niekiedy z krótką intrygującą podpo-
wiedzią, rozpoczęło się 26 stycznia 
2022 r. i potrwa do 27 lutego 2022 r. 
Odwiedzający bibliotekę jak również 

stoisko walentynkowe, wybierają spośród pięk-
nie zapakowanych egzemplarzy o tematyce miło-
snej – książkę niespodziankę. Czytelnicy  znajdą 
wśród przygotowanych propozycji zarówno po-
nadczasową klasykę, jak i nowsze tytuły. Cieszy, 
że akcja wzbudza wśród uczestników wiele pozy-
tywnych reakcji i wywołuje uśmiech.

Pamiętajcie, książki czekają na zaproszenie do 
domu a to świetny kompan na długie zimowe 
wieczory i … walentynki.Uczestnikom zabawy 
biblioteka życzy miłej lektury i zakochania się 
w czytaniu. 

Maria Oleksiejuk

W tym roku szkolnym po raz kolej-
ny przystąpiliśmy do grupowego 
konkursu matematycznego orga-
nizowanego przez Fundację Mate-
matyków Wrocławskich we współ-
pracy z Wydziałem Matematyki 
i Informatyki Uniwersytetu Wro-
cławskiego.

Celem imprezy jest kształcenie i roz-
wijanie zainteresowań matematycz-
nych. Dla młodzieży jest to ciekawy 
konkurs, okazja do uczenia się mate-
matyki oraz możliwość wymiany do-
świadczeń z rówieśnikami z innych 
placówek. W związku z sytuacją pan-
demiczną po raz pierwszy rozgrywki 
odbywają się zdalnie za pomocą pro-
gramów Teams i Zoom. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących reprezentują: 
Wojciech Rudziński IIIa (kapitan dru-
żyny), Julia Gogola IIIa, Martyna Kruk 
IIIa, Tomasz Hołowacz IIIe, Jakub Sie-
miginiowski IIIe, Maja Tomaszewska 
IIIe, Michał Florczak IIIe, Sebastian 
Bździuch IIa, Filip Jeryński IIa, Piotr 
Czyżowicz Ia, Miłosz Olszewski Ib, 
Kacper Micek Ib. Sędziują nauczyciele 

ze szkół, które grają, z naszej szkoły 
to Agata Opyt i Bożena Ustrzycka.

Do pomocy przy organizacji tego-
rocznych meczów zaangażowali się 
informatyk Piotr Naumczyk, Mate-
usz Kobeluch z Ib oraz Marta Flor-
czak z Ib.

Zadania meczowe są ciekawe i mają 
zróżnicowany stopień trudności. 
Uczniowie i nauczyciele mają godzi-
nę zegarową od otrzymania zadań 
do rozgrywek. Mamy już za sobą 
mecz z I LO w Głogowie oraz z II 
LO w Jeleniej Górze. 30 marca gra-
my jeszcze z Akademickim Liceum 
Ogólnokształcącym Politechniki 
Wrocławskiej. Trzymajcie kciuki!

MECZE MATEAMTYCZNE W ZSO

SOSzW w Głubczycach

Chór „Angelus Cantat” 
w Filharmonii Opolskiej
Ogromny sukces  artystyczny chórzystów  
z Głubczyckiej Szkoły Chórlanej

Dużym sukcesem artystycz-
nym, może pochwalić się chór 
„Angelus Cantat” działający 
przy naszym liceum. W ciągu 
ostatnich dwóch tygodni wy-
stąpił on 7-krotnie w operetce 
„Zemsta Nietoperza” J. Straussa 
na deskach Filharmonii Opol-
skiej. Nasi uczniowie pracowa-

li w towarzystwie profesjonal-
nych solistów i filharmoników 
a wszystko to pod okiem uty-
tułowanego reżysera Henryka 
Konwińskiego.  

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

żródło: http://lo.powiatglubczycki.pl/
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Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego 
dla mieszkańców powiatu głubczyckiego

