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Nowoczesne sprzęty w głubczyckim szpitalu

S

zpital w Głubczycach pozyskuje najnowsze sprzęty medyczne, ambulanse, a także modernizuje oddziały, a wszystko to w
trosce o pacjentów. 7 stycznia br. odbyło się
uroczyste poświęcenie przez Proboszcza
M. Ślęczek nowych aparatów RTG. Mobilny
aparat RTG jest darem fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – jego wartość
rynkowa to około 600.000 zł. Natomiast
drugi aparat RTG został zakupiony w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa wydajności i skuteczności leczenie chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie SP ZOZ
w Głubczycach”, a wartość tego urządzenia
to 568.453,57 zł.

to potrzebne. Natomiast
aparat kostno-płucny
zakupiony przez SP ZOZ
przy współ�inansowaniu
ze środków RPO, działanie 10.1.1 to klasyczny,
dwustanowiskowy aparat RTG, który występuje
w wersji cyfrowej marki
General Medical Merate
(GMM), model Calypso F.
Wyposażony jest w stół
o ruchomej wysokości z
pływającym blatem, stojak płucny, dwa cyfrowe
detektory. Został zintegrowany z posiadanym
systemem RIS / PACS, co
po zakończeniu procesu
pełnej informatyzacji

natologiczny został zasilony w miernik pomiaru słuchu i bilirubinometr – miernik żółtaczki.
Umożliwia on wnikliwą identyfikację noworodków zagrożonych żółtaczką noworodkową (nawet wcześniaków urodzonych w 24 tygodniu
ciąży!). Oczywiście metoda pomiaru jest nieinwazyjna co oznacza, że nie wymaga ona poboru krwi, a wynik znany jest zaledwie po kilku
sekundach. Nie zapomniano o pracowni endoskopii, która otrzymała wieżę endoskopową.
Urządzenie umożliwia podstawową i szybką
diagnostykę przewodu pokarmowego.

To nie koniec inwestycji w SP ZOZ w Głubczycach- w chwili obecnej szpital realizuje jeszcze
trzy projekty dofinansowane ze środków Unii
Europejskiej. Projekt dotyczący kompleksowej informatyzacji szpitala oraz dwa projekty
związane z zakupami sprzętu medycznego oraz
modernizacjami oddziałów. Pierwszy z nich
dotyczy opieki nad pacjentami w Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym (wartość wydatków:
929594,78 zł), drugi zaś – opieki nad matką i
dzieckiem na oddziale ginekologiczno-położnicznym i noworodkowym (wartość wydatków: 1 642 500zł).
O postępach w realizacji projektów będziemy
Państwa na bieżąco informować.

SP ZOZ w Głubczycach pozwoli na przeglądanie
przez lekarzy wykonanych zdjęć w dowolnej lokalizacji na terenie szpitala. Urządzenie idealnie nadaje się do placówek o dużej liczbie zróżnicowanych badań. Urządzenie jest niewielkich
„Aparat RTG zakupiony przez WOŚP to mobilny wymiarów, posiada jednak szerokie możliwości
przyłóżkowy aparat rentgenowski �irmy Agfa z kon�iguracji” - mówi T. Janyk
dwoma bezprzewodowymi detektorami. Może
być on obsługiwany przez jedną osobę i zapew- Przypomnijmy, że w zeszłym roku szpital zania najwyższą jakość obrazu wraz z możliwością kupił ambulanse wyposażone w nowoczesne
pełnej integracji z systemami RIS / PACS. Poru- nosze oraz sprzęt do ratowania życia. Ponadto
szanie się po zatłoczonych korytarzach, pokojach oddział noworodkowy został wyposażony w
jest łatwiejsze i bezpieczniejsze dzięki technologii nowoczesne stanowisko do resuscytacji nowoFreeView: teleskopowe ramię i kolumna są skła- rodka z kardiomonitorem i nawilżaczem, które
dane zapewniając dobrą widoczność w trakcie przyczyni się do profesjonalnej opieki nad maprzemieszczania. Szybkie i bezpieczne dotarcie łymi pacjentami, blok operacyjny otrzymał dedo pacjenta oraz łatwe w obsłudze ustawienie ko- fibrylator, dwie pompy infuzyjne, dwie lampy
lumny na pożądanej wysokości gdziekolwiek jest operacyjne oraz stół operacyjny. Oddział neoRzecz Powiatowa - info 2019 / www.powiatglubczycki.pl
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Betlejemskie
światełko pokoju

W dniu 19.12.2018r. Starostwo Powiatowe w Głubczycach odwiedzili Harcerze, aby przekazać na ręce
Starosty Głubczyckiego Piotra Soczyńskiego Betlejemskie Światełko Pokoju.

Hasłem przewodnim było ŚWIATŁO, KTÓRE ŁĄCZY, światło czyli symbol nadziei i pokoju między
narodami. Betlejemskie Światło Pokoju co roku
wędruje - przy pomocy skautów z całej Europy, a
wśród nich harcerek i harcerzy ZHP, którzy pragną
podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze
Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.
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Najmłodsi ze świątecznymi
życzeniami

W okresie przedświątecznym Starostwo Powiatowe w Głubczycach odwiedzili najmłodsi
mieszkańcy powiatu głubczyckiego z Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Kubusia Puchatka oraz z Przedszkola Nr 3 Przedszkole z tradycjami. Dzieci zaprezentowały wspaniałe programy artystyczne śpiewając kolędy oraz recytując wiersze. Wizyta
tych nietuzinkowych gości wywołała uśmiech na wszystkich twarzach!

T

Wystawa prac świątecznych

radycją już jest coroczna wystawa
prac świątecznych wykonanych ręcznie przez mieszkańców Domów Pomocy
Społecznej z terenu powiatu głubczyckiego. Prace były zachwycające i przede
wszystkim niepowtarzalne, a wykonane
zostały podczas terapii zajęciowej.

