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Biuletyn Informacyjny Samorządu Powiatu Głubczyckiego

Samorządy wspólnie walczą o reaktywację
linii kolejowej Racibórz – Racławice Śląskie

W

ojewództwo Opolskie, Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Powiat Raciborski, Miasto Racibórz, Gmina Pietrowice – Wielkie, Gmina Głogówek, Gmina Kietrz, Gmina
Baborów oraz Gmina Głubczyce podejmują wspólne kroki w
sprawie reaktywacji linii kolejowej Racibórz – Głubczyce – Racławice Śląskie – Prudnik.
Już 24 lutego w Urzędzie Miasta w Raciborzu podpisany został apel w sprawie przywrócenia linii kolejowej skierowany
do Samorządu Województwa Opolskiego oraz Samorządu
Województwa Śląskiego.

Apel został przesłany również do wiadomości wiceministra
aktywów państwowych Janusza Kowalskiego oraz członka Rady Ministrów Michała Wosia. W odpowiedzi na niego
udział w projekcie zadeklarował Samorząd Województwa
Opolskiego, niestety Samorząd Województwa Śląskiego nie
jest zainteresowany realizacją inwestycji.

Planowana w ramach projektu rewitalizacja zakłada budowę trakcji
elektrycznej, odbudowę nawierzchni torowej, przebudowę przejazdów
kolejowo-drogowych, przystanków kolejowych, systemu sterowania ruchem kolejowym. Obejmie linie kolejowe:
• nr 177 Racibórz-Głubczyce: odbudowa nawierzchni torowej, przebu-

fot. www.opolskie.pl

dowa przejazdów kolejowo-drogowych, przystanków kolejowych, system sterowania ruchem kolejowym, długość 37,7 km, relacja: Racibórz,
Racibórz Studzienna, Lekartów, Pietrowice Wielkie, Tłustomosty, Baborów, Bernacice, Głubczyce.
• nr 294 na odcinku Głubczyce-Racławice Śląskie: odbudowa nawierzchni torowej, przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych,
system sterowania ruchem kolejowym, remont przystanków
osobowych; długość 15,354 km; relacja: Racławice Śląskie, Ściborzyce Małe, Żabczyce ,Głubczyce Las, Głubczyce
Inwestycja ta jest bardzo kluczowa dla naszego regionu nie tylko ze względów pasażerskich ale również ze względów towarowych, gdyż ma bardzo duże znaczenie dla lokalnych przedsiębiorców.

W powiecie głubczyckim linię w ruchu pasażerskim zlikwidowano w 2000 roku, została ona całkowicie pozbawiona połączeń kolejowych.
„Jest to skomplikowany projekt, ponieważ zakłada on pełną modernizację linii kolejowej. Projekt jest składany przez samorządy do Programu
Kolej+, gdzie dofinansowanie jest na poziomie 85 % jednak 15% muszą
zabezpieczyć samorządy. W związku z tym, że orędownikiem tej inicjatywy był Pan Minister Janusz Kowalski, który namawiał nas do tego, abyśmy złożyli ten projekt wiedząc o tym, że samorządów nie będzie stać
na to, aby pokryć wkład własny, wobec czego zadeklarował pomoc na
zdobycie środków na pokrycie 15% wkładu własnego przez samorządy.
Wierzę, że będzie z nami do końca, dlatego że po złożeniu wniosku i po
podpisaniu listu intencyjnego mamy rok na to, aby stworzyć studium
uwarunkowań dla tego projektu i zapewnić finansowanie.

Bardzo ostrożnie podchodzę do tego projektu, dlatego że bierze w nim
udział kilka samorządów. Decyzje o finansowaniu nie będą nasze lecz na
poziomie ministerialnym oraz Rządu, wobec czego wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj szacunkowa wartość dla całej inwestycji to około
500 mln złotych, wkład własny natomiast stanowiłby 75 mln złotych. Są
to środki, którymi żaden z samorządów biorących udział w inicjatywie
nie dysponuje. Jeśli pojawią się możliwości pokrycia wkładu własnego
z innych źródeł na pewno będziemy chcieli ten projekt realizować” –
mówi Starosta Głubczycki Piotr Soczyński
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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitanry w
Głubczycach informuje o uruchomieniu w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Głubczycach stałego dyżuru w godzinach

od 7:30 do 15:30.

77 471 07 17
oraz całodobowym numerem alarmowym:

512 244 008

Sprawy można załatwiać pod numerami:

77 485 26 68

a także za pośrednictwem poczty
elektronicznej:

psse.glubczyce@pis.gov.pl
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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

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 77 405 36 69

STAROSTWO POWIATOWE
Godziny otwarcia kasy:

*PSSE - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

pn-czw: 8:00 - 14:30
pt: 8:00 - 14:00
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ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW OBOWIĄZUJĄCE
OD DNIA 25.05.2020 ROKU

W celu załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Głubczy- Wpłat należy dokonywać przelewem na konta bankowe o niżej pocach należy dzwonić pod numer telefonu 77 405 36 60, wówczas danych numerach:
pracownik merytorycznego wydziału zejdzie do głównych drzw i
1) 20 1020 3714 0000 4702 0012 9601 – wpłaty z tytułu opłat
obsłuży petenta.
geodezyjnych za wypisy, wyrysy , itp.;
Wydział Komunikacji i Transportu pracuje w systemie indywidu2) 35 1020 3714 0000 4302 0012 7878 – pozostałe wpłaty
alnej obsługi klienta wyłącznie wg zapisów telefonicznych.
W celu załatwienia sprawy w wydziale prosimy o uprzednie uma- Ponadto pracownicy będą również dostępni drogą mailową, telefoniczną oraz przez ePUAP.
wianie się dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu:
tel. 77 485 08 87 - w sprawach związanych z rejestracją pojazdów, Rzecznik Konsumentów - przyjmuje telefonicznie pod nr tel.
wyrejestrowaniem, wymianą, odbiorem dowodu rejestracyjnego; 602 652 674, email: rzecznikkonsumenta@powiatglubczycki.pl
tel. 77 485 22 75 - w sprawach związanych z uprawnieniami do
kierowania pojazdami, transport drogowy.

W

Dar serca od serca!

Parku Miejskim w Głubczycach tuż
obok placu zabaw przy osiedlu Nowy
Świat ulokowane zostało piękne, duże, podwójne serce na nakrętki!

to być nakrętki po produktach spożywczych,
np. wodzie, sokach, mleku czy jogurtach oraz
nakrętki po chemii gospodarczej, np. płynach
do zmywania, szamponach, płynach do płukania, kosmetykach. Ważne jest aby do kosza nie
Akcja ma na celu propagowanie właściwych wyrzucać innych przedmiotów.
nawyków związanych z selekcjonowaniem odpadów zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych „Niewątpliwie idea ustawiania serduszek jest
oraz budowanie poczucia odpowiedzialności szczytna i szlachetna. Sam projekt jest bardzo
za ochronę przyrody. Jest też inicjatywą zachę- wymowny i symboliczny. Akcja ma na celu osiącającą do pomocy charytatywnej. W koszach w gnięcie wielu pozytywnych rezultatów. Przede
kształcie serca zbierane będą plastikowe na- wszystkim dbamy o nasze środowisko, segrekrętki bez względu na kolor czy kształt. Mogą gując uczymy, a wrzucając pomagamy innym

potrzebującym. Zobaczmy jak niewielkim nakładem można zrobić coś dobrego i pożytecznego. Wspólnie możemy więcej” – mówi Anita
Juchno.

Zachęcamy Mieszkańców powiatu głubczyckiego do uczestnictwa w tej wspaniałej inicjatywie, to nie tylko pomoc potrzebującym, ale
też wyraz dbałości o środowisko.

