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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć wszystkim 
mieszkańcom Powiatu Głubczyckiego życzenia zdrowia, radości  

oraz wielu sukcesów. Niech ten świąteczny czas upływa  
w ciepłej i rodzinnej atmosferze, a każdy kolejny dzień  

niech przyniesie wszelką pomyślność. 
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– Stanisław Krzaczkowski
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rzecz Powiatowa

W imieniu Marszałka Województwa 
Opolskiego oraz Dyrektora Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Opolu zaprasza-
my  na konferencję poświęconą wsparciu 
rozwoju przedsiębiorczości przy udziale 
środków krajowych i unijnych do 2020r., 
która odbędzie się 2 kwietnia 2015 r. o 
godz. 11:00 w Sali pod Aniołem w Ra-
tuszu Miejskim w Głubczycach. 

Program konferencji:
– Wyzwania stojące przed wojewódz-
twem opolskim – Marszałek Wojewódz-
twa Opolskiego, Andrzej Buła 
– Zasady korzystania ze środków Kra-
jowego Funduszu Szkoleniowego na 
finansowanie kształcenia ustawicz-
nego pracowników i pracodawców 
w 2015 r. – Jacek Suski Dyrektor Woje-

wódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 
– Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 – Karina Bedrunka Dyrektor 
Departamentu Koordynacji Programów 
Operacyjnych UMWO 
– Nabory dla przedsiębiorców w Opol-
skim Centrum Rozwoju Gospodarki w 
roku 2015 – Roland Wrzeciono Dyrektor 
OCRG 
– Przyszłość szkolnictwa zawodowego 
w powiecie głubczyckim. Nowe moż-
liwości i wyzwania – Waldemar Zadka 
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku 
Pracy UMWO 

 Józef Kozina – Starosta Głubczycki

Zaproszenie na 
konferencję - 2 IV 2015 r.

Piękne ozdoby, wielkanocne stroiki, 
koszyczki czy pisanki, kartki z życzenia-
mi oraz wiele innych. W wystawie wzię-

Wielkanocne prace 
podopiecznych DPS

ły udział poszczególne filie Domu 
Pomocy Społecznej w Klisinie. Przy-
gotowanie prac czy stroików zajęło 

podopiecznym 
DPS kilka tygo-

dni. W każdej pracy 
można było zobaczyć włożo-
ny trud oraz staranność. Wy-

stawa cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Celem 
wystawy jak co roku jest 
propagowanie tradycji 

związanej z tematyką Świąt 
Wielkanocnych, popularyza-

cja twórczości mieszkańców 
DPS oraz ocalenie od zapomnie-

nia typowych form twórczości 
ludowej związanych z okresem wielka-

nocnym jak również aktywizacja podopiecz-
nych w kierunku uprawiania sztuki ludowej.

W Starostwie Powiatowym w Głubczycach dnia 19.03.2015 można było 
zobaczyć wyjątkową wystawę o tematyce wielkanocnej.
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17 lutego w PPSP w Głubczycach od-
była się uroczystość przekazania obo-
wiązków komendanta bryg. mgr inż. 
Wojciechowi Semeniukowi przez ustę-
pującego ze stanowiska st. bryg. mgr inż. 
Wiesława Kopeckiego. Uroczystość po-
prowadził kapitan Waldemar Hołownia.

Wśród przybyłych gości znaleźli się 

Nowy Komendant 
Powiatowy PSP  
w Głubczycach

Z dniem 17 lutego na zasłużoną emeryturę udał się Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach st. bryg. inż. Wiesław 
Kopecki. Równocześnie z dniem 18 lutego stanowisko to objął dotychcza-
sowy Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk.

przede wszystkim przedstawiciele Pań-
stwowej Straży Pożarnej Województwa 
Opolskiego, w tym Opolski Komendant 
Wojewódzki PSP – nadbryg. Karol Stę-
pień oraz przedstawiciele władz samo-
rządowych w osobach Pana Józefa Kozi-
ny – Starosty Głubczyckiego, Pana Adama 
Krupy – Burmistrza Głubczyc, Pani Elżbie-

ty Kielskiej – Burmistrza 
Baborowa, Pana Zbigniewa 
Ziółko – radnego Sejmi-
ku Województwa, a także 
Pana Piotra Soczyńskiego 
– Prezesa Wojewódzkiego 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 

Uroczystość rozpoczęła 
się odśpiewaniem hymnu 
państwowego, a następnie 
nadbryg. Karol Stępień złożył podzięko-
wania dotychczasowemu komendantowi 
za 30 lat służby strażackiej oraz przybliżył 
jego osiągnięcia dla dla KP PSP w Głub-
czycach, a także skierował życzenia suk-
cesów względem nowego komendanta 
bryg. Wojciecha Semeniuka.

Następnie rozpoczęła się część ofi-
cjalna – odwołania z dniem 17 lutego 
2015 roku st. bryg. mgr. inż. Wiesława 
Kopeckiego ze stanowiska Komendanta 
Powiatowego PSP w Głubczycach oraz 
powołania z dniem 18 lutego 2015 roku 
bryg. mgr. inż. Wojciecha Semeniuka na 

stanowisko Komendanta Powiatowego 
PSP w Głubczycach. Sztandar spoczął w 
rękach nowego komendanta, przyjmują-
cego obowiązki. 

St. bryg. Wiesław Kopecki krótko przy-
bliżył minione lata i swoją przygodę z po-
żarnictwem oraz złożył okolicznościowe 
podziękowania. Bryg. Wojciech Seme-
niuk podziękował za powierzenie stano-
wiska oraz zdeklarował się do rzetelnego 
wykonywania obowiązków komendanta. 

Pan Starosta Józef Kozina podziękował 

za bardzo dobrą współpracę oraz pogra-
tulował osiągnięć st. bryg. Wiesławowi 
Kopeckiemu, a także życzył sukcesów ca-
łej Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Głubczycach. 

Nastąpiło złożenie życzeń przez zebra-
nych, po czym kap. Hołownia zakończył 
uroczystość. 

Warto dodać, że 1 marca 2015 r. powo-
łano również Zastępcę Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Głubczycach, którym został kap. Wal-
demar Hołownia. 

