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Powiat Głubczycki rozstrzygnął kolejny przetarg na remont drogi
Inwestycje drogowe w powiecie głubczyckim

SAMORZĄD / Głubczyce / Powiat Głubczycki

 Już niedługo powstanie Centrum Przesiadkowe 
w Głubczycach 

Inwestycje drogowe w powiecie głubczyckim

Mowa o projekcie pod 
nazwą „Remont 
drogi powiatowej 
nr 1201O na odcin-

ku od km 17+500 do km 26+560 
(skrz. DW419 – Wiechowice gr. 
Państwa)”, który zostanie dofi -
nansowany z budżetu Państwa 
oraz ze środków własnych Po-
wiatu Głubczyckiego w ramach 
Programu gminnej i powiato-

wej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019.

 ” Projekt zakłada 
wyremontowanie aż 
9,5 km odcinka drogi 

powiatowej, 

Zostanie położona nowa na-
wierzchnia, poprawiona prze-
pustowość rowów melioracyj-

nych oraz zostaną wzmocnione 
i wyrównane pobocza.

W obecnej chwili powierzch-
nia jest mocno zdeformowana, 
posiada liczne ubytki, spękania 
i nierówności, które stanowią 
niebezpieczeństwo zarówno 
w ruchu drogowym, jak i pie-
szym. Cieszy fakt, iż dzięki do-
brze przygotowanym wnioskom 
udało się pozyskać dofi nanso-

wanie na drogę, która wymaga 
natychmiastowej modernizacji, 
szczególnie, iż jest to główny 
ciąg komunikacyjny na trasie 
Opole – Opava.

 ” Prace mają 
zakończyć się 

początkiem września br. 

Jeszcze w tym miesiącu 
rozpoczniemy realizację 

robót.
Za utrudnienia w ruchu 

przepraszamy i jednocześnie 
dziękujemy za wyrozumiałość. 
Modernizujemy dla Was! 

Został rozstrzygnię-
ty nabór w ramach 
Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020 na działanie 
3.1.1 Strategie niskoemisyjne 
w miastach subregionalnych. 

Projekt Partnerski pn. „ZIN-
TEGROWANY TR ANSPORT 
SUBREGIONU POŁUDNIOWE-
GO – ETAP I” otrzymał dofi -
nansowanie o wartości około 
28 mln zł.

 ” Wartość projektu 
Powiatu Głubczyckiego 

opiewa na kwotę 
ponad 2,5 mln zł 

z czego 85% będzie 
dofi nansowane ze 

środków pochodzących 
z Unii Europejskiej. 

W ramach projektu zostanie 
całkowicie przebudowany obecny 
dworzec autobusowy, w miejscu 
którego powstanie nowoczesne 
centrum przesiadkowe. 

Ideą tego przedsięwzięcia 
jest stworzenie nowoczesnego, 
funkcjonalnego i przyjaznego 
podróżnym miejsca. Rozwią-
zania, które zostaną zastoso-

wane w planowanym obiekcie 
pozwolą pasażerom na kom-
fortowe korzystanie z centrum 
przesiadkowego. 

Projekt zakłada rewitaliza-
cję terenu poprzez modernizację 
placu manewrowego, chodni-
ków, drogi, ciągu pieszo-jezd-
nego oraz zagospodarowanie 
terenu zielonego. Dworzec ma 
zostać wyposażony w system 
informacji podróżnych. Powsta-
nie również poczekalnia oraz 
toalety dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Natomiast 
perony autobusowe zostaną 
zadaszone, co będzie chroni-

ło podróżnych przed wiatrem 
i deszczem. Cały obiekt zostanie 
oświetlony, co zwiększy bezpie-
czeństwo podróżnych. 

Dodatkowo zostaną wydzie-
lone miejsca parkingowe dla 
autobusów, samochodów oso-
bowych na zasadzie Park&Ride 
oraz system parkingowy dla 
rowerów na zasadzie Bike&Ride. 

 ” Oprócz 
budowy centrum 

przesiadkowego Powiat 
Głubczycki planuje 

zakup trzech nowych 
i ekologicznych busów, 

których eksploatacja 
przyczyni się do 

zmniejszenia emisji 
spalin do środowiska. 

Zakończenie inwestycji pla-
nuje się na rok 2018.

SAMORZĄD / Głubczyce / SP ZOZ

Głubczycki szpital drugi w Polsce!
II miejsce w Rankingu Szpitali Publicznych w Polsce

» s. 6
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26 maja to wyjątkowy dzień dla każdego człowieka,
to dzień płynących życzeń pełnych wdzięczności 

i miłości z serca dziecka do serca Matki.
W tym szczególnym dniu życzymy Wam drogie Mamy,

abyście były miłością waszych dzieci,
zawsze czuły się potrzebne,

razem spędzały czas na wspólnych rozmowach, spacerach i wyjazdach,
a Wasze dzieci okazywały Wam nieustanne zainteresowanie

w każdej sytuacji Waszego życia, nie tylko w tym świątecznym dniu. 
Pamiętajcie, że szczęśliwa i uśmiechnięta mama, 

to szczęśliwe i uśmiechnięte dziecko.
Wszystkim Mamom podziękowania i wyrazy szacunku za poświęcenie 

oraz wpajanie wartości i zasad swoim dzieciom
w imieniu Samorządu Powiatu Głubczyckiego składają

Dzień Matki
„Matka to osoba, która zastąpi Ci każdego, 

ale nikt nie jest w stanie zastąpić jej”

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka
wszystkim najmłodszym mieszkańcom

Powiatu Głubczyckiego
życzymy zawsze uśmiechniętej buzi,

nieustającej zabawy,
ciekawych bajek czytanych na dobranoc

i zawsze kolorowych snów.

Dzień Dziecka
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

J. Ko�czak
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Dzień Matki

Dzień Dziecka

Miło nam po-
informować, 
iż Starosta 
Głubczycki 

Józef Kozina został nomi-
nowany do Złotych Spinek. 

Jest to nagroda, która już od 20 lat 
cieszy się dużą popularnością i jest 
przyznawana co roku ludziom wybit-
nym – Opolanom, którzy przyczyniają 
się do rozwoju naszego regionu. Ka-
pituła przyznaje statuetki w czterech 
kategoriach: Samorządność, Kultura 
i nauka, Postawa społeczna i Biznes. 
Jak co roku zostanie przyznana również 
Diamentowa Spinka, czyli statuetka dla 
wyjątkowej osobistości, której działal-
ność wymyka się wszystkim katego-
riom.

Przypomnijmy, iż w marcu br. Józef 
Kozina dzięki Państwa głosom został 
Człowiekiem Roku powiatu głubczyc-
kiego w kategorii Samorządność i spo-
łeczność lokalna, za wieloletnią pra-
cę jako Starosta Głubczycki i Członek 
Związku Powiatów Polskich.

Starosta Głubczycki
Józef Kozina 

W dniach 10.05 – 
12.05.2017 odby-
ło się XXII Zgro-
madzenie Ogólne 

Związku Powiatów Polskich. 
Związek Powiatów Polskich 
jest korporacją zrzeszającą 
ok. 90% powiatów w Polsce. 

Nasz Powiat jest jej człon-
kiem od 12 lat. Zgromadzenia 
Ogólne odbywają się raz do 
roku, odbywają się też ekstra-
ordynaryjne Zgromadzenia 
jeżeli zachodzi taka potrzeba, 
m.in. w marcu w Częstocho-
wie odbyło się takie Zgroma-
dzenie, na którym samorządy 
powiatowe zgłaszały obawy 
dotyczące przyszłości kom-
petencji powiatów. 

Tegoroczne Zgromadzenie 
Ogólne przyjęło jednogłośnie 
sprawoz-
danie me-
rytoryczne 
i budżeto-
we Zarządu 
krajowe-
go, które-
go jestem 
c z ł o n -
kiem jako 
p r z e d -
stawiciel 
Konwen-

tu Starostów Województwa 
Opolskiego. Ponadto przy-
jęło szereg stanowisk m.in.: 
w sprawie roli samorządów 
powiatowych w systemie 
oświaty, w sprawie opieki 
pielęgniarskiej w domach 
pomocy społecznej, w spra-
wie fi nansowania ze środków 
funduszu pracy, w sprawie 
możliwości realizacji za-
dania w zakresie orzekania 
o niepełnosprawności. W tym 
ostatnim stanowisku Zgro-
madzenie Ogólne wyraziło 
nadzieję, że zespoły ds. orze-
kania o niepełnosprawności 
wzmocnią role powiatowych 
zespołów, a ich efektywne 
działanie będą umożliwiały 
przepisy prawa wypracowane 
wspólnie z samorządem lokal-
nym. Liczymy na to, że Organ 
ten będzie blisko osoby nie-
pełnosprawnej, a ta bliskość 
pozwoli w pełni wykorzystać 

pozostający 

w dys-
poz yc j i 
potencjał 
najbliższego 
środowiska.

 ” Jednym 
z najważniejszych 

stanowisk przyjętych 
na XXII Zgromadzeniu 

Ogólnym Związku 
Powiatów Polskich jest 
przyjęcie jednogłośnie 
Karty Samorządności, 

której treść 
prezentujemy poniżej.

Zgromadzenie przyjęło 
również plan pracy dla ZPP 
na 2017 rok. 

Zgromadzenie Ogólne, 
w którym po raz 9 wziąłem 

udział, 
p r z e -
biegało 

w bar-
dzo do-

brej, me-
rytorycznej 

a t m o s f e r z e , 
która pozwalała 

zapoznać się z proble-
mami samorządu powiatowe-
go. A wymiana doświadczeń 
z koleżankami i kolegami 
starostami, umożliwi pewne 
pozytywne rozwiązania za-
stosować w lokalnej rzeczy-
wistości.

SAMORZĄD / Głubczyce / 
Starostwo

Nominacja do 
Złotych Spinek
Starosta Głubczycki Józef Kozi-
na nominowany w plebiscycie 
NTO

Ważne decyzje podjęte 
na Zgromadzeniu Ogólnym 
Związku Powiatów Polskich
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     Powiaty - komplementarny samorząd lokalny - realizują lokalne zadania ponadgminne 

oraz koordynują lokalne służby, inspekcje, straże i administracje zespolone. 

     Województwa - podmioty polityki regionalnej - kreują rozwój regionalny oraz 

koordynują działania innych podmiotów na rzecz tego rozwoju. 

FINANSE SAMORZĄDOWE 

     6. Finanse samorządowe są pełnoprawnym członem sektora finansów publicznych. 

     7. Zasoby finansowe gmin, powiatów i województw, oparte na dochodach własnych 

i subwencjach, umożliwiają realizację ich zadań na określonym w ustawach i aktach 

wykonawczych poziomie. Zmianom zakresu zadań i wymaganego poziomu ich realizacji 

towarzyszą adekwatne zmiany zasilania finansowego jednostek. Ubytki w dochodach 

własnych, wynikające z ulg i zwolnień ustawowych, są rekompensowane. 

     8. System dochodów jest uzupełniany subwencją wyrównawczą, która umożliwia 

realizację zadań obowiązkowych w określonym w przepisach prawa standardzie. 

     9. Dotacje celowe służą do finansowania inwestycji oraz zadań powierzonych JST przez 

Unię Europejską, administrację rządową i inne jednostki samorządu terytorialnego. 

MAJĄTEK 
     10. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo swobodnie kształtować 

gospodarowanie swoim majątkiem. Stanowi on zasób, który umożliwia realizację 

zadań a także jest wykorzystywany do wspierania przedsięwzięć rozwojowych  

w ramach lokalnej albo regionalnej polityki rozwoju. Zasoby majątkowe, mające 

znaczenie dla rozwoju lokalnego albo regionalnego, będą przekazywane nieodpłatnie, 

odpowiednio gminom, powiatom albo województwom. 

ORGANIZACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE 

     11. Gminy, powiaty i województwa mają swobodę w dostosowaniu swoich struktur 

organizacyjnych do lokalnych albo regionalnych uwarunkowań realizacji zadań. Mogą je 

powierzyć własnym jednostkom organizacyjnym albo podmiotom zewnętrznym: 

publicznym, społecznym lub prywatnym, z zachowaniem procedur wymaganych prawem. 

     12. Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując swoje zadania, mogą swobodnie 

współdziałać z innymi jednostkami, w formach określonych w przepisach prawnych. 

     13. Integracja zarządzania na funkcjonalnych obszarach metropolitalnych lub 

miejskich jest ustawowo uregulowana, w sposób zapewniający zdolność wykonywania 

zadań publicznych. Tworzone struktury nie naruszają podmiotowości i samodzielności 

podstawowych jednostek samorządowych – gmin. 

     14. Ustawy umożliwiają jednolite zarządzanie infrastrukturą techniczną i społeczną 

w granicach miast przez samorząd miasta. 

GRANICE I TERYTORIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH 

     15. Korekta granic gmin i powiatów jest przeprowadzana na podstawie rzetelnej 

analizy powiązań funkcjonalnych, uwzględniającej potencjał rozwoju. 

     16. Zmiana granic gminy, powiatu albo województwa, wymaga zrozumienia  

i akceptacji mieszkańców obszaru będącego przedmiotem wniosku o zmianę 

granic, wyrażonej w powszechnych konsultacjach albo referendum lokalnym. 

KONSULTOWANIE 

     17. Samorządy muszą być rzetelnie konsultowane w zakresie aktów prawnych ich 

dotyczących, w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w komisjach 

parlamentarnych. 

sprawoz-
danie me-
rytoryczne 
i budżeto-
we Zarządu 
krajowe-
go, które-
go jestem 
c z ł o n -
kiem jako 
p r z e d -
stawiciel 
Konwen-

pozostający w którym po raz 9 wziąłem 

  
o

 

 
 
 
 
 
 

KARTA SAMORZĄDNOŚCI 
   Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa 
polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię 
i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich reform. 
Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie większości Polaków, co 
systematycznie potwierdzają badania opinii publicznej.    Zmiany w ustawach dotyczących podstaw polskiego samorządu, które są obecnie 
proponowane bez żadnych konsultacji ze stroną samorządową, mogą podważyć 
ustrój państwa. 
   Ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli 
mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody 
w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi 
jednostkami spowoduje zahamowanie rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami 
mieszkańców. Odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, 
przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich 
kontroli, to odejście od demokracji. Stanowczo się temu sprzeciwiamy.    Domagamy się, aby rządzący i stanowiący prawo przestrzegali i szanowali 
konstytucyjne zasady ustroju naszego państwa, które przypominamy w niniejszej 
Karcie. 