Dziękujemy naszej lokalnej firmie PHU Jan Andruchowicz za wykonanie tego pięknego serca,
niech dzieje się dobro!
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Marszałkowski Budżet Obywatelski w Powiecie Głubczyckim

W

niedzielę 30 sierpnia na stawie w Zawiszycach, dzięki gościnności głubczyckiego Koła Wędkarskiego odbył się finał zawodów realizowanych w ramach projektu „Głubczycko-Prudnickie
Zawody Wędkarskie”.
Rywalizacja odbyła się w trzech kategoriach: seniorów, dzieci i rodzin.
Zawody dały możliwości integracji pokoleniowej oraz promocji sportu
wędkarskiego. Rywalizacja w sportowej atmosferze dostarczyła wiele
radości nie tylko samym zwycięzcom. Głównym celem inicjatywy było
rozpowszechnienie wędkarstwa, jako formy aktywności, umożliwiającej zdrowy tryb życia wśród mieszkańców powiatu głubczyckiego oraz

prudnickiego. Projekt, którego inicjatorem jest Piotr Soczyński finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Opolskiego w ramach
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Za pomoc w organizacji gorąco dziękujemy Kołu Wędkarskiemu w
Głubczycach, Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu, Komendzie Hufca ZHP w Głubczycach, Kołom Wędkarskim z Branic, Kietrza, Głogówka i Prudnika. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody, a koła
wędkarskie biorące udział w projekcie w nagrodę otrzymają altany
wędkarskie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników!
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Zarząd Powiatu upamiętnia
ważne daty dla Polaków
77. Rocznica Zbrodni Wołyńskiej
13 lipca br. odbyła się uroczystość upamiętniająca 77
Rocznicę Mordu Ludności Polskiej na Wołyniu.
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar
Ludobójstwa dokonanego przez
ukraińskich nacjonalistów na
obywatelach II RP uczczono apelem pamięci oraz złożeniem wieńców pod Pomnikiem Sybiraków,
a także „Kamieniem Pamięci” na
Cmentarzu Komunalnym w Głubczycach.

rochowskim, kowelskim i łuckim.
Wykorzystano fakt gromadzenia
się w niedzielę 11 lipca ludzi w
kościołach.
Według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej, w latach 40.
ubiegłego wieku członkowie OUN
i UPA zamordowali na Wołyniu i
we wschodniej Galicji ponad sto
tysięcy Polaków.

Święto związane jest z rocznicą
wydarzeń z 11 i 12 lipca 1943 r.,
kiedy UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców ok. 150 miejscowości w
powiatach włodzimierskim, ho-

Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia obchodzimy w Polsce Święto Wojska Polskiego Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowione
na pamiątkę zwycięskiej Bitwy
Warszawskiej w 1920 roku.
W tym roku przypadała okrągła
100. rocznica bitwy.

Wojska Polskiego ponownie jest
obchodzone w połowie sierpnia.

Ten szczególny dzień uczczono
apelem pamięci oraz złożeniem
wieńców pod Pomnikiem Czynu
Zbrojnego w Głubczycach.

15 sierpnia został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923
roku i pozostawał nim do 1947.
W PRL dzień wojska obchodzono
12 października w rocznicę bitwy
pod Lenino, by upamiętnić udział
w tej batalii dywizji im. Tadeusza
Kościuszki. Od 1992 roku święto

owiat Głubczycki złożył
dwa wnioski o dofinansowanie projektów drogowych
w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych.

Dotyczą one przebudowy drogi relacji Klisino – Pomorzowiczki oraz
przebudowy drogi powiatowej na
odcinku Lewice – Michałkowice
wraz z budową ronda w miejscodrogowego. Ponadto w celu podwości Lewice.
niesienia bezpieczeństwa komuniJeżeli projekty uzyskają dofinan- kacyjnego oba projekty przewidusowanie to realizacja inwestycji ją montaż aktywnych oznakowań
będzie miała miejsce w przyszłym z pomiarem prędkości.
roku a zmodernizowanych zostaNa chwile obecną trudno ocenić,
nie aż 7,5 km nawierzchni.
który z wniosków otrzyma wsparPierwszy z wniosków dotyczy cie. Niemniej warto nadmienić,
przebudowy drogi na odcinku 3,71 iż Powiat Głubczycki od lat skukm. W ramach zadnia planuje się tecznie aplikuje o środki zarówno
wymianę nawierzchni, wykonanie krajowe, jak i zagraniczne. Mamy
nowej podbudowy w miejscach nadzieję, że w przyszłym roku
poszerzeń, przebudowę zjazdów również będziemy mogli realizooraz utwardzenie poboczy.
wać kolejne zadania celem poprawy bezpieczeństwa i dostępności
Drugi wniosek zakłada przebudo- komunikacyjnej dla użytkowniwę drogi powiatowej na odcinku ków dróg w powiecie głubczyckim.
3,85 km a nowopowstałe rondo
zwiększy bezpieczeństwo ruchu

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Starosta Głubczycki informuje, iż posiada do
sprzedaży drewno opałowe w ilości 19,58 m3
pozyskane z drzew usuniętych z pasa
drogowego dróg powiatowych.
Drewno znajduje się na terenie siedziby
Starostwa Powiatowego w Głubczycach,
ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce.
Gatunek drewna: lipa i topola

Szczegółowe informacje na stronie:

81. Rocznica wybuchu II wojny światowej

To już 81. rocznica od wybuchu
największego konfliktu zbrojnego w historii i tragicznych
wydarzeń związanych z atakiem na Polskę.

P

Modernizacja dróg
powiatowych na ponad
8 mln złotych

www.bip.powiatglubczycki.pl

Pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego
w Głubczycach odbyły się obchody upamiętniające poległych w
obronie niepodległości na polach
bitewnych.

1 września 1939 roku o godz. 4.45 Cześć i Chwała Bohaterom!
niemiecki pancernik „Schleswig –
Holstein” rozpoczął ostrzał w kierunku Westerplatte.
II Wojna Światowa pochłonęła miliony ludzkich istnień.
1 września to także Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
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„Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie,
Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację,
wymianę oświetlenia i montaż pomp ciepła”.

T

ak nazywa się nowe przedsięwzięcie dofinansowane przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, którego beneficjentem jest
powiat głubczycki.

tak dużej powierzchni. Ciepło nie będzie marnotrawione.

czego, montaż baterii na fotokomórkę (ciepła
woda użytkowa), wymiana drzwi wraz z oknami, docieplenie ścian zewntrznych oraz dachu.
- Zapewnienie komfortu termicznego osobom Zostanie równiez wdrożony system zarządzaprzebywającym w budynku, w szczególności nia energią.
pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w
Celem ogólnym projektu jest: zmniejszenie Klisinie Filia Branice.
Całkowity koszt zadania: 2.518.733 zł
zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszedofinansowania
z
NFOŚiGW:
nie emisji CO2 poprzez kompleksową termo- - Pozyskiwanie „czystej energii” wykorzysty- Kwota
wanej
do
ogrzewania
i
podgrzania
ciepłej
wody
2.266.409
zł
modernizację, wymianę oświetlenia i montaż
użytkowej, dzięki instalacji pompy ciepła.
pompy ciepła.
Zakończenie realizacji zadania planowane jest
Ograniczenie
zanieczyszczeń
powietrza
na
te31.07.2021 roku.
Cele szczegółowe:
renie Powiatu Głubczyckiego poprzez zastoso- Znaczna poprawa parametrów termicznych wanie w projekcie odnawialnych źródeł enerbudynku dotycząca energooszczędności; Bu- gii.
dynek poprzez ocieplenie dachu oraz wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej będzie potrzebo- Dzięki realizacji inwestycji wykonana zostanie
wał dużo mniejszych ilości energii do ogrzania kompleksowa modernizacja systemu grzew-

Termomodernizacja budynków
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

W

marcu b.r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu: „Termomodernizacja budynków publicznych
na terenie Subregionu Południowego – Etap II” na mocy której
Powiat Głubczycki otrzyma dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w nia wyniesie ponad 2 mln 300 tys.
zł.
kwocie 419 tys. zł .
Inwestycja polegać będzie na termomodernizacji obu budynków, w
których mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Termin zakończenia prac planowany jest na marzec 2021 r. Zadanie jest dopełnieniem szerszej
koncepcji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
pozostających w Zarządzie Powiatu Głubczyckiego.

W ramach inwestycji zaplanowana
została wymiana okien i drzwi, docieplenie stropów, wymiana źródła
ciepła na ekologiczny piec gazowy Po inwestycjach na budynkach Zeoraz remont dachu. Wartość zada- społu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących
budynki Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego, to
już ostatnie budynki
szkolne Powiatu wymagające termomodernizacji.

Kolejne dotacje na ochronę
zabytków udzielone!