Takie terapie pomagają mieszkańcom w
bezpieczny sposób na wyrażanie ekspresji.
Udział w nich pozwala zapomnieć o ograniczeniach, rozwija wrażliwość, buduje poczucie własnej wartości oraz przystosowuje
do życia w społeczeństwie.
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Remont drogi
Głubczyce – Bogdanowice

ierwsze prace związane z przebudową drogi Głubczyce – Bogdanowice rozpoczęły się już w 2016 roku,
kiedy to zostało zlecone wykonanie
dokumentacji technicznej.

W roku 2017 pojawiła się możliwość
pozyskania środków zewnętrznych, w
związku z tym wszystkie działania skierowane były na napisanie projektu, który
byłby bardzo wysoko oceniony w otwartym konkursie. W połowie 2017 roku został ogłoszony nabór wniosków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014
– 2020. Po długim czasie oceny konkursowej, projekt powiatu głubczyckiego na
przebudowę drogi zajął wysokie miejsce
na liście i tym samym zakwalifikowany
został do przyznania dofinansowania
Podpisanie umowy o dofinansowanie z
Marszałkiem Województwa Opolskiego
odbyło się 24.05.2018r. Pierwsze zamó-

wienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy
inwestycji zostało ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa
Opolskiego. Niestety czterokrotnie ogłaszany przetarg nie został rozstrzygnięty
ze względu na wartości ofert przewyższające wartość zamówienia. Po raz piąty
ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku czego, w dniu 18.02.2019r. złożono 5
ofert na realizację zadania. W chwili obecnej oferty są w trakcie badania i mamy
nadzieję, że będzie możliwe tym razem
jego rozstrzygnięcie. W ramach projektu mamy zamiar wyremontować prawie
4,5 km drogi, odtworzyć zjazdy, wykonać
odwodnienie drogi, uporządkować pobocza jak również przebudować chodniki
w Bogdanowicach oraz na ulicy Kołłątaja
w Głubczycach wraz z wyminą oświetlenia ulicznego. Zakończenie inwestycji jest
planowane na koniec sierpnia 2019 roku.

SPIS TELEFONÓW
Sekretariat

tel: 77 405 36 60

Wydział Ogólno - Organizacyjny
tel: 77 405 36 66

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

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

Wydział Oświaty i Zdrowia
tel:77 405 36 78
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel:77 405 36 71,77 405 36 72
Wydział Drogownictwa

tel: 77 405 36 67, 77 405 36 68

Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel: 77 405 36 81

Ewidencja Gruntów

tel: 77 405 36 82, 77 405 36 83

Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej
tel: 77 405 36 86, 77 405 36 89

Gospodarka Nieruchomościami
tel: 77 405 36 84

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

Wydział Komunikacji i Transportu

tel: 77 485 04 93,77 485 08 87,77 485 22 75

Biuro Rady Powiatu
tel: 77 405 36 80

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel: 77 405 36 65

Powiat Głubczycki – 14 w Polsce i 1
w woj. Opolskim

P

owiat Głubczycki z roku na rok
zdobywa coraz więcej punktów za
swoje działania proinwestycyjne i prorozwojowe, za rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców oraz
funkcjonowania jst, za promocję rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych oraz wiele wiele innych.

W obecnej edycji rankingu powiatów do
60 tys. mieszkańców Powiat Głubczycki zajął 14 miejsce zdobywając 22.270
punktów, co jednocześnie dało nam I
miejsce wśród powiatów z województwa
opolskiego. Powiat Głubczycki klasyfikuje się w kategorii powiatów do 60 tysięcy
mieszkańców i w minionym roku konkurował ze 100 podobnymi jednostkami z
całego kraju.

Warto wspomnieć, iż kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników
osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. Dzięki sprawnie
realizowanym zadaniom co roku znajdujemy się w pierwszej dwudziestce.
Szczególnie ważne jest to, iż ranking
samorządów jest zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line, co
dodatkowo czyni go najpopularniejszym
i najbardziej kompleksowym tego typu
konkursem dla samorządów. Każdy z samorządów oceniany był według 11 kategorii, na które składało się 90 kryteriów.
Tak duzy wachlarz kategorii pozwolił na
obiektywna i wielopłaszczyznową ocenę
samorządów, stąd niezmiernie cieszy wysoki wynik Powiatu Głubczyckiego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 77 405 36 69

STAROSTWO POWIATOWE
Godziny otwarcia kasy:

pn-czw: 8:00 - 14:30
pt: 8:00 - 14:00
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Remont Domu Pomocy Społecznej Filia
w Kietrzu zakończony!

Domu Pomocy Społecznej Filia w Kietrzu 31 stycznia 2019 r., ku zadowoleniu poodopiecznych placówki zostały zakończone prace remontowe.

W ubiegłym roku powiat głubczycki rozpoczął
gruntowny remont budynku DPS Filia w Kietrzu w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich aktywizację i integrację z mieszkańcami Kietrza”. Zadanie zostało zrealizowane ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020,
natomiast wartość projektu to ok 4 mln. zł.

Głównym założeniem projektu było stworzenie
jak najlepszych warunków do usamodzielnienia się pensjonariuszy oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu osób zależnych, ich aktywizacja, a
także integracja z mieszkańcami Kietrza. Dzięki realizacji zadania powstały pomieszczenia tj.
1. Pracownia komputerowa: 6 stanowisk komputerowych, projektor, drukarka i tablica interaktywna.
2. Pracownia terapii zajęciowej - do prowadzenia zajęć w różnych formach terapii; rodzaj terapii uzależniony będzie od aktualnych potrzeb
i możliwości mieszkańca.

3. Świetlica dzienna do spotkań w większych
grupach, spędzania czasu wolnego oraz do organizowania imprez okolicznościowych. Wyposażona będzie w telewizor, zestaw wypoczynkowy, stoły i krzesła oraz meble (komoda lub
kredens).