Powiat
Głubczycki

Lp. Nazwa jednostki Zakres 
nieodpłatnego 
poradnictwa

Dane kontaktowe Dni i godziny 
udzielania nieodpłatnego 

poradnictwa

Kryteria dostępu 
do usługi

1. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Głubczycach|

Ul. Sobieskiego 5a 
48-100 Głubczyce

Poradnictwo rodzinne tel. 77 485 87 73
fax: 77 485 87 73 wew. 23
e-mail: sekretariat@pcpr-

glubczyce.pl
str. internetowa: 

pcpr.powiatglubczycki.pl

poniedziałek- piątek 

7.00-15.00

Mieszkańcy Powiatu 
Głubczyckiego

2. Punkt Interwencji 
Kryzysowej

Ul. Sobieskiego 5a 
48-100 Głubczyce

Zespół działań 
interdyscyplinarnych 

na rzecz osób 
i rodzin będących 
w stanie kryzysu

tel. 77 485 08 17 
e-mail: 

interwencjakryzysowa@
pcprglubczyce.pl

poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 12.00-20.00

środa-piątek 7.00-15.00

Mieszkańcy Powiatu 
Głubczyckiego

3. Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna 
w Głubczycach 

Ul. Raciborska 17
48-100 Głubczyce

Poradnictwo 
psychologiczne, 
logopedyczne, 
pedagogiczne

tel. 77 485 29 95
e-mail: pppglubczyce@

op.pl
str. internetowa: 
pppglubczyce.pl

poniedziałek- piątek 

8.00-15.00

Dzieci i młodzież ucząca 
się, rodzice, nauczyciele, 

opiekunowie prawni

4. NZOZ INTER-MED Poradnia 
Leczenia Uzależnień 

w Głubczycach
Ul. Sienkiewicza 1
48-100 Głubczyce

Pomoc osobom uzależ-
nionym, rodzinom, ofia-
rom przemocy, osobom 

stosującym przemoc

tel. 77 485 01 94 poniedziałek, 

wtorek, czwartek 

16.00-20.00

Mieszkańcy Powiatu 
Głubczyckiego

5. Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego

Ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce

Zapewnienie przepływu 
informacji

W godzinach pracy Staro-
stwa Powiatowego w Głub-

czycach:
tel. 77 405 36 60
fax: 77 405 36 61

Całodobowo:
tel. 722 392 885

e-mail: 
pczk@powiatglubczycki.pl

całodobowo Świadek zdarzenia 
kryzysowego, osoba 

poszukująca informacji 

dot. zarządzania 
kryzysowego

6. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Głubczycach

Ul. Pocztowa 6A
48-100 Głubczyce

Pomoc społeczna tel. 77 485 29 22 lub 
77 485 85 15

fax: 77 485 29 22 wew. 37
e-mail: 

ops@glubczyce.ops.com.pl
str. internetowa: 
ops.glubczyce.pl

poniedziałek 7.30-16.00

wtorek-czwartek 7.30-15.30

piątek 7.30-15.00

Mieszkańcy Gminy 
Głubczyce

7. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Baborowie

Ul. Ratuszowa 35
48-120 Baborów

Pomoc społeczna tel. 77 403 69 36 lub 
77 403 69 37

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

str. internetowa: 
ops.baborow.pl

poniedziałek-piątek 

7.00-15.00

Mieszkańcy Gminy 
Baborów

8. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Branicach

Ul. Główna 61 
48-140 Branice

Pomoc społeczna tel. 77 486 00 60
e-mail: opsbranice@post.pl
str. internetowa: ops.brani-

ce.pl

poniedziałek 7.00-17.00

wtorek-piątek 7.00-15.30

Mieszkańcy Gminy Bra-
nice

9. Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Kietrzu
Ul. Wojska Polskiego 21

48-130 Kietrz

Pomoc społeczna tel. 77 485 45 02
e-mail: mops@kietrz.pl

str. internetowa: 
mops.kietrz.pl

poniedziałek-piątek

7.00-15.00

Mieszkańcy Gminy 
Kietrz

10. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Głubczy-

cach
Ul. Niepodległości 14

48-100 Głubczyce

Pomoc osobom 
uzależnionym i człon-

kom ich rodzin

tel. 77 485 08 60 lub 
77 485 97 87 

e-mail: kaczorowska.be-
ata@glubczyce.pl

Komisja:
środa 10.00-12.00
piątek 10.00-12.00

Dyżury psychoterapeuty:
poniedziałek 16.00-19.30

czwartek 16.00-19.30

Mieszkańcy Gminy 
Głubczyce
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Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego 
dla mieszkańców powiatu głubczyckiego

Lp. Nazwa jednostki Zakres 
nieodpłatnego 
poradnictwa

Dane kontaktowe Dni i godziny 
udzielania nieodpłatnego 

poradnictwa

Kryteria dostępu 
do usługi

11. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Baborowie
Komisja: Ul. Ratuszowa 2a
48-120 Baborów (budynek 