MIESZKAŃCY 
     1. Gospodarzami społeczności lokalnych i regionalnych są ich mieszkańcy i to oni 
muszą decydować o kształcie swoich wspólnot samorządowych, w tym poprzez wolne 
wybory i referenda lokalne. Prawa wyborcze mieszkańców (czynne i bierne) oraz 
uprawnienia do podejmowania przez nich decyzji w referendum, zagwarantowane  
w Konstytucji, nie mogą być ograniczone.      2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Tylko mieszkańcy 
danej gminy mogą wybierać w wyborach powszechnych i odwoływać w drodze 
referendum swoje organy samorządowe. 
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO      3. Samorząd terytorialny działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 
Jego samodzielność (w zakresie zadań własnych oraz definiowania interesu lokalnego 
albo regionalnego) podlega ochronie sądowej. Nadzór nad wykonywaniem zadań 
własnych jest sprawowany wyłącznie według kryterium legalności.      4. Jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami polityki rozwoju lokalnego 
i regionalnego. Przekazane samorządom sprawy publiczne są ich zadaniami własnymi.      5. Kompetencje gmin powiatów i województw, wynikające z ich zadań własnych, są 
całkowite i wyłączne. Ustawy określają zasady realizacji tych zadań; o sposobie ich 
realizacji decydują właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego.      Gminy - podstawowe jednostki samorządowe - kreują rozwój lokalny, dostarczają 
mieszkańcom podstawowe usługi publiczne i zapewniają obsługę administracyjną. 
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W kwietniu br. zakończył się ostatni etap 
termomodernizacji oddziałów szpital-
nych. Oddano do użytku dwa wyremon-
towane oddziały w głubczyckim szpitalu, 

oddział chirurgii ogólnej oraz oddział pediatrii. 

Koszt remontu opiewa na kwotę 
1.400.000,00 zł. 

Każdy z oddziałów jest wyposażony 
w klimatyzację, nowe oświetlenie, węzły 
sanitarne. Poprawił się komfort pacjen-
tów przebywających na oddziałach. 

Na oddziale pediatrycznym powstaje 
świetlica dla dzieci, dzięki czemu czas 
spędzany w szpitalu będzie im szybciej 
i przyjemniej upływał. 

 ” Innowacyjnym 
rozwiązaniem będzie punkt 

pielęgniarski. Sale zostały 
wyposażone w łazienki, 

łóżka dla dzieci oraz mam 
przebywających z dziećmi, 

w sumie 16 łóżek. 
Wyremontowana jest również dyżur-

ka pielęgniarska, gabinet zabiegowy oraz 
izolatka dla pacjentów z chorobami za-
kaźnymi. 

Została stworzona oddzielna izba przyjęć, aby nie 
było konieczności wejścia na oddział dzieci, które tego 
nie wymagają.

Z kolei Oddział Chirurgii wyposażono w 29 łóżek do 
dyspozycji pacjentów, z czego sześć nowoczesnych łóżek 
zasiliło wyposażenie sal pooperacyjnych. W salach zo-
stały zamontowane panel z dostępem do tlenu. W każdej 

z sal znajdują się łazienki, co znacznie poprawi warunki 
socjalne pacjentów przebywających na oddziale.

Jak mówi Starosta Głubczycki Józef Kozina:

 ” „Finalizujemy dziesięcioletnią pracę. 
W 2007 roku szpital w Głubczycach 

praktycznie nie funkcjonował, 
byliśmy w konsorcjum 

z Kędzierzynem-Koźlem. 
W 2007 roku, kiedy 

widziałem tę koncepcję, 
to nie wierzyłem, że 

uda się ją zrobić. Dzisiaj 
mogę powiedzieć, że 

po dziesięciu latach 
jest to zrealizowane, 

ku zadowoleniu 
pacjentów, którzy 

będą korzystać 
z usług naszego 

szpitala”.

SAMORZĄD / Głubczyce / SP ZOZ

Remont oddziałów w głubczyckim szpitalu dobiegł końca
Finalizacja ostatniego etapu termomodernizacji oddziałów szpitalnych.
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Tomasz Janyk 
Grażyna Czajkowska

Z przyjemnością informujemy, 
że SP ZOZ w Głubczycach za-
kończył realizację projektu pod 
nazwą: „Podniesienie efektyw-

ności energetycznej budynków Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Głubczycach”, dofi nan-
sowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego na lata 2009-
2014 w ramach Programu Operacyjnego 
PL04 „Oszczędzanie energii i promowa-
nie odnawialnych źródeł energii”.

Celem projektu była redukcja emisji 
gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń 
powietrza oraz zwiększenie udziału 
energii pochodzącej ze źródeł odnawial-
nych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Rezultaty działań

Realizacja projektu przyczyniła się 
do poprawy efektywności energetycznej 
budynków SP ZOZ w Głubczycach i osią-
gnięcia następujących rezultatów:

1) Modernizacja instalacji centralne-
go ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
w ramach której zostały zmodernizowa-
ne instalacje i wymienione grzeniki oraz 
zamontowane głowice termostatyczne 
z siłownikami sterowane za pomocą 
systemu BMS,

2) Modernizacja instalacji chłodze-
nia, poprzez likwidację klimatyzorów 
punktowych wewnętrznych w POZ i za-
pewnienie chłodu z centrali klimaty-
zacyjno-wentylacyjnej podłączonej do 
pompy ciepła,

 ” Obniżenie zużycia energii 
elektrycznej na oświetlenie 

szpitala o połowę.

3) Wymiana oświetlenia wbudowane-
go na energooszczędne typu LED.  Łącz-
nie wymianie podlegało około 2200 
źródeł światła (świetlówek, żarówek, 
halogenów), co przyczyniło się do ob-
niżenie zużycia energii elektrycznej na 
oświetlenie szpitala o połowę,

4) Instalacja ogniw fotowoltaicznych 
produkujących energię elektryczną na 
potrzeby szpitala. W ramach inwestycji 
zamontowanych zostało 280 ogniw fo-
towoltaicznych o mocy 70 kW. Ogniwa 
zainstalowane zostały na dachu budynku 
oraz na terenach zielonych przy szpitalu,

5) Montaż systemu zarządzania 
energią w budynku tzw. BMS (Building 
Managment Systems), który daje możli-
wość monitorowania i zarządzania urzą-
dzeniami i systemami znajdującymi się 
w budynku i jego otoczeniu,

 ” Ogrzewanie ciepłej wody 
użytkowej praktycznie przez 

cały rok [...] Latem pompa 
produkować może chłód, który 

jest wykorzystany do central 
klimatyzacyjnych.

SAMORZĄD / Głubczyce / SP ZOZ

Podsumowanie Projektu Norweskiego SP ZOZ
„Podniesienie efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach”

6) Zmiana źródła zasilania instalacji 
ciepłej wody użytkowej z kotła gazowo-
olejowego na pompę ciepła typu powie-
trze-woda o mocy 162 kW. Urządzenie 
to, zapewni ogrzewanie ciepłej wody 
użytkowej praktycznie przez cały rok, 
a nadmiar ciepła wyprodukowany przez 
pompę, a nie wykorzystany do ogrzania 
ciepłej wody użytkowej, zostanie wyko-
rzystany do instalacji centralnego ogrze-
wania. Latem, pompa produkować może 
również chłód, który jest wykorzystany 
do central klimatyzacyjnych zainstalo-
wanych w szpitalu,

7) Montaż mikroelektrowni wia-
trowej o mocy 10 kW do wytwarzania 
energii elektrycznej na potrzeby własne 
szpitala,

8) Modernizacja instalacji wentyla-
cyjno-klimatyzacyjnej w celu obniżenia 
zużycia energii elektrycznej na potrze-
by wentylacyjno-klimatyzacyjne, po-
przez wyeliminowanie klimatyzatorów 
punktowych w nowej części budynku 
i doprowadzenie powietrza do wybra-
nych pomieszczeń systemem kanałów 
nawiewno-wywiewnych z centrali wen-
tylacyjno-klimatyzacyjnej,

9) Modernizacja systemu chłodzenia 
w postaci instalacji żaluzji fasadowych 
przeciwsłonecznych, obejmująca mon-
taż żaluzji fasadowych wraz ze stero-
waniem,

10) Instalacja fotowoltaicznego za-
daszenia podjazdu dla karetek oraz fo-
towoltaicznego zadaszenia nad oknami 
II i III kondygnacji budynku od strony 
południowej o mocy 40,8 kW,

11) Kompleksowa termomodernizacja 
budynków: archiwum oraz warsztatów 
obejmująca docieplenie ścian i stropoda-
chu, wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej, modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania, wymianę oświetlenia na 
energooszczędne typu LED,

12) Częściowa termomodernizacja 
budynku pogotowia w którym ocieplo-
ny został stropodach, wymienione zo-
stało oświetlenie na energooszczędne 
typu LED, modernizacji częściowej uległa 
instalacja c.o.

Koszty realizacji projektu

Całkowity koszt realizacji projektu 
wyniósł 4.701.257,97 zł, z czego kwota 
dofi nansowania to 3.593.615,92 zł.

Wkład własny w projekcie sfi nanso-
wany został z pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Opolu, której raty SP ZOZ 
spłaca z oszczędności powstałych dzięki 
realizacji projektu.
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Robert Bryk 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia w oparciu o przeprowa-
dzoną analizę poziomu realizacji świadczeń 
w poszczególnych rodzajach i zakresach za 

okres I kwartału 2017 roku z niepokojem obserwuje 
tendencję do zwiększania nadwykonań świadczeń 
w zawartych umowach.

Pragnę przypomnieć, że realizując swoje obowiąz-
ki ustawowe, Oddział Funduszu zobowiązany jest do 
zabezpieczenia świadczeń medycznych w ramach po-
siadanych środków fi nansowych (art. 97 ust. 2 i art. 118 
ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach 
opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicz-
nych – tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.), pamię-
tając o zasadzie zrównoważenia wpływów i wydat-
ków. Przekroczenie planowanych kosztów świadczeń 
zdrowotnych stanowi naruszenie przepisów ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów 
publicznych oraz ustawy o świadczeniach.

Jak stanowi art. 132 ust. 1 ustawy o świadczeniach 
podstawą udzielania świadczeń gwarantowanych jest 
umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą, a Od-
działem Funduszu. Umowa ta, jak stanowi przepis art. 
132 ust 5 ww. ustawy określa, iż wysokość łącznych 
zobowiązań Funduszu wynikających z zawartych ze 
świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wy-
sokość kosztów przewidzianych na ten cel w planie 
fi nansowym Funduszu.

Wobec powyższego, Oddział Funduszu zobowiązany 
jest jedynie do fi nansowania świadczeń wynikających 

z umowy do kwoty zobowiązania określonej w umo-
wie, a zatem roszczenie świadczeniodawcy istnieje 
tylko w ramach umowy. Zawarte umowy w poszcze-
gólnych rodzajach świadczeń określają również zasa-
dy ich rozliczeń (§ 14 załącznika do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej – Dz. U. 2015 poz. 1146 z późn. zm. 
- OWU), co oznacza, że zrealizowane w danym okre-
sie sprawozdawczym świadczenia fi nansowane są do 
poziomu określonego w planie rzeczowo-fi nansowym 
stanowiącym załącznik do umowy, przy zachowaniu 
obowiązku świadczeniodawcy wynikającego z zapisu § 
9 ust. 1 OWU tj. udzielania świadczeń przez cały okres 
obowiązywania umowy. Wykonanie umowy w poszcze-
gólnych rodzajach i zakresach rzeczowych nie może 
nastąpić przed terminem określonym w umowie.

W sytuacji niedoboru środków fi nansowych na re-
alizację wszystkich potencjalnych udzielonych świad-
czeń w roku 2017, przypominam o obowiązku racjo-
nalnej, zgodnej z rzeczywistymi potrzebami, realizacji 
świadczeń opieki zdrowotnej, kierując się w pierwszej 
kolejności stanem zdrowia świadczeniobiorcy. W takiej 
sytuacji, poza przypadkami pilnym, może nastąpić 
wydłużenie czasu oczekiwania na usługi, które nie 
ograniczają praw pacjenta do świadczeń. Powyższe 
zapewnia świadczeniodawcy przepis art. 20 powołanej 
wyżej ustawy.

Należy również przypomnieć, że zgodnie z brzmie-
niem art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności 
leczniczej (Dz.U.2015.618 z późn. zm.) podmiot leczniczy 
nie może odmówić udzielania świadczenia zdrowotnego 
osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia 

takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub 
zdrowia. Dotyczy to przede wszystkim pacjenta, który 
znalazł się w nagłej, zagrażającej życiu lub zdrowiu 
sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji me-
dycznej, tzn. sytuacji, gdy odroczenie w czasie pomocy 
medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia. 
Ocena czy pacjent pozostaje w takiej sytuacji, należy 
do osób wykonujących zawód medyczny.

Każde więc ilościowo-wartościowe, nie spowodo-
wane nagłymi przypadkami zwiększenie usług me-
dycznych ponad zakontraktowaną ilość jest działaniem 
świadczeniodawcy poz obowiązującej umowy, jeżeli 
Fundusz dysponuje wolnymi środkami fi nansowymi.

Sytuacja niedoboru środków fi nansowych na reali-
zację wszystkich zgłoszonych potencjalnych możliwo-
ści przez świadczeniodawców powoduje, że zjawisko 
to niejednokrotnie może stać się powodem nieporo-
zumień pomiędzy Funduszem, a świadczeniodawcami 
i przenieść się do poziomu świadczeniobiorców. W ta-
kiej sytuacji wspólnie musimy znaleźć płaszczyznę 
porozumienia, kierując się przede wszystkim doborem 
pacjenta i realizowaniem najskuteczniejszych i naj-
lepszych jakościowo świadczeń zdrowotnych, na co 
niezmiernie liczę.

Mając na uwadze powyższe liczę na zrozumienie 
sytuacji fi nansowej Opolskiego Oddziału Funduszu 
i podjęcie wspólnych działań zmierzających do racjo-
nalizacji wydatkowania środków publicznych, w tym 
wrażliwym społecznie obszarze.

Z poważaniem, dyrektor Opolskiego Oddziału Wo-
jewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Głubczy-
cach zajął II miejsce w Rankin-
gu Szpitali Publicznych. Podczas 

uroczystej Gali zostały wręczone statu-
etki dla zwycięzców rankingu.

