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LWY GŁUBCZYCKIE ROZDANE!
Statuetki Głubczyckiego Lwa wręczane 

są od 2001 roku za szczególne osią-
gnięcia mające istotne znaczenie dla roz-
woju i promocji powiatu głubczyckiego, 
a także za aktywność społeczną i zawo-
dową. 17 grudnia 2020 r. podczas obrad 
Rady Powiatu w Głubczycach, zgroma-
dzeni radni w efekcie tajnego głosowania  
przyznali zaszczytne wyróżnienia trzem 
nietuzinkowym osobom, które swą dzia-
łalnością niewątpliwie promują region, 
z którego pochodzą. Statuetką uhono-
rowani zostali: Pani Agnieszka Franków 
– Żelazny, Pan Tomasz Szypuła oraz Pan 
Ireneusz Pochwała. 

Z uwagi na pandemię i konieczność zachowa-
nia warunków bezpieczeństwa sanitarnego, nie 
było możliwości zorganizowania uroczystej gali, 
więc statuetki dwojgu wyróżnionym wręczono 
podczas indywidualnych spotkań. 25 lutego br. 
Zarząd Powiatu w Głubczycach wraz z Prze-
wodniczącym Rady Powiatu Radosławem Gorz-
ko  wręczyli statuetkę Panu  Tomaszowi Szypu-
le  w kategorii zbiorowej PROMOCJA  POWIATU 
GŁUBCZYCKIEGO  oraz Panu  Ireneuszowi Po-
chwale w kategorii indywidualnej PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚĆ. Pani Agnieszka Franków-Żelazny, 
mieszkająca we Wrocławiu, odbierze statuetkę 
podczas najbliższej stacjonarnej sesji Rady Po-
wiatu.

Agnieszka Franków – Żelazny to polska chór-
mistrzyni, doktor habilitowany sztuk muzycz-
nych, profesor nadzwyczajny Akademii Mu-
zycznej, wykładowca akademicki, dyrygent, 
biolog. Kobieta o niezwykłej osobowości oraz 
nieprzeciętnym dorobku zawodowym, uhono-
rowana statuetką Głubczyckiego Lwa w kate-
gorii indywidualnej PROMOCJA POWIATU. Po-
czątkowo związana była z Chórem Mieszanym 
LO w Głubczycach pod kier. Tadeusza Ecker-
ta, gdzie była solistką, asystentką dyrygenta, 
jak również współuczestniczką wyjazdów na 
koncerty, konkursy oraz festiwale w kraju i za 
granicą. Następnie współpracowała z wrocław-
skimi chórami akademickimi. W latach 1995 – 
1999 była członkiem Polsko – Niemieckiej Aka-
demii Chóralnej „In terra pax”.  W 1999 roku 
założyła chór „Con Amore” przy Zespole Szkół 
nr 1 we Wrocławiu. Pełniła też funkcję dyrygen-
ta i kierownika artystycznego Akademickiego 
Chóru Politechniki Wrocławskiej. W roku 2000 
założyła Kameralny Chór Akademii Medycznej 
(obecnie Chór Medici Cantantes Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu), z którym do koń-
ca 2014 roku zdobyła wiele nagród i wyróżnień 
w konkursach w kraju i za granicą. 

Od czerwca 2006 roku jest dyrektorem arty-
stycznym Chóru Narodowego Forum Muzyki. 
W okresie od stycznia do lipca 2013 roku była 
opiekunem artystycznym Chóru Polskiego Ra-
dia, reaktywując Zespół i wprowadzając go na 
powrót na polską scenę muzyczną. Występowa-
ła jako dyrygent lub chórmistrz gościnny takich 
zespołów, jak: Gabrieli Consort, NFM Filharmo-
nia Wrocławska, NFM Orkiestra Leopoldinum, 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej, 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej, 
Wrocławski Zespół Solistów Ricordanza, Or-
kiestra kameralna Akademii Muzycznej we 
Wrcoławiu, Chór Festiwalowy Międzynaro-
dowego Festiwalu Wratislavia Cantans, Chór 
Filharmonii Śląskiej, Cor de Bamberger Sym-
phoniker, Schleswig – Holstein Festival Choir, 
Chór Teatru Wielkiego w Poznaniu czy Kaunas 
State Choir, Coral Juvenil do Guri. Jest również 
pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym 
Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego, 
powstałego w 2013 roku, prowadzonego przez 
Narodowe Forum Muzyki. 

W styczniu 2015 roku objęła funkcję dyrektora 
programowego projektu Akademia Chóralna. 
W latach 2013 – 2016 pełniła funkcję kurato-
ra priorytetu „Muzyka” Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016. W swoim dorobku po-
siada 16 nagranych płyt oraz ponad 70 nagród 
indywidualnych i zespołowych, w tym I nagro-
dę w Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentury 
Chórlanej (2004), I miejsce etapu dolnośląskie-
go Konkursu na Najlepszego Studenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Primus Inter Pares (2004), 
Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” (2008), Wrocławską Nagrodę Mu-
zyczną (2010), Nagrodę Internautów w kon-
kursie Człowiek Roku 2011, Nagrodę „Iuvenes 
Vratislaviae” Polskiej Akademii Nauk (2012), 
Brązowy Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej 
– Gloria Artis (2014), a także Fryderyka 2017 
i 2019. 

W 2018 roku programowany przez nią projekt 
Akademia Chóralna otrzymał nominację do 
Nagrody „Koryfeusz Muzyki Polskiej”. Wystą-
piła w 19 krajach Europy, w Stanach Zjedno-
czonych, Izraelu i Brazylii. Zrealizowała ponad 
1000 utworów chóralnych oraz ponad 250 wo-
kalno – instrumentalnych. Przez wszystkie te 
lata swojej bogatej kariery artystycznej, utrzy-
mywała i nadal utrzymuje  kontakty edukacyj-
no-artystyczne z głubczyckim środowiskiem 
chóralnym. Prowadziła  wyjazdowe warsztaty 
artystyczne, zapraszała śpiewającą młodzież 
do udziału w projektach organizowanych w ra-
mach Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” 
do Filharmonii Szczecińskiej i Narodowego Fo-
rum Muzyki we Wrocławiu. Sprawowała tak-
że funkcję jurora w Głubczyckich Spotkaniach 
Chóralnych „Silesia Cantat”. Na tym samym fe-
stiwalu realizowała także warsztaty artystycz-
ne dla dyrygentów z Polski i z Czech. Była tak-
że wykładowcą w projekcie Akademia Myśli 
i Słowa w głubczyckim liceum. Bardzo żywo 
wspiera także działania artystyczne Chóru Ab-
solwentów LO w Głubczycach – prowadzi zaję-
cia z emisji głosu oraz interpretacji utworów 
różnych stylów i epok. W kwietniu 2019 roku 
przyjęła funkcję promotora przewodu doktor-
skiego Tadeusza Eckerta, którego tematem jest 
budowa Głubczyckiej Szkoły Chóralnej „An-
gelus Cantat”. Pani profesor Agnieszka Fran-
ków-Żelazny cieszy się wielkim autorytetem 
w świecie akademickim i muzycznym. Wśród 
młodych zaszczepia miłość do muzyki i śpiewu 
chóralnego. Wnioskodawcą do uhonorowania 

statuetką Głubczyckiego Lwa Pani Agnieszki 
Franków – Żelazny była wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu - Maria Farasiewicz.

Państwo Szypułowie z Baborowa to rodzina,  
której pasją już od prawie 50 lat są lody rze-
mieślnicze.  Tomasz Szypuła z lodziarstwem 
związany jest od dziecka. Upodobanie do lo-
dziarstwa odziedziczył po swoim ojcu, Stani-
sławie Szypule, który lodziarnię „Miś” w Babo-
rowie otworzył w 1974 r.  Swoje zamiłowanie 
do lodziarstwa zamienił w rzemiosło, konse-
kwentnie przez lata zdobywając wiedzę od naj-
lepszych rzemieślników na świecie i poszuku-
jąc swojej drogi w budowaniu marki. W 2017 r. 
zaowocowało to zdobyciem Mistrzostwa Polski 
w Lodach Rzemieślniczych. Drużyna Pana To-
masza po raz pierwszy w historii zwyciężyła we 
wszystkich pięciu kategoriach konkursowych. 
Reprezentacja Pana Tomasza bierze udział 
w renomowanych konkursach lodziarskich 
w kraju i za granicą. 

Państwo Szypuła
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W latach 2018-2019 firma zdobyła nagrody za 
najlepsze lody borówkowe w Polsce, które na-
zywane są „Lodami Baborówkowymi”. W 2018 
roku podczas „Gelato Festival”, który odbył 
się w Warszawie, lodami „Cud, miód i orzesz-
ki” zdobyła uznanie krytyków kulinarnych, 
otrzymując największą ilość punktową, a tym 
samym zdobywając możliwość udziału w In-
dywidualnych Mistrzostwach Świata Lodziar-
ni Rzemieślniczych, które odbędą się w 2021 
roku we Florencji. Pan Tomasz Szypuła stara 
się krzewić zdobytą wiedzę nt. lodziarstwa 
rzemieślniczego. Jest również wykładowcą 
w szkole cukierniczo – rzemieślniczej w Łodzi, 
gdzie wykłada  technologię produkcji lodów 
rzemieślniczych. Współpracuje także z czaso-
pismami branżowymi, w których redaguje ar-
tykuły. Ponadto organizuje pokazy produkcji 
lodów.  Jego firma jest  członkiem organizacji 
DOBRA KULINARNE, która zrzesza rzemieślni-
ków w całej Europie, wyróżniających się jako-
ścią, pasją, lokalnością. Załoga firmy nieustan-
nie pogłębia swoje kwalifikacje, biorąc udział 
w szkoleniach. Tomasz Szypuła ciągle rozsze-
rza działalność swojej firmy. Wnioskodawcą do 
uhonorowania statuetką  Tomasza Szypuły  był 
starosta Piotr Soczyński.

Ireneusz Pochwała – trener personalny, diete-
tyk, instruktor suplementacji oraz kulturysta, 
uhonorowany statuetką Głubczyckiego Lwa 
w kategorii indywidualnej PRZEDSIĘBIOR-
CZOŚĆ. W kwietniu 2019 r. zajął pierwsze 
miejsce w kategorii Fit Model Mężczyzn na 
Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness 
w Kielcach. Na tych samych zawodach wspólnie 
z Klubem Sportowym Strong Life z Czechowic 

– Dziedzic wywalczył drużynowe zwycięstwo 
w kulturystyce oraz wicemistrzostwo Polski 
w kulturystyce i fitness. 30 sierpnia 2020 roku 
zdobył wicemistrzostwo Polski w kulturysty-
ce i fitness. Został również powołany do kadry 
narodowej na Mistrzostwa Europy w Kultury-

styce i Fitness w 2020 r., gdzie 
zdobył złoty medal. Swoje za-
miłowanie do zdrowego sty-
lu życia przekłuł w sposób na 
zarobkowanie. Wcielił w ży-
cie innowacyjny, jak na realia 
głubczyckiego rynku, pomysł 
na biznes – catering dietetycz-
ny. Dzięki wielkiej motywacji 
i ogromowi pracy rozpoczęta 
działalność prosperuje i roz-
wija się. Pan Ireneusz stwo-
rzył miejsce pracy zarówno 
dla siebie jak i innych  właśnie 
dzięki ogromowi pracy i wiel-
kiej motywacji. Nie ustaje on 
w podnoszeniu swojej wiedzy 
i kwalifikacji. Osiągając  kolej-
ne sportowe sukcesy, zapew-
nia autoreklamę swojej firmie. 
Postawa Pana Ireneusza oraz 
całokształt pracy, jaki włożył 
w założenie swojej firmy i two-
rzenie własnej marki, są godne 
do naśladowania. Wniosko-
dawcą do uhonorowania sta-
tuetką Ireneusza Pochwałę był 
również starosta Piotr Soczyń-
ski.