Urzędu Miejskiego 
Punkt Informacyjno-Kon-
sultacyjny dla Osób z Pro-

blemami Alkoholowymi: Ul. 
Rynek 17 48-120 Baborów

Pomoc osobom 
uzależnionym i człon-

kom ich rodzin

tel. 77 403 69 20 (Komisja)

tel. 669 125 489 
(Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny) – czynny 

w godzinach dyżuru

Dyżur w Punkcie Informacyjno-
-Konsultacyjnym:

środa 1530-1800

Mieszkańcy Gminy 
Baborów

12. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Branicach
Komisja: Centrum Kultury 

Wersalka 
ul. Kościelna 7a, 
48-140 Branice

Pomoc osobom 
uzależnionym 

i członkom ich rodzin

tel. 77 486 82 50 Komisja (posiedzenia):

10.01., 24.01., 07.02., 21.02., 
07.03., 21.03., 11.04., 25.04., 
09.05., 23.05., 06.06., 20.06., 
11.07., 08.08., 05.09., 19.09., 
10.10., 24.10., 07.11., 21.11., 

05.12., 19.12.2022 r.

17.00-18.30

Mieszkańcy Gminy Bra-
nice

13. Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów

Ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce

Poradnictwo 
konsumenckie

tel. 602 652 674
e-mail: rzecznikkonsumen-

ta@powiatglubczycki.pl

środa 11.00-15.30 Mieszkańcy Powiatu 
Głubczyckiego

14. Powiatowy Urząd Pracy 
w Głubczycach
Ul. Pocztowa 6

48-100 Głubczyce

Pomoc osobom 
poszukującym pracy

tel. 77 485 20 37 lub 
77 485 85 37

fax: 77 485 87 60
e-mail: opgl@praca.gov.pl

str. internetowa: 
glubczyce.praca.gov.pl

poniedziałek-piątek 
7.30-15.30

godziny przyjmowania 
interesantów: 

8.00-14.00

Mieszkańcy Powiatu 
Głubczyckiego

15. Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej w Głubczycach*

Ul. Sobieskiego 5a 
48-100 Głubczyce

(budynek PCPR w Głubczy-
cach)

Nieodpłatna pomoc 
prawna, nieodpłatna 

mediacja

tel. 77 405 36 60
e-mail: 

sekretariat@powiatglub-
czycki.pl

str. internetowa: 
np.ms.gov.pl/zapisy

poniedziałek 09.00-13.00

(dyżur mediacyjny)

wtorek 11.00-15.00

środa 09.00-13.00

czwartek 8.00-12.00

piątek 11.00-15.00

Osoby w trudnej sytuacji 
życiowej oraz osoby 
samozatrudnione, 
(niezatrudniające 

pracowników przez 
ostatnie 12 miesięcy), 
które nie są w stanie 

pokryć kosztów odpłat-
nej pomocy prawnej

16. Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej w Kietrzu*

Ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz

(budynek Urzędu Miejskiego 
w Kietrzu)

Nieodpłatna pomoc 
prawna, nieodpłatne 

poradnictwo obywatel-
skie, nieodpłatna me-

diacja

tel. 77 405 36 60
e-mail: 

sekretariat@powiatglub-
czycki.pl

str. internetowa: 
np.ms.gov.pl/zapisy

poniedziałek 13.00-17.00

wtorek 8.00-12.00

środa 8.00-12.00

czwartek 8.00-12.00

piątek 10.00-14.00

(dyżury mediacyjne)

Osoby w trudnej sytuacji 
życiowej oraz osoby 
samozatrudnione, 
(niezatrudniające 

pracowników przez 
ostatnie 12 miesięcy), 
które nie są w stanie 

pokryć kosztów odpłat-
nej pomocy prawnej

*Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgło-
szeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świad-
czenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej 
rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie.

Powiat
Głubczycki
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INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO 
W GŁUBCZYCACH WS. ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI POJAZDÓW

REJESTRACJA POJAZDU Z ZACHOWANIEM 
DOTYCHCZASOWEGO NUMERU TABLIC 
REJESTRACYJNYCH

Zgodnie z zapisem art. 73 ust 1a   ustawy z dnia 
14 sierpnia 2020 r., o zmianie ustawy — Pra-
wo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1517) z dniem 31 
stycznia 2022 roku składając wniosek o reje-
strację pojazdu można wnioskować o zachowa-
nie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, 
w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli po-
jazd był już zarejestrowany na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.