Ranking przeprowadzany jest co roku 
i obejmuje trzy grupy szpitali o wartości 
kontraktu zawartego w NFZ: w kwocie do 
29 mln zł, pomiędzy 30 a 69 mln zł oraz 
powyżej 70 mln zł. Założeniem rankingu 
jest docenienie jednostek publicznych, 
które wykazują się wysoką jakością opie-
ki medycznej, a jednocześnie mają dobre 
wyniki fi nansowe. Placówki oceniane są 
pod względem efektywności aktywów, 
rentowności sprzedaży i dynamiki kon-
traktu z NFZ. 

Szpital Powiatowy sklasyfi kowany 
został w rankingu wśród lecznic z kon-
traktem do 29 mln. Dużym sukcesem jest 
fakt, iż przed laty szpital był w trudnej 
sytuacji fi nansowej, a wręcz groziła mu 
fi zyczna likwidacja. Dyrektor szpitala 
Adam Jakubowski podczas odbierania 
statuetki podkreślił, iż uniknął likwida-
cji szpitala dzięki zatrudnieniu kompe-
tentnych ludzi, możliwości pozyskiwania 
środków zewnętrznych na rozwój, dzięki 
którym udało się uaktywnić diagnostykę. 
Również oddział ginekologiczno-położ-
niczy zyskał wyspecjalizowaną kadrę, co 
przełożyło się na wzrost liczby porodów 

o połowę. Placówka cały czas się rozwija, 
5 lat temu powstała neurologia, a odzia-
ły są na bieżąco remontowane, dzięki 
czemu w ostatnim czasie przekazano do 
użytkowania oddziały chirurgii i pedia-
trii. Inwestycje w termomodernizację, 
wymianę oświetlenia na ledowe, w pom-
py ciepła, wiatrak usadowiony na budyn-

ku stanowią inteligentny system zarzą-
dzania. Obecnie przed szpitalem powstał 
podjazd dla karetek, którego konstrukcja 
zabudowana jest w całości bateriami fo-
towoltaicznymi. Jest to pionierskie roz-
wiązanie na skalę kraju. Ponad to na bu-
dynku szpitala zamontowane są żaluzje 
zewnętrzne, które są sterowane za po-
mocą systemu BMS. Pozwoli to w sposób 
oszczędny zarządzać gospodarką cieplną 
szpitala. Poza wsparciem fi nansowym 
z budżetu Powiatu lecznica pozyskuje 
środki z programów unijnych. Szpital 
złożył trzy kolejne wnioski na dofi nan-

sowanie, które chce wykorzystać 
na zakup nowej aparatury, wyposa-
żenia a także dalszą informatyzację. 
Inwestycje mają za zadanie poprawić 
warunki leczenia pacjentów, umożli-
wić lepszą i szybszą diagnostykę. 
W karetkach już od dawna 
funkcjonuje system, 
dzięki któremu wyniki 
wykonywanych badań 
EKG od razu trafi a-
ją do Polsko-Ame-
rykańskiej Kliniki 
Serca do diagnozy.

Droga do suk-
cesu nie była pro-
sta, ale jak widać 
możliwa. Jak 
podkreśla dy-
rektor szpi-
tala na suk-
ces rozwoju 
z łożyło  s ię 
zaangażowa-
nie wszystkich 
pracowników oraz 
wsparcie organu założyciel-
skiego, którym jest Powiat 
Głubczycki.

SAMORZĄD / Głubczyce / SP ZOZ

Stanowisko Opolskiego Oddziału NFZ w sprawie świadczeń
Apel NFZ o programową, racjonalną i zgodną z rzeczywistym zapotrzebowaniem realizację świadczeń zdrowotnych

SAMORZĄD / Głubczyce / SP ZOZ

Głubczycki Szpital drugi w Polsce!
II miejsce w Rankingu Szpitali Publicznych w Polsce

© fot. Fotorzepa / 
Jerzy Dudek
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Marcin Grabuńczyk

Głubczyckie Wodociągi i Kana-
lizacja Sp. z o.o. została lau-
reatem XVII Edycji Rankingu 
Gazele Biznesu 2016. 

Uroczysta gala wręczenia Gazel Biz-
nesu, corocznych nagród przyznawa-
nych przez redakcję „Pulsu Biznesu” 
dla najprężniej rozwijających się małych 
i średnich przedsiębiorstw, odbyła się 1 
lutego 2017 roku w katowickiej Akade-
mii Muzycznej. Nagrodę potwierdzającą 
przynależność spółki do elitarnego klubu 
Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej 
rozwijających się fi rm, odebrał Pan Adam 
Ratuś Prezes Zarządu Spółki. 

Ranking Gazele Biznesu — to ran-
king najdynamiczniej rozwijających się 
małych i średnich fi rm. I edycja ran-
kingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 
roku. Gazela to fi rma małej lub średniej 
wielkości, która dzięki niezwykle dy-
namicznemu rozwojowi doskonale daje 
sobie radę wśród nawet znacznie więk-
szych konkurentów. Autorem rankingu 
jest wywiadownia gospodarcza Coface 
Poland, która jest odpowiedzialna za 

weryfi kację danych fi nansowych zgło-
szonych przedsiębiorstw.

Rankingi Gazele Biznesu sporządzane 
są co roku przez dzienniki ekonomicz-
ne należące do szwedzkiej grupy Bon-
nier Press Group. Oprócz „Pulsu Bizne-
su” zestawienia takie opracowują jego 
siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, 
Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. 
Kryteria wyboru Gazel są w poszcze-
gólnych krajach dostosowane do lokal-
nych warunków gospodarczych, ale cel 
wszędzie jest ten sam: promowanie małej 
i średniej przedsiębiorczości.

Marcin Grabuńczyk

Głubczyckie Wodociągi 
i Kanalizacja Sp. z o.o. 
otrzymały nagrodę 
za projekt: „Radio-

wy system odczytu wskazań 
wodomierzy oraz monitoring 
ujęć wody” w kategorii IV Opro-
gramowanie do obsługi urzędu. 
Nagrody dla najlepszych pro-
jektów informatycznych re-
alizowanych przez instytucje 
publiczne rozdano już po raz 
trzeci. Ceremonia ich wręcze-
nia odbyła się podczas IV Forum 
Kierowników IT w Administra-
cji. Nagrodę w imieniu insty-
tucji odebrał Pan Marcin Gra-
buńczyk Pełnomocnik Zarządu 
Spółki i Koordynator projektu. 

Skrzydła IT w Admini-
stracji to nagrody przyzna-
wane za wznoszenie polskiej 
e-administracji na najwyższy 
poziom. Wyróżnienia co roku 
trafi ają do projektów, które pod 
względem sposobu wdrożenia 
i osiągniętych korzyści mogą 
stanowić wzór do naśladowania. 

Celem nagrody jest wyróżnienie 
jednostek, które poprzez zreali-
zowane projekty ułatwiły dostęp 
do usług publicznych, poprawi-
ły jakość obsługi oraz komuni-
kację z obywatelami i innymi 
urzędami. Organi-
zatorem konkursu 
jest miesięcznik „IT 
w Administracji”. 
Ministerstwo Cyfry-
zacji objęło konkurs 
patronatem honoro-
wym. Do tegorocznej 
edycji nagrody zgło-
szono ok. 150 projek-
tów. Ich oceną zajęła 
się kilkunastooso-
bowa kapituła. W jej 
sk ładzie znaleźli 
się przedstawiciele 
urzędów i organiza-
cji, eksperci na co dzień zaan-
gażowani w proces cyfryzacji 
podmiotów publicznych.

Projekt inwestycyjny, za 
który spółka została wyróżnio-
na, polegał na wdrożeniu radio-
wego systemu odczytu wskazań 
wodomierzy wraz z monitorin-

giem ujęć wody i badaniem pa-
rametrów jakościowych wody. 
I etap realizacji projektu objął 
swym zakresem część miasta 
Głubczyce oraz miejscowo-
ści Bogdanowice, Krzyżowice, 

Pomorzowice, Pomorzowiczki, 
Sławoszów, Stara Wieś, Kwia-
toniów oraz Tarnkowa. Zakoń-
czenie rzeczowe zadania na-
stąpiło we wrześniu 2016 roku, 
a koszt zadania wyniósł ponad 
440 000,00 złotych. Projekt był 
współfi nansowany ze środków 

pochodzących z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Realizacja inwestycji wpły-
nęła korzystnie na:

a. wzrost efektywności pracy 
spółki i jej pracowni-
ków,

b. podniesienie 
poziomu i jakości 
świadczonych przez 
spółkę usług,

c. podniesienie 
walorów inwesty-
cyjnych terenów, na 
których zostało zre-
alizowane zadanie,

d. poprawę bez-
pieczeństwa miesz-
k a ńc ów w t y m 
bezpieczeństwa do-
starczanej wody po-

przez dokonywanie okresowych 
kontroli jakości wody zakupio-
nym urządzeniem,

e. zwiększanie efektywno-
ści ekonomicznej działalności 
spółki.

Spółka podejmuje wie-
le inicjatyw zmierzających do 

rozbudowy i modernizacji in-
frastruktury wodociągowej 
na terenie Gminy Głubczyce 
oraz zwiększenia standardów 
jakościowych produkowanej 
i dostarczanej wody do miesz-
kańców. Dlatego tym bardziej 
cieszy nas docenienie efektów 
tych prac przez zewnętrznych 
ekspertów z zakresu realizacji 
projektów IT i mobilizuje 
nas do jesz-
cze cięższej 
pracy oraz 
r e a l i z a c j i 
k o l e j n y c h 
pr o je k tów 
i n n o w a -
c y j n y c h 
z korzyścią 
z a r ó w n o 
dla miesz-
kańców jak 
i  n a sz e j 
spółki.

SAMORZĄD / Głubczyce / GWiK

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
laureatem XVII Edycji Rankingu Gazel Biznesu 
2016
GWiK w rankingu najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw

SAMORZĄD / Głubczyce / GWiK

Skrzydła IT w Administracji 2017 dla Głubczyckich Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Nagroda dla najlepszych projektów informatycznych realizowanych przez instytucje publiczne
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SAMORZĄD / Głubczyce / PKS

Nowy rozkład jazdy PKS
Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów PKS od 15.05.2017 r. 

Wiesław Bednarski

Z dniem 15.05.2017 r. zaczął obo-
wiązywać nowy rozkład jazdy 
PKS w Głubczycach Sp. z o.o., 
z którego zostało wycofanych 

kilka kursów a kilka zostało skróco-
nych. Potrzebę tych zmian nasza fi rma 
zauważyła w 2014 roku kiedy to w trak-
cie bieżących analiz stało się oczywi-
stym, że niektóre kursy obejmujące nasz 
powiat w związku z niska liczbą podróż-
nych są wysoce nierentowne i przynoszą 
znaczne straty fi nansowe. 

Wiedząc, że likwidacja zawsze budzi 
duże emocje wśród pasażerów podję-
liśmy negocjacje z Gminami, na tere-
nie których te kursy były wykonywane. 
Zaproponowaliśmy Gminom Baborów, 
Branice, Kietrz i Głubczyce rozwiąza-
nie, w którym utrzymanie kursów by-
łoby możliwe pod warunkiem, że Gmi-
ny te partycypowałyby w kosztach ich 
utrzymania w wysokości pokrywającej 
straty naszej fi rmy. 

Przez trzy lata odbyło się wiele spo-
tkań a także zostało wymienionych wiele 
pism między naszą fi rmą a Gminami, 
które utrzymywały, że są zainteresowa-
ne utrzymaniem kursów nie podejmu-
jąc jednakże ostatecznej decyzji o dofi -
nansowaniu. Biorąc pod uwagę, że tak 
długo trwające negocjacje nie prowadzą 
ostatecznie do rozwiązania problemu 
w postaci dofi nansowania nierentow-
nych kursów, w marcu bieżącego roku 
po raz kolejny wystosowaliśmy pisma do 
Gmin, tym razem jednak z informacją, 
że w przypadku braku formalnej decyzji 
z dniem 15.05.2017r. rozkład jazdy ulega 
zmianie a będące przedmiotem nego-
cjacji kursy podlegają zapowiedzianym 
modyfikacjom. Jednocześnie zgodnie 
z ustawą o transporcie drogowym wy-
stąpiliśmy o wydanie decyzji dotyczą-
cych zmian w liniach. 

W odpowiedzi na nasze wystąpienie, 
Gmina Baborów wyraźnie i zdecydo-
wanie odmówiła jakiegokolwiek par-
tycypowania w kosztach, Gmina Kietrz 
poddała kwestię pod wspólne obrady 
Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kie-
trzu na których zdecydowano, że Gmina 
jednak nie podejmie się dofi nansowania 
kursów, Gmina Branice 
wyraziła chęć utrzy-
mania kursów jednakże 
w związku z brakiem 
środków finansowych 
poinformowała, że nie 
jest w stanie w chwili 
obecnej partycypować 
w kosztach ich utrzy-
mania, natomiast Gmina 
Głubczyce oświadczyła, 
że jest zainteresowa-
na i gotowa do party-
cypowania w kosztach 
utrzymania tych kursów 
pod warunkiem, że po-
zostałe gminy naszego 
powiatu (Baborów, Bra-
nice i Kietrz) będą w nich 
uczestniczyć. Kursy od-
bywające się na terenie 
Gminy Głubczyce będą 
dofi nansowane.

W związku z powyższym 
nasza fi rma po otrzymaniu 
odpowiednich decyzji urzędo-
wych wprowadziła zapowia-
dane zmiany i nowy rozkład 
jazdy.

Poniżej zamieszczamy 
treść pisma jakie zostało wy-
stosowane do Gmin.

PKS w Głubczycach 
Sp. z o.o. informuje, że 
od dnia 01.05.2017 r. 
przygotowuje likwidację 
nierentownych kursów.

W nawiązaniu do wcześniej-
szych ustaleń dotyczących li-
kwidacji kursów autobusowych 
obsługujących teren Gminy jako 
nierentownych, prosimy o jasną 
deklarację czy Gmina jest za-
interesowana ich utrzymaniem 
oraz w jakim zakresie i czy bę-
dzie partycypować w kosztach 
ich utrzymania wg. załączonej 
tabeli. Wymienione kursy nie 
zostały zlikwidowane do chwili 
obecnej mimo, iż Gmina nie wywiązała 
się ze składanych obietnic dotyczących 
dopłat pokrywających starty spółki PKS. 
Wobec powyższego prosimy o zajęcie sta-
nowiska co pozwoli z dniem 01.05.2017 
podjąć właściwe decyzje dotyczące li-
kwidacji bądź utrzymania w/w kursów.