Nagrodzeni statuetką Głub-
czyckiego Lwa przynoszą chlu-

bę ziemi głubczyckiej.
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NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI DLA 
MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DO-
TACJI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW 
I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW OKRE-
ŚLONYCH BRANŻ POSZKODOWANYCH 
WSKUTEK PANDEMII COVID-19

Wnioski można składać od dnia 28.02.2021 r. 
do dnia 31.05.2021 r.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 
zł.

Dotację będzie mógł otrzymać mikroprzedsię-
biorca i mały przedsiębiorca, o których mowa 
odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębior-
ców, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowa-
dził - jako rodzaj przeważającej działalności 

- działalność gospodarczą oznaczoną następu-
jącymi kodami PKD 2007:

1*. 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 
47.89.Z,91.02.Z,

2**. 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 
55.30.Z,56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 
56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 
59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 
79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 

85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, w zakresie 
działalności leczniczej polegającej na udziela-
niu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowi-
skowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowi-
skowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowisko-
wych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym 
rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 
Z, 90.02.Z,90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01. Z, 
96.04.Z.

– których przychód z tej działalności w rozumie-
niu przepisów podatkowych uzyskany w mie-
siącu poprzedzającym miesiąc złożenia wnio-
sku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do 
przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim 
lub w analogicznym miesiącu roku poprzednieg 
lub we wrześniu 2020 r.

Ocena spełnienia warunku w zakresie ozna-
czenia prowadzonej działalności gospodarczej 
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
2007 będzie dokonywana na podstawie danych 
zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na 
dzień 30 listopada 2020 r.

Dotacja nie będzie udzielana  jeżeli mikroprzed-
siębiorca lub mały przedsiębiorca zawiesił wy-

konywanie działalności gospodarczej na okres 
obejmujący 30 listopada 2020 r.

 Dotacja może być udzielona:

1. Dwukrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu 
przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność 
oznaczoną kodami PKD w pkt 1*, niniejszej in-
formacji.

2. Trzykrotnie - mikroprzedsiębiorcy i małemu 
przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność 
oznaczoną kodami PKD w pkt 2**, niniejszej in-
formacji.

Wniosek o udzielenie dotacji mikroprzed-
siębiorca i mały przedsiębiorca może złożyć 
WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej poprzez 
platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu 
pracy właściwego  terytorialnie ze względu na  
siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przed-
siębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą 
rozpatrywane.

Szczegółowe  informacje  nt.  przedmiotowej 
dotacji można uzyskać pod numerem tele-
fonu: 77 485 20 37
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POMÓŻ DZIECIOM 
I ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

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

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

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

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

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

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

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

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

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

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, 

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

- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

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

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

Co należy zrobić, aby zostać rodziną zastępczą:

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

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

- wniosek o ustanowienie rodziną zastępczą

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

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

- zaświadczenie o zameldowaniu,

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

Dlaczego warto zostać rodziną zastępczą?
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Koperty życia w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie 

w Głubczycach!

Koperta życia to akcja, do 
której zachęcają lekarze 

i pracownicy pogotowia ra-
tunkowego, skierowana jest 
ona do osób starszych, sa-
motnych i schorowanych.

Koperty Życia to specjalne karty, na 
których umieszcza się wszystkie 
podstawowe informacje dotyczące 
o stanie naszego zdrowia, przyj-
mowanych lekach czy alergiach na 
leki,

W kopercie życia należy umie-
ścić także kontakt do najbliższych 
osób, dane osobowe, w tym nr 
pesel. Ważne jest, by pakiet z ta-
kimi informacjami przechowywać 
w miejscu łatwo dostępnym, tak by 
w sytuacji zagrożenia służby me-
dyczne miały do niej łatwy dostęp. 

Najczęściej ko-
perta życia prze-
chowywana jest 
w lodówce, czyli 
w miejscu ła-
two dostępnym, 

które jest praktycznie w każdym 
domu.

Kopertę życia można odebrać 
w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Głubczycach 
w sekretariacie (na parterze) 
oraz w Powiatowym Zespole ds. 
Orzekania o Niepełnosprawno-
ści ( na parterze).

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Głubczycach

ul. Sobieskiego 5a  

I piętro pokój nr 6

Tel. 77 485 87 73 wew. 25       

Program 
“Opieka wytchnieniowa” – 

edycja 2021
Powiatowe Centrum Pomo-

cy Rodzinie w Głubczycach, 
informuje iż przystąpiło do 
ogłoszonego przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej Programu pn.  
„Opieka wytchnieniowa” – 
edycja 2021”, który realizowa-
ny będzie w ramach środków 
Funduszu Solidarnościowego, 
w okresie od 1 stycznia 2021 r. 
do 31 grudnia 2021 r.

Głównym celem Programu jest 
wsparcie członków rodzin lub 
opiekunów sprawujących bez-
pośrednią opiekę nad:

• dziećmi z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności gdzie wystę-
puje konieczność stałej lub dłu-
gotrwałej opieki /pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością sa-
modzielnej egzystencji oraz ko-
nieczność współudziału na co 
dzień opiekuna w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji,

• osobami ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności.

Poprzez możliwość uzyska-
nia doraźnej, czasowej pomocy 
w zakresie:

• specjalistycznego poradnictwa 
psychologicznego,

• specjalistycznego poradnictwa 
terapeutycznego,

• wsparcia w zakresie nauki pie-
lęgnacji,

• wsparcia w zakresie nauki re-
habilitacji,

• wsparcia w zakresie nauki die-
tetyki.

Program zakłada realizację 
wsparcia w trzech formach:    

1) Usługi opieki wytchnieniowej 
w miejscu zamieszkania osoby 
korzystającej w ramach  pobytu  
dziennego w limicie 240 godzin – 
realizowanej przez gminę.

2) Usługi opieki wytchnieniowej 
w ramach pobytu całodobowego 
w ośrodku wsparcia, w ośrodku/
placówce zapewniającej cało-
dobową opiekę osobom z nie-
pełnosprawnością wpisaną do 
rejestru właściwego wojewo-
dy, innym miejscu wskazanym 
przez uczestnika Programu, które 
otrzyma pozytywną opinię reali-
zatora Programu w limicie 14 dni 
– realizowanej przez gminę. 

3) Usługi opieki wytchnieniowej 
w formie specjalistycznego po-
radnictwa   (psychologicznego 
lub terapeutycznego) oraz wspar-
cia w zakresie nauki pielęgnacji/
rehabilitacji/dietetyki w limicie 
20 godzin  – realizowanej przez 
powiat.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż 
usługa specjalistycznego po-
radnictwa jest skierowana 
wyłącznie do członków ro-
dzin lub opiekunów osób nie-
pełnosprawnych wskazanych 
w programie w celu podniesie-
nia ich kompetencji dotyczą-
cych wsparcia osoby niepeł-
nosprawnej i nie jest tożsama 
z zajęciami rehabilitacyjnymi, 
pielęgnacyjnymi, psychologicz-
nymi itp. kierowanymi bez-
pośrednio dla osób niepełno-
sprawnych.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:
rodzina zastępcza spokrewniona – tworzą ją dziadkowie lub ro-
dzeństwo dziecka

rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ja osoby niespokrew-
nione z dzieckiem oraz krewni, którzy nie są dziadkami oraz ro-
dzeństwem dziecka,

rodzina zastępcza zawodowa – tworzą osoby niespokrewnio-
ne z dzieckiem, w tym także rodzina zawodowa pełniąca funkcję 
pogotowia opiekuńczego oraz rodzina zawodowa specjalistyczna 
sprawująca pieczę nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Świadczenia z tytułu pełnie-
nia funkcji rodziny zastęp-
czej:

- 694 zł miesięcznie na każde 
dziecko umieszczone w spo-
krewnionej rodzinie zastęp-
czej,

- 1052 zł miesięcznie na każde 
dziecko umieszczone w nieza-
wodowej oraz rodzinie zastęp-
czej zawodowej,

- 211 zł miesięcznie dodatko-
wo na pokrycie zwiększonych 

kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności.

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

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

Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej 
zapraszamy do:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach

ul. Sobieskiego 5a  I piętro pokój nr 6

Tel. 77 485 87 73 wew. 25    
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Rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się 
dla uczniów dosyć nietypowo, nie był 

to łatwy rok. 

Drodzy uczniowie stanęliście w obliczu wy-
zwania nauki zdalnej, sprawdzenia swoje-

go samozaparcia. Cieszy nas niezmiernie fakt, 
że spośród 713 uczniów, aż 40 osób możemy 
wyróżnić poprzez stypendium, które jest przy-
znawane raz na semestr dla uczniów uzysku-
jących wysoką średnią i wybitne osiągnięcia 
w nauce oraz wykazujących się brakiem godzin 
nieusprawiedliwionych.

Dziękujemy Wam, że w tym trudnym czasie 
chce Wam się chcieć, a rodzicom dziękujemy, 
że dopingujecie, pomagacie, wspieracie, inwe-
stujecie w edukację swoich pociech. Zdobyta 
wiedza i doświadczenie na pewno zaowocują 
w przyszłości.

Stypendia za I semestr zostały przyznane niżej 
wymienionym uczniom:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących:

1. Amelia Mikler

2. Aleksandra Kobeluch

3. Maja Tomaszewska

4. Klaudia Komarnicka

5. Klaudia Kobylańska

6. Kalina Liphardt

7. Oliwia Trynda

8. Anna Lejczak

9. Dominika Hamerla

10. Michał Seń

11. Karolina Dąbrowa

12. Monika Olszowy

13. Kacper Szlagor

14. Sebastian Bednarczyk

15. Grażyna Galara

16. Dominik Skibiński

17. Dominika Zagwocka

18. Julia Śrutwa

19. Aleksandra Wę-
grzyn

20. Łukasz Biernacki

- w Zespole Szkół Me-
chanicznych:

1. Weronika Kaczma-
rek

2. Robert Lang

3. Roksana Byczek

4. Paulina Drzazga

5. Oliwia Baran

6. Natalia Wochnik

7. Fabian Puchała

8. Marek Domalewski

9. Filip Wilczyński

10. Anna Dradrach

11. Mateusz Damboń

12. Anna Matuszkiewicz

13. Elżbieta Stańczyk

14. Kacper Kaźmierczak

15. Mateusz Rabicki

16. Maksymilian Zapotoczny

17. Sandra Surmińska

18. Aleksandra Kopytyńska

19. Kacper Balicz

20. Andżelika Pączko

„Prawdziwie wielki 
jest ten człowiek, 

który chce się czegoś 
nauczyć”
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Szpital w Głubczycach ponownie
z oddziałem „covidowym”

Po niespełna miesiącu funkcjonowa-
nia Oddziału Chorób Wewnętrznych 

i Oddziału Neurologii ponownie Decyzją 
Wojewody Opolskiego z dnia 10 marca 
2021 r. Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach otrzy-
mał polecenie, aby w okresie od 13 mar-
ca 2021 r. do odwołania zabezpieczyć 65 
łóżek, w tym 2 „respiratorowe” dla pa-
cjentów z potwierdzonym zakażeniem 
SARS-CoV-2. 