Redakcja

OFERTA EDUKACYJNA
ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

Drogi Gimnazjalisto!
Już niedługo będziesz musiał podjąć ważną decyzje życiową. Jak 

jest to ważna decyzja już chyba wiesz, gdyż uświadomili Ci to rodzice  
i nauczyciele, którzy pragną aby Twoje życie dorosłe zostało dobrze 
zaplanowane. Dlatego wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom,  
a także w celu udzielenia niezbędnych informacji pragniemy przybliżyć 
Ci jedną z możliwych dróg wyboru dalszego kształcenia po ukończeniu 
gimnazjum. Mamy nadzieję, że wybierzesz właśnie naszą szkołę.

www.zsm.powiatglubczycki.pl

TECHNIKUM  4-letnie
l Technik ekonomista
l Technik handlowiec
l Technik mechanik
l Technik pojazdów samochodowych
l Technik elektryk
l Technik informatyk
l Technik urządzeń sanitarnych
l i inne (informacja wkrótce  
 na stronie internetowej szkoły)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
3-letnie
l Mundurowe

ZASADNICZA SZKOŁA  
ZAWODOWA SPECJALNA  
na podbudowie Gimnazjum
w zawodach:
l kucharz
l piekarz 
l cukiernik

ZASADNICZA SZKOŁA  
ZAWODOWA 3-letnia w zawodach:
l Fryzjer
l Krawiec
l Cukiernik
l Piekarz
l Kucharz
l Blacharz samochodowy
l Elektryk
l Mechanik-monter maszyn i urządzeń
l Monter sieci, instalacji i urządzeń sanit.
l Mechanik pojazdów samochodowych 
 (praktyka na warsztatach ZSM)
l Ślusarz (praktyka na warsztatach ZSM)
l Sprzedawca

SZKOŁA POLICEALNA
l Asystent osoby niepełnosprawnej
l Technik administracji
l Technik informatyk

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
dla DOROSŁYCH
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Starostwo Powiatowe
W związku z obchodami święta Służby Więziennej i podjętymi działa-
niami informacyjno - promocyjnymi poprzedzającymi to święto, Zakład 
Karny w Głubczycach 5 lutego br. gościł grupę młodzieży z Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Głubczycach, natomiast 6 lutego br. dwóch funkcjona-
riuszy udało się do pobliskiego Liceum Ogólnokształcącego w celu przy-
bliżenia specyfiki pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Spotkania edukacyjne  
w ZK w Głubczycach

W trakcie wizyty w jednostce ucznio-
wie zapoznali się z warunkami odbywa-
nia kary pozbawienia wolności przez ska-
zanych oraz pracą funkcjonariuszy Służby 
Więziennej. Młodzież, odwiedzając naszą 
jednostkę, poznała specyfikę zakładu 
karnego typu zamkniętego i półotwar-
tego. Uczniowie zwiedzali również miej-
sca, salę widzeń, kaplicę, plac rekreacyj-
no-sportowy, świetlice. Podczas wizyty 
młodzież mogła zobaczyć codzienne wa-
runki pracy, w jakich służbowe czynności 
wykonują funkcjonariusze działu ochrony 
i działu penitencjarnego. Największe zain-
teresowanie wśród uczniów wzbudził po-
kaz umiejętności psa specjalnego w trak-
cie znajdowania środków odurzających.

Spotkania z funkcjonariuszami Służby 
Więziennej, doczekała się również duża 

grupa głubczyckich licealistów. Miało 
ono charakter prelekcji z elementami 
wykładu i dialogu, którą przygotowali: 
wychowawca działu penitencjarnego st. 
szer. Katarzyna Niemczycka oraz oficer 
prasowy ppor. Bartłomiej Kawulok.  W 
przygotowanej prezentacji multimedial-
nej przedstawiono historię więziennic-
twa, informację o strukturze organizacyj-
nej i systemie penitencjarnym w Polsce 
oraz wiadomości dotyczące codziennej 
służby funkcjonariusza.

Spotkanie spełniło walory wychowaw-
cze oraz dydaktyczne, stanowiąc swoistą 
przestrogę, a także pozwoliło poznać 
okoliczności związane z codzienną ciężką 
służbą funkcjonariusza Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: 
ppor. Bartłomiej Kawulok

Radni Powiatu V kadencji zebrali się po raz kolejny 18 lutego 2015 roku 
na IV Sesji Rady Powiatu.

W ramach obrad pojęto kilka spraw or-
ganizacyjnych zatwierdzając następujące 
plany pracy: 

- plan pracy Rady Powiatu w Głubczy-
cach;

- plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i 
Sportu, która będzie zajmowała się m.in.: 
przeglądem placówek oświatowych, 
prowadzeniem analizy ich działalności, 
promocją osiągnieć wychowawczych i 
dydaktycznych, szkoleniami dla kadry 
zarządzającej w zakresie pozyskiwania 
środków budżetowych, organizacją fe-
stiwalu kultury powiatu, zapoznaniem 
się z ofertą powiatowego urzędu pracy 
dla młodzieży, ustaleniem regulaminu 
przyznawania stypendium dla uczniów 
szkół średnich, promocją programów 
edukacyjnych, analizą programów ope-
racyjnych szkół na rok 2015/2016, analizą 
naboru do szkół ponadgimnazjalnych, 
organizacją płatnych staży dla młodzieży;

- plan pracy Komisji Administracyjno 
– Budżetowej, do której zadań należy 
m.in.: zapoznanie się z wysokością uzy-
skiwanych dochodów przez jednostki 
organizacyjne powiatu, utrzymanie dróg 
powiatowych, analiza i opinia dotycząca 
sprawozdania z informacji wykonania 
budżetu za rok 2014, opiniowanie i ana-
lizowanie projektów uchwał dotyczących 
zmian w budżecie powiatu oraz zmiany 
budżetu, opiniowanie projektów uchwał 
będących przedmiotem obrad Rady Po-
wiatu;

- plan pracy Komisji Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego, 
odpowiedzialnej m.in. za: podsumowa-
nie akcji zima 2014-2015, objazdy dróg 
powiatowych po okresie zimy, ocena ich 
stanu oraz ustalenie najpotrzebniejszych 
remontów, analiza stanu sanitarnego Po-
wiatu Głubczyckiego, analiza stanu bez-
pieczeństwa w powiecie, zapoznanie się 
ze sprawozdaniem Powiatowego Lekarza 
Weterynarii o stanie bezpieczeństwa we-
terynaryjnego na terenie powiatu głub-

IV Sesja Rady Powiatu
czyckiego, sprawozdanie z pracy Wy-
działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Starostwa Powiatowego w Głubczycach, 
analiza remontów przeprowadzonych na 
drogach powiatowych;

- plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia 
i Polityki Społecznej, do której zadań na-
leżą: ocena dostępności mieszkańców 
Powiatu do specjalistycznego leczenia 
ambulatoryjnego i do diagnostyki na te-
renie Powiatu, spotkanie z Dyrektorem 
DPS, analiza jakości funkcjonowania do-
mów pomocy społecznej na terenie po-
wiatu głubczyckiego w aspekcie potrzeb 
mieszkańców, pracowników i możliwo-
ści budżetowych, ocena zabezpieczenia 
pomocy doraźnej i opieki paliatywnej 
dla mieszkańców powiatu, zapoznanie 
się z wynikiem finansowym SP ZOZ za 
I półrocze 2015 r wraz z oceną zagro-
żeń i możliwości rozwoju w przyszłości, 
analiza projektu budżetu na rok 2016 z 
uwzględnieniem potrzeb w dziale ochro-
ny zdrowia i opieki społecznej, spotkanie 
z Dyrektorem SP ZOZ w Głubczycach w 
celu zapoznania się z planami inwestycji 
na 2015 rok i realizacją kontraktu w roku 
2014.