O odpowiedź prosimy do 10.04.2017 r.
Ponieważ żadna z Gmin nie wyra-

ziła zgody na dofi nansowanie kursów 
w proponowanej wysokości według ta-
beli powyżej, z dniem 15.05.2017 r. wpro-
wadzono następujące zmiany.

Likwidacja kursu Kietrz-Głubczyce 
p. Baborów o godz. 8:00.

Likwidacja kursu Głubczyce-Kietrz 
p. Baborów o godz. 10:30.

Uruchomienie kursu Głubczyce-Wi-
dok 9:00.

Uruchomienie kursu Widok-Głub-
czyce 9:25.

Likwidacja kursu Głubczyce-Pilszcz 
o godz. 5:50.

Zmiana oznaczenia kursu Pilszcz-
Głubczyce o godz. 8:25 z Dmu na H.

Wydłużo-
no kurs Bra-
nice Szkoła-
Uciechow ice 
Szkoła o godz. 

6:45 do Dzierżkowic.
Wydłużono kurs Uciechowice. 

Szkoła-Branice Szkoła o godz. 7:15 
z Dzierżkowic do Branice Szkoła.

Likwidacja kursu Pilszcz-
Kietrz o godz. 7:25.

Likwidacja kursu Kietrz-
Pilszcz o godz. 8:05.

Uruchomiono kurs Kietrz-
Dzierżysław o godz. 7:55.

Uruchomiono kurs Dzierży-
sław-Kietrz o godz. 8:10.

W kursie Pilszcz Szkoła-Kietrz 
o godz. 7:25 dołożono przystanki 
Kietrz Głubczycka i Kietrz Rynek.

Skrócono kurs Kietrz-Dzierż-
kowice o godz. 11:35 do miejsco-
wości Pilszcz.

Likwidacja kursu Dzierżko-
wice-Kietrz o godz. 12:10.

Uruchomiono kurs Kietrz-Pilszcz 
o godz. 11:35.

Uruchomiono kurs Pilszcz-Kietrz 
o godz. 12:05.

Zlikwidowano kurs Kietrz-Ludmie-
rzyce o godz. 6:45 (zmiana trasy przez 
Lubotyń).

Kurs Kietrz-Uciechowice o godz. 
14:50 zmiana godziny na 14:55.

Kurs Uciechowice Skrzyżowanie-
Kietrz o godz. 15:30 zmiana godziny na 
15:35.

W związku ze stałą tendencją spad-
kową w zakresie ilości przewożonych 
pasażerów a co za tym idzie malejącymi 
przychodami samorządy gminne będą 
musiały w nadchodzących latach pod-
jąć współfi nansowanie komunikacji na 
własnym terenie, chcąc zapewnić możli-
wość dojazdu najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom.

Przebieg w skali roku Kwota dopłat

l.p. Relacja Kietrz Głubczyce Baborów Branice Kietrz Głubczyce Baborów Branice

1 Kietrz-Głubczyce 8.00 630 km 2730 km 4410 km - 1134.00 zł 4914.00 zł 7938.00 zł -

2 Głubczyce-Kietrz 10.30 630 km 2730 km 4410 km - 1197.00 zł 5187.00 zł 8379.00 zł -

3 Kietrz-Pilszcz 7.55 2520 km - - 2016.00 zł - - -

4 Pilszcz-Kietrz 7.25 4620 km - - 5172.00 zł - - -

5 Kietrz-Dzierżkowice 11.35 2940 km - 1050 km 4704.00 zł - - 1680.00 zł

6 Dzierżkowice-Kietrz 12.10 2940 km - 1050 km 5527.00 zł - - 1974.00 zł

7 Głubczyce-Pilszcz 5.50 - 1470 km 10710km - 3630.00 zł - 26454.00 zł

8 Pilszcz-Głubczyce 8.25 - 1470 km 7350 km - 2352.00 zł - 11760.00 zł

11 340 km 8400 km 8820 km 20160 km 19750.00 zł 16083.00 zł 16317.00 zł 41868.00 zł

interesowana ich utrzymaniem 

dzie partycypować w kosztach 
ich utrzymania wg. załączonej 
tabeli. Wymienione kursy nie 
zostały zlikwidowane do chwili 6:45 do Dzierżkowic.

TABELA PRZEBIEGÓW ROCZNYCH 
I KOSZTÓW WYKONYWANYCH 
KURSÓW NA POSZCZEGÓLNE GMINY
Propozycja do dopłat

Nowy rozkład jazdy PKS
Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów PKS od 15.05.2017 r. 
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Dyrektor OR KRUS w Opolu
Lech Waloszczyk

W 2016 r. do Oddziałów Re-
gionalnych i Placówek Te-
renowych KRUS zgłoszono 
19110 wypadków, o 1044 

mniej niż w 2015 r. Spośród tych zda-
rzeń 298 wypadków było zgłoszonych 
do Oddziału Regionalnego w Opolu.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat, 
w tym również w 2016 r. największą ilość 
wypadków w Oddziale Regionalnym 
w Opolu odnotowano w grupie „upadek 
osób”, ponadto 2016 r. licznie obfi tował 
w zdarzenia wypadkowe z grup „inne 
zdarzenia” oraz „upadek przedmiotów”.

Spośród 264 zakończonych postępo-
wań powypadkowych w 2016 r. grupa 
„upadek osób” stanowi 120 zdarzeń, 
grupa „inne zdarzenia” 
– 34 zdarzenia, a grupa 
„upadek przedmiotów” – 
32 zdarzenia.

Upadki najczęściej 
miały miejsce na płaskiej 
nawierzchni, z drabin 
i schodów oraz z ciągni-
ków i maszyn rolniczych.

Najczęstszymi przy-
czynami upadków osób 
w 2016 r. był brak obuwia 
roboczego lub nieodpowiednie obuwie 
robocze, zły stan nawierzchni podwó-
rzy, ciągów komunikacyjnych, niedo-
stateczna koncentracja uwagi poszko-
dowanych na wykonywanej czynności, 
niewłaściwy sposób obsługi zwierząt, 
nieprawidłowo skonstruowane drabi-
ny jak również nieprawidłowy sposób 
wchodzenia i schodzenia z maszyn rol-
niczych. Przyczynami zdarzeń z gru-
py „inne zdarzenia” było wykonywa-
nie pracy ręcznie zamiast przy użyciu 
urządzeń lub narzędzi, nieużywanie 
obuwia roboczego, brak należytej kon-
centracji uwagi na wykonywanej czyn-
ności, zaskoczenie niespodziewanym 
zdarzeniem, nierówność podłoża oraz 
niewłaściwe tempo pracy, pośpiech. 
Natomiast w grupie „upadek przed-
miotów” najczęściej dochodziło do wy-
padków z przyczyny braku koncentracji 
uwagi poszkodowanego na wykonywa-
nej czynności, niewłaściwe zachowanie 
poszkodowanego, nieodpowiednie obu-
wie używane podczas pracy.

Wobec powyższego apelujemy do 
rolników o stosowanie zasad BHP przy 
pracy wykonywanej w gospodarstwach, 
w szczególności:

- używanie właściwego obuwia 
roboczego tj. na protektorowej pode-
szwie, sznurowanego powyżej kostki, 
ze wzmacnianymi noskami

- zadbanie o stan nawierzchni po-
dwórzy, aby nie były śliskie, grząskie 
czy nierówne

- używanie odpowiednich drabin 
i schodów, co znacznie eliminuje zda-
rzenia z grupy „upadek osób”

- wykonywanie pracy bez pośpiechu 
i z należytą koncentracją na wykony-
wanych czynnościach

Warto zaznaczyć, że wskaźnik wy-
padkowości (liczba wypadków zakoń-
czonych wypłatą jednorazowych od-
szkodowań na 1000 ubezpieczonych) 
w rolnictwie indywidualnym w 2016 r. 
w Oddziale Regionalnym KRUS w Opo-
lu wyniósł 6,6 i nadal jest najniższym 
w całym kraju. Jednakże w roku 2016 
na terenie działania OR KRUS w Opolu 
miały miejsce trzy wypadki ze skutkiem 
śmiertelnym.

W 2016 r. Oddział Regionalny KRUS 
w Opolu współpracował z wieloma in-
stytucjami działającymi na rzecz po-
prawy warunków pracy w rolnictwie 
m.in. z PIP, ARiMR, ARR, ANR, Urzędami 
Gmin, Wójtami, Starostwami Powiato-
wymi, Szkołami, Ośrodkami Kultury, 
Politechniką Opolską, Oddziałem Woje-
wódzkim Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Opolu, OSP.

W celu zmniejszania 
liczby wypadków i ogra-
niczania ich skutków Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego prowadzi wie-
le działań mających na celu 
promowanie zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospo-
darstwach rolnych. 

Wiedzę o zagrożeniach 
wypadkami przy pracy rol-
niczej i chorobami zawo-

dowymi oraz zasady ochrony zdrowia 
i życia w gospodarstwie rolnym Kasa 
upowszechnia poprzez:
1. szkolenia dla rolników, sołtysów,
2. spotkania i pogadanki dla dzieci 

(uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych),

3. konkursy wiedzy o bhp dla dzieci 
i młodzieży, w tym konkursy testowe 
i plastyczne,

4. konkursy wiedzy o bhp w rolnictwie 
dla rolników, 

5. środki masowego przekazu: prasa, 
radio, telewizja, Internet,

6. udział w imprezach masowych dla 
rolników,

7. stoiska i punkty informacyjne, gdzie 
wydawano materiały popularyza-
torskie (broszury, poradniki, ulotki, 
kalendarze, plakaty, materiały dla 
dzieci),

8. instruktaż dla poszkodowanych rol-
ników i członków ich rodzin podczas 
prowadzenia postępowania powy-
padkowego,

9. instruktaż dla rolników i członków 
ich rodzin podczas przeprowadza-
nych wizytacji gospodarstw rolnych 
w czasie żniw,

10. pokazy bezpiecznej pracy
11. pokazy bezpiecznych środków sto-

sowanych przy pracy (m.in. obuwie, 
odzież)

Opracowała: Ewelina Nowek / Źródło: www.krus.
gov.pl. Serdecznie zapraszamy do aktywnego włą-
czenia się do realizowanych przez KRUS szkoleń 
podczas, których prowadzone są różnego rodzaju 
pokazy, konkursy, a także do odwiedzania sto-
isk informacyjnych organizowanych przez Kasę. 
Informacje o nadchodzących działaniach reali-
zowanych przez KRUS można znaleźć na stronie 
internetowej www.krus,gov.pl w zakładce Wyda-
rzenia Prewencyjne. 

Informacja Głównego Inspektora 
Weterynarii dla hodowców trzody 
chlewnej dotycząca afrykańskiego 
pomoru świń.

Co to jest ASF?

Afrykański pomór świń (ASF) to szyb-
ko szerząca się choroba wirusowa, na któ-
rą podatne są świnie domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie 
wirusem ASF w związku, z czym cho-
roba ta nie stwarza zagrożenia dla ich 
zdrowia i życia. 

Najczęściej wprowadzenie wirusa 
ASF do kraju wolnego od choroby nastę-
puje poprzez transport, mięso, produkty 
mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, 
pochodzące od chorych świń i dzików. 

 ” Najczęstszą przyczyną 
zakażenia świń jest 

bezpośredni kontakt ze 
zwierzętami zakażonymi 

lub zakażonymi odpadkami 
żywnościowymi.

W przypadku terenów o wysokim za-
gęszczeniu gospodarstw utrzymujących 
świnie, rozprzestrzenianie się wirusa 
między gospodarstwami jest łatwe, za 
pośrednictwem osób odwiedzających 
gospodarstwo lub zakażonej paszy, 
wody, czy narzędzi. 

W 2007 roku występowanie ASF za-
notowano na terytorium Kaukazu i Fe-
deracji Rosyjskiej, na Ukrainie oraz na 
Białorusi. 

W 2014 i 2015 roku ASF stwierdzono 
na terytorium Litwy, Polski, Łotwy, Es-
tonii, Ukrainy oraz Federacji Rosyjskiej.

Jak rozpoznać afrykański 
pomór świń?

U świń mogą pojawić się następujące 
objawy: 

- wysoka gorączka, z tym że gorącz-
kujące świnie mają początkowo zacho-
wany apetyt i zachowują się normalnie; 

- liczne padnięcia świń w każdym 
wieku; 

- sinica skóry uszu, brzucha i boków 
ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny 
w skórze; 

- duszność, pienisty lub krwisty wy-
pływ z nosa; 

- biegunka, często z domieszką krwi. 

Jak zapobiegać afrykańskiemu 
pomorowi świń?

- Ograniczyć dostęp osobom po-
stronnym do pomieszczeń lub miejsc, 
w których znajdują się zwierzęta, 
w szczególności osobom, które w ostat-
nim czasie przebywały na terytorium 
krajów gdzie wystąpiła ASF lub brały 
udział w polowaniach na zwierzęta 
łowne;

- Zabezpieczyć swoje gospodarstwo 
przed przedostaniem się dzików, zabez-
pieczyć paszę przed dostępem zwierząt 
wolno żyjących;

- Stosować w gospodarstwie proce-

dury sanitarne - utrzymywać gospo-
darstwo w czystości, dbać o czystość 
sprzętu używanego w gospodarstwie, 
stosować odkażanie bieżące, używać 
osobnego obuwia, odzieży ochronnej 
oraz narzędzi do obsługi zwierząt:

- Nie wprowadzać do gospodarstwa 
zwierząt niewiadomego pochodzenia 
- bez świadectwa zdrowia lub wykazu-
jących jakiekolwiek objawy osłabienia;

- Nie skarmiać zwierząt odpadkami 
żywności.

Podejrzewasz wystąpienie 
afrykańskiego pomoru świń?

Posiadacz zwierząt, który zauważył 
objawy nasuwające podejrzenie choroby 
zakaźnej, jest zobowiązany do natych-
miastowego zgłoszenia podejrzenia cho-
roby (obowiązek ustawowy obwarowany 
sankcją karną*). Zgłoszenie należy prze-
kazać do powiatowego lekarza weteryna-
rii bezpośrednio, albo za pośrednictwem 
lekarza weterynarii opiekującego się go-
spodarstwem lub właściwego miejscowo 
organu samorządu terytorialnego (wójta, 
burmistrza).