W

tym roku o dofinansowanie ubiegały się
Rzymsko-Katolicka
Parafia
św. Marcina w Gołuszowicach,
Rzymskokatolicka Parafia pw.
Ścięcia św. Jana Chrzciciela w
Grobnikach, Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP
w Pilszczu, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Pomorzowicach. Powiat przekazał na te działania
40 tys. zł.

własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu.

Ponadto dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostaną
przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku o dofinansowanie. Dotacja
może być udzielona w wysokości do 60 % nakładów finansoProgram udzielania dotacji na wych na wniosek, który składa
zabytki Powiat Głubczycki reali- się do 30 września każdego roku.
zuje nieprzerwanie od 2008 r. w Wnioski dostępne są w Wydziaramach zadania powiatu, jakim le Oświaty i Ochrony Zdrowia w
jest ochrona zabytków. Dofinan- Starostwie Powiatowym w Głubsowanie udzielane jest osobie czycach.
fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny
do zabytku wynikający z prawa
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Zmiany w prawie budowlanym
Projekt obejmuje:

• układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów
budowlanych;

• zamierzony sposób użytkowania obiektów
budowlanych, w tym liczbę projektowanych do
wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali
mieszkalnych;

P

rzyjęta 13 lutego 2020 r. nowelizacja
ustawy o prawie budowlanym wprowadza ważne zmiany, które obowiązywać będą
już z dniem 19 września 2020 r.
Nowy podział projektu budowlanego
Projekt budowlany zostaje rozdzielony na:

• projekt zagospodarowania działki lub terenu
• projekt architektoniczno-budowlany
• projekt techniczny.

Obecnie projekt budowlany jest jednolitym
dokumentem zawierającym elementy zagospodarowania działki, projekt architektoniczny budowlany oraz projekt techniczny. Podział
projektu spowoduje uproszczenie procedur
i przyspieszenie postępowania.
Najpierw organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie zatwierdzać projekt
zagospodarowania działki lub terenu wraz
z projektem architektoniczno-budowlanym w
drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę.
Zgodność projektu technicznego z zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektem zagospodarowania
działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym powinien zapewnić projektant.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do
celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący:
• określenie granic działki lub terenu;

• usytuowanie, obrys i układy istniejących
i projektowanych obiektów budowlanych,
w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń
budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym;
• sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków;

• układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości
obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
• informację o obszarze oddziaływania obiektu;
Projekt architektoniczno-budowlany

• charakterystyczne parametry techniczne
obiektów budowlanych;
• opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

• projektowane rozwiązania materiałowe i
techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym
środowisko ;
• charakterystykę ekologiczną;

• informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania
ciepłej wody użytkowej;

• opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
w tym osób starszych (w przypadku obiektów
użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego);
• informację o minimalnym udziale lokali
mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych w tym starszych (w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych);

• postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
jeżeli zostało wydane;
Projekt techniczny
Projekt obejmuje:

• projektowane rozwiązania konstrukcyjne
obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych;
• charakterystykę energetyczną – w przypadku
budynków;

• projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe;
• dokumentację geologiczno-inżynierską lub
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w zależności od potrzeb);
• inne opracowania projektowe;

Zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
Od września zmienią się zasady
uzyskiwaniu zgody na odstępstwa od przepisów techniczno
budowlanych, czyli przepisów
określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne
użytkowania obiektów budowlanych.
Obecnie organ administracji
architektoniczno–budowlanej
może po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił

przepisy techniczno - budowlane udzielić bądź
odmwić udzielenia zgody na odstępstwo przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Od
września będzie mógł to również zrobić przed
zmianą decyzji pozwolenia na budowę.
Zgoda na odstępstwo może być udzielona pod
warunkiem pozytywnych opinii:

• wojewódzkiego inspektora sanitarnego
w przypadku odstępstw dotyczących wymagań
higieniczno zdrowotnych;
• wojewódzkiego konserwatora zabytków
w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;

W przypadku odstępstw od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie
sposobu użytkowania obiektu budowlanego
zgoda będzie udzielana w postanowieniu komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej.
Ważne! Wprowadzono zakaz udzielania zgody
na odstępstwo podczas trwania procedury legalizacji samowoli budowlanej.
Rezygnacja ze wzoru decyzji o pozwoleniu
na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest wydawana na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu. Jest to problematyczne dla osób,
które starają się o pozwolenie, bo rozporządzenie i sam wzór zmienia się dosyć często.
Od 19 września organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą stosować obowiązującego wzoru decyzji o pozwoleniu na
budowę określonego w rozporządzeniu. Decyzja będzie wydawana zgodnie z wymogami
określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, bez określonego wzoru.

Uproszczone postępowanie legalizacyjne
samowoli budowlanych
Dotychczasowe przepisy obejmują jedno postępowania w przypadku wszczęcia i prowadzenia
robót budowlanych bez zezwolenia czyli tzw.
samowoli budowlanej. Zmiany wprowadziły
odrębne postępowanie w sprawie rozpoczęcia
i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy.
Wprowadzono uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub części obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji
o pozwoleniu na budowę, gdy od zakończenia
budowy upłynęło co najmniej 20 lat.

Uwaga! Nie będzie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, jeśli przed
19 września 2020 r. dla samowoli budowlanej
wydany zostanie nakaz rozbiórki.
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Decyzja o nakazie rozbiórki zostanie wydana w przypadku:
• niezłożenia wniosku o legalizację budowy w terminie
• wycofania wniosku o legalizację budowy
• nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych
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• niewykonania, w wyznaczonym terminie, 1. Obiekty wykonywane na podstawie zgłoszepostanowienia o usunięciu nieprawidłowości nia właściwemu organowi administracji archiw dokumentach legalizacyjnych;
tektoniczno-budowlanej (bez decyzji o pozwoleniu na budowę):
• nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w terminie;
• wolno stojące budynki mieszkalne jednoro• kontynuowania budowy mimo postanowienia dzinne, których obszar oddziaływania (czyli
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowo wstrzymaniu budowy;
lanego na podstawie przepisów odrębnych,
Unieważnienie decyzji o pozwoleniu na bu- wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu) mieści
dowę lub na użytkowanie
się w całości na działce lub działkach, na któNa podstawie obecnych przepisów decyzję rych zostały zaprojektowane;
o pozwoleniu na budowę można uchylić w dowolnym czasie. Nowe przepisy wprowadzają • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazasadę, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie zowe (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż
zostanie unieważniona, jeżeli od dnia jej dorę- 0,5 MPa) oraz elektroenergetyczne (o napięciu
czenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. Z kolei de- znamionowym nie wyższym niż 1 kV);
cyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie zostanie unieważniona, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transw którym stała się ostateczna.
formatorowych o powierzchni zabudowy do 35
Ekspertyza przy zmianie sposobu użytko- m2;
wania budowli
• obiekty bydowlane, niewymienione w pkt 2,3
W przypadku zmiany sposobu użytkowania i 5-30 oraz ust. 2, usytuowanych na terenach zaobiektu budowlanego lub jego części, która mkniętach, ustalonych decyzją Ministra Obrony
spowoduje zmianę warunków bezpieczeństwa Narodowej lub ministra właściwego do spraw
pożarowego – do zgłoszenia składanego wła- wewnętrznych, z wyłączeniem budynków
ściwemu organowi administracji architekto- mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
niczno-budowlanej musisz dołączyć ekspertyzę użyteczności publicznej;
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciw• oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50
pożarowych.
m3 na dobę;
Ubieganie się o uprawniania budowlane
• zbiorniki bezodpływowe na nieczystości cieZe względu na to, że obecne przepisy nie wska- kłe o pojemności do 10 m3 (czyli tzw. „szamzywały trybu ubiegania się o uprawnienia ba”);
budowlane, zmiana ustawy wprowadziła doprecyzowanie wskazujące, że postępowanie • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączokwalifikacyjne wobec osoby ubiegającej się ne trwale z gruntem i przewidziane do rozbióro uprawnienia budowlane prowadzone będzie ki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później
na wniosek tej osoby.
niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia
Izby samorządu zawodowego dowolnie okre- budowy określonego w zgłoszeniu;
ślają terminy egzaminów, po wejściu w życie
zmian, będą miały obowiązek przeprowadzania • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wyegzaminu co najmniej dwa razy w roku, przy sokości, liczonej od korony pomostu do dna
czym część pisemna odbywać ma się w tym sa- akwenu, do 2,50 m;
mym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojeizbach okręgowych właściwej izby samorządu dynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3,
zawodowego.
przeznaczone do zasilania instalacji gazowych
Wprowadzony nowy podział projektu budow- w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
lanego na projekt zagospodarowania działki • kanalizacja kablowa;
lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny spowodował zmiany • zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz
dotyczące specjalizacji budowlanych – pojawia zatok parkingowych na tych drogach;
się nowa specjalizacja: techniczno-budowlana.
• obiekty budowlane do wykonywania dziaKiedy nie trzeba mieć pozwolenia na budo- łalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca
wę
2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węgloObecne przepisy prawa budowlanego zawierają wodorów;
wyszczególnienie, które obiekty można budować bez pozwolenia na budowę - na podstawie • obiekty budowlane piętrzące wodę i upustozgłoszenia lub bez zgłoszenia oraz jakie robo- we o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza
ty budowlane można prowadzić na podstawie śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obzgłoszenia lub bez zgłoszenia.
szarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
Jednak te przypadki są opisane w wielu różnych
przepisach, co powoduje że w niektórych sytu- • wolno stojące: parterowe budynki gospodaracjach trudno jest określić czy pozwolenie lub cze, garaże i wiaty – o powierzchni zabudowy
zgłoszenie jest wymagane czy nie – żeby zwe- do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiekryfikować jakiemu reżimowi podlega konkret- tów na działce nie może przekraczać dwóch na
ny przypadek trzeba niejednokrotnie przenali- każde 500 m2 powierzchni działki;
zować całą ustawę. Dodatkowo te rozproszone
przepisy i opisane w nich przypadki są różnie • parterowe budynki o powierzchni zabudowy
interpretowane przez właściwe organy. Dlatego do 35 m , słuzących jako zaplecze do bieżącew nowelizacji ustawy zebrano wszystkie przy- go utrzymania lini kolejowych, położonych na
padki, kiedy pozwolenie na budowę nie jest wy- terenach stanowiących własność Skarbu pańmagane, w jasne i jednoznaczne katalogi:
stwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