Działalność Oddziału Chorób Wewnętrznych 
i Oddziału Neurologii została tym samym po-
nownie  zawieszona. To już po raz drugi SP ZOZ 
w Głubczycach został wytypowany do utworze-
nia Oddziału dla pacjentów chorych na COVID 
– 19. Poprzednio oddział został uruchomiony 
w miesiącu październiku ubiegłego roku. Per-
sonel naszego Szpitala posiada doświadczenie 
i dobre przygotowanie w walce z leczeniem  
COVID- 19, zostały opracowane specjalne pro-
cedury ułatwiające postępowanie lecznicze. 
Jesteśmy również dobrze wyposażeni w sprzęt 
dedykowany dla pacjentów chorych na CO-
VID-19 tj. USG, przenośny aparat RTG, 20 kon-
centratorów tlenu, 3 urządzenia do intensyw-
nej terapii tlenowej oraz  2 respiratory, które 
otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia. Ponadto 
posiadamy zbiornik na tlen o pojemności 11 
ton, co pozwala nam zabezpieczyć wszystkich 

wymagających tlenoterapii pa-
cjentów w naszym Szpitalu. 

W pierwszym okresie leczono 
311 pacjentów z czego zmarło 93. 
W 60% byli to pacjenci z powiatu 
głubczyckiego.

W chwili obecnej na oddziale tym 
zajętych jest 41 łóżek, z czego 12 
pacjentów pochodzi z powiatu 
głubczyckiego. 

Kontakt telefoniczny do dyżurki 
lekarskiej oddziału dla pacjentów 
z potwierdzonym zakażeniem 
SARS-CoV-2: 77/4801108 lub do 
ordynatora 77/4801113

SP ZOZ w Głubczycach pełni funkcję 
Szpitala węzłowego wykonując szczepienia po-
pulacyjne oraz szczepienia dedykowane dla po-
szczególnych grup zawodowych. W miesiącach 
styczniu i lutym wykonaliśmy średnio po oko-
ło 1000 szczepień. Jesteśmy w stanie wykonać 
więcej szczepień niestety ograniczenia w do-
stawie szczepionek to uniemożliwiają. W chwili 
obecnej 75% personelu naszego Szpitala jest 
zaszczepione. Kontakt telefoniczny  do punktu 
szczepień przeciw COVID-19  pod numerem: 
661 483 152

Na terenie SP ZOZ w Głubczycach znajduje się 

Mobilny Punkt pobrań wyma-
zów w kierunku SARS- CoV -2. 
Istnieje możliwość wykonania 
szybkich testów antygenowych 
(wymaz z jamy ustnej i nosa) 
w kierunku zakażenia COVID-19 
po wcześniejszej  rejestracji te-
lefonicznej. Czas oczekiwania na 
wydanie wyniku – do 1 godziny. 
Cena tego testu wynosi 100,00 
zł przy czym istnieje również 
możliwość otrzymania wyniku 
z tłumaczeniem na język nie-
miecki lub angielski i cena wy-
nosi wtedy 120,00 zł. Wykonu-
jemy również testy PCR – czas 
oczekiwania na wynik wynosi 
24 godz. od momentu zareje-

strowania w laboratorium. Cena 
tego testu wynosi 350,00 zł, natomiast z tłuma-
czeniem 395,00 zł. 

Testy wykonywane są:

Od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 
godz. 12.00  i od godz. 15.00 do godz. 17.00

W soboty i niedziele od godz. 9.00 do godz. 
13.15.

Kontakt telefoniczny pod numerem:  
665 011 554

Specjalny Ośrodek z kolejnymi środkami zewnętrznymi!
Na przełomie stycznia i lutego w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głub-
czycach miała miejsce realizacja dwóch projek-
tów w ramach wsparcia Opolskiego Szkolnictwa 
Zawodowego dla Rynku Pracy. 

Brali w nich udział uczniowie Szkoły Przyspo-
sabiającej do Pracy z niepełnosprawnościami 

w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi. 

Pierwszy z projektów „Wykorzystanie technologii 
ICT w gospodarstwie domowym – Moja Wielkanoc” 
nakierowany był na wykorzystanie zarówno tech-
nologii ICT, jak i sprzętów gospodarstwa domowego 
do przygotowania Świąt Wielkanocnych. Podzielo-
ny był na trzy etapy:

1) Kulinarny – uczniowie mieli możliwość wyszuki-
wania ciekawych przepisów kulinarnych w Interne-
cie, przygotowania menu, listy zakupów, zrobienia 
ich, przygotowania wypieków oraz potraw wielka-
nocnych,

2) Dekoratorski – wyszukiwano inspiracji na stro-
nach internetowych z dekoracjami DIY, tworzone 
były dekoracje ścienne, przestrzenne, utrwalono 
sztukę dekorowania stołu, a także wykonano ozdo-
by z masy porcelanowej, „eko” ozdoby z surowców 
wtórnych,  palmy wielkanocne, pisanki, oraz kartki 
wielkanocne. 

3) Powielkanocny detoks – na tym etapie, dzięki 
technologii informacyjno-komputerowej ucznio-

wie poznali znaczenie kluczowych słów detoks, 
dieta, zasady zdrowego odżywiania się. Przy wy-
korzystaniu sprzętów AGD przygotowali koktajle, 
smoothies, zdrowe przekąski, a wszystko zostało 
zakończone zestawem ćwiczeń wspomagających 
utrzymanie dobrej kondycji. 

Całość podsumowana uroczystym śniadaniem 
wielkanocnym oraz wystawą prac. 

Drugi z projektów nakierowany był przede wszyst-
kim na wykorzystanie sprzętów AGD do wykonania 
różnorodnych potraw. „Moja impreza urodzinowa” 
to cały proces przygotowania jednego z ważnych 
wydarzeń w życiu naszych uczniów. Począwszy 
od ułożenia urodzinowego menu, stworzenia listy 
zakupów, zrobienia ich, upieczenia tortu, ciasta, 
rogalików, „fit kącika” z dietetycznymi przekąska-
mi, koktajlami, sałatką owocową, po nakrycie do 
stołu i wspólne świętowanie (gry, zabawy, tań-
ce).  Wszystko to miało na celu przede wszystkim 
wsparcie rozwoju uczniów i ich umiejętności w taki 
sposób, aby w przyszłości mogli samodzielnie funk-
cjonować we własnym gospodarstwie domowym 
i w społeczeństwie. Pomysłodawcą tematyki pro-
jektów oraz opiekunem grup była p. Edyta Wolny 
przy współpracy z nauczycielkami SOSW: p. Joanną 
Adamowicz, p. Joanną Chwiralską, p. Tamarą Kisz-
czyk oraz p. Dorotą Pączko.

Wyżej opisane projekty nie mogłyby zostać zreali-
zowane gdyby nie ogromne wsparcie ze strony Re-
gionalnego Zespołu Wsparcie Edukacji, Opolskiego 
Centrum Rozwoju Gospodarki. Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Opolskiego, Departamentu 
Edukacji i Rynku Pracy, Opolskie Fundusze Mają 
Moc. To dzięki tym instytucjom oraz osobom w nich 
pracującym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Głubczycach otrzymał wyposażenie pra-
cowni gastronomicznych oraz nowoczesne sprzęty 
technologii ICT. Za co serdecznie dziękujemy!

Za wkład i wsparcie finansowe, bez którego nie by-
łoby możliwości realizacji naszych celów dzięku-
jemy również Dyrektorowi SOSW w Głubczycach 
panu Tomaszowi Kiszczykowi.  Ogromne podzię-
kowania należą się przede wszystkim uczniom, ich 
rodzicom i opiekunom prawnym za zaangażowa-
nie w realizację projektów oraz wsparcie. Jesteśmy 
dumni, że z takim zapałem, radością i entuzjazmem 
udało nam się wspólnie osiągnąć kolejny sukces. 
Wiemy, że nie ostatni…

Edyta Wolny
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ROZBIÓRKA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rozbiórka jest ostatnim momentem 

życia obiektu budowlanego. Zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane, rozbiórka 
budynku jest traktowana jako rodzaj ro-
bót budowlanych. Rodzi to konsekwencje 
związane między innymi z wymaganiami 
dotyczącymi procedur oraz pozwoleń 
administracyjnych na rozbiórkę, poprze-
dzających rozpoczęcie robót rozbiórko-
wych i wyburzeniowych.

Rozbiórka budynku według 
ustawy Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow-
lane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 
wraz z późn. zmianami, dalej ustawa Prawo 
budowlane) nie definiuje jednoznacznie poję-
cia rozbiórki obiektu, ale zgodnie z art. 3 ust. 7, 
jest to jeden z rodzajów robót budowlanych, co 
z kolei rodzi pewne konsekwencje prawne.

Zgodnie z zapisami art. 3 ust 7 ustawą Prawo 
budowlane, przez roboty budowlane należy 
rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiór-
ce obiektu budowlanego. Uznanie rozbiórki za 
jedną z robót budowlanych rodzi konsekwencje 
prawne związane z koniecznością stosowania 
odpowiednich procedur administracyjnych, 
a także kar w przypadku ich niedopełnienia.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 30b. ust. 1 
ustawy Prawo budowlane, rozbiórkę można 
rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu 
na rozbiórkę. 

Ustawa Prawo budowlane przewiduje jednak 
przypadki kiedy decyzja o pozwoleniu na roz-
biórkę nie będzie potrzebna oraz przypadki 
kiedy konieczne będzie zamiast uzyskania de-
cyzji o pozwoleniu na rozbiórkę dokonanie 
zgłoszenia. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pra-
wo budowlane, cyt.: „nie wymaga decyzji o po-
zwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, 
rozbiórka budynków i budowli o wysokości poni-
żej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest 
nie mniejsza niż połowa wysokości”. Natomiast 
zgodnie z art. 31 ust. 1a cyt.: „Nie wymaga de-
cyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia 
rozbiórka: 

1) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę 
których nie jest wymagane pozwolenie na budo-
wę; 

2) budynków i budowli zlokalizowanych na tere-
nach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra 
Obrony Narodowej.”

Powyższe zwolnienia od obowiązku dokona-
nia zgłoszenia lub uzyskania decyzji o pozwo-
leniu na rozbiórkę nie mają jednak zastosowa-
nia w przypadku, gdy nasz obiekt wpisany jest 
do rejestru zabytków lub gdy znajduje się pod 
ochroną konserwatorską (np. leży na terenie 
wpisanym do rejestru zabytków lub na terenie 
wpisanym do gminnej ewidencji zabytków). 

Kiedy rozbiórka nie wymaga 
uzyskania decyzji o pozwole-
niu na rozbiórkę ani dokona-
nia zgłoszenia

Zgodnie z powyższym, właściciel obiektów 
budowlanych może je rozebrać bez uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz bez 
dokonania zgłoszenia we właściwym miejsco-
wo organie administracji architektoniczno-bu-
dowlanej, jeśli ich budowa nie wymaga pozwo-
lenia na budowę i nie podlegają one ochronie 
jako zabytki. Przykładowo bez pozwolenia 
można wybudować – a więc i rozebrać – wolno 
stojący parterowy budynek gospodarczy lub 
wiatę o powierzchni zabudowy nieprzekracza-
jącej 35 m2 czy ogrodzenie.