Na IV Sesji Rady Powiatu podjęto rów-
nież następujące uchwały:
l w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania Rady Społecznej SP ZOZ;
l w sprawie zmiany budżetu powiatu 

głubczyckiego na 2015 rok;
l w sprawie zmiany wieloletniej progno-

zy finansowej, 
l w sprawie udzielenia dotacji celowej 

Gminie Nysa, 
l w sprawie określenia zasad wnoszenia 

wkładów oraz obejmowania, nabywa-
nia i zbywania udziałów i akcji w spół-
kach prawa handlowego,
W ramach obrad dokonano również 

analizy z wysokości średnich wynagro-
dzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego.

Redakcja

W dniu 18 marca 2015r. o godz. 14.30 
odbyła się V sesja Rady Powiatu. 

Na sesji podjęte zostały uchwały w 
sprawie zmiany budżetu, zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej, podziału 
środków Państwowego Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 
ramach otrzymanych środków w wy-
sokości 689.173,- Powiatowa Rada Za-
trudnienia ds. Osób Niepełnosprawnych 
dokonała podziału na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej. Za-
dania te obejmują dofinansowanie do 
turnusów rehabilitacyjnych, likwidację 
barier architektonicznych, dofinansowa-
nie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 
oraz przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze. Ponadto powierzono Gmi-
nie Branice prowadzenie XV Festiwalu 
Kultury Powiatowej, w ramach którego 
zostanie przekazana dotacja w wysokości 

V Sesja Rady Powiatu
20.000,-zł. Powierzono również Gminie 
Głubczyce prowadzenie zadania publicz-
nego dotyczącego prowadzenia biblio-
teki powiatowej przekazując na ten cel 
dotację w wysokości 20.000,-zł. Wszystkie 
uchwały zostały podjęte przez Radę Po-
wiatu jednogłośnie. 

 Na posiedzenie została również za-
proszona dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy Pani Danuta Frączek, która przed-
stawiła informację o sytuacji na rynku 
pracy w powiecie głubczyckim, realizację 
Powiatowego Programu Przeciwdziała-
nia Bezrobociu oraz formy aktywizacji 
lokalnego rynku pracy. 

Przewodniczący Rady Powiatu złożył 
wszystkim radnym oraz mieszkańcom 
powiatu głubczyckiego z okazji zbliża-
jących się Świąt Wielkanocnych spokoj-
nych oraz radosnych chwil spędzonych w 
gronie najbliższych. 

Szanowni Mieszkańcy, dbajmy o czy-
stość naszego regionu. Nie zaśmiecajmy 
środowiska w którym żyjemy. Segreguj-
my odpady do odpowiednich kontene-
rów oraz korzystajmy ze zorganizowane-
go systemu ich odbioru. 

Fotografie przedstawiają jedną z dróg 
lokalnych. 

Wstyd, że w dobie tak daleko rozwi-
niętej cywilizacji i świadomości ekolo-
gicznej są nadal osoby, które świadomie 
zanieczyszczają własne otoczenie. Takich 
miejsc jest w naszym powiecie niestety 

Droga to nie 
wysypisko odpadów

więcej. Nie bądźmy obojętni, reagujmy 
widząc takie bezmyślne działania. Pamię-
tajmy, że obowiązujące przepisy przewi-
dują kary grzywny za zanieczyszczanie 
środowiska.

Redakcja
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Czcigodni księżą celebransi, pogrą-
żona w bólu rodzino oraz wszyscy tak 
licznie zgromadzeni w świątyni, by towa-
rzyszyć śp. Kseni Wacławik w jej ostatniej 
ziemskiej wędrówce.

Niech mi będzie wolno w imieniu Sto-
warzyszenia Rodziców Dzieci Niepełno-
sprawnych TACY SAMI zabrać głos, przy-
wołać pamięć zmarłej tragicznie Kseni, a 
tym samym ją pożegnać.

Śmierć zjawia się nagle i niespodzie-
wanie. Zakrada niczym złodziej. Nieprze-
widywalna i okrutna zarazem. Owego 
dnia zapukała do drzwi Kseni jak niepro-
szony gość. Zaskoczyła ją! I oto zgasła 
45-letnia kobieta, pełna życia, zapału, w 
kwiecie wieku. A tyle jeszcze chciała zro-
bić! Wszak miała plany, marzenia… Pyta-
nie „dlaczego?” ciśnie się na usta. Lecz to 
pytanie retoryczne…

Stojąc nad urną z prochami śp. Kse-
ni Wacławik pragniemy wyrazić swą 
wdzięczność za to, że było nam dane ją 
poznać, być blisko, móc współpracować. 
Była niejako darem dla naszego lokalne-
go środowiska.

Śp. Ksenia Wacławik. Postać wyjątko-
wa. Matka idei integracji na ziemi głub-
czyckiej. Współzałożycielka w roku 2002 
Stowarzyszenia TACY SAMI. Przez lat 
dziesięć członek zarządu tej organizacji. 
Inicjatorka wszelkich działań na rzecz 

edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży spe-
cjalnej troski. Nauczyciel i wychowawca 
tych, dla których los nie był łaskawy, bo 
obdarzył brzemieniem niepełnospraw-
ności czy nieuleczalnej choroby. Wycho-
wawczyni Gracjany, Oliwii, Olka, Łukasza, 
Kamila, Przemka i wielu innych… Zatro-
skana o przyszłość swych podopiecz-
nych, zaangażowana, z uwagą śledziła 
ich dalsze losy…

To właśnie ona jako pierwsza w roku 
2000 podjęła się prowadzenia oddziału 
integracyjnego w Publicznym Przedszko-
lu nr 6 (dziś nr 2) w Głubczycach. Zgłębiła 
wiedzę, zdobyła stosowne kwalifikacje. 
Otwarta na nowe wyzwania. Odważ-
na i wojownicza – można by rzec. Jakże 
umiała docenić wysiłek swych malucz-
kich. Każde z trudem wypowiedziane 
słowo, każdy najmniejszy choćby ruch 
niesprawną ręką napawały ją radością. 
Częstokroć o tym mówiła, zwłaszcza w 
programie integracyjnym BEZ BARIER, 
którego była stałym prelegentem.