9
• przydomowe: ganki i oranżerie (ogrody zimowe) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy
czym łączna liczba tych obiektów na działce nie
może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

• wolno stojące parterowe budynki rekreacji
indywidualnej, rozumianych jako budynki
przeznaczone do okresowego wypoczynku,
o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym
liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni
działki;
• gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy
i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej
2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa,
sytuowanych na obszarze Natura 2000;

• stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowane
na obszarze Natura 2000;
• boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe,
bieżnie służące do rekreacji;
• ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m;

• przydomowe tarasy naziemne o powierzchni
zabudowy powyżej 35 m2;
• przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne – z zastrzeżeniem, iż budowa tych
przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
• kanały technologiczne w pasie drogowym
w ramach przebudowy drogi, w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

• stacje ładowania, w rozumieniu ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu
publicznego oraz zastrzeżeniem konieczności
sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
• niecki dezynfekcyjne, w tym niecki dezynfekcyjne z zadaszeniem;
• podbudowy słupowe dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
• obiekty małej architektury w miejscach publicznych;

• obiekty gospodarcze związane z produkcją
rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową
w ramach istniejącej działki siedliskowej: płyty do składowania obornika, szczelne zbiorniki
na gnojówkę lub gnojowicę, naziemne silosy na
materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m, silosy na kiszonkę;
• stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3;
2. Roboty budowlane wykonywane na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (bez decyzji o pozwoleniu na budowę):
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Przebudowa:
• przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia
obszaru oddziaływania obiektu poza działkę,
na której budynek jest usytuowany;

nych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

• wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych wraz z trzema egzemplarzami projektu zagospodarowania działki
lub terenu oraz projektami architektoniczno budowlanymi wraz z opiniami, uzgodnieniami,
• sieci wodociągowych, kanalizacyjnych ciepl- pozwoleniami i innymi dokumentami, których
nych, gazowych (o ciśnieniu roboczym nie wyż- obowiązek dołączenia wynika z przepisów odszym niż 0,5 MPa) oraz elektroenergetycznych rębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgod(o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 nień, pozwoleń i innych dokumentów;
kV);
• mikroinstalacji biogazu rolniczego;
• wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji W powyższych przypadkach, jako inwestor
transformatorowych o powierzchni zabudowy masz prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie
do 35 m2;
decyzji o pozwoleniu na budowę zamiast dokonywać zgłoszenia właściwemu organowi admi• instalacji zbiornikowych na gaz płynny z po- nistracji architektoniczno-budowlanej
jedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3,
przeznaczonych do zasilania instalacji gazo- 3. Obiekty wykonywane bez decyzji o pozwolewych w budynkach mieszkalnych jednorodzin- niu na budowę oraz bez zgłoszenia właściwenych;
mu organowi administracji architektoniczno-budowlanej:
• zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich
oraz zatok parkingowych na tych drogach;
• obiekty gospodarcze związane z produkcją
rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową
• obiektów budowlanych służących bezpośred- w ramach istniejącej działki siedliskowej: a)
nio do wykonywania działalności regulowanej parterowe budynki gospodarcze o powierzchni
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geo- zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstruklogiczne i górnicze, w zakresie poszukiwania cji nie większej niż 4,80 m; suszarnie kontenei rozpoznawania złóż węglowodorów;
rowe o powierzchni zabudowy do 21 m2;
• obiektów budowlanych piętrzących wodę
i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1
m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz
poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz
ich otulin;
• stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3;
• sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lit.
a i e;
• dróg, torów i urządzeń kolejowych;

• polegająca na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;

• wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2,
sytuowane na działce, na której znajduje się
budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod
budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni
działki;
• wolno stojące altany o powierzchni zabudowy
do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na
każde 500 m2 powierzchni działki;
• altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych;
• wiaty przystankowe
i peronowe;

• instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie więk- • parterowe budynki
szej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię o powierzchni zabudowy
do wytwarzania energii elektrycznej;
do 35 m2, służące jako
zaplecze do bieżącego
Remont:
utrzymania linii kolejo• budowli, których budowa wymaga uzyskania wych, położone na terenach stanowiących władecyzji o pozwoleniu na budowę;
sność Skarbu Państwa,
• budynków, których budowa wymaga uzyska- z wyjątkiem budynków
nia decyzji o pozwoleniu na budowę – w za- sytuowanych na obszarze
kresie przegród zewnętrznych albo elementów Natura 2000;
konstrukcyjnych;
• stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem
Zainstalowanie:
sytuowanych na obszarze Natura 2000;
• na obiektach budowlanych stanowiących albo
niestanowiących całości techniczno-użytkowej • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchurządzeń, w tym antenowych konstrukcji wspo- ni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konrczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a tak- strukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy
że związanego z tymi urządzeniami osprzętu i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekrai urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 czającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej
2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznam;
czonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej
• krat na budynkach mieszkalnych wielorodzin- i położonych na gruntach leśnych Skarbu Pańnych, użyteczności publicznej i zamieszkania stwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze
zbiorowego;
Natura 2000;
• tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem
reklam świetlnych i podświetlanych usytuowa-

• wolno stojące kabiny telefoniczne, szafy
i słupki telekomunikacyjne;
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• parkometry z własnym zasilaniem;

• zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz
zatoki parkingowych na tych drogach;

• przepusty o przekroju wewnętrznym do 0,85
m2;
• przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2;
• obiekty budowlane będące urządzeniami melioracji wodnych;
• opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub liniowe umocnienia brzegów
rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
• pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych;
• telekomunikacyjne linie kablowe;

• urządzenia pomiarowe, wraz z ogrodzeniami
i drogami wewnętrzymi, państwowej służby
hydrologiczno - meteorologicznej i państwowej
służby hydrogeologicznej:
a) posterunki: wodowskazowe, meteorologiczne, opadowe oraz wód podziemnych
b) punkty: obserwacyjne stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych
c) piezometry obserwacyjne i obudowane źródła
• obiekty małej architektury, z wyjątkiem
obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
• ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej
2,20 m;

• obiekty do czasowego użytkowania w trakcie
realizacji robót budowlanych, położonych na
terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów
używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach
geodezyjnych;