Kiedy zgłoszenie

Jeżeli budynek lub budowla nie mają 8 m wyso-
kości i stoją w nie mniejszej odległości od grani-
cy działki niż połowa ich wysokości oraz nie są 
wpisane do rejestru zabytków ani objęte ochro-
ną konserwatorską, zamiar ich rozbiórki należy 
zgłosić w starostwie powiatowym.

W zgłoszeniu należy określić: 

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

2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów 
oraz adres i oznaczenie geodezyjne terenu - na-
zwę obrębu, numer arkusza mapy, numer dział-
ki.

3. Datę rozpoczęcia robót rozbiórkowych.

Do zgłoszenia należy dołączyć: 

1. Opis obiektu wraz z danymi obiektu (m.in. 
długość, szerokość, wysokość, kubatura), jeśli 
nie zawarto tych informacji na druku zgłosze-
nia.

2. Opis rodzaju, zakresu oraz sposobu prowa-
dzenia robót rozbiórkowych w tym opis sposo-
bu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
jeśli nie zawarto tych informacji na druku zgło-
szenia.

3. Szkic usytuowania obiektu budowlanego lub 
mapę z oznaczonym obiektem przeznaczonym 
do rozbiórki wraz z odległościami od granic 
działki.

4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dys-
ponowania nieruchomością na cele budowlane.

5. Zgodę właściciela / właścicieli obiektu na 
rozbiórkę.

Sprzeciw taki z pewnością zostanie wniesiony 
jeśli do określonej rozbiórki wymagana była 
jednak decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę, a nie 
zgłoszenie. Organ administracji architektonicz-
no-budowlanej może również nałożyć obowią-
zek uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiór-
kę, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków 
wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu 
środowiska lub 

2) wymaga zachowania warunków, od których 
spełnienia może być uzależnione prowadzenie 
robót związanych z rozbiórką.

Do wykonywania robót budowlanych można 
przystąpić, jeżeli organ administracji archi-
tektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu 
w tym terminie. W przypadku nieprawidło-
wości lub braków organ administracji archi-
tektoniczno-budowlanej może wystosować do 
wnioskodawcy postanowienie, nakładające 
obowiązek usunięcia nieprawidłowości, które 
to postanowienie przerywa bieg 21-dniowego 
terminu. 

Należy pamiętać, iż zgłoszenia 
należy dokonać co najmniej 21 dni 

przed planowanym terminem 
rozpoczęcia robót, gdyż organ 

administracji architektoniczno-
budowlanej, w terminie 21 dni od 
dnia doręczenia zgłoszenia może, 

w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. 
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Kiedy decyzja o pozwoleniu na 
rozbiórkę

Wymienione wyżej zwolnienia z uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę mają 
charakter wyczerpujący. We wszystkich 
innych sytuacjach uzyskanie takiej decyzji 
będzie więc konieczne. Uzyskania decy-
zji o pozwoleniu na rozbiórkę wymaga na 
przykład rozbiórka parterowego budynku 
gospodarczego o powierzchni zabudowy 
większej niż 35 m2 lub nawet niewielkiego 
budynku mieszkalnego, jeżeli usytuowane 
są zbyt blisko granicy działki, czyli w odle-
głości mniejszej od połowy ich wysokości. 

Pozwolenie będzie konieczne zawsze, 
gdy obiekt ma 8 m wysokości lub więcej, 
bez względu na jego odległość od granicy 
działki. Reasumując, rozbiórka wszystkich 
obiektów poza wymienionymi w art. 31 
ustawy Prawo budowlane, a zwłaszcza te, 
co do których wymagane było uzyskanie 
pozwolenia na budowę wymagają uzyska-
nia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Uzyskanie pozwolenia na roz-
biórkę budynku

W przypadku obiektów wymagających uzy-
skania pozwolenia na rozbiórkę aby rozpo-
cząć prace w planowanym czasie, to co naj-
mniej 79 dni (maksymalny czas na wydanie 
decyzji przez organ – 65 dni, oraz uprawo-
mocnienie – 14 dni) przed planowanymi 
robotami do właściwego względem miejsca 
organu administracji architektoniczno-bu-
dowlanej należy złożyć odpowiedni wnio-
sek wraz z załącznikami. Odpowiedni druk 
można pobrać w urzędzie lub tez ściągnąć 
z jego strony internetowej.

Do wniosku należy bezwzględnie dołą-
czyć następujące dokumenty: 

• zgodę właściciela obiektu (nawet w przy-
padku, gdy jesteśmy właścicielem obiektu 
przeznaczonego do rozbiórki),

• szkic usytuowania obiektu budowlanego,

• opis zakresu i sposobu prowadzenia robót 
rozbiórkowych,

• opis sposobu zapewnienia bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia,

• pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne 
dokumenty, których obowiązek dołączenia 
wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub 
kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i in-
nych dokumentów – nie dotyczy to uzgod-
nień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środo-
wisko albo oceny oddziaływania przedsię-
wzięcia na obszar Natura 2000,

• projekt rozbiórki obiektu (w zależności 
od potrzeb),

• jeżeli nie działamy osobiście, to koniecz-
nie należy dołączyć upoważnienie (peł-
nomocnictwo) udzielone osobie działają-
cej w naszym imieniu lub też działającej 

w imieniu firmy.

Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością 
wniesienia odpowiednich opłat, tj. opłaty 
skarbowej za wydanie pozwolenia na roz-
biórkę obiektu budowlanego w wysokości 
36 zł oraz opłaty skarbowej w wysokości 
17 zł za złożenie pełnomocnictwa (jeże-
li wniosek składamy przy pomocy pełno-
mocnika).  Opłacie skarbowej nie podlega 
wydanie decyzji w sprawach budownictwa 
mieszkaniowego oraz udzielenie pełno-
mocnictwo małżonkowi i wstępnym (ro-
dzice, dziadkowie) oraz zstępnym (dzieci 
i wnuki) lub rodzeństwu. 

W przypadku, gdy wniosek nie będzie kom-
pletny, organ, do którego go złożono, we-
zwie do uzupełnienia wniosku. Jeśli doku-
menty we wskazanym terminie nie zostaną 
uzupełnione, wniosek zostanie pozosta-
wiony bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy wniosek będzie kom-
pletny (lub zostanie uzupełniony), organ 
sprawdzi wniosek merytorycznie i w ter-
minie do 65 dni, wyda stosowną decyzję. 
Należy pamiętać, iż w przypadku obiektów 
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków 
lub obiektów zlokalizowanych na terenie 
wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, 
organ administracji architektoniczno-bu-
dowlanej wydaje decyzję o pozwoleniu na 
rozbiórkę w uzgodnieniu z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków. Wiąże się to 
z możliwością wydłużenia trwania postę-
powania, z uwagi na fakt, iż Wojewódzki 
Konserwator Zabytków ma 30 dni na wyda-
nie opinii dotyczącej wniosku o pozwolenie 
na rozbiórkę.  

Należy również pamiętać, iż zgodnie z art. 
31a. ust. 1 ustawy Prawo budowlane, cyt.: 
„1. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe 
można rozpocząć przed uzyskaniem de-
cyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub przed 
dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1, jeżeli mają one na celu 
usunięcie bezpośredniego zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia. 2. Roz-
poczęcie robót, o których mowa w ust. 1, nie 
zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzy-
skania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub 
dokonania zgłoszenia.”

Kto odpowiada za rozbiórkę bu-
dynków

Ważne jest również, że w przypadku ko-
nieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na rozbiórkę, rozbiórka musi być prowa-
dzona przy udziale kierownika rozbiórki. 
Obowiązek ustanowienia ten wynika to 
z art. 18 ustawy Prawo budowlane. Ponadto 
o rozpoczęciu rozbiórki należy zawiadomić 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego, natomiast kierownik rozbiórki ma 
obowiązek prowadzić dziennik rozbiórki, 
umieścić tablicę informacyjną w widocz-
nym miejscu oraz odpowiednio zabezpie-
czyć teren rozbiórki.

W pewnych określonych przypadkach 
może się zdarzyć, że to organy nadzoru 
budowlanego nałożą obowiązek usunięcia 
obiektu z przestrzeni publicznej. Może tak 
się stać, gdy obiekt budowlany ma nieod-
powiedni stan techniczny zagrażający np. 
katastrofą budowlaną. Dotyczy to również 
obiektów nieużytkowanych lub niewykoń-
czonych. Organ musi wtedy przeprowadzić 
odpowiednie postępowanie. 

Rozbiórka budynku jako ele-
ment procesu budowlanego

Należy pamiętać, że w sprawach budow-
lanych organami decyzyjnymi są organy 
administracji architektoniczno-budowla-
nej. Organami tymi są starosta, wójt, pre-
zydent miasta oraz wojewoda. Nadzór zaś 
wykonują: Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, wojewoda przy pomocy Wo-
jewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego oraz Główny Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego.
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Podsumowanie projektu „GŁUBCZYCKO - 
PRUDNICKICH ZAWODÓW WĘDKARSKICH”

Na przestrzeni roku 2020 Powiat 
Głubczycki realizował projekt 
„Głubczycko-Prudnickie Zawody 

Wędkarskie”. Projekt zakładał promocję 
sportu wędkarskiego poprzez organiza-
cją zawodów wędkarskich.

Pierwszy etap zawodów odbył się na zbiorni-
kach kół wędkarskich: PZW Branice w Dzbań-
cach, PZW Głubczyce w Zawiszycach, PZW 
Głogówek w Mionowie, PZW Kietrz w Nowej 
Cerekwi oraz PZW Prudnik w Niemysłowicach. 

Wszyscy zawodnicy za udział w zawodach 
otrzymali zestawy gadżetów, a dodatkowo zdo-
bywcy trzech pierwszych miejsc w każdej ka-
tegorii zakwalifikowani zostali do finału, który 
miał miejsce 30.08.2020 r. na zbiorniku PZW 
Głubczyce w Zawiszycach. Pogoda w tym dniu 
dopisała, a dzięki ogromowi pracy włożonemu 
w przygotowanie zawodów przez członków 
Koła PZW Głubczyce odbyły się one w pięknej 
oprawie. Rywalizacja finałowa rozstrzygana 
była w trzech kategoriach, a jej zwycięzcami zo-
stali: 

z powiatu głubczyckiego:

1. Wśród dzieci: I Miejsce– Janek Hauptman 
Koło PZW Głubczyce; II Miejsce– Jakub Pa-
radowski Koło PZW Branice; III Miejsce– 
Dominik Skibiński Koło PZW Kietrz; IV 
Miejsce– Grzegorz Brzozowski Koło PZW 
Branice; V Miejsce zajęli ex aequo– Amelia 
Skibińska Koło PZW Kietrz oraz Bartłomiej 
Przemyślański i Marek Słabicki z Kola PZW 
Głubczyce. 

2. Wśród dorosłych: I Miejsce– Bogdan Pie-
trzak z Koła PZW Głubczyce; II Miejsce– Cze-
sław Kaczorowski Koło PZW Głubczyce; III 

Miejsce– Andrzej 
Skawiński Koło PZW 
Kietrz; IV Marcin 
Dradrach– Koło PZW 
Branice; V Miejsce- 
Roman Zdanowicz 
Koło PZW Kietrz; VI 
Miejsce– Tadeusz 
Kaczmarczyk Koło 
PZW Głubczyce; VII 
Miejsce zajęli ex 
aequo: Ryszard Pa-
radowski i Andrzej 
Wolański z Koła 
PZW Branice oraz 
Janusz Cieślak Koło 
PZW Kietrz.