Śp. Ksenia Wacławik. Pełna ciepła i mi-
łości. Czyniła dobro, nie oczekując nicze-
go w zamian. Największą dlań nagrodą 
były uśmiech i radość w oczach dziecka. 
Dla swych podopiecznych niczym matka. 
Inteligentna i mądra. Szalenie oczyta-
na! Na bieżąco z literaturą. Elokwentna. 
Fachowiec w swej dziedzinie. Erudyta. 

Ostatnie pożegnanie

Powszechnie znana, lubiana i poważa-
na, cieszyła się uznaniem i szacunkiem. 
Całkowicie oddana oświacie i zawodowi 
nauczyciela przedszkola. Praca była jej 
misją i posłannictwem. Życzliwa, sympa-
tyczna i dobra. Filantrop jak i altruistka 
gotowa do poświęceń. Wrażliwa na po-
trzeby innych. Zawsze w biegu, zawsze 
w pośpiechu, zawsze w działaniu… Ale 
dla każdego potrafiła znaleźć czas: ro-
dzica, nauczyciela, dziecka. Ofiarowała 
pomocną dłoń. Dzieliła swą wiedzą i do-
świadczeniem.  Często publicznie. Prze-
konywująca. Bez reszty oddana oświacie 
i Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. 
Świetna mediatorka. Radca i doradca w 
jednej osobie.

Śp. Ksenia Wacławik. Wulkan energii 
i entuzjazmu. Miła i pogodna, choć cza-
sem smutna. Skromna i pokorna zarazem. 
W pracy skrupulatna, rzeczowa, rzetelna. 
Wymagała od siebie i od innych. Umie-
jętnie łączyła pracę zawodową z funkcją 
prezesa ZNP.

A w życiu prywatnym? Wspaniała mat-
ka dwóch dorosłych synów: Jarosława i 
Dariusza. Szczęśliwa babcia Krzysia i ma-
leńkiej Hani, która niestety znać będzie 
babcię tylko z opowiadań rodziców…

Śmierć Kseni to niepowetowana strata 
dla wszystkich: bliskich, krewnych, zna-
jomych, społeczności nauczycielskiej, 
wręcz całych Głubczyc. Mówi się, że nie 
ma ludzi niezastąpionych. Lecz to nie-
prawda. Kseni nie da się zastąpić! Była je-
dyna i niepowtarzalna. Indywidualistka.

Oto w imieniu Stowarzyszenia Rodzi-
ców Dzieci Niepełnosprawnych TACY 
SAMI dziękuję Ci droga Kseniu za to, ze 
byłaś z nami przez wiele lat. To jednak za 
mało! Potrzebujemy Cię nadal. Nastała 
pustka po Twoim odejściu. Pustka, której 
nie da się wypełnić. 

Tymczasem pozostaje nieutulony żal, 
zostają wspomnienia i pamięć o Tobie, 
którą będziemy pielęgnować w naszych 
sercach.

Niech dobry Bóg obdarzy Cię życiem 
wiecznym. Spoczywaj w pokoju.

Maria Farasiewicz 
(mowa pożegnalna wygłoszona podczas 

mszy św. pogrzebowej śp. Kseni Wacławik 
08.02.2015r.)

Dziecko, które ma poczucie przyna-
leżności nawiązuje pozytywne relacje z 
otoczeniem, dostosowuje się do norm i 
wartości panujących w społeczeństwie 
oraz znacznie lepiej radzi sobie w przy-
szłości z realizacją obowiązku szkolnego. 
Świadomość, że istnieje przynajmniej 
jedna dorosła osoba kochająca i oddana 
dziecku bezwarunkowo, pozwala jemu 
na pokonanie stresu i złych wspomnień, 
które czasem wynosi z domu rodzinnego. 
Pozwala to jemu budować w przyszłości 
poprawne relacje z innymi ludźmi, a w 
tym stworzenie prawidłowo funkcjonują-
cej rodziny. Rodzina jest naturalnym śro-
dowiskiem, w którym powinno wzrastać 
każde dziecko. Natomiast rodzina zastęp-
cza to czasowa forma pomocy dzieciom, 
które nie mogą przez pewien okres czasu, 
z różnych przyczyn, przebywać z własny-
mi rodzicami. Do czasu unormowania się 
sytuacji życiowej dziecka powinno ono 
przebywać w rodzinie, która zastąpi jemu 
rodzinę naturalną. W przypadku, kiedy 
sytuacji dziecka nie można uregulować, 
opieka zastępcza może trwać do osią-
gnięcia przez dziecko pełnoletności lub 
do czasu ukończenia jego nauki.

Wszystkie rodziny zastępcze, w za-
leżności od typu sprawowanej funkcji, 

otrzymują comiesięczne świadczenia na 
pokrycie kosztów związanych z utrzy-
maniem dziecka. Ponadto organizator 
rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia 
wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, który pomaga rodzinie w 
przygotowaniu się na przyjęcie dziecka 
oraz w późniejszym wypełnianiu powie-
rzonej funkcji.

Wszystkich zainteresowanych pełnie-
niem funkcji rodziny zastępczej zaprasza-
my do:
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Głubczycach
ul. Sobieskiego 5a  I piętro pokój nr 6
tel. 77 485 87 73 wew. 25      
www.glubczyce.epcpr.pl

Takie właśnie hasło przyświecało pro-
gramowi artystycznemu zorganizowa-
nemu w Zespole Szkół Mechanicznych 
w Głubczycach z okazji Dnia Kobiet. Miał 
on miejsce 9 marca br. w szkolnej świe-
tlicy. Przygotowany został przez klasy Id 
oraz IIci pod kier. Marii Farasiewicz. De-
dykowany był wszystkim paniom głub-
czyckiego Mechanika – tak starszym, jak 
i młodszym.

W I części programu prowadzonego 
przez przewodniczącego samorządu 
szkolnego – Mateusza Kościelnego, głos 
zabrał przybyły na tę uroczystość prze-
wodniczący Rady Rodziców – Andrzej 
Domerecki, który złożył ciepłe życzenia 
płci pięknej, a na ręce Pani Wicedyrektor 

Być kobietą
Dlaczego warto zostać 
rodziną zastępczą?