• tymczasowe obiekty
budowlane stanowiące
wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na
terenach przeznaczonych
na ten cel;
• znaki geodezyjne, a także obiekty triangulacyjne,
poza obszarem parków
narodowych i rezerwatów przyrody;

• poligonowe obiekty budowlane, w szczególności stanowiska obronne, przeprawy, budowle
ziemne, budowle fortyfikacyjn, instalacje tymczasowe oraz obiekty konterowe, zlokalizowane na terenach zamkniętych wyznaczonych
przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem
obozowisk polowych oraz umocnień terenu do
pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki;
• obudowy ujęć wód podziemnych;

• punkty ładowania, w rozumieniu ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu
publicznego;
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• urządzenia sytuowane w pasie drogowym dróg
publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami
wyposażenia:
a) służące do zarządzania drogami, w tym do
wdrażania inteligentnych systemów transportowych;
b) służące do zarządzania ruchem drogowym,
w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
c) o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust.1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
• bankomaty, biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, automaty przechowujące
przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m
włącznie;

• obiekty kontenerowe wraz z instalacjami
i przyłączami oraz związanymi z nimi sieciami:
a) elektroenergetycznymi
b) wodociągowymi

c) kanalizacji sanitarnej
d) cieplnymi

lokalizowanych na terenach
zmakniętaych
wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej

Remont
• obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu: budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowę – w zakresie przegród zewnętrznych
albo elementów konstrukcyjnych;
• urządzeń budowlanych;
Instalowanie

• urządzeń na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej, w tym antenowych konstrukcji
wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych,
a także związanego z tymi urządzeniami
osprzętu i urządzeń zasilających o wysokości
nieprzekraczającej 3 m;
• krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego;

• pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż
50 kW;

• wskazanie dodatkowych obowiązków kierownika budowy (lub inwestora, jeśli ustanowienie kierownika nie jest konieczne) oraz
wymagań wobec formy i treści tablicy informacyjnej, którą należy umieścić na terenie budowy w widocznym miejscu;
• zmiany dotyczące nielegalnego użytkowania
obiektu budowlanego, z określeniem procedury postępowania i kontroli przez organy nadzoru budowlanego oraz wysokości kar jakie nałożone mogą zostać za nielegalne użytkowanie
obiektu budowlanego;

• wprowadzenie zakazu pobierania przez
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
opłat za:
1) wydanie warunków przyłączenia do sieci, a
także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot;

2) odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne;
3) włączenie przyłącza wodociągowego lub
przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej;

Uwaga!
Roboty budowlane, wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do
rejestru zabytków, wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę. Roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają zgłoszenia.

Do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę i do zgłoszenia należy załączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

• naziemne zbiorniki będące obiektami budowlanymi,
służące do przechowywania
paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5
m3;

• przydomowe tarasy naziemne o powierzchni
zabudowy do 35 m2;
• stawy i zbiorniki wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położone w całości na gruntach
rolnych;

4. Roboty budowlane wykonywane bez decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz bez zgłoszenia
właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej:
Przebudowa

• budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz
budynków mieszkalnych jednorodzinnych
z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych
• obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz
zgłoszenia do organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz większości obiektów dla budowy, których wystarczające jest
zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
• polegająca na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m;
• urządzeń budowlanych;
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• instalacji wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, z wyłączeniem instalacji gazowych;
• utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

Ważne! Przepisy, które wejdą w życie 19 września 2020 r. wprowadzają obowiązek uzgodnienia projektu instalacji urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej
większej niż 6,5 kW, z rzeczoznawcą do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomieniu organów
Państwowej Straży Pożarnej.
Pozostałe zmiany:

• szczegółowe wskazanie wymogów, jakie ma
spełnić zgłoszenie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej;
• zdefiniowanie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania
działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę;

4) inne zezwolenia z tym związane;

• usprawnienia w zakresie
przyłączania inwestycji do
sieci elektroenergetycznych,
gazowych,
ciepłowniczych
wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym wprowadzenie
kar za opóźnienia;

• zmiany w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

• na mocy przepisów związanych ze zwalczaniem epidemii Covid-19 zmiany zostały uzupełnione o regulacje dotyczące budowy lub
przebudowy przenośnych wolno stojących
masztów antenowych;

Pamiętaj! Przepisy, które obowiązują obecnie
będą mogły być stosowane w przypadku:
• spraw wszczętych i niezakończonych;

• gdy zamierzenie budowlane realizowane jest
na podstawie decyzji pozwolenia na budowę
lub skutecznego zgłoszenia, wydanych przed
wejściem w życie zmian;
• gdy inwestor wystąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian z wnioskiem
o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego albo dokona zgłoszenia, dołączając do wniosku projekt
budowlany sporządzony na zasadach dotychczasowych;

• wskazanie obowiązków inwestora przed
rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem zamkniętego katalogu przypadków, w których
inwestor ma obowiązek ustanowić kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
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Rok szkolny 2020/2021
rozpoczęty!
poniedziałek 2 września
W
2020 r. odbyły się inauguracje nowego roku szkolnego

uczniów z obecnymi wymogami sanitarnymi.

2020/2021, dzieci i młodzież System nauczania odbywać się bęwracają do szkolnych ław i szkol- dzie w sposób stacjonarny jednak z
zachowaniem wytycznych i procenych obowiązków.
Zabrakło akademii i tradycyjnych uroczystości, zamiast tego były spotkania
w klasach gdzie nauczyciele zapoznali

dur MEN i GIS oraz z zastosowaniem
środków ochrony osobistej.

W bieżącym roku szkolnym w szkołach
ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat
Głubczycki naukę rozpoczęło
łącznie 901 uczniów, w tym:
w Zespole Szkół Mechanicznych naukę rozpoczęło 454
uczniów, w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
376
uczniów, natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym naukę rozpoczęło 71 uczniów.

Wrzesień 2020 / www.powiatglubczycki.pl

Powiatowa Rada
Działalności Pożytku
Publicznego
powołana na II kadencję

03

lipca br. Zarząd Powiatu w Głubczycach powołał na II kadencję (2020 – 2023) Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym.
Rada zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi
ze współpracą Powiatu z organizacjami pozarządowymi. Do jej
podstawowych zadań należy:
- opiniowanie projektów strategii rozwoju Powiatu;

- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych,
w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe;
- inicjowanie działań wspierających i poprawiających jakość
współpracy powiatu i organizacji pozarządowych;

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie
Głubczyckim składa się z 9 członków, w tym:
1) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Głubczycach:
Anita Juchno,
Irena Sapa
2) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Głubczycach:
Wojciech Bernacki
Benedykt Pospiszyl

Komputery dla uczniów
N

owe laptopy dla szkół prowadzonych
przez
Powiat
Głubczycki
dzięki
wsparciu
ze źródeł Unii Europejskiej.

Zespół Szkół Mechanicznych oraz
Zespół Szkół Ogólnokształcących w
Głubczycach w kwietniu biężacego roku
otrzymali
laptopy,
które stanowiły pomoce edukacyjne w
nauce zdalnej. Sprzęt
ten pomógł osobom,
które nie miały dostępu do komputera.
Laptopy zostały za-

kupione w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego” Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Wartość dofinansowania
wyniosła 70.000 tys zł.

3) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu:
Arkadiusz Korus
Tomasz Hamryszak
Katarzyna Mojzyk
Dorota Pięciak
Urban Adam Bąk

Dnia 29 lipca 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, na którym
wybrano prezydium Rady. Przewodniczącym został o. Urban
Adam Bąk – dyrektor Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach, Wiceprzewodniczącą została Katarzyna
Mojzyk – Komendant Hufca ZHP w Głubczycach, Sekretarzem
Dorota Pięciak – Przewodnicząca KGW w Jakubowicach „Jakubowiczanki”.
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Informacja Starosty Głubczyckiego

Starosta Głubczycki informuje, że w 2020 r.
z budżetu powiatu zostały przyznane dotacje
dla mieszkańców Powiatu Głubczyckiego na
wymianę źródeł ciepła oraz zakup i montaż
pomp ciepła w ilości:
- zakup i montaż pomp ciepła: 2 dotacje

- zakup i montaż kotłów gazowych: 42 dotacje

- zakup i montaż kotłów elektrycznych: 1 dotacja

- zakup i montaż kotłów węglowych V klasy:
15 dotacji
- zakup i montaż kotłów na
biomasę (pellet): 9 dotacji
Łączna kwota udzielonych
dotacji:

144 600,00 zł.