4. Kuchenka podręczna, gdzie mieszkańcy samodzielnie będą mogli przygotowywać sobie
dodatkowe posiłki, organizować zajęcia kulinarne. Doposażona w niezbędne sprzęty AGD
oraz meble.
5. Pracownia Doświadczania Świata, Muzyki i
Teatru będzie służyć poznawaniu i pobudzaniu
zmysłów poprzez odpowiednio dobrane bodźce, które mają stymulować wzrok, słuch, dotyk,
węch.

6. Składzik porządkowy, w którym podopieczni
będą przechowywać drobny sprzęt gospodarczy, który posłuży do codziennych prac porządkowych w pokojach oraz innych pomieszczeniach.

W celu ułatwienia komunikacji między kondy- w niej oraz zwiększenie poziomu integracji ze
gnacjami w budynku oraz z otoczeniem została społecznością.
zamontowana winda osobowa. Dzięki zwiększeniu liczby mieszkańców o 23 osoby utworzone zostanie dodatkowo 11 etatów.
Projekt zakładał też rewitalizację terenów
przyległych do budynku, ich uporządkowanie i
doposażenie. Celem było stworzenie przestrzeni do organizacji otwartych spotkań oraz wydarzeń kulturowych, zachęcanie pensjonariuszy
DPS i mieszkańców społeczności lokalnej do
organizacji szeroko rozumianej integracji społecznej i podejmowanie współpracy na różnych
płaszczyznach. Aby zachęcić mieszkańców do
aktywnego korzystania z rewitalizowanej przestrzeni zakończenie prac zostało uwieńczone
imprezą integrującą mieszkańców DPS i ich rodzin z mieszkańcami Kietrza.

Kontynuacją działań będą cyklicznie organizowane imprezy i animowanie czasu wolnego
przez pracowników DPS oraz organizowanie
otwartych spotkań tematycznych, potańcówek
na świeżym powietrzu oraz pikników integracyjnych dla mieszkańców DPS i społeczności
lokalnej gminy Kietrz. Działania rewitalizacyjne będą miały wpływ na poprawę jakości życia oraz zmianę przekonań na temat charakteru placówki i osób zależnych przebywających
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Za nami już II oraz III posiedzenie
Rady Powiatu Głubczyckiego

DOTACJE NA
ROZWÓJ FIRMY

13

grudnia 2018 r. odbyła się Na koniec obrad radni złożyli życzeII uroczysta świąteczna nia świątecznego zarówno mieszkańcom jak i sobie wzajemnie.
sesja Rady Powiatu.

III posiedzenie Samorządu
Powiatu Głubczyckiego
odbyło się
24 stycznia 2019 r.

NABÓR WNIOSKÓW
22.03.2019 - 29.03.2019
http://rpo.ocrg.opolskie.pl/

II Sesja Rady Powiatu Głubczyckiego

Najważniejszą z uchwał był projekt
budżetu powiatu głubczyckiego na
2019 roku, który został pozytywnie
zaopiniowany przez Regionaln Izbę
Obrachunkową w Opolu. Samorząd
powiatowy rozpatrzył także uchwały
m.in. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdów na rok 2019,
ustalenia wysokości diet radnych,
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim
na rok 2019, wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego a także w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Głubczyckiego.
Ponadto Radni uczcili minutą ciszy
ofiary stanu wojennego w związku z
37 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.

III Sesja Rady Powiatu
Głubczyckiego

DARMOWE PORADY PRAWNE
W POWIECIE GŁUBCZYCKIM

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
- Młodzież do 26 roku życia,
- Rodziny wielodzietne,
- Seniorzy po 65 roku życia,
- Osoby korzystające z pomocy społecznej,
- Weterani i kombatanci,
- Osoby dotknięte klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub
awarią techniczną,
- Kobiety w ciąży.

GŁUBCZYCE:

KIETRZ:

POWIATOWE CENTRUM

URZĄD GMINY

POMOCY RODZINIE

UL. 3-GO MAJA 1

UL. SOBIESKIEGO 5A
Pn. - Wt. 8:30 - 12:30

Pn. 13:00 - 17:00

Śr. 8:00 - 12:00

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

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

Pt. 10:00 - 14:00
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Kluczowym puntem obrad było
uchwalenie budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok oraz zmiany
w wieloletniej prognozie finansowej.
Podjęto także uchwały w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Powiatu Głubczyckiego, określenia
szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych oraz
formalnych wymogów, jakim muszą
odpowiadać składane projekty, powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Głubczycach, powołania Komisji skarg, wniosków i petycji, powołania członków Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Głubczyckiego, a także w
sprawie zatwierdzenia planów pracy
na 2019 rok komisji stałych powiatu
głubczyckiego.

77 Rocznica Powstania
Armii Krajowej

lutego 2019 roku w kościele Parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryii Panny w Głubczycach
harcerze z Komendy Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w Głubczycach
zaciągnęli wartę honorową upamiętniającą 77 Rocznicę Powstania Armii
Krajowej. Przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych,
związków kombatanckich oraz placówek oświatowych złożyli kwiaty oraz
znicze pod Tablicą Pamiątkową Armii
Krajowej.