– Ilony Klepackiej – symboliczny bukiet 
kwiatów. Następnie grupa dziewcząt z 
klasy I technikum ekonomicznego za-
śpiewała widowiskową piosenkę z reper-
tuaru Alicji Majewskiej „Być Kobietą” (stąd 
hasło!). Nie mogło zabraknąć również 
okolicznościowej poezji i wierszowanych 
życzeń w wykonaniu panów.

Część II obchodów Dnia Kobiet przy-
brała charakter teatralny , bowiem w 
ZSM pojawił się gość wyjątkowy – reży-
ser Waldemar Launkauf, zaproszony na tę 
okoliczność, aby wystawić jednoaktową 
komedię Pierra Griperriego  „Idiotka na 
niby” w swej reżyserii. Spektakl ten pod-
bił serca licznie zgromadzonej widowni, 
a jego dydaktyczno – wychowawczy cha-
rakter został właściwie odczytany. Były 
gromkie brawa, kwiaty i podziękowania. 

W komedii tej swoje umiejętności ak-
torskie zaprezentowały uczennice naszej 
szkoły: Natalia Chaszczewska oraz Ange-
lika Paterek, od kilku lat związane z grupą 
teatralną pana Lankaufa, lecz także dzia-
łające w teatrze Tradycja ZSM.

Program artystyczny z okazji Dnia 
Kobiet mogła obejrzeć niemal cała spo-
łeczność ZSM, gdyż zaprezentowano 
go dwukrotnie. To był naprawdę udany 
dzień!

Redakcja ZSM.

Rodzina zastępcza może dać szansę na szczęśliwe dzieciństwo i na nor-
malne życie. Jeśli dziecko w rodzinie zastępczej zostanie obdarzone mi-
łością, czyli dostanie wystarczająco dużo uwagi i zainteresowania, to od-
zwierciedleniem tego będzie jego zachowanie.



rzecz Powiatowa    5

Informacje z powiatu

W piątek (13 lutego) odbyła się narada 
roczna policjantów i pracowników cywil-
nych Komendy Powiatowej Policji w Głub-
czycach. W naradzie uczestniczył Zastęp-
ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
Opolu insp. Zbigniew Białostocki oraz za-
proszeni goście Starosta Głubczycki Józef 
Kozina, Burmistrz Głubczyc Adam Krupa 
oraz Prokurator Rejonowy Andrzej Koza-
kiewicz. Na odprawie omówione zostały 
wyniki wydziałów prewencji i ruchu dro-
gowego oraz kryminalnego. Komendant 
Powiatowy Policji w Głubczycach insp. 
Joanna Paruszewska przedstawiła prio-

Odprawa roczna
rytety na rok bieżący. 
Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji 
insp. Zbigniew Bia-
łostocki podzię-
kował za osią-
gnięte wyniki 
i pracę w roku 
2014. Na od-
prawie pod-
kreślono, że bardzo ważnym czynnikiem 
jest dobra współpraca Policji z władzami 
samorządowymi, sądami, prokuraturą i in-
nymi podmiotami.

Policjanci z Głubczyc najlepszą dru-
żyną w Mistrzostwach Województwa 
Opolskiego Policjantów w Halowej Piłce 
Nożnej. Zwycięzcom puchary wręczyła 
insp. Irena Doroszkiewicz Opolski Ko-
mendant Wojewódzki Policji. Organizato-
rem turnieju był Wydział Kadr i Szkolenia 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu 
oraz Zarząd Wojewódzki Niezależnych 
Samorządnych Związków Zawodowych 
Policjantów.

5 grudnia w Opolu przy ul. Kowalskiej 
rozegrano Mistrzostwa Województwa 
Opolskiego Policjantów w Halowej Piłce 
Nożnej. W zawodach uczestniczyło 13 dru-

Sukces Policjantów
żyn z wszystkich powiatów naszego woje-
wództwa. Po bardzo zaciętej rywalizacji w 
finale spotkały się drużyny z KPP Głubczyc 
i KPP Nysy. O wyniku meczu po dogrywce 
zadecydowały rzuty karne. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna z Kluczborka.

Mecz finałowy oglądała insp. Irena 
Doroszkiewicz Opolski Komendant Woje-
wódzki Policji, która na zakończenie roz-
grywek wręczyła puchary zwycięzcom 
oraz najlepszym zawodnikom. Zawodni-
kiem turnieju został Łukasz Kluk. Nato-
miast najlepszym bramkarzem uznano 
Piotra Kozakiewicza. Obaj to zawodnicy 
głubczyckiej drużyny. 

Celem tegorocznej edycji koncertu 
było wsparcie działalności Franciszkań-
skiego Ośrodka Pomocy Dzieciom w 
Głubczycach. 

Już miesiąc przez koncertem w głub-
czyckich szkołach ponadgimnazjalnych 
rozpoczęły się tzw. koleżeńskie zbiórki 
pieniężne na cegiełki w kwocie od 5 zł. 
W akcję włączyli się prywatni darczyńcy, 
uczniowie, absolwenci, nauczyciele, pra-
cownicy administracji i obsługi głubczyc-
kich szkół ponadgimnazjalnych: ZSM, 
LO, ZSCKR oraz Szkoła Podstawowa w 
Klisinie. Ogółem zabrana kwota wyniosła 
3685 zł W trakcie trwania koncertu suma 

Otwarte serca

W piątek 20 marca o godz. 12:00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Głubczycach odbył się koncert charytatywny z okazji 1-go 
Dnia Wiosny „Otwarte serca” zorganizowany po raz kolejny przez Zespół 
Szkół Mechanicznych w Głubczycach pod kierownictwem Marii Farasie-
wicz przy współudziale Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
oraz Liceum Ogólnokształcącego we współpracy z MOK.

ta została złożona przez dyrektorów Jana 
Łatę, Dorotę Wierzbę i Tadeusza Eckerta 
oraz Marię Farasiewicz na ręce Ojca dy-
rektora F.O.P.Dz. – Mieczysława Lenarda, 
który w ciepłych słowach wyraził swą 
wdzięczność za organizację przedsię-
wzięcia, ofiarność, dobre serce i pomoc 
okazaną Ośrodkowi. 

W bogatym i barwnym programie 
koncertu można było zobaczyć wiele róż-
norodnych form artystycznych. Nie mo-
gło zabraknąć śpiewu, tańca, recytacji czy 
zabawnych scenek kabaretowych. Po-
nadto zaprezentowała się również nasza 
głubczycka Państwowa Szkoła Muzyczna 

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Głubczycach informuje, że w 
dniu 23.03.2015 r. odbyło się spotkanie 
członków Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz kie-
rowników Ośrodków Pomocy Społecznej  
z Powiatu Głubczyckiego. Celem spotka-
nia były między innymi konsultacje w za-
kresie wypracowania jednolitych zasad 
przyznawania dofinansowania do turnu-
sów rehabilitacyjnych w 2015 roku. 