W 2021 r. planowana jest kontynuacja udzielania dotacji na
wymianę źródeł ciepła.

Równocześnie
informuję, że od 1 listopada 2017
roku obowiązuje Uchwała
nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa
Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw
– regulacja ta zakazuje stosowanie w instalacjach spalania paliw stałych:
• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
• mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,
• paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,
• paliw stałych produkowanych z węgla ka-

miennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż
15%,

2) wymiana niskosprawnych kotłów na paliwa
stałe (głównie na węgiel) na:

Ponadto Sejmik Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr XX/193/ z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” - w związku
z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia
standardów jakości powietrza w strefie miasto
Opole oraz w strefie opolskiej. W strefie opolskiej odnotowano przekroczenia poziomu średniodobowego dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10, dopuszczalnego poziomu średniorocznego pyłu zawieszonego
PM2,5 (faza I) oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu.

3. urządzenia opalane gazem (ze zbiornika);

• drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Nadrzędnym celem Programu
ochrony powietrza dla województwa opolskiego jest
wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu
jakości powietrza.

1. ogrzewanie elektryczne;

2. kotły zasilane olejem opałowym;

4. nowe kotły węglowe lub na biomasę zasilane automatycznie spełniające minimum wymogi jakościowe ekoprojektu dla urządzeń na
paliwa stałe.

Powyższe wytyczne będę rozpatrywane podczas opracowania nowego „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom
mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska
w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego, który będzie obowiązywał w 2021 r.

Z uwagi na prowadzenie przez Powiat Głubczycki programu udzielania dotacji do wymiany źródeł ciepła, ważne jest iż w Programie
wskazano działania naprawcze zmierzające
do obniżenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi, które powinny być dokonywane z poniżej
ustaloną hierarchią:

1) zastąpienie niskosprawnych urządzeń
grzewczych podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub urządzeniami opalanymi gazem (w
przypadku istnienia możliwości technicznych
i ekonomicznych podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej) oraz OZE (głównie pompy
ciepła);

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Starosta Głubczycki, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U.
z 2020 roku poz. 65 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.

Lp.

1

Oznaczenie
nieruchomości
według
Księgi
Wieczystej

Ewidencji
gruntów
(Nr działki)

OP1G/000
31714/1

arkusz mapy
nr 2
działka
nr 82/8
inne tereny
zabudowane
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Powierzchnia
działki
w ha

Położenie
nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena
( netto )
w zł.

Forma
zbycia
nieruchomości

0,0028

Pomorzowice

Nieruchomość przeznaczona jest na powiększenie nieruchomości
przyległej – działki nr 82/9.
Działka zabudowana jest wydzieloną częścią budynku gospodarczego
użytkowaną jako boks garażowy. Budynek jednokondygnacyjny, ze
stropodachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej, kryty papą.
Powierzchnia użytkowa 17,70 m2 .
Działka ma dostęp do uzbrojenia technicznego obejmującego sieć
energetyczną, wodociąg i kanalizację sanitarną. Dojazd do działki drogą
o nawierzchni asfaltowej, o charakterze osiedlowym z drogi gminnej
o nawierzchni asfaltowej.

2 500,00

sprzedaż na własność
w drodze
bezprzetargowej
w trybie art. 37 ust. 2
pkt 6 ustawy
o gospodarce
nieruchomościami

1. Przeznaczenie.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce zatwierdzonym uchwałą nr L/374/14 Rady Miejskiej
w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 roku, działka nr 82/8 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową.
2. Sposób zagospodarowania.
Zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm. ) sprzedaż nieruchomości
podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu stawka podatku wynosi 23%.
4. Z dniem 21 października 2020 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub
odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach i Wojewody
Opolskiego na okres 21 dni tj. do dnia 24 września 2020 roku.
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~ PARUZJA ~
~ JAN SKOUMAL ~
– Panie Kamiński, tu jest uczelnia, a nie cholerna rzeźnia!

Student podskoczył. Skalpel wysunął mu się z
dłoni i zniknął w czeluściach ciała.
– Nie pomyliliście aby studiów z praktykami
w ubojni? – kontynuował profesor, zataczając
kolejny krąg wokół egzaminowanego. – Takimi
ruchami skóruje się bydło, a nie otwiera żołądek! Lekarza ma cechować delikatność, panie
Kamiński. Delikatność w obchodzeniu się z pacjentem! Teraz proszę dokończyć, tak jak należy.
– Ale… – wydusił z siebie student. – Ale skalpel
mi wpadł…
– Co takiego?

Egzaminator spojrzał na czerwieniącego się
studenta i na wyrwę w ciele trupa. Zamrugał,
zdjął okulary i schował twarz w dłoniach.
– Precz mi z oczu – powiedział po chwili. – Jutro
egzamin poprawkowy, radzę się przygotować.
Tylko apokalipsa pana przed tym uratuje. Do
widzenia…

Po sali poniósł się cichy chlupot. Ignacy znów
podskoczył i momentalnie zbladł. Rzucił przerażonym spojrzeniem na najbliższą wannę z
formaliną, w której moczyły się dwa ciała – jedno z nich przesunęło się ponad drugie i stuknęło nogami o krawędź wanny.

Wrzesień 2020 / www.powiatglubczycki.pl

Usiedli na ławce pod akademikiem.

Ignacy zabrał się do roboty. Powoli, nacięcie
za nacięciem, doprowadził trupa do wyglądu
– Poćwiczymy na sobie nawzajem? – powiedział przywodzącego na myśl ofiarę nożownika. Po
Ignacy i puścił oczko do kolegi. – Czy mam ci po- godzinie, gdy skończyło się miejsce na brzuchu
móc w morderstwie? Taki świeży trup będzie i klatce piersiowej, otworzył go do końca.
się trochę różnić od tych mumii w formalinie,
ale fakt, może nam to pomóc. Masz już kogoś na – Et tu, Brute, contra me? – powiedział Kordian,
oku? Znam jedną starą lichwiarkę, skołuj siekie- palcami poruszając wargą denata.
rę to pójdziemy do niej z wizytą…
– Jesteś obrzydliwy.
– Wstrzymaj wodze, Raskolnikow – odparł Kordian. – Nikogo nie zabijamy, przynajmniej na Przysunęli sobie krzesła i pochylili się nad
razie. Słuchaj: gadałem z cieciem, mógłby otwo- wnętrznościami. Ignacy wyciągnął wbity w
rzyć nam prosektorium dziś wieczorem. Poćwi- otrzewną skalpel i odłożył go na bok. Wyjęli z
czymy na jakimś otwartym, ty sobie jednego kieszeni fartuchów notatniki.
rozetniesz i zmyjemy się przed świtem.
Cichy chlupot sprawił, że Kordian podsko– Ty wiesz, że jak nas złapią, to wylatujemy na czył na krześle, omal z niego nie spadając. Powierzchnia wanny po drugiej stronie sali zazbity pysk?
falowała, usłyszeli odgłos stóp uderzających o
– Nie złapią, przekupimy starucha. Zamknie za brzeg. Ignacy wybuchł śmiechem, widząc minę
nami drzwi, otworzy jak zapukamy i nikt się nie przyjaciela – śmiał się, dopóki twarz Kordiana
zorientuje. Słuchaj, bez tego nie mamy szans nie nabrała z powrotem rumieńców i nie pojazdać jutro. Nie wiem jak ty, ale ja chcę zostać wił się na niej obrażony grymas.
tym lekarzem. To jak?
– Mogłem zawału dostać – żachnął się student.
Ignacy zamyślił się. Obaj skinęli głową przecho- – Miałbyś mnie na sumieniu.
dzącemu przez dziedziniec profesorowi.
Wrócili do analizowania wnętrzności trupa.
– A żeby cię, tyfusie – mruknął Ignacy. Przeniósł Gdzieś na zewnątrz, ponad miastem, rozległ się
wzrok z profesora na oczekującego kolegę. – Co przeciągły, donośny dźwięk, brzmiący jak trąba.
mi tam, niech będzie. Na tę łapówkę to się zło- Studenci popatrzyli po sobie zaskoczeni.
żymy, tak? Ile?
– Alarm przeciwlotniczy? – zasugerował Ignacy.
– Pół litra.
– A gdzie, alarm brzmi inaczej. Pewnie jakiś głu***
pi żart.