Dokładnie 77 lat temu, 14 lutego 1942
roku na mocy rozkazu Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych generała Władysława
Sikorskiego nastąpiło przekształcenie
Związku Walki Zbrojnej istniejącego od
1939 r. w Armię Krajową. To największy
w skali Europy ruch oporu. Szacuje się, że
mogła ona liczyć nawet 380 tysięcy żołnierzy gotowych oddać życie za Wolną
Polskę.
Żołnierze Armii Krajowej składali następującą przysięgę: „W obliczu Boga
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Wszechmogącego i Najświętszej Maryi
Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę
swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i
Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać
nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich
sił – aż do o�iary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom
Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu
przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę
bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie
spotkać nie miało. Taki mi dopomóż Bóg”.
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Opolski Oddział
Wojewódzki NFZ w
Opolu przypomina:
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• osobą pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne - poprzez ZUS,

• emerytem lub rencistą - poprzez organ
wypłacający świadczenie odpowiednio
Zgłaszając dziecko do ubezpieczenia ZUS lub KRUS lub resortowy organ emezdrowotnego, wypełniasz ustawowy rytalny,
obowiązek i masz realny wpływ na Finansowanie świadczeń zdrowotnych w • bezrobotnym zarejestrowanym w
urzędzie pracy - poprzez urząd pracy,
Twoim regionie.
• ubezpieczającym się dobrowolnie bezpośrednio w ZUS,

Zaniedbanie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego może powodować, że
Opolszczyzna traci nawet 50.000.000
złotych rocznie. Środki te można by wydatkować na świadczenia zdrowotne, a
ich brak skutkuje wydłużeniem czasu
oczekiwania na wizytę u lekarza.

• rolnikiem - bezpośrednio w KRUS.
Więcej informacji na stronach:

www.nfz-opole.pl/KasaZaBobasa

Jeśli w rejestracji u lekarza w systemie
eWUŚ obok danych Twojego dziecka
wyświetla się symbol „DN” oznacza to,
że informacja o zgłoszeniu nie wpłynęła
do NFZ. Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/

www.gov.pl/web/zdrowie/obowiazkowe-ubezpieczenie-zdrowotne

Jeżeli jesteś:

KASA ZA BOBASA to akcja informacyjna
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia, mają• zleceniobiorcą - poprzez zleceniodaw- ca na celu zwrócenie uwagi rodzicom i
cę,
opiekunom, że niezgłoszenie dziecka do
ubezpieczenia zdrowotnego skutkuje
• osobą prowadzącą działalność gospo- uszczupleniem środków na leczenie w
darczą - bezpośrednio w ZUS,
województwie opolskim.
• pracownikiem - poprzez pracodawcę,

• osobą pobierającą zasiłek stały - poprzez ośrodek wypłacający świadczenie,

Jak uzyskać kartę wędkarską?

Z

obowiązku posiadania karty
wędkarskiej zwolniona jest młodzież do lat 14 oraz cudzoziemcy
przebywający w Polsce czasowo.

Egzamin na Kartę Wędkarską obejmuje znajomość przepisów określonych w
Ustawie o rybactwie śródlądowym
oraz w Rozporządzeniu Ministra i
Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb
Młodzież do 14 roku życia może upra- oraz warunków chowu, hodowli i powiać amatorski połów ryb wyłącznie łowu innych organizmów żyjących w
pod opieką osoby pełnoletniej posiada- wodzie.
jącej Kartę Wędkarską. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, W Starostwie Powiatowym w Głubczyktóry ukończył 14 lat, z tym że mło- cach w Wydziale Ochrony Środowiska
dzież do 16 lat nie ma prawa do węd- (pok. 304,305) można pobrać wniosek
kowania w porze nocnej bez nadzoru o wydanie karty wędkarskiej (wniosek
osoby uprawnionej do opieki (osoba ta jest również dostępny na stronie inmusi mieć kartę wędkarską i aktualne ternetowej www.powiatglubczycki.pl).
Do wniosku należy dołączyć aktualne
opłaty na dany rok kalendarzowy).
zdjęcie, zaświadczenie o zdanym egzaAby uzyskać Kartę Wędkarską należy minie, a także uiścić opłatę za wydanie
udać się do Koła PZW w celu ustalenia karty w wysokości 10 zł. Opłatę można
terminu przeprowadzenia egzaminu uiścić w kasie Starostwa Powiatowego
na Kartę Wędkarską.
w Głubczycach bądź przelewem na rachunek bankowy 35 1020 3714 0000
4302 0012 7878. Karta wydawana jest
w terminie do 7 dni od momentu złożenia wniosku.

S T ARO S T WO PO WIA T O WE
W G ŁUBC ZY C AC H
Z AP R ASZ A ORG A N IZ AC JE PO ZA RZ ĄD O WE
Z TERE N U POWI A TU G ŁU B CZ Y CK IE G O
N A SPOTK AN I E K O NSU LTA CY JN E
W C EL U U STAL EN IA KI ERU N KÓ W WSPÓ ŁPR A CY
R EA LI ZA CJI Z A D AŃ PU B LI CZ N YC H
W 2020 RO KU

25.03.2019 r. godz. 14.00
SALA KONFERENCYJNA (PARTER)
W STAROSTWIE

POWIATOWYM

W GŁUBCZYCACH

Należy pamiętać, ze samo posiadanie
karty wędkarskiej i legitymacji członkowskiej nie uprawnia do wędkowania
na wodach PZW, konieczne jest wniesienie opłat za wędkowanie na dany
rok kalendarzowy.

Rzecz Powiatowa - info 2019 / www.powiatglubczycki.pl

7

Luty 2019 / www.powiatglubczycki.pl

Plan dyżurów ogólnodostępnych w 2019 roku na
terenie powiatu głubczyckiego

I.GŁUBCZYCE dyżur rozpoczyna się w piątek o godz. 20.00 i trwa do
następnego piątku do godz. 20.00
Termin dyżurów

Apteka „Przyjazna”
ul. Sobieskiego 27,48-100 Głubczyce
Apteka „Kolorowa”
ul. Kościuszki 28/1, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt,
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Sanitas”
ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt,
ul. Kochanowskiego 9,48-100 Głubczyce
Apteka „Zdrowie”
ul. Powstańców 11a/1,48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt,
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Zdrowit”
Plac 1 Maja 9, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt,
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Przyjazna”
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce
Apteka „Kolorowa”
ul. Kościuszki 27/1, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Sanitas”
ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Zdrowie”
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