3. Wśród rodzin: 
I Miejsce- Milena, 
Weronika i Damian 
Kołodyńscy Koło 
PZW Głubczyce; II 
Miejsce- ZHP Głub-
czyce Koło PZW 
Głubczyce; III Miej-
sce- Dariusz i Maja 
Masłowscy Koło 

PZW Branice; IV Miejsce- Bronisław, Maciej 
i Marcin Balicz z Koła PZW Branice; V Miej-
sce- Jan, Paweł, Igor i Maja Staniek z Koła 
PZW Głubczyce; VI Miejsce- Wiesław i Kinga 
Heba z Koła PZW Branice.

z powiatu prudnickiego:

1. Wśród dzieci: I Miejsce- Mariusz Torka 
Koło PZW Głogówek; II Miejsce- Tomasz Bo-
chenek Koło PZW Prudnik; III Miejsce- Mi-
chał Nierychło Koło PZW Prudnik IV Miej-
sce- Paweł Bochenek Koło PZW Głogówek; V 
Miejsce- Koło PZW Prudnik. 

2. Wśród dorosłych: I Miejsce- Andrzej 
Jaszczułt Koło PZW Prudnik; II Miejsce- 
Maciej Orzechowski Koło PZW Prudnik; III 
Miejsce- Merek Zacharczuk Koło PZW Gło-
gówek; IV Miejsce- Krzysztof Ptak Koło PZW 
Prudnik; V Miejsce- Jerzy Czerwiński Koło 
PZW Głogówek; VI Miejsce- Bogdan Kaza-
nowski Koło PZW Głogówek. 

3. Wśród rodzin: I Miejsce- Przemysław i Da-
wid Kowalscy z koła PZW Prudnik; II Miej-
sce- Józef i Aleksandra Ilniccy z Koła PZW 
Prudnik; III Miejsce- Władysław Szejdewik 
i Żaneta Nierychło z Koła PZW Prudnik; IV 
Miejsce- Rafał i Miłosz Handzlik z Koła PZW 
Głogówek; V Miejsce- Liwia i Rafał Kipka 
z Koła PZW Głogówek; VI Miejsce Stanisława 
Krokosz i Ryszard Stępniewski z Koła PZW 
Głogówek. 

Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali na-
grody rzeczowe, a koła wędkarskie za udział 
w projekcie i organizację zawodów zdobyły 
wiaty wędkarskie, których budowę udało się 
ukończyć w grudniu minionego roku. 

Wszystkim uczestnikom zawodów dziękuje-
my za sportową rywalizację i wspólną zabawę, 
a Związkowi Wędkarskiemu w Opolu oraz jego 
kołom z Branic, Głubczyc, Głogówka, Kietrza 
i Prudnika serdecznie dziękujemy za organiza-
cję rozgrywek i wszelką pomoc wyświadczoną 
w trakcie realizacji projektu. 

Podkreślić należy, iż uzyskanie dotacji w ramach 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
było możliwe dzięki głosom oddanym przez 
mieszkańców naszego powiatu i powiatu prud-
nickiego na projekt, którego pomysłodawcą był 
Pan Piotr Soczyński. Dziękujemy za wszystkie 
te głosy. To dzięki nim udało się przeprowadzić 
cykl zawodów i wybudować altany, które miej-
my nadzieje posłużą długie lata wędkarzom 
oraz mieszkańcom powiatów głubczyckiego 
i prudnickiego. Szanujmy nasze wspólne pu-
bliczne mienie, które zwłaszcza w obecnej sytu-
acji panujących ograniczeń daje nam możliwość 
aktywności i rekreacji. Wiosna za pasem, ciesz-
my się więc naszą małą ojczyzną i odkrywajmy 
jej walor.

Altana w  Nowej Cerekwii

Altana w Głubczycach

Altana w  Prudniku

Altana w  Głogówku

Altana w  Dzbańcach
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INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
W związku z wystąpieniem ogniska wy-

soce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 
na terenie wsi Równe w gminie Głubczyce, 
Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomi-
na, iż hodowcy drobiu powinni zachowywać 
szczególną ostrożność i stosować odpowied-
nie środki bioasekuracji minimalizujące ry-
zyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do 
gospodarstwa. 

Rozporządzenie Ministra  Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarzą-
dzenia środków związanych z wystąpieniem 
wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 722) określa zarówno zakazy jak i nakazy.

ZAKAZUJE SIĘ:

- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych 
przez człowieka wodą ze zbiorników, do któ-
rych dostęp mają dzikie ptaki,

- wnoszenia i wwożenia na teren gospodar-
stwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok 
dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

NAKAZUJE SIĘ:

- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający 
jego kontakt z dzikimi ptakami,

- utrzymywanie drobiu  w sposób wykluczają-
cy jego dostęp do zbiorników wodnych, do któ-
rych dostęp mają dzikie ptaki,

- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób 
zabezpieczający przed 
kontaktem z dzikimi pta-
kami oraz ich odchodami,

- karmienie i pojenie dro-
biu oraz ptaków utrzy-
mywanych w niewoli 
w sposób zabezpieczający 
paszę i wodę przed dostę-
pem dzikich ptaków oraz 
ich odchodami,

- wyłożenie mat dezynfek-
cyjnych przed wejściami 
i wyjściami z budynków 
inwentarskich, w których 
jest utrzymywany drób, 
w liczbie zapewniają-
cej zabezpieczenie wejść 
i wyjść z tych budynków – 
w przypadku ferm, w któ-
rych drób jest utrzymywany w systemie bezbie-
gowym,

- stosowanie przez osoby wchodzące do bu-
dynków inwentarskich, w  których jest utrzy-
mywany drób, odzieży ochronnej  oraz obuwia 
ochronnego, przeznaczonych do użytku wy-
łącznie w danym budynku – w przypadku ferm, 
w których drób jest utrzymywany w systemie 
bezwybiegowym,

- stosowanie przez osoby wykonujące czynno-
ści związane z obsługą drobiu zasad higieny 
osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do 
budynków inwentarskich,

- oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi 
używanych do obsługi drobiu przed każdym ich 
użyciem,

- powstrzymywanie się przez osoby, które w cią-

gu ostatnich 72 godzin uczestni-
czyły w polowaniu na ptaki łowne, 
od wykorzystywania czynności 
związanych z obsługą drobiu,

- dokonywanie codziennego prze-
glądu stad drobiu wraz z prowa-
dzeniem dokumentacji zawiera-
jącej w szczególności informacje 
na temat liczby padłych ptaków, 
spadku pobierania paszy lub nie-
śności,

- zgłaszanie do powiatowego le-
karza weterynarii miejsc, w któ-
rych jest utrzymywany drób lub 
inne ptaki, z wyłączeniem ptaków 
utrzymywanych stale w pomiesz-
czeniach mieszkalnych.

W ramach podejmowanych dzia-
łań hodowcy drobiu powinni pamiętać również 
o:

- zabezpieczeniu słomy wykorzystywanej 
w chowie ściółkowym (poprzez przechowywa-
nie jej w zamkniętych pomieszczeniach, okrytej 
lub pod zadaszeniem),

- regularnym przeglądzie wszelkich połączeń 
i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności za-
nieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków,

- eliminacji wszelkich możliwych do usunięcia 
nieszczelności budynków inwentarskich,

- w miarę możliwości powstrzymaniu się do 
tworzenia sztucznych zbior-
ników wodnych na terenie 
gospodarstwa oraz zabez-
pieczeniu już istniejących 
przed dostępem dzikiego 
ptactwa,

- powstrzymaniu się od do-
karmiania dzikiego ptactwa 
na terenie gospodarstwa,

- jak najczęstsze usuwanie 
opadłych owoców znajdu-
jących się na terenie gospo-
darstwa,

- wszelka obróbka upolo-
wanych dzikich ptaków po-
winna odbywać się z dala od 
zabudowań hodowlanych, 

a odzież i sprzęt użyty podczas obróbki poddać 
właściwym zabiegom higienicznym.

OBJAWY GRYPY PTAKÓW 

Przebieg i objawy kliniczne zakażeń grypy pta-
ków są zróżnicowane i zależą od zjadliwości wi-
rusa, gatunku i wieku ptaków, towarzyszących 
zakażeń i stresogennych wpływów środowiska. 
W zakażeniach wirusami grypy ptaków zasad-
niczo wyróżnia się dwie postacie choroby:

1. Nisko zjadliwa grypa ptaków (LPAI) 

– w przebiegu choroby  może dojść do wzrostu 
zjadliwości wirusa w wyniku mutacji i przejście 
w wysoce zjadliwą grypę ptaków:

- objawy kliniczne wahają się od niezauważal-
nych do umiarkowanych lub ciężkich objawów 
oddechowych,

- śmiertelność waha się od 3% do 15%,

- produkcja nieśna może spaść o 45%.

2. Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

- objawy kliniczne to depresja, silne łzawienie, 
kichanie, duszność, obrzęk zatok podoczodo-
łowych, sinica grzebienia i dzwonków, obrzęk 
głowy, nastroszenie piór, biegunka, objawy ner-
wowe,

- gwałtowny spadek lub zatrzymanie produkcji 
jaj, skorupy miękkie, ostatnie jaja zwykle bez 
skorupy,

- w nadostrych i ostrych przypadkach padnięcia 
są nagłe, bez widocznych objawów lub w ciągu 
24-48 godzin od pierwszych objawów. Śmier-
telność może dochodzić do 100%.

ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA

Drób

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić po-
wiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy 
podmiot świadczący usługi z zakresy medycyny 
weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu nastę-
pujących objawów klinicznych:

- zwiększona śmiertelność,

- znaczący spadek pobierania paszy i wody,

- objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, 
paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów,

- duszność,

- sinica i wybroczyny,

- biegunka,

- nagły spadek nieśności.

Ptaki dzikie

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich 
zgłaszają powiatowemu lekarzowi weteryna-
rii albo najbliższemu podmiotowi świadczące-
mu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej 
przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich 
ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głubczycach
lek.wet. Marek Szaciłło - Kosowski
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Miniony rok w Klubie 
Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego  

Krzyża w Głubczycach
Rok 2020 był rokiem trudnym dla Klubu  HDK PCK z po-

wodu pandemii koronawirusa. Wielu rzeczy, niestety, nie 
udało nam się zrealizować, jak i zorganizować. 

Zdołaliśmy jednak  wyremon-
tować pomieszczenia, które 
zajmujemy w Urzędzie Miej-
skim w Głubczycach, rozliczyli-
śmy podatek w zamian za 1%, z  
przeznaczeniem na działalność 
Klubu, jak również zorganizo-
waliśmy zawody wędkarskie.

Były to pierwsze nocne Woje-
wódzkie Zawody Wędkarskie 
Klubu Honorowych Dawców 

Krwi Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Głubczycach o Puchar Starosty Głubczyckiego. Odbyły się one 
w dniach 22-23.08.2020  r. na stawie nr.1 w Zawiszycach. Chcemy nad-
mienić także, iż nie miałyby miejsca, gdyby nie pomoc ze strony Staro-
stwa Powiatowego, Koła PZW Głubczyce, jak również sponsorów, któ-
rzy nie pozostawiają nas w potrzebie. Rozgrywki te były ewenementem 
w województwie opolskim, gdyż były to pierwsze tego typu zawody 
trwające całą noc. 