– Grawitacja – rzekł ze stoickim spokojem profesor – i za małe wanny. Ciała przesuwają się
milimetr po milimetrze, aż któreś przeważy i Cieć, pobrzękując kluczami, otworzył drzwi do Po pewnym czasie dźwięk podobny do trąby
wsunie się pod drugie. A co się człowiek naje prosektorium. Gdy je zatrzasnął, obu studen- rozbrzmiał ponownie.
tów otoczyła gęsta, nieprzejrzysta ciemność.
strachu, to jego. Żegnam.
– Cholera – powiedział Ignacy. – Chodźmy stąd.
–
Ty,
który
wchodzisz,
żegnaj
się
z
nadzieją…
Może coś się dzieje? Może wojna wybuchła?
Ignacy mruknął coś w odpowiedzi i ruszył do
wyjścia. Zmusił się, żeby nie biec przez pełną
wanien i stołów, oświetloną szarym światłem – Zamknij się – mruknął Ignacy, wodząc dłonią – Mówię ci przecież – odparł Kordian, nie odrywając się od badania trzustki – że tak nie brzmi
salę. Gdy dotarł do przedsionka padł na ławkę po ścianie – i znajdź włącznik światła.
żaden sygnał, ani wojskowy, ani cywilny. Milicja
pod ścianą. Odczekał, aż uspokoi się jego od- – Strach obleciał? – zaśmiał się Kordian.
zaraz zajmie się tymi żartownisiami.
dech, po czym wyszorował ręce w jednym ze
zlewów i przepłukał wodą twarz. Pchnął drzwi – Nie wiem jak ty, ale ja nie chcę przypadkiem Rozbrzmiała następna trąba. I kolejna. Do półi wyszedł z prosektorium.
wpaść do wanny…
nocy Ignacy naliczył siedem przeciągłych syNa schodach prawie zderzył się ze stojącym za Szare światło wypełniło przedsionek. Starszy gnałów. Potem dziwne dźwięki umilkły.
rogiem człowiekiem. Ten bez słowa chwycił go ze studentów wparował do sali. Ignacy stanął w – I po kłopocie – rzekł Kordian, gdy od ostatniej
pod ramię i poprowadził korytarzem. Wyszli na przejściu i rozejrzał się. Trup z egzaminu nadal trąby minęły dwie godziny. – Milicja dokonała
dziedziniec uniwersytetu i skierowali się w kie- leżał na stole, a dwa ciała, które niemal przypra- pacyfikacji kontrrewolucyjnego elementu.
runku akademika.
wiły studenta o zawał serca, zostały z powrotem ułożone jedno obok drugiego.
Usłyszeli kolejny chlupot formaliny. Nie podnie– Ciebie też oblał?
śli nawet wzroku.
– Profesor kazał cieciowi wynieść go do spa– Ta – burknął Ignacy. – Nawet nie dał drugiego lenia – rzekł Kordian wskazując na trupa, gdy – Em… przepraszam panów…
skalpela…
kolega do niego dołączył. – Możemy nacinać i
Kordian osłupiał. Ignacy zastygł z uniesioną do
– Pieprzone nerwy, nijak nie idzie się ich dopa- oglądać do woli, potem i tak ślad nie zostanie.
połowy głową i ze spojrzeniem wbitym w najtrzeć – powiedział Kordian. – Na tych planszach Otworzył torbę. Wręczył Ignacemu skalpel i bliższą wannę, z której spoglądała na studenwszystko wygląda tak ładnie, kolorowo, z opi- rozłożył na stole obok planszę ze szczegółowo tów para błękitnych oczu. Żywych, błękitnych
sami. A potem dają ci trupa i weź się w tych fla- opisanym rysunkiem ludzkiego ciała. A dokład- oczu.
kach rozeznaj. Mam powtarzać jutro.
niej jego wnętrzności.
– Widzę, że panów niepokoję, ale przysięgam, iż
– Ja też. Ta medycyna to chyba nie dla mnie…
– Poćwicz rozcinanie – powiedział. Spojrzał na jestem nie mniej skonsternowany tą sytuacją…
– A, głupio gadasz. Musimy po prostu poćwi- zmaltretowany przez kolegę brzuch denata. – – Jezus Maria – wyszeptał blady jak papier IgnaTylko spróbuj mniej agresywnie…
czyć. I właśnie z tym do ciebie przychodzę.
cy. – Trzepnij mnie, bo chyba mam zwidy…
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Kordian nie odpowiedział, zbladł tylko jeszcze
bardziej. Cała pewność siebie momentalnie go
opuściła. Trup, wbrew wszelkim zachowaniom
typowym dla trupa, wstał i otarł twarz z formaliny. Włosy na głowach obu studentów zjeżyły się, gdy pomógł swojemu towarzyszowi z
wanny podnieść się do pozycji stojącej.

15
nia. – Ocknij się. Jestem tutaj. Damy sobie radę, możesz to wiedzieć? I dlaczego nie jesteście…
słyszysz mnie? Trzeba się dziś zwyciężyć, aby dlaczego żyjecie?
jutra dożyć!
– „Skąd ksiądz może to wiedzieć” – poprawił
– Ignac… – wyszeptał oszołomiony student. studenta denat. – Bądź co bądź, pamiętajmy o
Nie odrywał przeszklonych oczu od przejścia nomenklaturze. Odpowiem pytaniem – słyszeli
na salę. – To są trupy… One…
panowie może trąby?

– Apeluję o zachowanie spokoju i rozwagę – – Nic nam nie zrobią, rozumiesz? Jesteśmy
powiedział były denat, unosząc dłonie w ge- bezpieczni. Niech ktoś otworzy te pieprzone
ście pojednania. – Myślę, że naszą sytuację da drzwi!
się na spokojnie…
Stalowe wrota milczały.
Pierwszy ocknął się Ignacy. Poderwał się z
krzesła, złapał półprzytomnego Kordiana pod – Przepraszam…
ramię i pociągnął go przez salę, wyciągając W przejściu na salę, w wąskiej szparze między
uzbrojoną w skalpel dłoń w kierunku niespo- framugą a szafką pojawiła się znajoma twarz o
dziewanych gości. Zobaczył, jak z innych wa- błękitnych oczach.
nien podnoszą się ociekające formaliną sylwetki. Niektóre rozmawiały ze sobą, spoglądając – Idź precz, zmoro nieczysta! – krzyknął Ignacy,
po sali i za wycofującymi się studentami.
sam zaskoczony tym co robi. – Wszystkie doduchy Pana Boga chwalą! Święty Michale
Dotarli do przedsionka. Ignacy począł walić w bre
Archaniele,
wspomagaj nas w walce, a przeciw
drzwi i krzyczeć. Głos uwiązł mu w gardle i wy- niegodziwości…
dał z siebie tylko cichy skrzek. Huknął jeszcze
kilka razy w drzwi, po czym odwrócił się twa- – Wypraszam sobie – przerwał mu urażonym
rzą do sali.
tonem były denat. – Ja, proszę pana, jestem
i nie będzie mnie pan tu egzorcyW kącie pomieszczenia powoli zbierała się księdzem
zmować!
Razem
z moimi towarzyszami żądam
grupka około dwudziestu rozmawiających wypuszczenia nas,
gdyż najwyraźniej jesteśmy
szeptem osobników. Denat, którego studenci umówieni.
otworzyli, jakimś cudem złożył się do kupy i
dołączył do towarzyszy.
– My też bardzo byśmy chcieli stąd wyjść! –
Ignacy. Kopnął w drzwi. – Otwieraj! Ty
Student odłożył zwiotczałego kolegę na ław- odparł
dziadzie
zachlany, otwórz te drzwi!
kę i rozejrzał się po przedsionku. Przeszukał
stojącą w kącie szafkę i nie znalazłszy nic cie- – Wątpię, by był tam ktokolwiek – powiedział
kawego zastawił nią wejście na salę. Podparta niebieskooki. – Wręcz jestem tego pewien.
ławką stanowiła solidną barykadę. Pochylił się
nad drżącym kolegą.
Ignacy oparł się plecami o drzwi.
– Kordian, przyjacielu – potrząsnął nim delikatnie, dostrzegłszy mglistość jego spojrze-

– Co to ma znaczyć? – zapytał, mierząc skalpelem w rozmówcę. Drżał na całym ciele. – Skąd

– Co to ma do rzeczy?
– Było ich siedem?