Zgłosiłeś podejrzenie 
afrykańskiego pomoru - 
co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu 
przybycia urzędowego lekarza wetery-
narii – hodowca zwierząt zobowiązany 
jest do: 

- izolacji i strzeżenia w gospodar-
stwie wszystkich przebywających tam 
zwierząt; 

- wstrzymania się od wywożenia, 
wynoszenia i zbywania produktów 
z gospodarstwa, w szczególności mięsa, 
zwłok zwierzęcych, środków żywienia 
zwierząt, wody, ściółki, nawozów na-
turalnych; 

- uniemożliwienia dostępu osobom 
postronnym do pomieszczeń lub miejsc, 
w których znajdują się zwierzęta podej-
rzane o zakażenie lub chorobę. 

HODOWCO PAMIĘTAJ!

Za świnie zabite, poddane ubojowi 
oraz padłe w wyniku zastosowanych 
zabiegów nakazanych przez IW przy 
zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń 
przysługuje odszkodowanie ze środków 
budżetu państwa.

Kraj, w którym wystąpi ASF nara-
żony jest na bardzo duże straty eko-
nomiczne w przemyśle mięsnym oraz 
hodowli, powodowane wstrzymaniem 
obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzo-
wego oraz produktów pozyskiwanych od 
świń, a także padnięciami świń i kosz-
tami likwidacji ognisk choroby.

ASF jest zagrożeniem zarówno dla 
dużych, jak i małych gospodarstw.

*zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014 poz. 1539 
ze zm.)

SAMORZĄD / Głubczyce / KRUS

Czy opolscy rolnicy pracowali 
bezpiecznie w 2016 r.
Bilans bezpieczeństwa opolskiego KRUS

SAMORZĄD / Głubczyce / Inspektorat Weterynarii

Afrykański Pomór Świń (ASF)
Hodowco! Zapoznaj się z informacjami na temat Afrykańskiego 
Pomoru Świń (ASF)
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SAMORZĄD / Głubczyce / ZHP

226. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja obchodziliśmy 226. rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

SAMORZĄD / Głubczyce / KP PSP i OSP

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Głubczycach
Relacja ze święta strażaków w powiecie

st. kpt. Waldemar Hołownia

Piątego maja w Głubczycach pod 
Ratuszem odbyły się Powia-
towe Obchody Dnia Strażaka 
Państwowej Straży Pożarnej 

i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Korowód strażacki wraz z pocztami 

sztandarowymi przeszedł spod Staro-
stwa Powiatowego do kościoła o.o. Fran-
ciszkanów, gdzie odbyła się Msza Święta 
w intencji Strażaków i ich rodzin.

Po mszy strażacy złożyli kwiaty pod 
pomnikiem św. Floriana skąd przeszli 
pod Ratusz, gdzie nastąpił ciąg dalszy 
obchodów. Dowódca Uroczystości st. kpt. 
mgr. inż. Krzysztof Wiciak złożył mel-
dunek Zastępcy Opolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego bryg. mgr. inż. Macie-
jowi Zającowi. Orkiestra odegrała Hymn 
Państwowy, podczas którego podniesio-
no Flagę Państwową, a następnie fl a-
gę Związku OSP RP przy odgrywanym 
hymnie strażaków ochotników.

Przywitania zaproszonych gości do-
konał Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Głubczycach bryg. 
mgr inż. Wojciech Semeniuk. W tym dniu 
wręczono strażakom medale, odznacze-
nia, nagrody oraz awanse na wyższe 
stopnie służbowe.

Minister Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji nadał stopień:

STARSZEGO KAPITANA
• kpt. Waldemarowi Hołowni
• kpt. Krzysztofowi Wiciakowi
KAPITANA
• mł. kpt. Kacprowi Węgrzynowi

Komendant Główny PSP nadał stopień: 
STARSZEGO ASPIRANTA
• asp. Bogdanowi Makowskiemu
ASPIRANTA
• mł. asp. Grzegorzowi Chromniakowi
• mł. asp. Arkadiuszowi Fulneczkowi
• mł. asp. Stanisławowi Kochmaniewi-

czowi
• mł. asp. Dariuszowi Niedźwiadkowi

Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej w Opolu nadał stopień: 
MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
• st. sekc. Edwardowi Machate
• st. sekc. Michałowi Miklerowi
• st. sekc. Marcinowi Stupkowi
• st. sekc. Wiesławowi Szymańskiemu
STARSZEGO SEKCYJNEGO
• sekc. Michałowi Beleciowi
• sekc. Tomaszwoi Bilińskiemu
• sekc. Sebastianowi Cisowskiemu
• sekc. Olafowi Hupasowi
• sekc. Jackowi Miklerowi
SEKCYJNEGO
• st.str. Beacie Gużdzie

Za wzorowe wykonywanie zadań służ-
bowych Opolski Komendant Wojewódzki 

PSP uhonorował nagrodą pieniężną asp. 
Grzegorza Chromniaka.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego 
Związku OSP RP odznaczeni zostali:
Złotym Znakiem Związku OSP RP
• dh Andrzej Walczewski z OSP Dzier-

żysław
Medalem Honorowym im. Bolesława 
Chomicza
• dh Marian Górski z OSP Zopowy
• dh Władysław Halikowski z OSP Kli-

sino

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP odzna-
czeni zostali:
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożar-
nictwa
• dh Andrzej Baran z OSP Baborów
• dh Ryszard Bydłowski z OSP Chomiąża
• dh Wiesław Micek z OSP Klisino
• dh Leszek Tokarz z OSP Baborów
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa
• dh Krzysztof Adamski z OSP Pietro-

wice
• mł. ogn. Grzegorz Ciemny z KPPSP 

Głubczyce
• dh Jerzy Fabian z OSP Lisięcice
• ogn. Piotr  Górski z KPPSP Głubczyce
• dh Mariusz Jankowski z OSP Baborów
• dh Piotr Metel z OSP Pietrowice
• dh Andrzej Mróz z OSP Pietrowice

• dh Piotr Szpak z OSP Chomiąża
• dh Zbigniew Tokarz z OSP Zopowy
• dh Adam Tyburczy z OSP Chomiąża
• dh Tomasz Walczak z OSP Zopowy
• st. kpt. Krzysztof Wiciak z KPPSP 

Głubczyce
Brązowym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa
• dh Adam Adamski z OSP Pietrowice
• dh Marek Baranowski z OSP Baborów
• mł. ogn. Ryszard Cykowski z KPPSP 

Głubczyce
• dh Piotr Gruszka z OSP Baborów
• dh Dawid Humeniuk z OSP Zubrzyce
• dh Bogusław Metel z OSP Pietrowice
• dh Rafał Rusin z OSP Klisino
• dh Anna Szpak z OSP Chomiąża
• dh Józef Węgrzyn z OSP Chomiąża
• dh Agnieszka Zapotoczna z Zarządu 

M-Gminnego OSP

Uchwałą Prezydium Oddziału Zarządu 
Powiatowego Związku OSP RP odzna-
czeni zostali:
Odznaką Strażak Wzorowy
• dh Piotr Cichocki z OSP Chomiąża
• dh Małgorzata Knosala z OSP Cho-

miąża
• dh Marek Świniarski z OSP Zawiszyce
• dh Angelika Wituła z OSP Chomiąża

Na zakończenie obchodów Dnia Stra-
żaka wszystkich strażaków zaproszono 
na tradycyjną grochówkę.  

dh. Joanna Kuc

Dnia 03.05.2017 r. odbyły się 
uroczystości upamiętniają-
ce 226. Rocznicę Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, których 

organizatorem była Komenda Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego w Głub-
czycach wspólnie ze Starostwem Po-
wiatowym i Urzędem Miejskim w Głub-
czycach.

Obchody Święta Narodowego rozpo-
częły się od Mszy Świętej w kościele p.w. 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Głubczycach, w której udział wzięły 
władze samorządowe, poczty sztandaro-
we szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych, Związki Komba-
tanckie, gromady zuchowe i drużyny 
harcerskie wraz z instruktorami oraz 
mieszkańcy Głubczyc. 

Po Mszy Świętej wszyscy zebrani 
w asyście orkiestry dętej udali się pod 
Pomnik Czynu Zbrojnego w Głubczy-
cach, gdzie odbył się uroczysty apel 
z okazji upamiętnienia 226. Rocznicy 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, po któ-
rym głos zabrał starosta głubczycki Pan 
Józef Kozina. 

Całość uroczystości zwieńczył występ 
młodzieży z gimnazjalnego chóru. Po 
części artystycznej zgromadzeni goście 
oraz delegacje młodzieży szkolnej, zuchy 
i harcerze złożyli kwiaty pod Pomnikiem 
Czynu Zbrojnego w Głubczycach.
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SAMORZĄD / Głubczyce / Zakład Karny

Działania profi laktyczne jednostki penitencjarnej
Program readaptacji społecznej o tematyce profi laktyki alkoholowej

SAMORZĄD / Zakład Karny

Zatrudnienie 
skazanych
Podpisana umowa o zatrudnie-
niu grupy osadzonychppor. Bartłomiej Kawulok

Corocznie 15 kwietnia obchodzony 
jest Światowy Dzień Trzeźwości. 
Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) apeluje, aby przynaj-

mniej na ten jeden dzień zrezygnować 
z tradycyjnej lampki wina, małego piwa 
czy mocniejszego trunku. 

Do więzień bardzo często trafiają 
sprawcy przestępstw popełnionych pod 
wpływem alkoholu. Kadra penitencjarna 
podejmuje szereg oddziaływań, aby ska-
zanych wydobyć z nałogu.

Dlaczego to takie istotne? Otóż dla-
tego, że alkoholizm jest jedną z popu-
larniejszych chorób, jaka trawi ludzi 
od wieków. Jest także głównym źró-
dłem patologii społecznych, przemocy 
oraz przestępstw. W Zakładzie Karnym 
w Głubczycach od wielu lat przeprowa-
dza się szereg programów readaptacji 
społecznej o tematyce profi laktyki alko-
holowej. W roku 2016  w głubczyckiej jed-
nostce odpowiednio przygotowana kadra 
penitencjarna składająca się z wycho-
wawców i psychologów przeprowadziła 
18 programów readaptacji społecznej, 
w tym cztery z kategorii profi laktyki 
uzależnień. Dzięki staraniom funkcjona-
riuszy z działu penitencjarnego różnego 
rodzaju programy w roku 2016 ukończyło 

aż 224 więźniów. W pierwszym kwartale 
2017 r. zrealizowano 2 programy o tema-
tyce profi laktyki uzależnień. Projekty 
te nosiły nazwę „Nie uzależnieniom” 
oraz „Nie pijanym kierowcom”.

Program „Nie uzależnieniom” re-
alizowany był przez okres od 10.01 
do 04.04.2017 r. Uczestniczyło w nim 15 
osadzonych, którzy będąc 
na wolności mieli proble-
my alkoholowe. Celem 
programu było przygoto-
wanie osadzonych do po-
wrotu do życia społecz-
nego, wyrobienie w nich 
poczucia świadomości 
powstawania szeroko 
pojętych zagrożeń w wy-
niku nadużywania alkoholu i środków 
odurzających oraz nauczenie ich metod 
radzenia sobie z tymi problemami. Zaję-
cia były prowadzone przez odpowiednio 
przeszkolonego wychowawcę działu pe-
nitencjarnego. Odbywały się na świetlicy 
więziennej w formie wykładów, prezen-
tacji, projekcji fi lmów, zajęć grupowych, 
pogadanek, dyskusji i ankiet.

Natomiast program psychokorek-
cyjny dla osób, które prowadziły pojazd 
w stanie nietrzeźwości pod nazwą „Nie 
pijanym kierowcom” przeprowadzony 
był w terminie od 31.01 do 05.04.2017 r. 
Uczestniczyło w nim 12 osadzonych, kry-

terium doboru osadzonych do uczestnic-
twa w programie był fakt odbywania kary 
pozbawienia wolności za czyn określo-
ny w art. 178a kk. Celem tego programu 
było skorygowanie wiedzy, zachowań 
i postaw związanych z ryzykownym 
używaniem alkoholu zwiększenie świa-
domości odpowiedzialności za życie in-

nych ludzi – uczestników 
ruchu drogowego. Zajęcia 
odbywały się na świetlicy 
i były prowadzone przez 
więziennego psychologa 
poprzez wykłady, pre-
zentacje, projekcje fil-
mów, zajęcia grupowe, 
pogadanki, dyskusje, 
ankiety.

Tego typu oddziaływania ukierun-
kowane są na rozwiązanie problemów 
związanych z brakiem umiejętności 
używania alkoholu i mają służyć zapo-
bieganiu ryzykownych zachowań. Osoby 
trafi ające do zakładów karnych należą 
zwykle do kategorii ryzykownie pijących. 
Jest to dodatkowy atut działań związa-
nych z przeprowadzaniem programów 
readaptacji społecznej w izolacji peni-
tencjarnej.

ppor. Bartłomiej Kawulok

Pod koniec kwietnia br. (24) 
Dyrektor Zakładu Karnego 
w Głubczycach ppłk Tomasz 
Pyra podpisał umowę o za-

trudnienie odpłatne skazanych z fi r-
mą „Naprzód” Rydułtowy Spółka z o.o. 
reprezentowaną przez Lesława Pałkę.

Zatrudnienie grupy osadzonych roz-
pocznie się w miesiącu maju br. Firma 
„Naprzód” zajmuje się segregacją od-
padów komunalnych i zatrudni grupę 
12 osadzonych. Jest to kolejna umowa 
zwiększająca zatrudnienie odpłatne osa-
dzonych przebywających w Zakładzie 
Karnym w Głubczycach. Na dzień dzi-
siejszy w głubczyckiej jednostce na 256 
osadzonych zatrudnionych jest 86 ska-
zanych, ale ta liczba wciąż rośnie.

Umożliwiając zatrudnienie skazanym 
stwarzamy im warunki do zdobycia do-
świadczenia zawodowego, wypracowa-
nia nawyku pracy i systematyczności. 
Dzięki zatrudnieniu odpłatnemu Służba 
Więzienna daje możliwości osadzonym 
uregulowania swoich zobowiązań fi nan-
sowych wyrządzonych przestępstwem 
szkody lub zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę. 