W praktyce oznacza to, że kupując samochód 
można nie wymieniać jego tablic rejestracyj-
nych bez względu na to, czy pojazd zarejestro-
wany był w naszym powiecie, czy na drugim 
końcu Polski. Należ jednak pamiętać, iż tablice  
muszą spełniać warunki określone w ustawie 
o ruchu drogowym tzn.: (białe tło, symbol Unii 
Europejskiej w postaci okręgu 12 gwiazdek 
oraz litery „PL” wyróżniające państwo rejestra-
cji pojazdu) a także muszą być czyste, czytelne, 

niepogięte i nieporysowane. 

W związku z powyższym 31.01.2022r., do re-
jestracji pojazdu tak jak dotychczas, należy 
przedłożyć tablice rejestracyjne do legalizacji 
lub wymiany oraz wymagane na podstawie art. 
72 ustawy — Prawo o ruchu drogowym doku-
menty. 

Nowe prawo to tylko udogodnienie a nie obo-
wiązek jeżeli  nie chcesz, by Twój samochód 
miał tablice poprzedniego właściciela – możesz 
je zmienić.

Pragniemy przypomnieć, iż w dalszym ciągu 
nabywca zakupionego pojazdu musi zgłosić 
swój zakup w ciągu 60 dni. Również osoba zby-
wająca pojazd zobligowana jest do poinformo-
wania o tym fakcie właściwy Wydział Komuni-
kacji w terminie 60 dni. Czas ten, w przypadku 
samochodu zakupionego na terytorium nasze-
go kraju liczony jest od daty zawarcia umowy 
kupna-sprzedaży, faktury czy darowizny. 

W przypadku samochodu, który został sprowa-
dzony z państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej, jego właściciel zobowiązany jest zareje-
strować pojazd na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej w terminie 60 dni od dnia jego spro-
wadzenia.

CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU 
SAMOCHODU OSOBOWEGO

Od 31 stycznia 2022 r., samochód osobowy, któ-
ry wymaga naprawy po szkodzie istotnej lub 
w przypadku konieczności naprawy istotnych 
elementów konstrukcyjnych, może być czasowo 
wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy. 

Okres ten nie może zostać przedłużony, a ko-
lejne wycofanie pojazdu z ruchu może nastą-
pić po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął 
okres czasowego wycofania z ruchu określony 
w ostatniej decyzji.

Chcąc czasowo wycofać z ruchu samochód oso-
bowy do wymaganych dokumentów koniecznie 
należy dołączyć oświadczenie właściciela, że 
wystąpiły szkody istotne lub samochód wy-
maga wykonania naprawy elementów nośnych 
konstrukcji. Oświadczenie musi zawierać klau-
zulę:” Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Czasowego wycofania pojazdu z ruchu doko-
nuje, na wniosek właściciela pojazdu lub pod-
miotu Starosta właściwy ze względu na miejsce 
ostatniej rejestracji pojazdu.

Przywrócenie pojazdu do ruchu będzie wiązało 
się z wykonaniem dodatkowego badania tech-
nicznego, podczas którego diagnosta potwier-
dzi, że pojazd został właściwie naprawiony

Sprawy związane z rejestracją i dokonywaniem 
zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu można 
załatwiać osobiście lub przez pełnomocnika 
w WKiT Starostwa Powiatowego w Głubczy-
cach przy ul. Kościuszki 4. Wizyta w wydziale 
komunikacji nie wymaga wcześniejszej rezer-
wacji.

Zachęcamy Państwa do przesyłania zawiado-
mień o zbyciu lub nabyciu pojazdu drogą elek-
troniczną EPUAP lub drogą pocztową. Należy 
wtedy przesłać zawiadomienie dołączając do 
niego kopię dokumentu, na podstawie którego 
nastąpiło zbycie/nabycie pojazdu. 

 
STAROSTA  GŁUBCZYCKI 
     ul. Kochanowskiego 15                                                                                                                                                                                                          Głubczyce 2022-01-18 
       48-100  Głubczyce 
Nr G.6840.5.2021 

O G Ł O S Z E N I E 
 Starosta Głubczycki zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 
roku  poz. 1899 )  

ogłasza  
I przetarg ustny  nieograniczony 

w sprawie sprzedaży  niżej wymienionej nieruchomości: 
 
 

Lp. 

Oznaczenie 
nieruchomości 

według 

 
Powierzchnia 

w ha 
 
 

 
Położenie 

nieruchomości 

 
Opis 

nieruchomości 
 

Cena  
wywoławcza  

nieruchomości 
( netto ) 

w zł 

 
Wadium 

w zł. 