Przyjęto poniższe zasady: 
Dofinansowanie przyznawane będzie 

w następującej kolejności:
1. Dzieci niepełnosprawne do 16 roku ży-

cia, które nigdy nie korzystały z takiego 
dofinansowania oraz ich opiekuno-
wie, a także młodzież niepełnosprawna  
w wieku 16–24 lat ucząca się i niepracu-
jąca, która nigdy nie korzystała z takiego 
dofinansowania oraz jej opiekunowie,

2. Osoby niepełnosprawne ze znacznym 

Zasady dotyczące dofinansowań do turnusów rehabilita-
cyjnych w  2015 roku.

Dofinansowanie 
turnusów 
rehabilitacyjnych

stopniem niepełnosprawności lub rów-
noważnym orzeczeniem, które nigdy 
nie korzystały z takiego dofinansowa-
nia  oraz ich opiekunowie. 

3. Osoby niepełnosprawne z umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności 
lub równoważnym orzeczeniem, które 
nigdy nie korzystały z takiego dofinan-
sowania  oraz ich opiekunowie. 
Przepraszamy wszystkie osoby nie-

pełnosprawne, które składały na ten 
cel wniosek i z powodu braku środków 
PFRON oraz niespełniania powyższych 
kryteriów nie uzyskały dofinansowania.

Natomiast zapraszamy i zachęcamy do 
składania wniosków o dofinansowanie 
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyj-
nym osoby, które nigdy nie korzystały  
z takiego dofinansowania i które spełnia-
ją w/w kryteria.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Głubczycach

I stopnia jak też wystąpił iluzjonista EL
-MADO. Koncert na nutę liryczną, klasycz-
ną i komediową z motywem przewod-
nim wiosny odbył się w scenerii pięknych 
pejzaży seniora Bronisława Skrzyńskiego. 

Licznie zgromadzona i żywiołowo re-
agująca publiczność gromkimi brawami 
nagradzała występujących.

„Otwarte serca” to lekcja zrozumie-
nia, ofiarności, dobroci i otwarcia się na 
potrzeby innych. Dla młodzieży naszych 
szkół to także atrakcyjna forma przywi-

tania 1-go Dnia Wiosny i spędzenia tzw. 
dnia wagarowicza. 

A w koncercie charytatywnym wystą-
pili: inicjatorka i prowadząca program 
Maria Farasiewicz; Beata Krzaczkowska; 
Aktorzy Teatru TRADYCJA (Michał Bez-
palko, Michał Salawa, Kamil Bojkowski, 
Mateusz Kościelny, Mietek Zając); Kamil 
Kaźmierczak, Adrian Bedryj, Aleksandra 
Richter, Magdalena Mika, Gabriela Dome-
recka, Patrycja Sołowiów (ZSM); Martyna 
Nowak, Aleksandra Domerecka, Nicola 
Winiarska (LO); Gabriela Kluska (ZSCKR); 
Patrycja Gacek, Agnieszka Zwolińska, Ma-
ciej Ziółko, Agnieszka Hautz (PSM); grupa 
dzieci z F.O.P.Dz.; Włodzimierz Treć oraz 
seniorka Cecylia Pasternak; obsługa tech-
niczno-akustyczna – Dawid Konopacki 
(MOK), Kacper Dąbrowa, Bartłomiej Wols, 
Jarosław Jedliczka (ZSM); scenografia – 
Elżbieta Zenfler (MOK).

Redakcja
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Powiat Głubczycki uchwałą Nr 
III/17/2014 Rady Powiatu w Głubczy-
cach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyc-
kiego na 2015r., po raz kolejny udzielił 
dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w 
Kietrzu. 

Dotacja na realizację zadania publicz-
nego z zakresu pomocy społecznej udzie-
lona została pod nazwą: ,,PROWADZENIE 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DO-
ROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTE-
LEKTUALNIE ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE 
NA LATA 2012 – 2016’’ w wysokości 942 
800 zł.

Beneficjentem udzielonej pomocy 
jest Dom Pomocy Społecznej w Kietrzu, 
ul. Raciborska 81, który prowadzony jest 
przez Zgromadzenie Sióstr Franciszka-
nek Misjonarek Maryi w Warszawie. Dom 
zapewnia całodobową kompleksową 
opiekę dla 50 osób niepełnosprawnych 
intelektualnie na terenie Powiatu Głub-
czyckiego. 

Dotacja dla DPS w 
Kietrzu

Wiosna
Wiosna otwiera szeroko swe ramiona
I kusi, i wabi, zachęca, pachnąca;
Zielonymi barwami się mieni, 
Jaśnieje słońca złotym promieniem.

Wiosna uśmiecha się do człowieka,
Budzi radość, napawa optymizmem i… urzeka;
Powiewem przyjaznego wiatru powita, 
Świergotem ptaków i śpiewem skowronka rozkwita.

Pąkiem na drzewie się zarumieni, 
Doda nam skrzydeł i rozweseli;
Pełna radości otwiera serca,
Pragnie, by ludzie stawali się lepsi !

Maria Farasiewicz

Uroczystego otwarcia targów doko-
nała Pani Danuta Frączek - Dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach, 
następnie głos zabrał Pan Józef Kozina 
- Starosta Powiatu Głubczyckiego oraz 
Pan Tomasz Górny – Dyrektor Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży Opolskiej Wo-
jewódzkiej Komendy OHP.

Wśród gości obecni byli również  
przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Opolu oraz Powiatowego Urzędu 
Pracy z Prudnika, Raciborza i Kędzierzyna
-Koźla.

Targi Pracy i Edukacji

W dniu 26 marca 2015r. w Ratuszu Miejskim w Głubczycach odbyły się 
Targi Pracy i Edukacji zrealizowane w ramach współpracy Starosty Głub-
czyckiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach oraz Opolskiej Wo-
jewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu.

W targach uczestniczyło 48 wystaw-
ców, w tym 36 pracodawców, instytu-
cje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, 
agencje zatrudnienia, szkoły wyższe i 
ponadgimnazjalne. Pracodawcy przed-
stawili na targach ponad 200 ofert pracy.