SAMORZĄD / Głubczyce / KPP

X edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”
Informacja o konkursie

Biuro Prewencji KGP / mw

Od 2008 roku Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofi ar Przemocy 
w Rodzinie IPZ „Niebieska Li-
nia” organizuje konkurs „Po-

licjant, który mi pomógł”.
Istota przedsięwzięcia polega na 

wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy 
w ocenie społecznej charakteryzują się 
wyjątkowym profesjonalizmem w za-
kresie indywidualnej pomocy osobom 
doznającym przemocy w rodzinie, po-
nadto zaangażowani są w budowanie 
lokalnego systemu pomocowego w oma-
wianym obszarze. Konkurs pn. „Poli-
cjant, który mi pomógł” od pierwszej 
edycji objęty jest honorowym patrona-
tem Komendanta Głównego Policji.

Procedura

Procedura zgłaszania policjantów do 
każdej edycji konkursu „Policjant, który 
mi pomógł”, odbywa się przez cały rok, 
z wykorzystaniem formularzy zgłosze-
niowych, które bezpośrednio wpływają 
do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofi ar 
Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Li-
nia” w Warszawie.

Kandydatów do X edycji, zgodnie z re-
gulaminem konkursu, zgłaszać mogą 

osoby indywidualne, organizacje i in-
stytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 
2017 r. Osoby zgłoszone po tym terminie 
przechodzą do kolejnej edycji.

Laureatów konkursu wybiera Kapitu-
ła, w skład której wchodzą pracownicy 
Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci 
ostatnich dwóch edycji oraz przedsta-
wiciel Biura Prewencji KGP. 

Typowanie kandydatów odbywa 
się na podstawie szczegółowej analizy 
uzasadnień zawartych w formularzach 
zgłoszeniowych. 

Liczba zgłoszeń odnoszących się do 
poszczególnych kandydatur stanowi tyl-
ko jedno z kryteriów oceny. 

Kryteria oceny

Przede wszystkim pod uwagę bierze się 
zaangażowanie kandydatów w działania 
na rzecz wdrażania w środowiskach lokal-
nych systemowych rozwiązań w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ich doświadczenie i zaangażowanie 
w pomoc osobom doznającym przemocy.

W dziewięciu dotychczasowych edy-
cjach przedsięwzięcia wyróżnionych 
zostało łącznie 45 funkcjonariuszy re-
prezentujących jednostki organizacyjne 
Policji na terenie całego kraju. Funk-
cjonariusze Ci reprezentowali zarówno 
służbę prewencyjną, jak i kryminalną 
Policji. Poza wysoką oceną społeczną 
służby policjanci ci posiadają wyróż-
niającą opinię służbową, co każdora-
zowo było potwierdzone stanowiskiem 
przełożonych i podkreślane podczas gali 
wręczenia nagród.

Przedsięwzięcie to od pierwszej edy-
cji objęte zostało patronatem honoro-
wym Komendanta Głównego Policji, 
a gala wręczenia nagród wpisana zo-
stała w scenariusz centralnych obchodów 
Święta Policji.

Wręczenie wyróżnień laureatom 
X edycji konkursu „Policjant, który mi 
pomógł” odbędzie się podczas Central-
nych Obchodów Święta Policji w War-
szawie.

Na potrzeby konkursu funkcjonuje 
strona internetowa o adresie www.po-
licjant.niebieskalinia.pl, a na stronie in-
ternetowej www.policja.pl podwieszony 
został baner promujący przedsięwzięcie.
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MOK w Głubczycach

W roku 2016 po raz pierwszy 
odbył się cykl imprez plene-
rowych pod ratuszem, które 
zostały okrzyknięte Plene-

rową Sceną Głubczyckich Dni Kultury. 
W ramach tego przedsięwzięcia po-

cząwszy od 3 maja do 28 sierpnia odbyło 
się jedenaście imprez, które cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem mieszkań-
ców gminy Głubczyce a były to:

1. 03.05.2016r. - Obchody Święta Kon-
stytucji 3 maja - Koncert „Belle Voci” 
i studio piosenki „Akord”

2. 08.05.2016r. - Koncert zespołu „Ho-
ryzont” i występ Kabaretu „Czwarta 
Fala”

3. 22.05.2016r. - Koncert Nairy Ayvazyan 
i zespołu „Oversoul”

4. 12.06.2016r. - Koncert „Borówka Fe-
stival”

5. 19.06.2016r. - Koncert chóru „Feniks” 
oraz zespołu „Mali Tęgoborzanie”

6. 03.07.2016r. - Widowisko „Kabareto-
wo, muzycznie, wakacyjnie” w reży-
serii Marii Farasiewicz

7. 10.07.2016r. - Widowisko „Od czarda-
sza do kankana”

8. 17.07.2016r. - Widowisko dla dzieci 
„Scooby Doo i przyjaciele”

9. 07.08.2016r. - Koncert „Gorczyca 
i przyjaciele”

10. 14.08.2016r. - Projekcja fi lmu „Niemy 
Movie”

11. 28.08.2016r. - Koncert zespołu 
„Lwowska fala”

Podczas wszystkich imprez na pla-
cu ratuszowym gromadziło się wielu 
mieszkańców naszej gminy. Koncerty 
te są również ogromną atrakcją dla tu-
rystów  odwiedzających nasze miasto 
w okresie letnim, dlatego serdecznie 
zapraszamy już dziś do uczestniczenia 

w tych fantastycznych przedsięwzięciach 
artystycznych, które są niezwykle zróż-
nicowane pod względem artystycznym, 
dostosowane dla każdego odbiorcy, nie-
zależnie od płci, czy wieku.

Pierwszy koncertach tegorocznej Ple-
nerowej Sceny Głubczyckich Dni Kultu-
ry rozpocznie – widowisko poetycko-
muzyczne „Znak pokoju” z udziałem 
Edwarda Linde Lubaszenko.

Prezentujemy fotografi e z koncer-
tów Plenerowej Sceny Głubczyckich Dni 
Kultury 2016, które przypomną wspa-
niałe występy niezwykłych muzyków, 
a zarazem zachęcą Państwa do wzięcia 
udziału w tegorocznych „imprezach pod 
ratuszem”.

Serdecznie zapraszamy!

KULTURA / Głubczyce / Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach

PLENEROWA SCENA 
GŁUBCZYCKICH DNI KULTURY 2016
Relacja z zeszłorocznego bloku koncertów Plenerowej Sceny i zapowiedź aktualnego na rok 2017 

KULTURA / Głubczyce / Państwowa Szkoła Muzyczna

XI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
MŁODYCH PIANISTÓW
Relacja Marii Farasiewicz

To było wydarzenie! 
XI Międzynarodowy 
Festiwal Młodych Pia-
nistów, który w dniach 

23-26 kwietnia br. miał miejsce 
w sali widowiskowej Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Głubczy-
cach.

To spektakularne przedsię-
wzięcie zostało zorganizowane 
po raz kolejny przez Państwową 
Szkołę Muzyczną I stopnia im. 
I. J. Paderewskiego w Głubczy-
cach przy współpracy z Minister-
stwem Kultury i oczywiście MOK. 
Najpierw wspaniały koncert in-

auguracyjny w wykonaniu laure-
atów poprzedniej edycji festiwa-
lu (Anny Urzędowskiej, Michała 
Chałupczaka i Macieja Skrzecz-
kowskiego), potem przesłuchania 
konkursowe młodych pianistów 
z różnych stron świata, impre-
zy towarzyszące w Głogówku 
i PSM, wreszcie gala laureatów. 
Uczta duchowa, w której miałam 
przyjemność uczestniczyć. Cie-
szę się niezmiernie, że młodzież 
Zespołu Szkół Mechanicznych, 
korzystając z zaproszenia p. dy-
rektora Adama Kopyto, mogła 
,,dotknąć’’ muzyki klasycznej 

poprzez udział w przesłucha-
niach konkursowych. Cztery 
klasy (IA, I IL, Im oraz IIm) mo-
gły obcować z muzyką pisaną 
przez duże ,,M”. Chopin, Bach, 
Czajkowski, Beethoven i inni 
wybitni kompozytorzy w reali-
zacji trzech grup wiekowych (od 
najmłodszych po nastolatków) 
zahipnotyzowali wręcz uczniów 
„Mechanika”, którzy oczarowa-
ni wirtuozerskim wykonaniem 
i brzmieniem, nie szczędzili braw 
wykonawcom.

Dla młodzieży ZSM było 
to nowe i niezwykłe doświad-

czenie. Warto też powiedzieć, 
że nasi uczniowie zrobili na ju-
rorach i widowni niesamowite 
wrażenie. Zwłaszcza kurtuazją 
i dobrymi manierami. Ponad-
to klasy policyjne zaskoczyły 
umundurowaniem!

Pan dyrektor PSM i nauczy-
ciele tej placówki wyrazili swą 
wdzięczność za przybycie na 
przesłuchania i właściwy odbiór 
,,wysokiej” muzyki.

Udział młodzieży ZSM w Kon-
kursie to kolejne ,,Spotkanie 
z kulturą” w ramach projektu, 
który  mam przyjemność realizo-

wać w roku szkolnym 2016/2017. 
To miłe, że projekt ten spotkał 
się z życzliwością dyrekcji i na-
uczycieli, którzy włączają się 
do tego przedsięwzięcia. A przy 
okazji dziękuję Eli Śmidodzie 
i Andrzejowi Seniowi, gdyż jako 
opiekunowie udali się do MOK 
wraz z uczniami i ,,poświęcili” 
swoje zajęcia dydaktyczne, by 
nasi podopieczni mogli obcować 
z prawdziwą sztuką. Nieocenione 
są bowiem zalety muzyki kla-
sycznej! Uwrażliwia, wzbogaca 
ducha, rozwija osobowość, my-
ślenie abstrakcyjne, etc. 
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EDUKACJA / Głubczyce / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

„Ludzie z Wielkim Sercem”
Darczyńcy, ludzie dobrej woli pomagają Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Głubczycach

Tomasz Kiszczyk 

Specjalny Ośrodek Szkol-
n o - W y c h o w a w c z y 
w Głubczycach od wrze-
śnia 2016 r. stara się po-

zyskiwać sponsorów, którzy po-
przez swoją hojność pomagają 
nam realizować cele. 

Są one przede wszystkim 
nakierowane na indywidualne 
potrzeby uczniów, integrację, jak 
i rozwijanie ich zainteresowań. 
Staramy się również gratyfi ko-
wać naszych uczniów za ich za-
angażowanie w pracę na rzecz 
klasy, szkoły, za reprezentację 
w różnego rodzaju zawodach 
sportowych i uroczystościach 
poza szkolnych. Nie jesteśmy 
w stanie zrobić tego ze środków 
własnych, dlatego zwracamy się 
z prośbami o pomoc do różnych 
firm, przedsiębiorstw oraz do 
osób prywatnych. 

W ciągu ośmiu miesięcy udało 
nam się pozyskać następujących 
sponsorów oraz dary od nich. Są 
to:

1) Pan Stanisław Galara – Pre-
zes Firmy Galmet w Głubczycach 
– ufundował zajęcia hipoterapii.

2) Pan Dariusz Kozłowski – 
ufundował zajęcia hipoterapii.

3) Firma Bon Bon Buddies 
z Piotrkowa Trybunalskiego – 
ufundowała paletę słodyczy i in-
nych prezentów, 

którymi nasi uczniowie zostali 
obdarowani z okazji:

a. Mikołajek
b. Wigilii szkolnej
c. Jako nagroda za dobre 

zachowanie na podsumowa-
nie I semestru roku szkolnego 
2016/2017

d. Walentynek
e. Dnia Kobiet
f. Wielkanocy
4) Firma Mieszko z Raci-

borza – ufundowała słodycze, 
które były dodatkiem do prezen-
tów Mikołajkowych, na Wigilię 
szkolną, Walentynki i podsu-
mowanie           I semestru roku 
szkolnego 2016/2017.

5) Firma Purmo Retting He-
ating Sp. z o.o.  z Rybnika – ufun-
dowała 12 grzejników płytowych, 
które przeznaczone zostały do 
zamontowania na sali gimna-
stycznej.

6) Firma Ursa Polska z Dąbro-
wy Górniczej – ufundowała ok. 
1000 m2. wełny mineralnej, która 
została przeznaczona na docie-
plenie dachu sali gimnastycznej.

7) Darczyńca który chce po-
zostać anonimowy ufundował – 
sprzęt komputerowy, który zo-
stał zainstalowany w pracowni 
komputerowej – 16 komputerów.

8) Firma Top Farms – poda-
rowała warzywa na rzecz Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego, z których 

w ykonano 
m.in. prze-

twory oraz dodatki do obiadów 
dla dzieci.

9) Firma Savencia Froma-
ge&Diary Turek – podarowała 
produkty mleczne, które prze-
znaczone są dla dzieci jako do-
datki do śniadań, podwieczor-
ków, kolacji.

Ze względu na to, iż firmy 
oraz osoby prywatne prosiły 
o nieujawnianie wartości oka-
zanej pomocy, nie można podać 
konkretnej kwoty. Jednakże, 
wartość otrzymanych darów  
wynosi ok. 60 tyś złotych.

 W dalszym ciągu będziemy 
starać się o to, aby, w miarę na-
szych możliwości, pozyskiwać 
kolejnych sponsorów. Dotych-
czas otrzymane dary w bardzo 
dużym stopniu pomogły nam 
w ulepszeniu warunków tech-
nicznych Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. Za-
pewniły naszym uczniom do-
datkowe zajęcia, niezbędne oso-
bom niepełnosprawnym, oraz 
sprawiły radość w uroczystych 
dniach. 
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Redakcja ZSO

Dnia 25 kwietnia 2017 r. w czy-
telni Miejsko-Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Głubczycach, 
odbyła się uroczystość wręcze-

nia nagród uczniom szkół ponadgimna-
zjalnych z Głubczyc, którzy wzięli udział 
w VII edycji konkursu pt. „Korzenie wie-
lu głubczyczan są na Kresach”. 

Organizatorami poprzednich edycji 
(od 2009 r.) były dwie instytucje: Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna w Głub-
czycach. W tym roku dołączył do nich 
również głubczycki Miejski Ośrodek 
Kultury.