 
Forma 
zbycia   

nieruchomości 
 

Księgi 
Wieczystej 

Ewidencji 
gruntów 

 
1 

 
OP1G/000         

14341/0 

 
arkusz  
mapy             
nr 5 

 
działka                 

nr  273/2 
          
grunty rolne 
zabudowane                  

 
0,4385 

 
 

 
Pilszcz 

 

Działka położona w obrębie zabudowy mieszkaniowej                          
i zagrodowej wsi w sąsiedztwie ul. Wojska Polskiego. Dojazd do 
działki drogą transportu rolnego  o nawierzchni utwardzonej 
tłuczniem od drogi gminnej w kierunku Uciechowic,                                     
o nawierzchni asfaltowej.  
Kształt działki korzystny, rzeźba terenu pozioma. Uzbrojenie 
techniczne – wodociąg, sieć energetyczna. Działka zabudowana 
budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 306 m2. 
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w 
technologii tradycyjnej. Określa się stopień zużycia technicznego 
budynku w wysokości 40 %. Instalacje wewnętrzne  wymagają 
remontu bieżącego. Pokrycie dachu                   z eternitu do 
wymiany, stolarka okienna przerdzewiała, drewniana do 
wymiany, bramy i drzwi stalowe z blachy płaskiej do 
konserwacji. 
Na działce znajdują się pozostałości po zasiekach betonowych                         
na kiszonkę.   

 
96 200,00 

 
 
 
 

 
10 000,00 

 

 
sprzedaż                         

na własność  
w drodze 

przetargowej 

 
1. Przeznaczenie nieruchomości: 
    Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
    zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr III/6/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. teren działki     
    nr 273/2, obręb Pilszcz przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi – tereny projektowane. 
2. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z zapisem w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.  
3. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm. ) 
    sprzedaż ww nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu 
    stawka  podatku wynosi  23%.  
4. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich. 

5. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 03 marca 2022 roku o godzinie 10°°  w siedzibie Starostwa    
    Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15  ( parter -  sala konferencyjna ). 

   - w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej  w dniu  25 lutego 2022 roku  wpłacą w/w  wadium  na konto: 
   Starostwo   Powiatowe w Głubczycach PKO BP  S.A. O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, przy czym za datę wpłaty na konto 
   uważa się datę   uznania rachunku Starostwa. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia 
   nieruchomości i numer  działki .   

   - Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 
          odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione 
          przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet sprzedaży nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną                    
          w wyniku przetargu na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez   
          usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym na zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia  
          umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentu 
          stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a pełnomocnicy ponadto zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo. Nie posiadanie 
          takich dokumentów spowoduje niedopuszczenie do przetargu. 

             - cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na  konto: Starostwo 
                 Powiatowe w Głubczycach PKO BP S.A. O/Głubczyce Nr  35 1020 3714 0000 4302 0012 7878.  
              - koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. 

6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
7. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na       
    stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      S T A R O S T A 
 
                                                                                                                                                                                                                   mgr  Piotr  Soczyński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: K. Hołda 
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Wpis zwierząt do 
rejestru CITES

1. Od czego zacząć? 

- Złożyć wniosek. 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie 
sprawy?

- 26 zł. za wpis do rejestru – za 
każdy gatunek, niezależnie od 
ilości rejestrowanych zwierząt. - 
17 zł. za wydanie zaświadczenia 
o wpisie do rejestru – na wniosek 
Strony. 

3. Wydział odpowiedzialny za za-
łatwienie sprawy: 

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

4. Jak długo czeka się na załatwie-
nie sprawy?

 - 30 dni. 

5. W jaki sposób odebrać doku-
ment kończący sprawę? 

Wyłącznie osobiście.

6. Przepisy prawne obowiązujące 
przy postępowaniu w danej spra-
wie: 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody.

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 
338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. 
w sprawie ochrony dzikiej fauny 

i flory w drodze regulacji handlu 
nimi. 

- Ustawa z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej. 

7. O czym wnioskodawca wie-
dzieć powinien? 

- Do wniosku należy załączyć do-
kument stwierdzający legalność 
pochodzenia zwierząt. - Wniosek 
o dokonanie wpisu do rejestru 
powinien być złożony w terminie 
14 dni od dnia wejścia w posiada-
nie zwierząt. 

8. Co przysługuje wnioskodawcy?

- Zaświadczenie o wpisie zwie-
rząt do rejestru jest wydawane na 
wniosek Strony (nie jest obligato-
ryjne). 

9. Wzór wniosku do pobrania: 

Wg załącznika nr 1 do karty usług 
w sprawie rejestracji zwierząt 
podlegających ograniczeniom 
przewozowym. 