Na szczęście pandemia nie doprowadziła do całkowitego zawieszenia 

akcji poboru krwi, któ-
re były organizowane na 
bieżąco  przez nasz Klub. 
Odbyło się 10 akcji  z 12 
zaplanowanych. W ak-
cjach poboru krwi organi-
zowanych pod Urzędem 
Miejskim w Głubczycach  
zebraliśmy 99 l. 900 ml. 
krwi, a ogólnie nasz Klub 
pozyskał 136 l. 772 ml. 
krwi w skali wojewódz-
twa. 

Udało nam się również 
zorganizować pomoc dla młodego człowieka wchodzącego w samo-
dzielne życie. Tu nasza pomoc polegała na zorganizowaniu akcji, która 
miała na celu pozyskanie mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego. 

Podsumowując pracę klubu, chcemy zaznaczyć, że pomimo pandemii, 
staraliśmy się działać, organizować akcje i pomagać.  Mamy nadzieję, że 
rok 2021 będzie rokiem łatwiejszym i bardziej przychylnym dla działal-
ności naszego klubu. 

Radosław Dziadkowiec

Prezes Klubu HDK PCK w Głubczycach 

Weź udział w naszej akcji! Chcesz mieć swój udział w tworzeniu II części „Albumu 
Głubczyckich Rodzin Kresowych”? Twoje zdjęcia mogą ocalić historię Twojej ro-
dziny od zapomnienia. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przejrzenia swoich domo-
wych archiwów i albumów w poszukiwaniu pamiątek rodzinnych związa-
nych z osobami, które żyły i gospodarowały na Kresach Wschodnich RP. 
Zależy nam także na tym, by poznać historie związane ze zdjęciami. 

Przedmiotem akcji jest przede wszystkim zbiór historycznych, archiwalnych foto-
gra�ii i dokumentów osób żyjących i gospodarujących na Kresach Wschodnich II 
RP przed II Wojną Światową, pochądzących z zasobów mieszkańców powiatu głub-
czyckiego. 

Osoby, które dostarczą minium 10 zdjęć otrzymają pierwszą część „Albumu Głub-
czyckich Rodzin Kresowych”.

Szczegóły akcji wraz z regulaminem znajdują się na stronie internetowej:

www.powiatglubczycki.pl

OCALMY OD ZAPOMNIENIA GŁUBCZYCKIE RODZINY KRESOWE
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KSIĄDZ BP ADAMIUK, KRESY I  MOJA RODZINA
Ks. bp. Antoniemu Adamiukowi w 21.rocznicę 

śmierci, mojemu dziadkowi Władysławowi 
Wiślińskiemu w 77.rocznicę śmierci i wszyst-
kim o�iarom ludobójstwa na Kresach Płd.-Wsch. 
dawnej RP dedykuję…

Śp. ks. bp Antoni Adamiuk. Jego postać, wciąż żywa 
w mej pamięci, przywołuje wspomnienie rodzin-
nych stron i Kresów Południowo-Wschodnich. Zie-
mi Praojców. Moich korzeni. Polski.

Busk. Ośmiotysięczne, powiatowe miasto w woje-
wództwie tarnopolskim. To tu 1. września 1939 r. 
(data jakże wymowna!) młody, dopiero co wyświę-
cony we Lwowie ksiądz Antoni Władysław Adamiuk 
podejmuje posługę kapłana. Do parafii św. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika, gdzie zostaje skierowany, 
należy dziewiętnaście wiosek z czterema kościoła-
mi filialnymi: w Żuratynie, Pietryczach, Grabowej 
oraz Maziarni Wawrzkowej, oddalonej o 15 km od 
Buska. Tej Maziarni, z której wywodzi się mój ród. 
Tej, którą znam z opowiadań nieżyjącej już babci – 
Marii Hamzik (z domu Terlecka). Wspomnień, które 
są dla mnie świętością. Wspomnień jakże bolesnych. 
Ale o tym później. Oto pojawia się młody, postawny, 
a przy tym bardzo skromny, pełen rozwagi, zadumy 
i głębokiej wiary ksiądz Adamiuk. Szybko zyskuje 
sympatię licznej rzeszy parafian, a zwłaszcza moje-
go pradziadka – Józefa Terleckiego pełniącego od lat 

funkcję kościelnego w małym, drewnianym kościół-
ku w Maziarni. Pradziadek żyje z ziemi i dla ziemi. 
Jako człowiek pobożny, stateczny, mądry i roztrop-
ny cieszy się we wsi dużym autorytetem. Niczym 
Boryna w „Chłopach” Reymonta. W każdą niedzielę 
zaprzęga konie i udaje się do Buska, by przywieźć 
i odwieźć księdza wikarego. Na wozie, tak po pro-
stu. Bez wygód. Zimą zaś wyciąga sanie, wyściela 
je sianem, a prababcia Tekla (z domu Święs) otu-
la nogi księdza grubym kocem z bukli, by ten nie 
zmarzł w podróży, wszak to  15 km w jedną stronę. 
Lecz nie tylko na niedzielną mszę i spowiedź przy-
bywa wikary do wsi. Także w tygodniu, z posługą 
do chorego i konającego. Wtedy pradziadek gna 
czym prędzej, pogania konie, a ksiądz Antoni… tuli 
wiatyk do piersi.

Wielkim szacunkiem darzy kościelny księdza wi-
karego. Pokonując trasę Busk – Maziarnia kapłan 
zazwyczaj milczy. Modli się „w duchu” przed Mszą 
Świętą, którą traktuje z wielkim namaszczeniem.

Czasem bywa w domu pradziadków. Z uśmiechem 
na twarzy obserwuje rozkwitające uczucie między 
Marysią a Władziem, który do niej zachodzi z po-
bliskiej leśniczówki. Józef Terlecki jest prawą ręką 
księdza Adamiuka. Pod jego nieobecność pilnu-
je spraw wiernych, dba o szaty liturgiczne. Przed 
Mszą ubiera kapłana. To swoiste wyróżnienie, co 
napawa pradziadka dumą. 

Odwiedziny wikariusza w domu kościelnego nie 
trwają długo. Wypije garnuszek mleka, zje pajdę 
swojskiego chleba i już musi wracać, bo w Grabo-
wej albo w innej wsi czekają go.

Po śmierci pradziadka kościelnym zostaje mój dzia-
dek – Władysław Wiśliński – z zawodu leśniczy. Na 
krótko jednak. Tu warto wspomnieć, że po napaści 
Armii Czerwonej (17.września 1939 r.) uczestniczy 
w obronie wschodnich granic Rzeczypospolitej. 

Wiosną 1941 roku moi dziadkowie, czyli Maria Ter-
lecka i w/w Władysław Wiśliński stają na ślubnym 
kobiercu. Sakramentu małżeństwa udziela im ks. 
Antoni, zaproszony na uroczystość weselną jako 
gość. Młodzi stawiają dom. Murowany. Idą na swo-
je. Po dwu latach na świat przychodzi moja mamu-
sia (Stanisława Wierzba z domu Wiślińska). Ksiądz 
Adamiuk chrzci dziecię.  

Małżeńska i rodzinna idylla nie trwa jednak dłu-
go. Tuż po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej  
dziadek zostaje zesłany na przymusowe roboty do 
III Rzeszy. Powraca dopiero na chrzest córki, by… 

wkrótce zginąć! Ironia losu. Bo 
oto w nocy z 24. na 25. marca 
1944 r. ukraińscy nacjonaliści 
zwani banderowcami napa-
dają Maziarnię. Mordują część 
mieszkańców, a wieś puszczają 
z dymem. Widząc przez okno 
łunę ognia i słysząc przeraża-
jące krzyki, dziadek powiada: 
„Oj Mynciu, już po naszym ży-
ciu”. Chwyta śpiącą córeczkę, 
całuje mocno i tuli do piersi. 
Po raz ostatni. W pierwszą 
rocznicę jej urodzin. Paradoks. 
Po godzinie już nie żyje, trafio-
ny kulą w głowę i brzuch, gdy 
wyprowadza konie ze stajni, by 
je uchronić przed spaleniem. 
Ukryta w sadzie babcia z dziec-
kiem na ręku, drżąc  ze strachu 
i zimna, w jednej chwili zosta-

je wdową. Nazajutrz szwagier 
babci – Władysław Woronow-

ski – zbija z kilku niedopalonych desek trumnę. 
Skromny pogrzeb, bez księdza Adamiuka, który już 
nie może przyjechać do Maziarni. Grozi mu niebez-
pieczeństwo. I dla katolickich księży banderowcy 
nie mają litości! A potem swoista „Golgota”. Ponie-
wierka na Zachód, podróż w bydlęcych wagonach… 
Tułaczka samotnej kobiety z dzieckiem, która po-
dzieli los setek tysięcy wypędzonych ze swej ma-
cierzy Polaków. Okrutny los. Potem przyjazd w Kra-
kowskie. Następnie są Głubczyce i wieś Zopowy. 
Ostatnia przystań. Powtórne zamążpójście, naro-
dziny dwóch synów, kolejne rodzinne dramaty i… 
ciężka praca na roli… A w kufrze podziurawiony od 
śmiertelnej kuli płaszcz męża. Ten, którym okryła 
dziecko w ową straszną „czerwoną noc”, która na 
zawsze zmieniła jej życie. Przechowywany i czczo-
ny niczym relikwia, przetrwa do lat siedemdziesią-
tych. 

Przypomniał mi o tym mój brat Wiesiek, który, jako 
pierwszy recenzent jeszcze surowego tekstu, do-
strzegł w nim pewne luki i uzupełnił o kilka faktów. 
Między innymi przywołał postać Stasia Terleckiego 
– brata babci, który, wcielony do armii austro-wę-
gierskiej, brał udział w I wojnie światowej. Zmarł 
zaraz po jej zakończeniu, mając zaledwie 18 lat. 
Trudy wojenne i choroby zniszczyły jego młody 
organizm. Gdy wrócił resztkami sił do domu, nogi 
miał tak spuchnięte, że nie mógł zdjąć żołnierskich  
butów. Ojciec musiał je porozcinać. Babcia znała 
swego brata li tylko z opowieści rodziców. Przyszła 
na świat zaledwie rok przed jego śmiercią. Jakie to 
smutne…  

Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukra-
ińskich na Polakach w województwie tarnopol-
skim w latach 1939-1946 opisane jest skrupulatnie 
w obszernej monografii pod tym samym tytułem. 
To dzieło autorstwa Henryka Komańskiego i Szcze-
pana Siekierki. Od dziesięciu lat na rynku wydawni-
czym. Żałuję, że babcia nie doczekała jego wydania. 
Otarłoby może jej łzę, wypływającą niemal każdego 
dnia. Sokoro mowa o monografii. Trafił na  nią mój 
brat Mirek, poszukujący w internecie informacji na 
temat zamordowanego dziadka Władysława. Po-
nadto przeczytał książkę Szeremety pt. „Watażka”, 
z której to wynika, że na Maziarnię i pobliskie wsie 
napadła banda oprawcy o nazwisku Kupiak. Ów Ku-
piak (prowodyr SB-UPA) to bliski współpracownik 
Stiepana Bandery – przywódcy ukraińskich nacjo-
nalistów (OUN). A’propos Mirka. W 2010 r., udając 
się służbowo w podróż na Ukrainę wraz z wójtem 
gminy Bierawa, by podpisać umowę o współpracy, 
tak zaplanował trasę, by znaleźć się jak najbliżej 
ziemi Praojców. Serce mu mocniej zabiło, gdy w cza-
sie podróży zobaczył drogowskaz „Busk”. Zatrzy-
mał się. Ucałował te ziemię, która spłynęła krwią 
męczeńską. Nabrał jej w woreczek i przywiózł do 
kraju. Na pamiątkę, by otoczyć swoistym kultem. 
Kamerą zarejestrował krajobraz: pola, pagórki, las 
w oddali. Ten las… Babcia byłaby wzruszona. Mimo 
tęsknoty za rodzinnymi stronami, nie chciała jechać 
na Wschód, choćby w odwiedziny. Bolesne wspo-
mnienia, cierpienie i doznane krzywdy budziły 
strach i przerażenie. Tyle w życiu przeszła, lecz po-
została osobą pogodną, miłą, ciepłą, życzliwą i do-
brą .Zmarła w 1995 r. Jakże mi jej brak… 

Do Buska wraz z uczestnikami biegu pielgrzymko-
wego Głubczyce – Kijów „szlakiem św. Jacka” dotarł 
mój brat Wiesław (2007 r.). Chciał wejść do kościo-
ła, w którym niegdyś posługiwał ksiądz Adamiuk, 
lecz świątynia ta była zamknięta. Pytał mieszkań-
ców o Maziarnię, lecz nie byli w stanie określić na-
wet miejsca jej położenia. Nikt o niej nie pamiętał, 
nikt jej nie znał…

bywa wikary do wsi. Także w tygodniu, z posługą 
do chorego i konającego. Wtedy pradziadek gna 
czym prędzej, pogania konie, a ksiądz Antoni… tuli 
wiatyk do piersi.

Wielkim szacunkiem darzy kościelny księdza wi-
karego. Pokonując trasę Busk – Maziarnia kapłan 
zazwyczaj milczy. Modli się „w duchu” przed Mszą 
Świętą, którą traktuje z wielkim namaszczeniem.
zazwyczaj milczy. Modli się „w duchu” przed Mszą 
Świętą, którą traktuje z wielkim namaszczeniem.
zazwyczaj milczy. Modli się „w duchu” przed Mszą 

Czasem bywa w domu pradziadków. Z uśmiechem 
na twarzy obserwuje rozkwitające uczucie między 
Marysią a Władziem, który do niej zachodzi z po-
bliskiej leśniczówki. Józef Terlecki jest prawą ręką 
księdza Adamiuka. Pod jego nieobecność pilnu-
je spraw wiernych, dba o szaty liturgiczne. Przed 
Mszą ubiera kapłana. To swoiste wyróżnienie, co 
napawa pradziadka dumą. 

Odwiedziny wikariusza w domu kościelnego nie 
trwają długo. Wypije garnuszek mleka, zje pajdę 
swojskiego chleba i już musi wracać, bo w Grabo-
wej albo w innej wsi czekają go.zdj. z książki „Posłany, by głosić prawdę”- Bp Jan Kopiec

Józef Terlecki - kościelny
 (mój pradziadek)

Władysław Wiśliński (1914 - 1944)
 na koniu
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Księga o ludobójstwie na Kresach. Sięgam doń, bo 
jest dla mnie świadectwem. Przewracając  jej kar-
ty, studiuję martyrologię narodu polskiego. Trwam 
w nieutulonym żalu. A na stronie 216. odnajduję 
Maziarnię, opis jej zagłady, zaś pod numerem 26., 
na liście pomordowanych imię i nazwisko dziadka – 
Władysław Wiśliński. Łzy cisną się do oczu … . 

Dziadek miał jednak to „szczęście”, że zginął od 
kuli. Wielu spłonęło żywcem lub skonało w mękach 
okrutnych. Bo oto oprawcy - banderowcy wymyśli-
li 265 sposobów uśmiercania „Lachów” (Polaków). 
Śmierć miała być długa i bolesna. Jest o tym mowa 
w w/w księdze, która liczy 1185 stron. Śmierć za 
bycie Polakiem. Nieprawdopodobne. Dziesiątki spa-
lonych wsi, dwieście, a może trzysta tysięcy pomor-
dowanych. Przerażająca statystyka… 

Maziarnia Wawrzkowa już nie istnieje. Dziś rośnie 
tam głuchy las, na skraju którego kuzyn babci – Wła-
dysław Święs – postawił symboliczny krzyż…

„Nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary” – powie 
ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski  w swej wstrząsa-

jącej książce „Przemilczane ludo-
bójstwo na Kresach”. I powtórzę za 
nim te słowa wyryte na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie. 

Wróćmy do ks. bp. Antoniego Ada-
miuka. I w jego losy wpisane są 
tragiczne dzieje naszego narodu. 
W monografii Komańskiego i Sie-
kierki na stronach 723. i 724. czy-
tamy jego zeznanie: 

„Byłem świadkiem 

Jesienią 1943 r. zaczęły się pierw-
sze mordy dokonane przez Ukra-
ińców na Polakach. Były one 
inspirowane przez Niemców, a so-
wiecka partyzantka w stosunku 
do band banderowskich zachowy-
wała się neutralnie. Z każdym tygodniem wzrastało 
zagrożenie. Ukraińcy z Buska zachowywali się prócz 
kilku, raczej spokojnie. Ostrzegali nawet Polaków. 
Sami Ukraińcy mówili, że nie mogą robić krzywdy 
Polakom, bo przecież ksiądz z Polski wyświadczył 
im tyle dobrego, ucząc ich dzieci za czasów sowiec-
kich i zaopatrując chorych podczas epidemii tyfusu. 

Najtragiczniejsze chwile przeżywaliśmy w styczniu 
i lutym 1944 r. Ukraińcy zamordowali w tym czasie 
ponad 100 Polaków, m.in. w Grabowej wszystkich 
pracowników leśnictwa i tartaku. Niedługo potem 
spalono Polską wieś Maziarnię wraz z drewnianym 
kościołem. Na około 400 mieszkańców zginęło 35 
osób. W tym czasie zostało zamordowanych w oko-
licy kilku polskich księży, w Sokołówce ks. Wiśniew-
ski, w Toporowie ks. Jan Kuszyński, koło Krasnego 
został wyrzucony przez okno z pociągu i zginął ks. 
Klaka. Wzmagające się mordy zmusiły Polaków do 
wyjazdów do Polski centralnej. Od lutego do czerw-
ca 1944 r. wyjechali niemal wszyscy. Zbliżał się 
front. Polaków było już niewielu.

Kiedy zabrakło ukraińskich księży – Ukraińcy zaczę-
li się garnąć do kościoła i polskich kapłanów. Wiele 
razy słyszałem, jak Ukraińcy narzekali i przeklinali 
swoich księży, za to że zamiast zajmować się spra-
wami Bożymi, trudnili się polityką, a kiedy zbliżył 
się front, to pouciekali. To oni byli głównymi szerzy-
cielami nienawiści do Polaków. Zdarzali się jednak 
i wśród nich dobrzy kapłani, jak np. ks. proboszcz 
z Ucieszkowa, ks. Wanio czy proboszcz z Buska ks. 
Kołyniewicz. W tym czasie spowiadaliśmy po 12 
i 14 godzin na dobę. W każdej chwili groziła śmierć. 
Zdarzało się, że w biały dzień, na przedmieściach, 
dokonywano morderstw. W tym okresie, a było to 
chyba w maju 1944 r., miałem takie zdarzenie: 

Kiedy rano wyszedłem z wikarówki, zobaczyłem 
przed kościołem jednego z banderowskich prowo-
dyrów.  Był dyrektorem młyna w Busku, mieszkał 
w Kupczu, wsi oddalonej od Buska o 5 km. Odezwał 
się do mnie po polsku (mówiono, że nigdy nie uży-
wał języka polskiego). Nazywał się Sikorski. Powie-
dział, że jego matka jest ciężko chora, a ksiądz uciekł. 
Prosił, bym do niej pojechał, bo chce się wyspowia-
dać. Myślałem wtedy, że to podstęp, aby mnie wy-
wabić poza miasto, bo w szkole obok wikarówki sta-
cjonowali żołnierze niemieccy. Ale z drugiej strony 
nie chciałem odmówić, jeśli rzeczywiście chora o to 
prosiła. Pojechałem. Okazało się, że była ciężko cho-
ra. Zaopatrzyłem chorą w święty sakrament, a jej 
syn odwiózł mnie z powrotem i bardzo dziękował. 
Dowiedziałem się, że bardzo kochał matkę – widać 
było, że w nim coś jeszcze ludzkiego zostało…”   

Ksiądz bp. Antoni Adamiuk i jego świadectwo. Świa-
dectwo genocidu, tragedii, która też jest jego do-
świadczeniem. O Kresach nigdy nie zapomni. Już 
jako biskup pomocniczy   w Opolskiej Kurii będzie 
niósł pomoc rodakom pozostałym w Busku i innych 
rejonach dziś  w granicach Ukrainy. 

Mała retrospekcja. Po wojnie los 
rzuca ks. Antoniego na ziemię 
głubczycką. To chyba przeznacze-
nie. Ma być pośród tych, którzy 
w większości przybyli tu z Kresów, 
z jego stron. Ma im posługiwać jako 
ksiądz, katecheta, duszpasterz. Po-
móc odnaleźć się w nowej rzeczy-
wistości tym, którzy do lat sześć-
dziesiątych wierzyli w powrót na 
ojcowiznę. Przybywa więc do Głub-
czyc jako orędownik wiary, nadziei 
i miłości w niełatwym momencie 
przemian społeczno-politycznych 
i zniewolenia komunistycznego. 

Naucza religii z wielkim zaan-
gażowaniem. „Rozkręca” naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym 
zwanym wtedy jeszcze Gimna-

zjum. Posługuje w kościele parafialnym i okolicz-
nych wsiach. Stoi na straży patriotyzmu, ojczystego 
języka, jego historii i kultury. Pamięta o swoich ko-
rzeniach. Ceni piękno otaczającego świata. A Kre-
sowiacy, przeżywszy swoistą „drogę przez mękę”, 
cieszą się, że mają go znowu przy sobie. Staje się ich 
przywódcą duchowym.

Ale lata mijają. Ksiądz Antoni przyjmuje sakrę bi-
skupią i wyjeżdża z Głubczyc do Opola. Nowe wy-
zwania, nowe obowiązki. To wykłady w Wyższym 
Seminarium duchownym, to znów praca w Kurii, 
wizytacje, etc.

Jest czerwiec 1977 r. Jego Eminencja ks. bp Adamiuk 
przyjeżdża do wsi Zopowy.  Wsi mego dzieciństwa. 
Wielkie poruszenie. Dla mieszkańców wioski to 
swoista nobilitacja! 