Tegoroczny konkurs, w odróżnieniu 
od poprzednich, literackich, miał formę 
plastyczną. Młodzież miała przygoto-
wać prace, dotyczące wspomnień głub-

czyckich Kresowian, techniką dowolną. 
Uroczystość poprowadziła nauczyciel-
ka historii i wos w ZSO w Głubczycach, 
Katarzyna Maler. Zaproszeni goście, 
uczniowie i nauczyciele, mieli okazję 
obejrzeć prezentację multimedialną 
o szczególnych miejscach na Kresach, 
przedstawioną przez uczniów klasy II 
b ZSO, Bartłomieja Biernackiego i Filipa 
Wójcika. Mogli także wysłuchać utworów 
„Tylko we Lwowi” i „Sokoły”, w wyko-
naniu licealnej „Wesołej Kapeli Lwow-
skiej”, w składzie: Anna Hamerla z II b 
– skrzypce, Krzysztof Fuhs z I a – akor-
deon i Bartosz Trynda z II a – mandolina. 
Do kapeli dołączyli spontanicznie jako 
wokaliści: Maria Farasiewicz – polonist-
ka i animatorka kultury z Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Głubczycach i dyrek-
tor ZSO Tadeusz Eckert.

Nagrody, które ufundowali: bibliote-

ka miejska i MOK, wręczyli: kierownik 
Wydziału Oświaty Starostwa Powiato-
wego Tomasz Seń, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głubczycach i zarazem wi-
ceprezes Towarzystwa Miłośników Lwo-
wa i Kresów Południowo-Wschodnich 
Oddział Głubczyce, Kazimierz Naum-
czyk oraz dyr. Tadeusz Eckert. „Kalen-
darze Głubczyckie” dostarczył redak-
tor naczelny „Głosu Głubczyc” Jan Wac, 
a piękne dyplomy, plakaty i zaproszenia 
wykonał pracownik biblioteki miejskiej 
Lesław Jabłoński.

Oceny prac dokonała trzyosobowa ko-
misja, w składzie: dyrektor Powiatowe-
go Muzeum Ziemi Głubczyckiej Barbara 
Piechaczek, kierownik biblioteki miej-
skiej Jolanta Górak oraz plastyk z MOK 
Elżbieta Zenfl er.

Nagrodzone zostały następujące osoby:
Alicja Kwiatkowska z Zespołu  Szkół Cen-

trum Kształcenia Rolniczego – I miejsce. 
Edyta Klimczak z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących – II miejsce. Magdalena 
Sadło z Zespołu Szkół Mechanicznych 
– III miejsce. Ponadto wyróżnione zosta-
ły prace: Wiktorii Konik z ZSM i Kamili 
Tarnawskiej z ZSO.

Nauczycielami, którzy wsparli radą 
i pomocą swoich uczniów, byli: Renata 
Korus i Janina Źrebiec z ZSCKR, Maria 
Farasiewicz i Andrzej Seń z ZSM oraz 
Stanisława Wiciak i Katarzyna Jasińska-
Kaliwoda z ZSO.

Organizatorzy składają podziękowa-
nia uczniom za udział w konkursie i ser-
decznie gratulują laureatom. Dziękują 
także nauczycielom za zaangażowanie 
i wsparcie swoich podopiecznych, a także 
gościom, wśród których byli rodowici 
Kresowianie, za przybycie na tę uroczy-
stość i aktywny w niej udział. 

EDUKACJA / Głubczyce / Zespół Szkół Ogólnokształcących

VII Edycja Konkursu Kresowego
Relacja

Po raz kolejny w Liceum Ogólno-
kształcącym odbył się Konkurs 
Mickiewiczowski. Wzięli w nim 
udział uczniowie klas drugich. 

Ocenianych było 5 konkurencji.
Pierwszym etapem rywalizacji był 

konkurs znajomości ,,Pana Tadeusza’’, 
który odbył się 17 marca. Każdą klasę re-
prezentowały 3-osobowe drużyny. Od-
powiadały one na 9 pytań dotyczących 
treści lektury. 20 marca odbyły się dwie 
kolejne konkurencje: recytacja wybranego 
fragmentu ,,Dziadów’’ i poezja śpiewana 
dzieła Adama Mickiewicza. Następnego 
dnia każda klasa przedstawiała insceni-
zację dowolnego utwory pisarza. 

Najlepszym aktorem okazał się Szy-
mon Długosz z klasy IIa, z kolei najlepszą 
aktorką została Anita Kownacka z kla-
sy IIb. Ostatnim elementem był album. 
Każdy z nich zawierał zdjęcia i opisy 
przebiegu przygotowań do konkursu.

 ” Konkurs dostarczył 
wszystkim dużo zabawy. 

Dzięki niemu mogliśmy 
dowiedzieć się więcej 

o patronie naszej szkoły - 
Adamie Mickiewiczu.

EDUKACJA / Głubczyce / Liceum Ogólnokształcące

Sukces głubczyckiego 
liceum na wydziale 
chemii UO
Osiągnięcia uczennicy LO Natalii Gospodarczyk w Opolu

EDUKACJA / Głubczyce / Liceum Ogólnokształcące

Konkurs Mickiewiczowski 
w liceum 
ogólnokształcącym
Uczniowie poszerzają wiedzę o patronie szkoły

Uroczyste zakończenie XXIII 
Opolskiego Turnieju Chemicz-
nego odbyło się 06.04.2017 r. 
w Katedrze Chemii Analitycz-

nej i Ekologicznej Wydziału Chemii Uni-
wersytetu Opolskiego.

Uczennica klasy III c  - Natalia Go-
spodarczyk zajęła I miejsce w konkursie 
z WIEDZY O MARII SKŁODOWSKIEJ – 
CURIE.

Została także laureatką XXIII Opol-
skiego Turnieju Chemicznego organi-
zowanego przez Opolskiego Kuratora 
Oświaty, Wydział Chemii Uniwersytetu 
Opolskiego i Polskie Towarzystwo Che-
miczne – Oddział Opolski. 



Rzecz Powiatowa - INFO EDUKACJA      //      15EDUKACJA      //      15

    
Rzecz Powiatowa - info   maj 2017   /   www.powiatglubczycki.pl

Redakcja ZSM

Don`t worry, be happy… to wła-
śnie hasło przewodnie uro-
czystej akademii z okazji po-
żegnania klas maturalnych, 

która odbyła się 25 kwietnia br. o go-
dzinie 1200 w auli Zespołu Szkół Me-
chanicznych w Głubczycach. Żegnający 
i żegnani. W sumie 84 – osobowa grupa 
odświętnie ubranych absolwentów oraz 
ich młodsi koledzy z klas przedmatu-
ralnych.

W pierwszych rzędach zaproszeni go-
ście. Wśród nich radny Sejmiku Woje-
wódzkiego – Zbigniew Ziółko, burmistrz 
– Adam Krupa, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej – Tadeusz Ciechanowski, 
kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego – Tomasz Seń, 
wicedyrektor Zakładu Karnego – por. 
Sławomir Ptak, starszy aspirant KPP - 
Krzysztof Kaczanek, dyrektor Francisz-
kańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom - O. 
Paweł Tarnowski, kierownik Specjali-
stycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabi-
litacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu 
w Opolu – Alicja Krukowska, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczy-
cach – Renata Kulik, przewodnicząca 
Rady Rodziców –Barbara Kaźmierczak, 
lokalne media (Marek Mikitka jako 
przedstawiciel TV Pogranicze, Jan Wac 
– Głos Głubczyc i Mateusz Kitka – two-
jeglubczyce.pl).

Uroczystość prowadzi uczennica kla-
sy I A – Aleksandra Pabian. Najpierw od-
daje głos panu dyrektorowi Janowi Łacie, 
który wprowadza w tematykę, anonsuje 
i wita przybyłych gości. Następnie do 
mównicy podchodzą wychowawcy klas 
maturalnych. Po raz ostatni czytają listę 
obecności, wywołując wychowanków na 
środek sali, by wręczyć im świadectwa. 
Czynią to: Dorota Wróbel (kl. IV A -  tech-
nikum ekonomiczne), Marek Nowacki (IV 
BD - technikum mechaniczne i pojazdów 
samochodowych), Aleksandra Pieszak 
(kl. IV CI -  technikum elektryczne i in-
formatyczne) oraz Marcin Hryckiewicz 
(kl. III m -  liceum ogólnokształcące 
mundurowe). Są też świadectwa z wy-
różnieniem. A otrzymują je: Monika 
Smosna, Karolina Kaczmarek, Natalia 
Komarnicka z „ekonomika” oraz Kamil 
Farasiewicz z „mundurówki”.

Nie może też zabraknąć nagród 
książkowych ufundowanych przez Radę 
Rodziców, listów gratulacyjnych oraz 
podziękowań dla zaangażowanych ro-
dziców.

Istotnym momentem akademii jest 
akt mianowania na wyższy stopień 
awansu. Tak oto  dyrektor w asyście st. 
aspiranta Krzysztofa Kaczanka awansuje 
kadetów kaprali – Kamila Farasiewicza 
oraz Barbarę Osikę – na stopień pluto-
nowego za bardzo dobre wyniki w nauce, 
wzorowe zachowanie, zdyscyplinowanie 
i szacunek dla munduru. Ponadto przed-
stawiciel Komendy Powiatowej Policji 
sześciorgu absolwentom klasy policyjnej 
wręcza dyplomy za uzyskanie celującej 
oceny z zajęć służby policyjnej. Otrzymu-
ją je: Roksana Wysz, Kamil Farasiewicz, 
Patryk Urbanik, Maciej Socha, Michał 
Soczyński oraz Rafał Surma.

W kolejnym punkcie programu głos 
zabiera pani Maria Farasiewicz– in-
struktor teatru TRADYCJA ZSM, która, 
nie kryjąc wzruszenia, przywołuje swo-
ich młodych artystów, którzy zapisali 
kolejne karty księgi kulturalnej szkoły, 
miasta i regionu. Są to: Natalia Chasz-
czewska, Kamil Kaźmierczak, Patryk 
Urbanik, Michał Soczyński jak i Domi-
nik Waleriańczyk. Aktorzy, kabarecia-
rze, recytatorzy i wokaliści, mający na 
swym koncie szereg osiągnięć w kon-
kursach i przeglądach scenicznych róż-
nych szczebli. A najbardziej utytułowani 
to Natalia i Kamil. Wespół z opiekunem 
teatru podziękowania i nagrody wręcza 
im dyrektor – Jan Łata. Są także listy 
gratulacyjne dla ich rodziców. 

Lecz nie może też zabraknąć laudacji 
od naszych władz samorządowych, które 
każdego roku doceniają działalność TRA-
DYCJI. Tak oto radny wojewódzki i dy-
rektor MOK – Zbigniew Ziółko honoruje 
naszych artystów stosownymi dyploma-
mi, dziękując za lata owocnej współpracy. 
Ciepłe słowa do teatru TRADYCJA kieruje 
burmistrz Adam Krupa, podkreślając, 
że istnienie teatru w szkole technicz-
nej to ewene-
ment na skalę 
województwa, 
a nawet kraju. 
Pan burmistrz 
wręcza akto-
rom i prowa-
dzącej teatr 
podziękowa-
nia, a także 
miłe upomin-
k i,  dzięku-
jąc przy tym 
za aktywny 
udział w ży-
ciu kultural-
nym Głubczyc 
i środowiska. Słowa wdzięczności pod 
adresem teatru i jego instruktorki padają 
również z ust pana Tomasza Senia, re-
prezentującego starostę – Józefa Kozinę. 
On także wręcza stosowne podzięko-
wania. 

Lecz teatr to nie tylko artyści! To tak-
że ekipa akustyczno-techniczna, sce-
nografi czna i garderoba. To ci, których 
pomoc jest niezbędna w działalności 
scenicznej. Zatem i oni zostają dziś na-
grodzeni. Wymienić tu należy Kacpra 
Dąbrowę, Michała Rychlika, Kasię Paw-
lisz, Maćka Sochę, Kamila Nowackiego, 
Joasię Konopacką i Jacka Ziółkowskiego. 
A podziękowania i symboliczne upomin-
ki wręczają im opiekun TRADYCJI oraz 
pani wicedyrektor – Ilona Klepacka.

Tymczasem trzeba uhonorować od-
chodzącą „Redakcję” ZSM, czyli zespół 
redakcyjny dbający o promocję i reklamę 
szkoły, współpracujący z lokalnymi me-
diami. Tworzą go trzy dziewczyny (Basia 
Osika, Justyna Ledwold i Roksana Wysz) 
pod kier. Marii Farasiewicz. Zatem opie-
kun grupy wraz z panem Janem Wacem 
– redaktorem naczelnym „Głosu Głub-
czyc” oraz panem Tomaszem Seniem 
reprezentującym „Rzecz Powiatową” 
honorują nasze absolwentki odpowied-
nimi podziękowaniami i upominkami, 
do których dołącza się również redaktor 
Mateusz Kitka.

Czas nagrodzić sportowców. A czyni 
to kierownik katedry wuefu – Marek Ma-
lewicz. Wywołuje na środek sporą ekipę 
zasłużonych sportowców, wręczając im 
wraz z kierownikiem oświaty symbo-
liczne statuetki i dyplomy. A trafi ają one 
do rąk: Kamili Fabrowskiej, Anny Gali, 
Dominiki Farasiewicz, Artura Kowar-
skiego, Kamila Kaźmierczaka, Roksany 
Wysz, Karoliny Olejnik, Kamila Nowac-
kiego, Sebastiana Góreckiego, Wojciecha 
Zamłyńskiego, Tomasza Tasiora, Kamila 
Mirowskiego, Michała Mirowskiego, Ra-
fała Adamskiego, Krystiana Mruszczoka, 
Karola Mojzyka, Dawida Jarosza i Dawida 
Cykowskiego. Wśród w/w są miłośnicy 
piłki nożnej, siatkarze, koszykarze i inni. 
Gratulacjom nie ma końca!

Trzeba też podziękować absolwentom 
– dawcom krwi, uczestnikom akcji „Mło-
da krew”. Wywołani przez panią prezes 
zarządu Klubu HDK PCK w Głubczycach 
– Elżbietę Kubal – pojawiają się młodzi 
bohaterowie, traktujący krwiodawstwo 
jako swoiste posłannictwo. W asyście 
szkolnego koordynatora – Beaty Lehun 
pani prezes pamiątkowymi dyploma-
mi honoruje liczną grupę młodzieży. 