DODATKOWE UWAGI:  nr kon-
ta do dokonania wpłat: 35 1020 
3714 0000 4302 0012 7878

1. Od czego zacząć? 

- Złożyć wniosek. 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie 
sprawy?

- Zwolnienie z opłaty

- 17 zł. za wydanie zaświadcze-
nia o wykreśleniu z rejestru – na 
wniosek Strony

3. Wydział odpowiedzialny za za-
łatwienie sprawy: 

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

4. Jak długo czeka się na załatwie-
nie sprawy?

- 30 dni. 

5. W jaki sposób odebrać doku-
ment kończący sprawę? 

- Osobiście lub za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej

6. Przepisy prawne obowiązujące 
przy postępowaniu w danej spra-
wie: 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody. 

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 
338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. 
w sprawie ochrony dzikiej fauny 
i flory w drodze regulacji handlu 
nimi. 

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

7. O czym wnioskodawca wie-
dzieć powinien? 

- Do wniosku należy załączyć 
dokument wydany przez Powia-
towego Lekarza Weterynarii po-
twierdzający śmierć zwierzęcia 
lub dokument potwierdzający 
sprzedanie/przekazanie zwierzę-
cia (kopia). 

- Obowiązek wykreślenia z reje-
stru powstaje z dniem utraty lub 
śmierci zwierzęcia. Wniosek 
w tym zakresie powinien być zło-
żony w terminie 14 dni od dnia 
powstania tego obowiązku.

8. Co przysługuje wnioskodawcy?

- Zaświadczenie o wykreśleniu 
zwierząt z rejestru jest wydawa-
ne na wniosek Strony (nie jest ob-
ligatoryjne).

9. Wzór wniosku do pobrania: 

Wg załącznika nr 1 do karty usług 
w sprawie wykreślenia zwierząt 
z rejestru CITES

DODATKOWE UWAGI:  nr kon-
ta do dokonania wpłat: 35 1020 
3714 0000 4302 0012 7878

Wykreślenie zwierząt
z rejestru CITES
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POMÓŻ DZIECIOM 
I ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

Rodzina jest naturalnym środowiskiem, w którym powin-
no wzrastać każde dziecko. Natomiast rodzina zastępcza 

to czasowa forma pomocy dzieciom, które nie mogą przez pe-
wien okres czasu, z różnych przyczyn, przebywać z własnymi 
rodzicami. Do czasu unormowania się sytuacji życiowej dziec-
ka powinno ono przebywać w rodzinie, która zastąpi jemu ro-
dzinę naturalną. 

Rodzina zastępcza może dać dziecku szansę na szczęśliwe dzieciń-
stwo i na normalne życie. Jeśli dziecko w rodzinie zastępczej zo-

stanie obdarzone miłością, czyli dostanie wystarczająco dużo uwagi 
i zainteresowania, to odzwierciedleniem tego będzie jego zachowanie. 
Dziecko, które ma poczucie przynależności nawiązuje pozytywne rela-
cje z otoczeniem, dostosowuje się do norm i wartości panujących w spo-
łeczeństwie oraz znacznie lepiej radzi sobie w przyszłości z realizacją 
obowiązku szkolnego. Świadomość, że istnieje przynajmniej jedna do-
rosła osoba kochająca i oddana dziecku bezwarunkowo, pozwala jemu 
na pokonanie stresu i złych wspomnień, które czasem wynosi z domu 
rodzinnego. Ma możliwość zbudować w przyszłości poprawne relacje 
z innymi ludźmi, a w tym stworzenie prawidłowo funkcjonującej rodzi-
ny.

Wszystkie rodziny zastępcze, w zależności od typu sprawowanej funk-
cji, otrzymują comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów związa-
nych z utrzymaniem dziecka. Ponadto organizator rodzinnej pieczy za-
stępczej zapewnia wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, 
który pomaga rodzinie w przygotowaniu się na przyjęcie dziecka oraz 
w późniejszym wypełnianiu powierzonej funkcji.

Rodziną zastępczą mogą zostać małżeństwa lub osoby samotne, 
które spełniają wymagania zawarte w art.42 ustawy z dnia 9 czerw-
ca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzi-
cielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

- wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowią-
zek wynika z tytułu egzekucyjnego,

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, 

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem potwier-
dzone zaświadczeniem lekarskim oraz opinią o posiadaniu predyspo-
zycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionej 
przez psychologa,

- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwia-
jące dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,

- posiadają stosowne szkolenie przeprowadzone przez organizatora ro-
dzinnej pieczy zastępczej.