04.01 - 11.01.2019

Głubczyce

Nazwa apteki

Apteka „Zdrowit”
Plac 1 Maja 9, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Przyjazna”
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce
Apteka „Kolorowa”
ul. Kościuszki 27/1, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Sanitas”
ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Zdrowie”
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

11.01 - 18.01.2019
18.01 - 25.01.2019
25.01 - 01.02.2019

01.02 - 08.02.2019
08.02 - 15.02.2019

15.02 - 22.02.2019
22.02 - 01.03.2019
01.03 - 08.03.2019
08.03 - 15.03.2019
15.03 - 22.03.2019

22.03 - 29.03.2019
29.03 - 05.04.2019

05.04 - 12.04.2019
12.04 - 19.04.2019

19.04 - 26.04.2019
26.04 - 03.05.2019

03.05 - 10.05.2019

10.05 - 17.05.2019
17.05 - 24.05.2019

24.05 - 31.05.2019

31.05 - 07.06.2019

07.06 - 14.06.2019
14.06 - 21.06.2019
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Apteka M.T. Schmidt
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

21.06 - 28.06.2019

Apteka M.T. Schmidt
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

05.07 - 12.07.2019

Apteka „Zdrowit”
Plac 1 Maja 9, 48-100 Głubczyce

Apteka „Przyjazna”
ul. Sobieskiego 27,48-100 Głubczyce
Apteka „Kolorowa”
ul. Kościuszki 28/1, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt,
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

Głubczyce

Apteka „Sanitas”
ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt,
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Zdrowie”
ul. Powstańców 11a/1,48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt,
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Zdrowit”
Plac 1 Maja 9, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt,
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Przyjazna”
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce
Apteka „Kolorowa”
ul. Kościuszki 28/1, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt,
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Sanitas”
ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt,
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Zdrowie”
ul. Powstańców 11a/1,48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt,
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Zdrowit”
Plac 1 Maja 9, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt,
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Przyjazna”
ul. Sobieskiego 27,48-100 Głubczyce
Apteka „Kolorowa”
ul. Kościuszki 28/1, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt,
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Sanitas”
ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt,
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
Apteka „Zdrowie”
ul. Powstańców 11a/1,48-100 Głubczyce
Apteka M.T. Schmidt,
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

28.06 - 05.07.2019

12.07 - 19.07.2019

19.07 - 26.07.2019
26.07 - 02.08.2019
02.08 - 09.08.2019
09.08 - 16.08.2019
16.08 - 23.08.2019
23.08 - 30.08.2019
30.08 - 06.09.2019

06.09 - 13.09.2019

13.09 - 20.09.2019
20.09 - 27.09.2019
27.09 - 04.10.2019
04.10 - 11.10.2019
11.10 - 18.10.2019
18.10 - 25.10.2019

25.10 - 01.11.2019
01.11 - 08.11.2019

08.11 - 15.11.2019
15.11 - 22.11.2019
22.11 - 29.11.2019
29.11 - 06.12.2019
06.12 - 13.12.2019

13.12 - 20.12.2019
20.12 - 27.12.2019

27.12 - 03.01.2020
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II. KIETRZ dyżury rozpoczynają się od poniedziałku od 8.00
do następnego poniedziałku do 8.00
Nazwa apteki

Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz

Kietrz

Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz

Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz

Termin dyżurów
01.01 - 06.01.2019
07.01 - 13.01.2019
14.01 - 20.01.2019

21.01 - 27.01.2019
28.01 - 03.02.2019
04.02 - 10.02.2019

11.02 - 17.02.2019
18.02 - 24.02.2019
25.02 - 03.03.2019
04.03 - 10.03.2019
11.03 - 17.03.2019
18.03 - 24.03.2019
25.03 - 31.03.2019
01.04 - 07.04.2019
08.04 - 14.04.2019

15.04 - 22.04.2019
23.04 - 28.04.2019
29.04 - 05.05.2019

06.05 - 12.05.2019
13.05 - 19.05.2019
20.05 - 26.05.2019
27.05 - 02.06.2019
03.06 - 09.06.2019
10.06 - 16.06.2019

17.06. - 23.06.2019
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Kietrz

Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
Apteka „Centralna”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz
Apteka „Eskulap”
ul. Wojska Polskiego 1d,48-130 Kietrz
Apteka „Drofarm”
ul. Wojska Polskiego 2,48-130 Kietrz
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24.06 - 30.06.2019
01.07 - 07.07.2019
08.07 - 14.07.2019
15.07 - 21.07.2019
22.07 - 28.07.2019
29.07 - 04.08.2019
05.08 - 11.08.2019
12.08 - 18.08.2019
19.08 - 25.08.2019
26.08 - 01.09.2019
02.09 - 08.09.2019
09.09 - 15.09.2019
16.09 - 22.09.2019
23.09 - 29.09.2019

30.09 - 06.10.2019
07.10 - 13.10.2019
14.10 - 20.10.2019

21.10 - 27.10.2019
28.10 - 03.11.2019
04.11 - 10.11.2019
11.11 - 17.11.2019
18.11 - 24.11.2019
25.11 - 01.12.2019
02.12 - 08.12.2019
09.12 - 15.12.2019
16.12 - 22.12.2019

23.12 - 29.12.2019

30.12 - 31.12.2019
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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH OSTRZEGA

Informacja z przebiegu wypoczynku
zimowego dzieci i młodzieży w 2019 roku
na terenie powiatu głubczyckiego

W

powiecie głubczyckim dzieci powróciły już do ławek szkolnych po
feriach zimowych. W 2019r. na terenie
powiatu głubczyckiego w elektronicznej bazie Kuratorium Oświaty zarejestrowano 8 turnusów zorganizowanego
wypoczynku dzieci i młodzieży, z którego skorzystało 238 uczestników.