Są to: Tomasz 
Tasior, Ma-
ciej Bogucki, 
Jacek Foryś, 
Mateusz Ma-
słowski, Artur 
Szuba, Michał 
Mirowski, Ka-
mil Mirowski, 
Wojciech Za-
młyński, Rafał 
Adamski, Da-
wid Cykowski, 
Artur Kowar-
ski, Dominika 
Farasiewicz, 
D o m i n i k a 

Chmura, Roksana Wysz, Jacek Ziół-
kowski, Adrian Tłuczek, Bartosz Głów-
ka, Roland Alker, Krystian Mruszczok, 
Małgorzata Bernaś, Szymon Longier, Pa-
tryk Urbanik, Kamil Kaźmierczak, Maciej 
Socha, Dominik Waleriańczyk, Dawid 
Jarosz, Jessica Czapla oraz ks. Grzegorz 
Podburaczyński.

Tymczasem prowadząca akademię 
prosi o zabranie głosu opiekunki Samo-
rządu Szkolnego: p.Dorotę Pieczyrak, 
p.Dorotę Wróbel i p.Elżbietę Śmidodę. 
One to pragną podziękować uczniom klas 
maturalnych, w sposób szczególny za-
angażowanym w działalność Szkolnego 
Samorządu. Dyplomy, nagrody książko-
we i upominki otrzymują więc: Natalia 
Chaszczewska, Dominika Chmura, Do-
minika Farasiewicz, Anna Gala, Wioletta 
Jurkiewicz, Kornelia Kaczmarek, Natalia 
Komarnicka, Kamila Krzywińska, Ar-
tur Kowarski, Bartłomiej Ozimek, Ma-
ciej Rubczyński, Monika Smosna, Anna 
Łukaszczyk, Kinga Nawrocka, Martyna 
Stawarz, Natalia Szuszkowska, Dawid 
Cykowski i Tymoteusz Kopytyński.

Do mównicy proszony jest także 
opiekun Pocztu Sztandarowego – pan 
Tomasz Kaliwoda, który swoją wdzięcz-
ność kieruje w stronę tych absolwentów, 
którzy przez 3-4 lata reprezentowali 
głubczycki MECHANIK podczas licznych 
uroczystości szkolnych i środowisko-

wych. A są to: Anna Gala, Dominika Fa-
rasiewicz, Kamila Krzywińska, Kamil 
i Michał Mirowscy, Patryk Urbanik oraz 
Kamil Kaźmierczak.

Nie może też zabraknąć nazwiska 
ucznia klasy IV BD – Dawida Cykowskie-
go, laureata turniejów motoryzacyjnych 
szczebla wojewódzkiego. Jego to bowiem 
nagradza p. Krzysztof Malik – opiekun 
i nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Stowarzyszenie TACY SAMI po raz 
kolejny reprezentuje pani Agniesz-
ka Lechun. Dziękując młodzieży ZSM 
i nauczycielom za współpracę, dyplom 
wolontariusza wręcza Kamilowi Kaź-
mierczakowi (III m), który swój czas 
ofi arował niepełnosprawnym dzieciom, 
odwiedzając niejednokrotnie locum Sto-
warzyszenia.

Kolejnym mówcą części oficjalnej 
uroczystości jest O. Paweł Tarnowski. 
Z sympatią i życzliwością zwraca się 
do społeczności ZSM, kierując słowa 
wdzięczności za dobroczynne działa-
nia na rzecz Franciszkańskiego Ośrodka 
Pomocy Dzieciom. Ponadto, jako opie-
kun braci ministranckiej w kościele O.O. 
Franciszkanów, ministrantowi – absol-
wentowi ZSM – Kamilowi Farasiewiczo-
wi wręcza dyplom za wzorową służbę 
ministrancką, dyspozycyjność i dobro 
czynione na rzecz kościoła i F.O.P. Dz. 
To miłe z jego strony.

Tymczasem w imieniu rodziców głos 
zabiera przewodnicząca Rady Rodziców 
– pani Barbara Kaźmierczak. Wiele 
ciepłych i życzliwych słów adresuje do 
dyrekcji, grona pedagogicznego i pra-
cowników MECHANIKA, którego zresztą 
jest absolwentką. Z kolei pan dyrektor 
– Jan Łata właśnie jej jako przewodni-
czącej Rady Rodziców dziękuje za trzy 
lata pracy społecznej na rzecz szkoły, 
zaangażowanie w życie społeczno – kul-
turalne ZSM, troskę o rozwój placówki 
i zrozumienie potrzeb. Wręcza jej przy 
tym stosowne podziękowanie i symbo-
liczny upominek.

Tego dnia nie może zabraknąć tak-
że wyrazów wdzięczności i kwiatów dla 
dyrekcji, grona pedagogicznego i wy-
chowawców. Gorące brawa dla nich nie 
gasną!

Wyprowadzenie pocztu sztanda-
rowego i czas na program artystyczny 
w wykonaniu klasy III A przy współpracy 
z klasami 1 IL i 2 IU pod kierownictwem 
państwa Małgorzaty i Artura Wanickich. 
Pieczę nad stroną wokalno-muzyczną 
sprawuje p. Łukasz Zwarycz. Zabawna 
scenka teatralna w doskonałej realizacji 
aktorskiej, świetnie dobrane i wykonane 
piosenki naprawdę robią wrażenie. Za-
chwycona widownia nie szczędzi braw 
występującym. Jest na co popatrzeć!

Jeszcze tylko fi lmik o charakterze 
wspomnieniowym i głubczycki MECHA-
NIK staje się już tylko sentymentalnym 
wspomnieniem, które można podsumo-
wać piosenką Maryli Rodowicz:

„Ale to już było i nie wróci więcej (…)”
Tymczasem powodzenia na maturze 

drodzy Abiturienci.
Obszerny fotoreportaż Matusza Kitki 

i Wiesława Gałązki na www.twojeglub-
czyce.pl 

EDUKACJA / Głubczyce / Zespół Szkół Mechanicznych

„Doǹ t worry, be happy…”
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SPORT / Głubczyce / Karate-Do Głubczyce

VIII GRAND PRIX ŚLĄSKA 
POLSKO CZESKIEGO

Zawody karate WKF Światowej Federacji Karate

SPORT / Głubczyce / Taekwondo

MISTRZOSTWA EUROPY 
TAEKWONDO – SOFIA 2017
XXXII Mistrzostwa Europy Taekwondo Seniorów

Daniel Jano

W dniach 20.04-23.04.2017 r. 
w Sofi i (Bułgaria) odbyły się 
XXXII Mistrzostwa Europy 
Taekwondo Seniorów. 

Wystartowało w nich 591 zawodników 
i zawodniczek z 29 państw. Są to zawody, 
w których mogą brać udział zawodnicy 
tylko posiadający czarny pas i z limitem 
2 osób w konkurencji dla każdego kraju.

Zawodnicy Ludowego Klubu Sporto-
wego Sparta Głubczyce i Pietrowice Ka-
rolina Konik i Bartosz Słodkowski przed 
zawodami trenowali na Zgrupowaniu 
Kadry Narodowej w Centralnym Ośrod-
ku Przygotowań Olimpijskich w Spale. 
Wspaniale wystąpiła Karoliny Konik, 
która zdobyła 1 złoty medal i 2 srebrne: 
I miejsce walki drużynowe, II miejsce 
walki indywidualnych do 62 kg i II miej-
sce drużynowe testy siły. 

Fenomenalnie wystartował 
Bartosz Słodkowski 
zdobywając 3 złote medale 
i jeden srebrny. 

Zajmując I miejsce w najcięższej kate-
gorii wagowej + 85, I m w drużynowych 
walkach, I m w drużynowych testach siły 
i II miejsce w drużynowych technikach 
specjalnych. Nasi zawodnicy zdobyli 
4 medale złote i 3 srebrne.

Serdecznie gratulujemy tak wspania-
łego wyniku i godne reprezentowanie 
Naszego Kraju. 

 ” W tym roku przed 
naszymi zawodnikami 

jeszcze Mistrzostwa Świata 
Taekwondo w Irlandii.

Powodzenia!

LZS Karate-Do Głubczyce

W sobotę 6 maja 2017 r. 
w Głubczycach odbyły się 
zawody karate WKF Świa-
towej Federacji Karate, VIII 

Grand Prix Śląska Polsko Czeskiego
Organizatorami zawodów były: Ludo-

wy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczy-
ce oraz Urząd Miejski Głubczyce. Zawo-
dy otworzyli zaproszeni goście: Andrzej 
Walczak – Prezes Opolskiej Federacji 
Sportu, inspektor Joanna Paruszew-
ska – Komendant Komendy Powiatowej 
w Głubczycach, Jolanta Wojtuś – dyrek-
tor Szkoły Podstawowej Nr 1 z klasami 
integracyjnymi oraz Adam Leliński – 
radny powiatu Głubczyckiego.

W zawodach startowało 200 zawod-
ników z 15 klubów Polski, Czech i Ukra-
iny. Było 350 osobo-konkurencji. Ludowy 
Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce 
reprezentowali: Szymon Cieślik, Maciej 
Kowalczyk, Jakub Patryjach, Mateusz 
Stankiewicz, Klaudiusz Leliński, Maciej 
Fiet, Wojciech Patryjach, Michalina Jung, 
Oliwia Raniowska, Oliwia Rojek, Julia 
Hac, Emilia Klein, Michalina Kaliwoda, 

Wiktoria Sawicka, Maja Kowalczyk, Anna 
Paruszewska, Marta Fiet.

Szymon Cieślik zdobył złoty medal 
w kata kadetów oraz złoty medal w kata 
juniorów. Maciej Kowalczyk zdobył 
srebrny medal w kata kadetów oraz brą-
zowy medal w kata 12–13 lat, Anna Pa-
ruszewska zdobyła srebrny medal w kata 
do 9 lat, Michalina Kaliwoda zdobyła 
srebrny medal w kata do 8 lat, Michali-
na Jung zdobyła brązowy medal w kata 
kadetów, Oliwia Rojek zdobyła brązowy 
medal w kata do 10 lat, Klaudiusz Le-
liński zdobył brązowy medal w kata do 
10 lat, Maja Kowalczyk zdobyła brązowy 
medal w kata do 7 lat. Oliwia Raniowska 
oraz Maciej Fiet zajeli 5 miejsce w swojej 
kategorii wiekowej.

Pozostali zawodnicy pomimo do-
brych startów musieli uznać wyższość 
swoich kolegów. Turniej był na wyso-
kim poziomie zarówno zawodniczym jak 
i sędziowskim. Obyło się bez wypadków 
i kontuzji.

Rzecz Powiatowa - info
„Rzecz Powiatowa - INFO” - bezpłatny Biuletyn 

Informacyjny Samorządu Powiatu Głubczyckiego.

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Głubczycach;
Redakcja: Powiatowe Biuro Promocji. 

Joanna Grabuńczyk, Mateusz Kitka (skład).

Adres do korespondencji: 
Starostwo Powiatowe w Głubczycach, 

48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15.

Kontakt telefoniczny: +48 77 405 36 85
e-mail: rzeczpowiatowa.info@gmail.com /

rzeczpowiatowa@powiatglubczycki.pl

Informacje prasowe z terenu powiatu głubczyckiego 
prosimy kierować na adres:

rzeczpowiatowa.info@gmail.com 
do 15-go każdego miesiąca.

Redakcja zastrzega sobie możliwość adjustacji 
i skracania tekstów. Redakcja nie odpowiada za brak 

publikacji przekazanych materiałów.

Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.

„Rzecz Powiatowa - INFO” - bezpłatny Biuletyn 
Informacyjny Samorządu Powiatu Głubczyckiego.

Starostwo Powiatowe w Głubczycach;

Joanna Grabuńczyk, Mateusz Kitka (skład).

Starostwo Powiatowe w Głubczycach, 
48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15.

Kontakt telefoniczny: 
e-mail: 

rzeczpowiatowa@powiatglubczycki.pl

48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15.

„Rzecz Powiatowa - INFO” - bezpłatny Biuletyn 
Informacyjny Samorządu Powiatu Głubczyckiego.

Starostwo Powiatowe w Głubczycach;

Starostwo Powiatowe w Głubczycach, 
48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15.

SPORT / Głubczyce / Badminton

TURNIEJ AMATORÓW BADMINTONA O PUCHAR STAROSTY 
GŁUBCZYCKIEGO I PREZESA LKS TECHNIK GŁUBCZYCE
Już po raz piąty odbył się w Głubczycach Turniej Amatorów Badmintona o Puchar Starosty i Prezesa LKS Technik

Na hali sportowej w Głubczy-
cach, w dniu 8 kwietnia br., już 
po raz piaty odbył się Turniej 
Amatorów Badmintona o Pu-

char Starosty Głubczyckiego i Prezesa 
LKS Technik Głubczyce. 

Uroczystego otwarcia turnieju do-
konał Prezes LKS Technik – Andrzej 
Majewski. W turnieju uczestniczyli za-
wodnicy z województwa opolskiego oraz 
województw ościennych. Zostało roze-
granych wiele emocjonujących meczy 
w sześciu kategoriach: gra pojedyncza 
mężczyzn MASTERS, OPEN, 40+, gra 
pojedyncza kobiet OPEN, gra podwójna 
mężczyzn i gra mieszana.

Klasyfi kacja turnieju przedstawia się 
następująco:

GRA POJEDYNCZA KOBIET OPEN
I MIEJSCE
• Idalia Haracz
II MIEJSCE
• Halina Szydłowska
III MIEJSCE
• Katarzyna Kwiecień

GRA POJEDYNCZA MĘŻCZYZN OPEN
I MIEJSCE
• Robert Borszcz
II MIEJSCE
• Wojciech Wojdyła

III MIEJSCE
• Adam Daroń
• Marcin Moskwa

GRA POJEDYNCZA MĘŻCZYZN 40+
I MIEJSCE
• Robert Borszcz
II MIEJSCE
• Adam Daroń
III MIEJSCE
• Mariusz Kruk
• Andrzej Klucznik

GRA PODWÓJNA MĘŻCZYZN
I MIEJSCE
• Marian Pilszański, Ryszard Bachus

II MIEJSCE
• Tomasz Kość, Robert Borszcz
III MIEJSCE
• Lesław Wojtkowski, Bogdan Szydłow-

ski
• Andrzej Klucznik, Adrian Bąk

GRA MIESZANA
I MIEJSCE
• Ryszard Bachus, Katarzyna Kwiecień
II MIEJSCE
• Lesław Wojtkowski, Idalia Haracz
III MIEJSCE
• Marian Pilszański, Halina Szydłow-

ska.