Co należy zrobić, aby zostać rodziną zastępczą:

1. Zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego 
do miejsca zamieszkania kandydatów w celu uzyskania szczegółowych 
informacji na temat niezbędnych dokumentów potrzebnych do rozpo-
częcia procedury weryfikującej kandydatów do pełnienia funkcji rodzi-
ny zastępczej.

2. Złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zgromadzone do-
kumenty:

- wniosek o ustanowienie rodziną zastępczą

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do peł-
nienia funkcji rodziny zastępczej,

- zaświadczenie o dochodach rodziny/zaświadczenie o zarejestrowaniu 
w Urzędzie Pracy,

- zaświadczenie o zameldowaniu,

3. Po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstęp-
nej akceptacji dokonanej na postawie oceny spełniania w/w warunków 
kandydaci zostają skierowani na badanie psychologiczne oraz szkolenie 
(koszty szkolenia pokrywa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

Dlaczego warto zostać rodziną zastępczą?
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Dnia 19 stycznia 
2022 roku w hali 

sportowej w Nysie ro-
zegrany został Finał 
wojewódzki tenisa 
stołowego szkól po-
nadpodstawowych.

Do zmagań przystąpili 
uczennice i uczniowie, 

którzy wywalczyli sobie 
awans w półfinałach. Nasz powiat i zara-
zem szkołę reprezentował Dominik Ciem-
ny. W Finale rozegrał 5 spotkań, z których 2 
wygrał i 3 przegrał. 

Ostatecznie nasz uczeń w Fina-
le wojewódzkim zajął 10 miej-
sce. Mecze rozgrywane były na 
wysokim poziomie sportowym, 
gdyż uczniowie na co dzień grają 
w klubach sportowych w 3 i 2 li-
dze. Dominik trenuje i gra w klu-
bie ,,LEW’’ Głubczyce, a w szkole 
opiekunem tenisistów jest pan 
Marek Malewicz.

Na Finał wojewódzki udał się 
z nauczycielem wychowania fizycznego panem Marcinem Hryckiewi-
czem, który udzielał mu rad podczas zmagań sportowych. Gratulujemy 
uczestnictwa w rozgrywkach i życzymy dalszych sukcesów.

FINAŁ TENISA STOŁOWEGO W NYSIE

Redakcja ZSM

Dnia 19 stycz-
nia 2022 roku 

w hali ZSM roze-
grany został po-
wiatowy turniej 
siatkówki chłop-
ców szkół ponad-
p o d s t awow yc h . 

Do rywalizacji sportowej przystąpiły 4 szko-
ły: ZS Kietrz,ZSO Głubczyce ZSCKR Głubczy-
ce i ZSM Głubczyce. Organizatorzy turnieju 
rozstawili dwa zespoły, które w ostatnim 
turnieju powiatowym w 2020 roku grały 
w finale. 

W wyniku losowania utworzyły się następują-
ce pary.

ZSM Głubczyce -ZS Kietrz.

ZSO Głubczyce -ZSCKR Głubczyce.

Mecze rozgrywano do dwóch wygranych setów, 
zwycięzcy zagrali w finale a zespoły przegra-
ne toczyły walkę o trzecie miejsce. Uczniowie 
z mechanika, spisali się znakomicie,odnosząc 
dwa zwycięstwa zajmując pierwsze miejsce 
w tym turnieju .

Wyniki spotkań:

ZSM Głubczyce - ZS Kietrz (2;0)-(-5,-9).

ZSO Głubczyce - ZSCKR Głubczy-
ce(1-2)-(-20,-17,-14).

ZSO Głubczyce -ZS Kietrz(2-0)-(17,.-12).

ZSM Głubczyce -ZSCKR Głubczyce (2;0)-(-20,-
23).

TABELA KOŃCOWA:

1 miejsce ZSM Głubczyce.

2.miejsce ZSRCKR Głubczyce.

3.miejsce ZSO Głubczyce.

4.miejsce ZS Kietrz.

ZSM reprezentowali: Białek Artur, Wilczyński 
Filip, Poźniak Kewin, Kindrat Kacper,Jaworski 
Marcel, Machulak Dawid, Churas Adrian, Brył-
ka Patryk, Herbut Daniel, Ciapała Szymon, Kac-
per Kaźmierczak, Antoszczyszyn Paweł.Trener 
-opiekun Marek Malewicz.

Należy zaznaczyć ,że uczniowie z naszej szkoły 
wygrali turniej powiatowy siatkówki trzeci raz 
z rzędu !!!!

Gratulujemy zwycięstwa i życzymy powodze-
nia w kolejnych zawodach.