Bo oto przybywa. Persona grata. We mnie, małej 
dziewczynce, budzi strach i radość jednocześnie. 
Wszak po raz pierwszy widzę takiego dostojni-
ka. Wysoki mężczyzna  w złocistej szacie, z laską 
i nietypową czapką, jawi się niczym Święty Mikołaj. 
Udziela Sakramentu Bierzmowania w kościele p.w. 
Św. Michała Archanioła młodzieży Zopowy i Zu-
brzyc. W tym także moim braciom – Wiesiowi i Mi-
rusiowi. Po ceremonii wraz z mamusią i babcią pod-
chodzę do biskupa, by pocałować go w rękę. Boję 
się. On, widząc mój strach, uśmiecha się serdecznie 
i czyni na mym czole znak krzyża. Ileż w nim ciepła 
i dobroci! Wszystkie trzy całujemy Jego Eminencję 
w pierścień biskupi. To ogromne przeżycie, zwłasz-
cza dla dziecka. Babcia zapytuje o zdrowie, wspomi-
na Maziarnię, Busk i krwawe mordy banderowców. 
Biskup jest wzruszony. Kobiety płaczą. Ściska ich 
dłonie i powiada: „Pamiętam. Wszystko pamiętam. 
Pan Bóg dopuści, ale nie opuści”.

To moje pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie z ks. 
bp. Antonim Adamiukiem. Jako uczestniczka reko-
lekcji dla młodzieży na Górze Św. Anny pod koniec 
lat 80. miałam okazję słuchać mądrości Słowa Bo-
żego płynącego z jego ust. Potem jeszcze spotkanie 
z nim w czasie studiów w Katedrze Wrocławskiej na 
konferencji dla młodych, gdzie wespół  z  innymi do-
stojnikami kościelnymi zabierał głos (1990).

Ks. bp. Antoni Adamiuk. Od 21. lat w wieczności. 
W Domu Pana. „Święty biskup” – chciałoby się rzec. 
Ikona głębokiej wiary i pokory. Tablica wmurowana 
w ścianę świątyni NNMP w Głubczycach, a jemu po-
święcona, jest tego wyrazem. Pomnik prawdy i po-
koju.

Śp. ks. bp. Antoni Adamiuk wpisany w losy mojej ro-
dziny…

Maria Wiślińska - Hamzik z córką Stasią zw 1948 r.

Maria Wiślińska - Hamzik z domu Terlecka

(1917 - 1995) w 1945 r.

Władysław Wiśliński - mój dziadek

Maria Farasiewicz

(z domu Wierzba)

Ps. Pełna wersja opowieści zawarta jest w obszernej publika-
cji dr Arkadiusza Szymczyny i dr Katarzyny Maler ,,Głubczyccy 
Kresowianie i Sybiracy”-2013, s.543-553  oraz w ,,Kalendarzu 
Głubczyckim 2014”,s.242-248
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SPIS TELEFONÓW
Sekretariat
tel: 77 405 36 60

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

Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel: 77 405 36 81
Ewidencja Gruntów
tel: 77 405 36 82, 77 405 36 83
Ośrodek Dokumentacji Kartogra�icznej
tel: 77 405 36 86, 77 405 36 89
Gospodarka Nieruchomościami
tel: 77 405 36 84

Wydział Ogólno - Organizacyjny
tel: 77 405 36 66

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

Wydział Oświaty i Zdrowia
tel:77 405 36 78

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel:77 405 36 71,77 405 36 72

Wydział Drogownictwa
tel: 77 405 36 67, 77 405 36 68

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

Wydział Komunikacji i Transportu 
tel: 77 485 04 93,77 485 08 87,77 485 22 75

Biuro Rady Powiatu
tel: 77 405 36 80

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel: 77 405 36 65

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 77 405 36 69

Godziny otwarcia kasy:
pn-czw: 8:00 - 14:30

pt: 8:00 - 14:00

STAROSTWO POWIATOWE

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy miał odbyć się 

10 stycznia 2021 roku. Ze względu na 
sytuację związaną ze stanem pande-
mii został przeniesiony na 31 stycznia 
2021 roku. Komenda Hufca Związ-
ku Harcerstwa Polskiego w Głubczy-
cach i tego roku wzięła czynny udział 
w kwestowaniu na rzecz WOŚP ze szta-
bem nr 3836 – Młodzieżowym Domem 
Kultury w Głubczycach.

Finał z głową to hasło 
przewodnie tegoroczne-
go finału, a zebrane środ-
ki tym razem zostaną 
przeznaczone na zakup 
sprzętu dla laryngologii, 
otolaryngologii i diagno-
styki głowy. Siedziba na-
szego sztabu mieściła się 
w Komendzie Hufca ZHP 
w Głubczycach. Do tego-
rocznej akcji włączyło się 
ponad dwudziestu wo-
lontariuszy, wspieranych 
przez liczne grono osób 
z terenu Gminy Głubczy-
ce, Gminy Kietrz i Gminy 
Branice. W przeprowadze-
nie akcji WOŚP oprócz zu-
chów, harcerzy i instruk-
torów włączyły się także 
nasze władze samorządo-
we, przedszkola, szkoły 
podstawowe i ponadpod-
stawowe z terenu powiatu 
głubczyckiego oraz straża-
cy z jednostek OSP. 

Zarząd Powiatu w Głub-
czycach przekazał 10 eg-
zemplarzy wydania „Albu-
mu Głubczyckich Rodzin 
Kresowych” z dedykacją 
autora na aukcje interne-
towe WOŚP.  Aukcje cie-
szyły się dużym zainte-
resowaniem. Album jest 
zbiorem starych fotografii 
dokumentujących życie 
codzienne Zabużan, ich 
udział w uroczystościach 
kościelnych i państwo-
wych, imprezach kultu-
ralnych, czy też służbie 
w jednostkach wojsko-
wych Korpusu Ochrony 

Pogranicza. Jest również źródłem utrwa-
lającym wspaniałą kulturę materialną 
Kresowian. Książka liczy 458 stron i aż 
900 fotografii. Autorem publikacji jest dr 
Arkadiusz Szymczyna, natomiast wydaw-
cą jest Powiat Głubczycki.

Ze względu na stan epidemii i obo-
wiązujące obostrzenia 29. Finał WOŚP 
w Głubczycach nie mógł mieć przebie-

gu z przytupem, jak w roku 
ubiegłym, gdzie nasze śro-
dowisko, zgromadzone przy 
Ratuszu Miejskim czynnie 
uczestniczyło w przedsię-
wzięciach na rzecz orkiestry. 
Liczba wolontariuszy WOŚP 
w tym roku była też o poło-
wę mniejsza. Jednak im bli-
żej było do finału, tym coraz 
więcej osób i placówek wy-
rażało chęć pomocy w kwe-
stowaniu. Mimo wszystkich 
przeciwności losu, udało się 
nam akcję przeprowadzić 
tak, jak tylko mogliśmy najle-
piej. Hojność naszych miesz-
kańców była nieoceniona. 
Wiele osób zasilało puszki 
banknotami. Zebrana kwota 
to blisko 43.000 złotych, 
która została przekazana 
w godzinach wieczornych, 
w asyście Straży Miejskiej do 
sztabu w Opolu. Zdajemy so-
bie sprawę również z tego, że 
sporo osób zasiliło konto or-
kiestry on-line, poprzez in-
dywidualne wpłaty, e-skar-
bonki, udział w aukcjach 
czy smsy. Jednak nie mamy 
dostępu do danych, aby 
określić sumę przekazanych 
środków przez mieszkańców 
naszego powiatu.

Serdecznie dziękujemy 
naszym mieszkańcom za 
wsparcie tegorocznej or-
kiestry. Ponadto składamy 
podziękowania wszystkim 
wolontariuszom i osobom 
zaangażowanym w kwe-
stowanie na rzecz orkie-
stry w tym trudnym czasie.

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 2021
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S������ ���������� LKS T������!
W dniach 18-20.12.2020r. 

w Białymstoku odbyły się 
Klubowe Mistrzostwa Polski Dru-
żyn Mieszanych  w Badmintonie. 

W zmaganiach udział wzięło 25 
klubowych drużyn z całego kraju. 
Klub LKS Technik Głubczyce  repre-
zentowany był przez dwie drużyny 
występujące w dwóch kategoriach 
wiekowych: Młodzików Młodszych 
U13 i Młodzików U15. Nasi młodzi 
zawodnicy spisali się bardzo dobrze 
zdobywając drużynowo 2 meda-

le, złoty w Młodzikach Młodszych 
i srebrny medal w Młodzikach.

W składzie Młodzików Młodszych 
wystąpili: Anna Paruszewska, Maja 
Naumczyk, Julia Krawiec, Maria Czy-
żowicz, Paweł Kiszczyk, Piotr Ada-

mów, Dawid Serafin i Oliwier Gacki 
a w składzie Młodzików wystąpili: 
Maja Janko, Oliwia Zielińska, Anna 
Gałaszkiewicz, Dominika Wiciak, 
Mateusz Golas, Rafał Mielnik, Jakub 
Gałązka i Dominik Lenartowicz. 

14 lutego br. w Białce Tatrzań-
skiej odbyło się Grand Prix 

Juniorów i Młodzików, a przy 
okazji Krajowy Turniej Młodzi-
ków Młodszych w badmintonie. 
Przywieźliśmy z tej imprezy 11 
medali.

Gra pojedyncza juniorek - 3 miej-
sce Maja Janko 

Gra mieszana juniorów - 2 miej-
sce Maja Janko z Janem Francza-
kiem UKS Hubal Białystok 

Gra pojedyncza młodziczek - 3 
miejsce Oliwia Zielińska 

Gra podwójna dziewcząt - 2 miej-
sce Anna Gałaszkiewicz z Kają 
Ziółkowską UKS Wschodnia 12 

Kielce

Gra podwójna młodziczek - 3 
miejsce Oliwia Zielińska z Domi-
niką Wiciak 

Gra podwójna młodzików - 1 miej-
sce Rafał Mielnik z Wojciechem 
Budnym UKS Beninca Feniks K- 
Koźle

Gra pojedyncza młodziczek 
młodszych - 2 miejsce Maja Na-
umczyk

Gra pojedyncza młodzików młod-
szych - 1 miejsce Paweł Kiszczyk

Konsultacje Kadry 
Polskiej Unii Karate

W dniach 27 - 28.02.2021 r. 
w Centralnym Ośrodku 

Sportu, Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich odbyły się Kon-
sultacje Kadry Polskiej Unii 
Karate.

W zajęciach brali również 
udział zawodnicy Ludowe-

go Zespołu Sportowego Karate 
-Do Głubczyce Szymon Cieślik 
oraz Maciej Kowalczyk.

Celem zgrupowania były przygo-
towania do startów:

-Mistrzostw Euro-
py Seniorów w Cho-
rawcji, 

- Turnieju Kwalifi-
kacyjnego do Igrzysk Olimpijskich 
we Francji,

- Mistrzostw Europy Kadetów, Ju-
niorów i U-21 w Finlandii, 

- Mistrzostw Świata Seniorów 
w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich /Dubaj/.

LKS Technik

Gra podwójna młodziczek młod-
szych - 3 miejsce Maja Naumczyk 
z Olimpią Maślanka UKS Beninca 
Feniks K- Koźle 

Gra podwójna młodzików młod-
szych- 2 miejsce Paweł Kiszczyk 
z Radosławem Rębakiem MKS 
Orlicz Suchedniów 

Gra mieszana młodzików młod-
szych - 1 miejsce Paweł Kiszczyk 

z Mają Naumczyk 

Serdeczne podziękowania za 
sfinansowanie transportu na 
zawody składamy firmie Daro 
czyli Państwu Ewie i Dariuszowi 
Żuklińskim oraz Panu Mariuszo-
wi Mielnikowi. 

Serdecznie Gratulujemy!

J. Hołda