Targi odwiedziło w sumie ponad 500 
osób. Liczba wystawców, osób odwie-
dzających,  ofert pracy oraz możliwość 
bezpośredniego kontaktu osób poszuku-
jących pracy z pracodawcami utwierdza-
ją nas w przekonaniu o słuszności organi-
zowania takich przedsięwzięć.

mogły zapoznać się z ofertą zatrudnie-
niową oraz specyfiką pracy u pracodaw-
ców powiatu głubczyckiego. Ponadto 
odwiedzający mogli zapoznać się z bo-
gatą ofertą edukacyjną umożliwiającą 
zaplanowanie ścieżki kształcenia oraz 
rozwoju kariery zawodowej. Dużym zain-
teresowaniem wśród odwiedzającej mło-
dzieży cieszyły się stoiska wystawowe 
szkół wyższych.

Podczas targów odwiedzający mieli 
możliwość skorzystania z porad dorad-
ców klienta Powiatowego Urzędu Pracy 
w Głubczycach.

W imieniu organizatorów składam 
serdeczne podziękowania wszystkim wy-
stawcom i odwiedzającym, którzy wzięli 
udział w Targach Pracy i Edukacji.

Danuta Frączek

Targi Pracy i Edukacji przyniosły wie-
le korzyści zarówno dla pracodawców, 
którzy w bezpośredni sposób mogli na-
wiązać kontakty z potencjalnymi kandy-
datami do pracy, jak i dla osób odwie-
dzających targi, które w jednym miejscu 
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ROZKŁAD PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH 
NA TERENIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO W 2015 r.

L.p. Adres apteki Nazwa apteki Typ
Czynna Dyżur Pogotowie 

pracyPoniedziałek-Piątek Soboty Pełni Nie pełni

1. 48-120 Baborów 
ul. Rynek 11 „Mandragora,, A 8.00-19.00 8.00-14.00 - - X

2. 48-140 Branice 
ul. Żymierskiego 66 Mgr. P.Szymański A 8.00-16.00 9.00-14.00 - - X

3. 48-100 Głubczyce 
ul. Kochanowskiego 9 M.T. Schmidt A 8.00-20.00 8.00-19.00 niedz. 

9.00-18.00 X - -

4. 48-100 Głubczyce 
ul. Kościuszki 16 „Sanitas”J. Hylak A 8.00-20.00 8.00-20.00niedz. 

9.00-13.00 X - -

5. 48-100 Głubczyce 
ul. Moniuszki 11 „Pod Herbem” A 8.00-19.00 8.00-14.00 - X -

6. 48-100 Głubczyce 
ul. Powstańców 11a/1 „Zdrowie”J. Hylak A 8.00-20.00 8.00-18.00niedz. 

9.00-18.00 X - -

7. 48-100 Głubczyce 
ul. Gdańska 9 „Gdańska” A 8.00-20.00 8.00-14.00 X - -

8. 48-130 Kietrz 
ul. Wojska Polskiego 5 „Centralna” A 7.30-18.00 8.00-14.00 X - -

9. 48-130 Kietrz 
ul. Wojska Polskiego 1d. „Eskalup” A 8.00-18.00 8.00-14.00 X - -

10. 48-120 Baborów 
ul. Wiejska „SANITAS”J. Hylak A 7.00-18.30 8.00-14.00 - - -

11. 48-133 Nowa Cerekwia 
ul. Młyńska 13

Punkt Apteczny
D. Leżański I

poniedziałek, wtorek, 
piątek  8.00-16.00,
środa  8.00-15.00

czwartek  8.00-17.00

- - - -

12 48-100 Głubczyce 
ul. Sobieskiego 2T. M Schmidt  „Pod Białym  Lwem” A 8.00-19.00 8.00-13.00 - X -

13 48-100 Głubczyce 
ul. H. Sienkiewicza 1

„Jana Pawła II” s.c. 
A. Kubek, M. Wachowiak A 8.00-19.00 8.00-18.00 niedz. 

10.00-18.00 X - -

14. 48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 8-10

„Jaśminowa”s.c. M. Kotula 
– Gawłowska , Marcin Gaw-
łowski, Zofia Grabuś

A 8.00-20.00 8.00-16.00niedz. 
9.00-13.00 X - -

15. 48-140 Branice
ul. Szpitalna 18 „Twoja Apteka” A 8.00-16.00 9.00-12.00 - - -

16 48-100 Głubczyce
ul. J. Sobieskiego 27 „Apteka  Przyjazna” A 8.00-14.00 8.00-14.00 X -      -

Zgodnie z regulaminem dotowana 
będzie wymiana urządzeń grzewczych 
między innymi na paliwo węglowe na 
nowe źródło ciepła tj. niskoemisyjne, 
wysokosprawne urządzenie grzewcze ( 
kocioł gazowy, olejowy, gazowo-olejowy, 
elektryczny, kocioł na biomasę lub kocioł 
węglowy, spełniający wymagania normy 
PN EN 303-5:2012 – klasa IV i V ).

Wysokość dotacji: do 60% ceny zaku-
pu i montażu, nie więcej jednak niż 2200 
zł (w przypadku instalacji pieca w budyn-
ku mieszkalnym), 1800 zł. (w przypadku 
instalacji pieca w lokalu mieszkalnym). 

Dofinansowanie dotyczy osób fi-
zycznych i wspólnot mieszkaniowych 
z terenu Powiatu Głubczyckiego, któ-
re planują wymianę dotychczasowego 
źródła ciepła, będącego podstawowym 

Dotacje celowe

Rada Powiatu Głubczyckiego podjęła uchwałę Nr III/20/2014 z dnia 
19.12.2014 r. dotyczącą przyjęcia regulaminu „w sprawie udzielania do-
tacji celowych z budżetu powiatu osobom fizycznym lub wspólnotom 
mieszkaniowym, na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochro-
nie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Powiatu 
Głubczyckiego”.

źródłem ogrzewania w budynku/lokalu 
mieszkalnym i odbywać się będzie po-
przez udzielenie dotacji celowej. Wnioski 
o udzielenie dotacji wraz z regulaminem 
zamieszczone są na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Głubczycach 
oraz dostępne w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Starostwa Powiato-
wego w Głubczycach.

UWAGA:
1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek 
Inwestora zainteresowanego wymianą 
dotychczasowego źródła ciepła, tj. przed 
zakupem nowego źródła ciepła.
2. Dotacji udziela się na zadanie moder-
nizacyjne, polegające na wymianie do-
tychczasowego źródła ciepła, będącego 
podstawowym źródłem ogrzewania w 
budynku lub lokalu na nowe źródło ciepła.