– Skąd wie… skąd ksiądz wie? – rzekł Ignacy,
nie wierząc, że nazwał tak nagiego, rozmawiającego z nim trupa.

– I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed
Bogiem, a dano im siedem trąb – wyrecytował
ksiądz. – Objawienie Jana, zwane też Apokalipsą. Zmarli wstali z grobów, bo oto nastąpił koniec czasów i Chrystus po raz drugi przyszedł
na świat, by dokonać nad nami sądu…
Ignacy osunął się na ziemię i ukrył twarz w
dłoniach.

– Jesteśmy tu uwięzieni – powiedział po dłuższej chwili. – Cieć zamknął nas, nastukał się jak
szpadel i poszedł na Sąd Ostateczny. Co my teraz zrobimy?

W prosektorium zapadła cisza. Pozostali zmarli zbliżyli się do zastawionego szafką przejścia
i stanęli kilka kroków za księdzem. Popatrzyli
po sobie wystraszonymi spojrzeniami, niektórzy chwycili się za dłonie. Kordian, wlepiając w
księdza spojrzenie przeszklonych oczu, rzekł:
– Poczekamy, aż przyjdzie Chrystus…

Jan Skoumal – absolwent głubczyckiego liceum

i początkujący pisarz.
Pasjonat literatury, muzyki oraz teatru.
Wszystkie jego opowiadania i wiersze przeczytać można
na stronie internetowej: janskoumal.home.blog

Skarb z Jabłonki w zasobach
Głubczyckiego Muzeum

W

2015 roku w miejscowości Jabłonka w gm. Branice, podczas spaceru z psem Pan Kamil Ploszka
zauważył na skraju polnej drogi metalowe naczynie
oraz rozproszone po polu przedmioty pochodzące, jak
się okazuje z epoki brązu. Odkrywca znaleziska niezwłocznie zawiadomił o tym fakcie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Opolu.
Pan Kamil Ploszka został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyplomem oraz nagrodą
pieniężną za godną postawę do naśladowania, natomiast
sam skarb z uwagi na ogromną wartość historyczną został
przekazany na wyposażenie Powiatowego Muzeum Ziemi

Głubczyckiej. Według naukowców znalezione przedmioty
pochodzą z pierwszej połowy XI w. p.n.e. i są wykonane z
brązu.

28 lipca br. w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej odbyła się uroczystość związana z prezentacją liczącego 3000
lat skarbu z Jabłonki. Podczas uroczystości zebrani goście
mieli okazję wysłuchać wystąpienia prof. Marcina Biborskiego pt. „Nowoczesne metody postępowania konserwatorskiego względem skarbu z Jabłonki” oraz prelekcji prof.
Wojciecha Blajera pt. „Skarb z Jabłonki na tle innych skarbów brązowych z Płaskowyżu Głubczyckiego”.
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Głubczyckie krawcowe- kobiety godne podziwu!

ońcem marca 2020 r. w Głubczycach rozK
winęła się inicjatywa szycia maseczek
dla służby zdrowia. Spośród członkiń grupy

rzy do dnia dzisiejszego szyją maseczki medyczne, przekazywane do placówek opolskiej
służby zdrowia.

„Opolskie krawcowe szyją dla służby zdroJak dotąd medycznych maseczek udało się
wia” zawiązała się grupa głubczycka.
uszyć 15.000 szt., a maseczek bawełnianych
W pierwszych dniach działalności zaledwie ponad 10.000 szt! Uszyte przez Grupę madwie kobiety szyły medyczne maseczki, aby seczki trafiły do Służby Zdrowia, DPSów,
w zaistniałej dramatycznej sytuacji wspomóc przedszkoli, szkół, pracowników służb munsłużbę zdrowia z terenu naszego województwa. durowych, wolontariuszy, urzędów i innych
Aby pozyskać kolejne krawcowe w mediach instytucji publicznych głównie z terenu pospołecznościowych została utworzona grupa wiatu głubczyckiego.
„Głubczyckich krawcowe szyją dla służby zdrowia i instytucji publicznych”, gdzie podawane Wszystkim, którzy przyczynili się do tego
były komunikaty zapraszające do współpracy. dzieła należą się ogromne słowa uznania i
wielkie podziękowania! Wszystkim osobom
Od tego momentu ruszyła lawina dobra.
szyjącym, ofiarującym materiały, wykrawająKolejne wspaniałe osoby i instytucje deklaro- cym bawełnę, organizującym zbiórki, zapewwały pomoc w szyciu, deklarowały materiały, niającym transport ogromne wyrazy szacunku
pomoc w transporcie. Większość zgłaszających za poświęcony czas, energię i wielkie zaangażochęć szycia osób nie posiadała maszyn przemysłowych umożliwiających szycie maseczek medycznych. Chcąc umożliwić wszystkim chętnym
posiadającym maszyny domowe udział w szyciu maseczek, rozpoczęte zostało szycie maseczek bawełnianych.
Na przestrzeni od marca do czerwca w grupie
„Głubczyckich Krawcowych” szyło około 50
wspaniałych osób. Ponadto Krawcowe stale
wspierała grupa mieszkańców i lokalnych instytucji. Szczególnie wspomnieć należy panie:
Barbarę Buja-Lalicką, Annę Zielińską i Dorotę
Jepiszko, Państwa Janinę i Mieczysława Kosowskich oraz Firmę Elektromet z Gołuszowic, któ-

wanie w to społeczne przedsięwzięcie. Bez każdej z tych osób szycie maseczek w Głubczycach
nie powiodłoby się! Budujące było widzieć, jak
w obliczu takich ciężkich dla całego społeczeństwa okoliczności ludzie potrafią okazać wielkie serca i jednoczyć się we wspólnym dziele.

Szczegółowe informacje na temat działalności
Głubczyckich Krawcowych znajdziecie Państwo
na facebooku „Głubczyckie krawcowe szyją dla
służby zdrowia i instytucji publicznych”.

Działaczki z KGW w Jakubowicach prezentują część historii i tradycji!
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sierpnia 2020 r. w Jakubowicach, gm. Branice odbyło się
podsumowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wsi wraz z wydaniem albumu POCZTÓWKA Z PRZESZŁOŚCI. JAKUBOWICE SPRZED LAT”.
Uczestnicy uroczystości mieli okazję rozsmakować się m.in. w tradycyjnym daniu - klusek na parze podanych z szimleną (sos z powideł śliwkowych). W przeszłości danie to serwowane było zazwyczaj w piątek
jako danie główne. Każdy uczestnik
otrzymał publikację, w której przedstawiona została po części historia
tej malowniczej miejscowości. Fotografie w niej zawarte przedstawiają
wizerunek Kościoła, Szkoły Podstawowej, a przede wszystkim życie codzienne mieszkańców.

„Pokazanie przeszłości na kartach publikacji jest swoistą podróżą w czasie. Daje możliwość oceny czasów minionych w kontekście teraźniejszości,
utrwalając tym samym pamięć o przeszłości. Pragnę serdecznie pogratulować pomysłodawcom i autorom publikacji. Wyrażam serdeczne podziękowanie za piękną inicjatywę, zaangażowanie i determinację, która jest
dowodem troski o miejsce, w którym żyjemy i wspólnotę lokalną” – mówi
Anita Juchno

W ramach pozyskanych środków KGW
upiększyło też wieś. 20 sztuk ławek
oraz 20 sztuk donic wraz z roślinami
miododajnymi znalazły się przed domami mieszkańców. Ławki były niegdyś nieodzowną częścią zabudowy
na wsiach, gdzie mieszkańcy - sąsiedzi
spotykali się, by móc porozmawiać.

Zarząd Powiatu w Głubczycach, który wspiera organizacje pozarządowe
miał zaszczyt uczestniczyć w nietuzinkowym przedsięwzięciu. Podczas
promocji albumu obecna była Wicestarosta Anita Juchno oraz Członek
Zarządu Benedykt Pospiszyl.

KGW JAKUBOWICZANKI pozyskało
środki na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Młoda organizacja, bo działająca zaledwie od października 2019 roku do tej
pory pozyskała już środki zewnętrzne
opiewające na kwotę ponad 19.000 zł.
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