• warunki zdrowotne w zakresie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i otoczenia
oraz bloków żywienia,

• stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń
sanitarnych,

Wypoczynek dzieci i młodzieży organizo- • warunki do uprawiania sportu i rekreacji,
wany był w miejscu zamieszkania /na ba- • zapewnienie opieki medycznej,
zie szkół, Świetlic Środowiskowych oraz
Ratusza Miejskiego w Głubczycach.
W trakcie wypoczynku wśród uczestników
nie odnotowano urazów, zachorowań, wyOrganizatorzy zapewnili uczestnikom wy- padków, hospitalizacji oraz zatruć pokarpoczynku wiele atrakcji typu: gry i zabawy mowych. Stan zdrowia dzieci i młodzieży
ruchowe, zajęcia sportowe, artystyczne, nie budził zastrzeżeń. Placówki wypoczynkomputerowe, wycieczki 1- dniowe / w ku były zarejestrowane w elektronicznej
programie kino, lodowisko, kryta pływal- bazie wypoczynku, a organizatorzy zapewnia.
nili uczestnikom bezpieczne i higieniczne
W ramach wypoczynku dzieci i młodzieży warunki pobytu.
podejmowano działania profilaktyczne i
prewencyjne zmierzające do zapewnienia
bezpiecznego wypoczynku.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Głubczycach
Alina Mazur-Ciapa

Przeprowadzono 7 kontroli oceniając m.in.:

Ocena jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi na terenie
powiatu głubczyckiego
w IV kwartale 2018r.

P

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

Zakres badań obejmuje zarówno badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń promieniotwórczości w
wodzie.

Podstawą zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spożycia
stanowią zarówno badania realizowane w ramach nadzoru organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak
i badania wykonywane przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej. Przekroczenie parametrów określonych w rozporządzeniu
wymaga każdorazowo dokonania
oceny zagrożeń oraz określenia przydatności wody do spożycia. Ocena jakości wody sporządzana jest z osobna dla każdego wodociągu.
Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludności na terenie powiatu głubczyckiego pochodzi
z ujęć podziemnych. Jakość wody
skontrolowano w 9 wodociągach.

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano 27 próbek
do badań mikrobiologicznych i 18
próbek do badań fizykochemicznych.

W opisywanym okresie nie stwierdzono trwałych zanieczyszczeń
wody. Krótkotrwałe zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody stwierdzono w 3 wodociągach: Głubczyce,
Jędrychowice i Branice. W wodociągu publicznym Tarnkowa odnotowano ponadnormatywne stężenie
azotanów. W wyniku prowadzonego
postępowania
administracyjnego
oraz podjętych działań naprawczych,
zanieczyszczenia zostały wyeliminowane.
Woda rozprowadzana do mieszkańców wsi Jędrychowice /gm. Branice/ charakteryzuje się zmiennym
stężeniem radonu. Administrator
wodociągu zlecił firmie zewnętrznej
wykonanie dodatkowych badań oraz
przeprowadzenie oceny czy obecność substancji promieniotwórczych
w wodzie stanowi zagrożenie dla
zdrowia ludzi.

CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH

Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę
oraz chronić przed nią innych
9 Zaszczep siebie i swoją rodzinę przeciw grypie,
ponadto:
9 przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj
nos i usta chusteczką jednorazową,
9 poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do rąk lub zapas
jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki
w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
9 jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub
kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem,
9 w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania
powierzchni i elementów ich wyposażenia,
9 unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi,
9 unikaj masowych zgromadzeń,

Pozostałe systemy zbiorowego za9 zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń.
opatrzenia, na terenie powiatu głubczyckiego, rozprowadzają wodę spełniającą wymagania rozporządzenia Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy wystąpieniu objawów takich jak
Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań
do spożycia przez ludzi.
w domu, w przypadku nasilenia objawów – zwłaszcza wystąpienia duszności niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
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Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju
zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

U

bój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza
rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. Świnia, owca,
koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej
sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.
Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny
od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku,
gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.
Pytanie 7. Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może
być przeprowadzony ubój z konieczności?

Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę powinno być leczone,
W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weteryna- albo uśmiercone. W przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu
rii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi zwierzęcia, to:
czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy
1) uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka
też uśmiercone.
usypiającego,
Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii
2) tusza może być: a) poddana utylizacji lub b) za zgodą urzędowego lestwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności?
karza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt
a) Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy ist- futerkowych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się
nieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia z powiatowym lekarzem weterynarii). Ponadto, w przypadku zdrowych
poddanego ubojowi z konieczności. Tusza zwierzęcia wraz z przynależ- zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak Świnia, owca,
nymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju
gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprov
ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyjest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowa- skane mięso nie może być oferowane do sprzedaży.
nia do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.
Pytanie 8. Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, który zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi
b) Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.
zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności?
Pytanie 3. Kto może dokonać uboju z konieczności?
W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia,
Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające od- uśmiercenie go bądź przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa
powiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy podrzeźni.
dać utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pytanie 4. W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się
ubój z konieczności?
Pytanie 9. Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności można zagwarantować, że zostanie uratoW przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz wana wartość rzeźna zwierzęcia?
zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań,
aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w
aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowawszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia. Należy spełnić dzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma
wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powin- na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spono być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w życia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.
rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza
dokonania uboju można również, pod nadzorem wezwanego lekarza we- zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi.
terynarii, usunąć z tuszy żołądek oraz jelita zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować (w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez
ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od
tuszą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.
umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowaPytanie 5. Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z dzącym rzeźnię) bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.
tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia?
Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być
dostarczone następujące dokumenty:

a) oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych
lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji;
b) zaświadczenie lekarza weterynarii - stwierdzające korzystny wynik
badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania,
przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.

Pytanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona do rzeźni?
Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych

Pytanie 10. Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest
powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt
z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie
o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy lub kozy należy zgłosić wterminie7
dni, natomiast ubój świni w terminie7 dni od dnia dokonania uboju z
konieczności.
Opracowano w: Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Wielka Orkistra
Świątecznej Pomocy
w Powiecie Głubczyckim

Dobiegł końca 27 Finał WOŚP. W
tegorocznej zbiórce zebraliśmy
sumę

74 494,62 zł

złotą obrączkę oraz walutę w bilonie, pobiliśmy kolejny rekord
W asyście Straży Miejskiej pieniądze przekazaliśmy do Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu Sztab
3836, z którym graliśmy wspólnie
w tegorocznej Orkiestrze. Komenda Hufca ZHP Głubczyce chciałaby
złożyć serdeczne podziękowania
wszystkim mieszkańcom powiatu
głubczyckiego za udział i hojność
w akcji WOŚP.

Dziękujemy z całego serca wszystkim naszym wolontariuszom, zuchom, harcerzom, instruktorom,
młodzieży szkolnej oraz kadrze

13

Wirtualny spacer po Muzeum
Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej serdecznie zaprasza do odwiedzenia strony muzeum, na której został zamieszczony
wirtualny spacer po tarasie widokowym, Wieży Ratuszowej, sali wystaw stałych oraz Sukiennicach.

pedagogicznej. Składamy serdecz- Bezpośredni link: http://muzeum.powiatglubczycki.pl/cms_mune podziękowania dla naszych zeumpowiatglubczycki/spacer/
przyjaciół, którzy czynnie włączyli
się w naszą akcję: Starostwu Głubczyckiemu, Urzędowi Miejskiemu
w Głubczycach, Miejskiemu Domu
Kultury, Powiatowemu Muzeum
Ziemi Głubczyckiej, Ojcu Urbanowi Adamowi Bąk, Jednostkom OSP
, Samodzielnemu Publicznemu
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w
Głubczycach, Szkole Podstawowej
nr1 , nr 2 , nr 3, Przedszkolom nr
1, nr 2, nr 3, Piccolino, Zespołowi
Szkół Mechanicznych, Zespołowi
Szkół Ogólnokształcących, Zespołowi Szkół w Pietrowicach, Stajni
na Warszaskiej, Środowiskowemu
Domu Samopomocy z Gołuszowic,
Państwowej Szkole Muzycznej i zespołowi Big Band, Studiu Piosenki „Akord”, zespołom działającym
przy Miejskim Ośrodku Kultury.
CZUWAJ !

„POMAGANIE JEST DZIECINNE
PROSTE” DZIĘKUJEMY
ZA ZAANGAŻOWANIE, ZA SERCE!!!

Rzecz Powiatowa - info 2019 / www.powiatglubczycki.pl

14

Luty 2019 / www.powiatglubczycki.pl

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW:

STA OSTWO POWIATOWE
W GŁUBCZYCACH
O GANIZUJE POWTÓRKĘ
PRZED MATURĄ

KAMILI TARNAWSKIEJ
I ANTONIEGO WOŁOSZYNA

D

W XXIII ETAPIE ELIMINACJI
OKRĘGOWYCH OLIMPIADY
WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

olnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze, po
raz kolejny, był organizatorem
eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, które odbyły się 11 stycznia
2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych nr 2 w Jeleniej Górze.

rencja była duża, bo aż 75 uczniów
liceów i techników gastronomicznych z trzech województw, walczyło o uzyskanie jak najlepszych
wyników, które upoważniają do
udziału w olimpiadzie na szczeblu centralnym. Naszym uczniom
udało się to osiągnąć: Antoni Wołoszyn zajął II miejsce, a Kamila
Tarnawska XI miejsce. Gratulujemy im takiego sukcesu! Przed nimi
Tematyką wiodącą tegorocznej przygotowania do etapu centralolimpiady są „Produkty mleczne – nego olimpiady, który odbędzie
technologia i rola w żywieniu czło- się w dniach 28-30 marca 2019r.
wieka”.
w Szczecinie. Trzymamy kciuki i
życzymy dalszych sukcesów.
Uczestnicy olimpiady mieli do rozwiązania test składający się z zeBeata Seń
stawu pytań różnego typu. Konku-

W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH
JĘZYK ANGIELSKI
GEOGRAFIA

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
JĘZYK POLSKI - POZIOM ROZSZERZONY
JĘZYK ANGIELSKI
GEOGRAFIA
MATEMATYKA
BIOLOGIA
FIZYKA

Zajęcia
Z j i będą
b d
prowadzone w miesiącu
marcu i kwietniu

CHEMIA
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DOSTĘPNY JEST W SZKOŁACH

Brązowa Szkoła 2019
Fundacja Edukacyjna „Perspek- nie www.liceum.perspektywy.pl.
tywy” potwierdza, że I Liceum
Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza w Głubczycach
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych
w Rankingu Liceów i Techników
PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły
2019”. Natomiast Zespół Szkół
Mechanicznych w Głubczycach
jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych
w Rankingu Liceów i Techników
PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły
2019”.
Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno
z przedmiotów obowiązkowych,
jak i dodatkowych. W połączeniu z
kryterium opartym na sukcesach
szkół w olimpiadach daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te
zostały uwzględnione w rankingu
z różnymi wagami, adekwatnymi
do ich znaczenia w ocenie pracy
szkoły. Więcej informacji na stro-
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Nagrody Marszałka Województwa
Opolskiego dla Taekwondo

W

dniu 19.12.2018 r. w Opolu odbyło się spotkanie
Pana Marszałka Województwa
Opolskiego z medalistami Mistrzostw Polski i najlepszymi
sekcjami sportowymi w województwie w systemie sportu
młodzieżowego.