MECHANIK MISTRZEM POWIATU W SIATKÓWCE

Redakcja ZSM

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:
rodzina zastępcza spokrewniona – tworzą ją dziadkowie 
lub rodzeństwo dziecka

rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ja osoby niespo-
krewnione z dzieckiem oraz krewni, którzy nie są dziadkami 
oraz rodzeństwem dziecka,

rodzina zastępcza zawodowa – tworzą osoby niespokrew-
nione z dzieckiem, w tym także rodzina zawodowa pełniąca 
funkcję pogotowia opiekuńczego oraz rodzina zawodowa 
specjalistyczna sprawująca pieczę nad dziećmi niepełno-
sprawnymi.

Świadczenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

- 694 zł miesięcznie na każde dziecko umieszczone w spokrewnionej 
rodzinie zastępczej,

- 1052 zł miesięcznie na każde dziecko umieszczone w niezawodowej 
oraz rodzinie zastępczej zawodowej,

- 211 zł miesięcznie dodatkowo na pokrycie zwiększonych kosztów 
utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnospraw-
ności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej 
może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna oso-
ba tworząca rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej 
zapraszamy do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach

ul. Sobieskiego 5a  I piętro pokój nr 6

Tel. 77 485 87 73 wew. 25    
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DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI WOJEWÓDZTW W BADMINTONIE

 W dniach 11-13.02 2022 r. w Białymstoku odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Polski Województw w Badmintonie.

Województwo Opolskie wystawiło na tych Mistrzostwach dwie repre-
zentacje w kategorii Juniorów Młodszych i Juniorów pod okiem trenera 
Kadry Wojewódzkiej Pani Bożeny Haracz-Wojtkowskiej. Świetnie spi-
sały się obie drużyny zdobywając dwa medale. W kategorii Juniorów 
Młodszych zdobyliśmy złoty medal w składzie: Maja Janko, Oliwia Zie-

lińska, Mateusz Golas LKS Technik Głubczyce oraz Julia Wójcik, Igor Ja-
sek i Tomasz Cież Beninca UKS Feniks K-Koźle. W kategorii Juniorów 
natomiast zdobyliśmy srebrny medal w składzie: Maja Janko , Mateusz 
Golas LKS Technik Głubczyce oraz Julia Wójcik, Mikołaj Szymanowski 
i Igor Jasek Beninca UKS Feniks K-Koźle.

Serdecznie gratulujemy!!!
LKS Technik

KRAJOWY TURNIEJ MŁODZIKÓW, MŁODZIKÓW MŁODSZYCH I  
OPOLSKI TURNIEJ ŻAKÓW MŁODSZYCH I ŻAKÓW

W dniu 15.01.2022r. w Głubczycach od-
był się Krajowy Turniej Młodzików 

U15, Młodzików Młodszych U13 i Opolski 
Turniej Żaków U11 i Żaków Młodszych U9 
w Badmintonie. Podczas turnieju rozegra-
no ponad 230 pojedynków. Zawodnicy klu-
bu LKS Technik Głubczyce spisali się bardzo 
dobrze zdobywając łącznie podczas tego 
turnieju 17 medali. Poniżej nasi medaliści:

Kategoria U-9 dziewczęta

2 miejsce- Oliwia Serafin

3 miejsce- Agata Antoszczyszyn

3 miejsce- Oliwia Knosala

Kategoria U-9 chłopcy

1 miejsce- Kordian Krawiec

2 miejsce- Jakub Krawiec

Kategoria U-11 dziewczęta

3 miejsce- Maja Malina

Kategoria U-11 chłopcy

3 miejsce- Antoni Dobrowolski

Kategoria U-13

Gra podwójna chłopców

1 miejsce- Olivier Gacki/ Mikołaj Saska Benin-
ca

3 miejsce – Oskar Łyczkowski/ Franciszek Mi-
chalewski

Kategoria U-15

Gra pojedyncza dziewcząt

1 miejsce- Oliwia Zielińska

3 miejsce- Anna Paruszewska

Gra pojedyncza chłopców

2 miejsce- Rafał Mielnik

Gra podwójna dziewcząt

1 miejsce- Anna Paruszewska/ Oliwia Zielińska

2 miejsce- Maja Naumczyk/ Hanna Stachera 
Pszczyna

Gra podwójna chłopców

1 miejsce- Rafał Mielnik/ Wojciech Budny Be-
ninca

2 miejsce – Piotr Adamów/ Maciej Zmarz Be-
ninca

3 miejsce- Dawid Serafin/ Tymoteusz Cybulski 
Beninca

Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom.
LKS Technik