Ludowego Klubu Sportowego w
Głubczycach i Pietrowicach osiągający sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych. Nasz
Klub reprezentowali: Karolina
Konik, Olga Jabłońska, Daria
Baran, Patrycja Piworun, Kinga
Sztucka, Wiktoria Konik, Bartosz Słodkowski i Jakub Brewus
Przedstawiciele wszystkich dys- oraz trener Daniel Jano. Zawodcyplin naszego województwa, nicy Naszego Klubu mieli zaszczyt
którzy zdobyli medale na Mi- wykonać pokaz umiejętności tastrzostwach Polski otrzymali li- ekwondo podczas uroczystego
sty gratulacyjne i nagrody. LKS wręczania nagród.
Sparta Głubczyce i Pietrowice
zajął VI m wśród najlepszych Klu- Serdeczne gratulacje dla wybów w województwie opolskim. różnionych.
Na spotkanie to zostali również
zaproszeni zawodnicy i trener

D

MECHANIK MISTRZEM POWIATU
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

nia 23 stycznia 2019 roku w
hali sportowej ZSO w Głubczycach rozegrany został powiatowy turniej halowej piłki nożnej
chłopców szkół ponadgimnazjalnych.

Do rozgrywek przystąpili uczniowie
z 4 szkół średnich: ZSM GŁUBCZYCE, ZSP KIETRZ, ZSCKR GŁUBCZYCE
i ZSO GŁUBCZYCE. Rozgrywki toczyły się w systemie ,,każdy z każdym” 2x10 minut. Uczniowie naszej
szkoły pod wodzą, pana Marka Malewicza zajęli pierwsze miejsce, odnosząc 3 zwycięstwa, strzelając 14
bramek, nie tracąc przy tym żadnej
w całym turnieju. WYNIKI ZSM:
1. ZSM Głubczyce - ZSP Kietrz: 8-0.
(W.Sowa1, K.Łukaszczyk2, P.Wachniewski3, D.Toporowski. G.Cytera)
2. ZSM Głubczyce - ZSO Głubczyce:
3-0 (K. Łukaszczyk, P.Wachniewski,
G.Cytera).
3. ZSM - ZSCKR Głubczyce: 3-0.
(P.Wachniewski, G.Cytera, W. Sowa).

III miejsce: ZSCKR GŁUBCZYCE
IV miejsce: ZSP KIETRZ
ZSM REPREZENTOWALI: Robert
Poźniak, Krzysztof Łukaszczyk,
Paweł Wachniewski, Szymon Malinowski, Dawid Toporowski, Wojciech Sowa, Grzegorz Cytera, Sebastian Gala, Kacper Kaźmierczak,
Krzysztof Janicki, Trener -opiekun:
Marek Malewicz.

Dzięki temu zwycięstwu nasza drużyna będzie reprezentować Powiat
głubczycki w półfinale wojewódzkim
w Nysie. Gratulujemy chłopakom z
,,Mechanika” wygranego turnieju i
życzymy powodzenia w półfinałach.
Redakcja sportowa ZSM

Tabela końcowa:
I miejsce: ZSM GŁUBCZYCE
II miejsce: ZSO GŁUBCZYCE

D

POWIATOWE ZAWODY W TENISE
STOŁOWYM

nia 29 listopada 2018 roku w
hali sportowej Zespołu Szkół
Mechanicznych w Głubczycach
rozegrane zostały drużynowe
zawody tenisa stołowego szkół
ponadgimnazjalnych.

Międzynarodowy Turniej U9,11,13

W zawodach rywalizowały trzy
szkoły powiatu głubczyckiego: ZSO
Medyce w dniach 16- Anna Paruszewska
Głubczyce, ZS Kietrz i ZSM Głub18.01.2019 odbył się
czyce jako gospodarz. W każdej
U-13 Gra pojedyncza chłopców
Międzynarodowy Turniej
drużynie występowały dwie uczennice i dwóch uczniów. Suma wyU-9,11,13. Nasi zawodnicy I miejsce -Mateusz Golas
granych spotkań decydowała o wyprzywieźli z tej imprezy
Gra podwójna dziewcząt
graniu drużynowego turnieju. Nasi
sześć medali.
I miejsce – Maja Janko/ Julia uczniowie spisali się wyśmienicie,
gdyż tego dnia okazali się najlepszą
U-9 Gra pojedyncza chłopców
Wójcik Beninca K – Koźle
drużyną i zajęli pierwsze miejsce.
I miejsce – Łukasz Golas
Gra mieszana
Uroczystego otwarcia turnieju doI miejsce- Mateusz Golas/ Julia konała Pani Anita Juchno wicestaU-11 Gra pojedyncza dziewcząt
rosta powiatu głubczyckiego oraz
Wójcik
Pan Tomasz Kaliwoda - wicedyrekIII miejsce – Anna Paruszewska
Mateusz Golas został najlepszym
Gra podwójna dziewcząt
zawodnikiem turnieju. Gratulacje
I miejsce -Maja Naumczyk/ dla wszystkich zawodników!

W

Źródło: http://www.technikglubczyce.pl
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tor ZSM. Nad przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny turnieju
pan Piotr Naumczyk. Za zorganizowanie turnieju odpowiedzialny
był pan Marek Malewicz, który był
również opiekunem naszej drużyny.
TABELA KOŃCOWA TURNIEJU:
I miejsce ZSM Głubczyce

II miejsce ZSO Głubczyce
III miejsce ZS Kietrz

ZSM reprezentowali:Wiktoria Kosowska, Katarzyna Wielądek, Tomasz Baran, Kacper Kaźmierczak.

Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów naszym uczniom.
Redakcja sportowa ZSM
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Klubowe Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych

dniach 07-09.12.2018r. w Białymstoku odbyły się Klubowe Mi- Kaja Naumczyk, Oliwia Zielińska, Mateusz Golas, Dominik Lenartowicz,
strzostwa Polski Drużyn Mieszanych. W kategorii młodzika młod- Paweł Kiszczyk, Jakub Gałązka I Rafał Mielnik. Serdecznie gratulujemy
szego U 13 nasza drużyna zdobyła brązowy medal. Drużyna naszych naszym zawodnikom
Źródło: http://www.technikglubczyce.pl
młodych zawodników wystąpiła w następującym składzie: Maja Janko,

Zima w obiektywie
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