3. Nie jest dotowana wymiana źródła 
ciepła, powodującego mniejszą emisję 
zanieczyszczeń na źródło ciepła powodu-
jące większą emisję zanieczyszczeń.
4. Dotacja może być udzielana nie czę-
ściej niż raz na 5 lat dla danego budynku 
lub lokalu.
5. Dotacji nie przyznaje się w przypadku 
zakupu przenośnych urządzeń grzew-
czych lub kotłów na przepracowany olej.
6. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu 
instalacji towarzyszącej nowemu urzą-
dzeniu grzewczemu.
7. Dotychczasowe źródło ciepła winno 
być eksploatowane w budynku lub loka-
lu minimum 4 lata przed dniem złożenia 
wniosku.
8. Nowe źródło ciepła musi stanowić głów-
ne źródło ogrzewania budynku lub lokalu.
9. Zainstalowane nowe źródło ciepła 
winno być trwale związane z instalacją 
grzewczą nieruchomości.
10. Inwestor zobowiązany jest do eksplo-
atacji nowego źródła ciepła przez okres 5 
lat, licząc od dnia zawarcia umowy z Po-
wiatem Głubczyckim.
11. Jeżeli w okresie do 5 lat od dnia za-
warcia umowy, zainstalowane źródło 
ciepła ulegnie trwałemu uszkodzeniu, 
powodującemu konieczność zakupu no-

wego źródła ciepła, Inwestor obowiązany 
jest powiadomić niezwłocznie o tym fak-
cie Powiat Głubczycki.
12. Dotacje nie będą udzielane na zada-
nia inwestycyjne realizowane na nieru-
chomości przeznaczonej w całości lub w 
części na prowadzenie działalności go-
spodarczej.
13. Dotacji podlegają tylko urządzenia fa-
brycznie nowe, zakupione i zainstalowane 
po zawarciu umowy o dotację pomiędzy 
Powiatem Głubczyckim a Inwestorem.
14. Dotacja nie będzie udzielana na dofi-
nansowanie inwestycji, dla której została 
już uprzednio udzielona dotacja z innego 
źródła.

Pozostałe zasady udzielenia dotacji, 
obejmujące kryteria wyboru inwestycji 
oraz tryb postępowania w sprawie udzie-
lenia dotacji i jej rozliczenia określone są 
w Regulaminie. Równocześnie informuję, 
że straciła moc uchwała Rady Powiatu 
w Głubczycach Nr IV/36/2011 z dnia 25 
stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Re-
gulaminu udzielania osobom fizycznym i 
wspólnotom mieszkaniowym dotacji ce-
lowej ze środków budżetu Powiatu Głub-
czyckiego na dofinansowanie kosztów 
związanych z demontażem konstrukcji 
budowlanych zawierających azbest.



8   rzecz Powiatowa

Wiadomości i ogłoszenia

Plan dyżurów aptek ogólnodostępnych w 
2015 roku na terenie powiatu głubczyckiego
I.GŁUBCZYCE dyżur rozpoczyna się w piątek o godz. 20.00 i trwa do następnego piątku do godz.20.00

NAZWA APTEKI TERMIN DYŻURÓW

Apteka „Sanitas”
ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 26.12.2014 - 02.01.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 02.01 - 09.01.2015

Apteka „Zdrowie”
ul. Powstańców 11A/1, 48-100 Głubczyce 09.01 - 16.01.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 16.01 - 23.01.2015

Apteka „Gdańska”
ul. Gdańska , 48-100 Głubczyce 23.01.- 30.01.2015

Apteka „Jaśminowa” s.c.
ul. Kochanowskiego 8-10, 48-100 Głubczyce 30.01 - 06.02.2015

Apteka Jana Pawła II
ul. Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce 06.02 - 13.02.2015

Apteka „Przyjazna”
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce 13.02 -  20.02.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 20.02 - 27.02.2015

Apteka „Sanitas”
ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 27.02. -06.03.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 06.03 - 13.03.2015

Apteka „Zdrowie”
ul. Powstańców 11A/1, 48-100 Głubczyce 13.03 - 20.03.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 20.03 - 27.03.2015

Apteka „Gdańska”
ul. Gdańska , 48-100 Głubczyce 27.03.- 03.04.2015

Apteka „Jaśminowa” s.c.
ul. Kochanowskiego 8-10, 48-100 Głubczyce 03.04 - 10.04.2015

Apteka Jana Pawła II
ul. Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce 10.04 - 17.04.2015

Apteka „Przyjazna”
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce 17.04 -  24.04.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 24.04 - 01.05.2015

Apteka „Sanitas”
ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 01.05. -08.05.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 08.05 - 15.05.2015

Apteka „Zdrowie”
ul. Powstańców 11A/1, 48-100 Głubczyce 15.05 - 22.05.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 22.05 - 29.05.2015

Apteka „Gdańska” 
ul. Gdańska, 48-100 Głubczyce 29.05.- 05.06.2015

Apteka „Jaśminowa” s.c.
ul. Kochanowskiego 8-10, 48-100 Głubczyce 05.06 - 12.06.2015

Apteka Jana Pawła II
ul. Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce 12.06 - 19.06.2015

Apteka „Przyjazna” 
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce 19.06 -  26.06.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 26.06 - 03.07.2015

Apteka „Sanitas”
ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 03.07 -10.07.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 10.07 - 17.07.2015

Apteka „Zdrowie”
ul. Powstańców 11A/1, 48-100 Głubczyce 17.07 - 24.07.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 24.07 - 31.07.2015

Apteka „Gdańska” 
ul. Gdańska , 48-100 Głubczyce 31.07.- 07.08.2015

Apteka „Jaśminowa” s.c.
ul. Kochanowskiego 8-10, 48-100 Głubczyce 07.08 - 14.08.2015

Apteka Jana Pawła II
ul. Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce 14.08 - 21.08.2015

Apteka „Przyjazna”
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce 21.08 -  28.08.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 28.08 - 04.09. 2015

Apteka „Sanitas”
ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 04.09 - 11.09.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 11.09 - 18.09.2015

Apteka ,,Zdrowie,,
ul. Powstańców 11A/1, 48-100 Głubczyce 18.09 - 25.09.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 25.09 - 02.10.2015

Apteka „Gdańska”
ul. Gdańska , 48-100 Głubczyce 02.10 - 09.10.2015

Apteka „Jaśminowa” s.c.
ul. Kochanowskiego 8-10, 48-100 Głubczyce 09.10 - 16.10.2015

Apteka Jana Pawła II
ul. Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce 16.10 - 23.10.2015

Apteka „Przyjazna”
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce 23.10 -  30.10.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 30.10 - 06.11.2015

Apteka „Sanitas”
ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 06.11 -13.11.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 13.11 - 20.11.2015

Apteka „Zdrowie”
ul. Powstańców 11A/1, 49-100 Głubczyce 20.11 - 27.11.2015

Apteka M.T. Schmidt. 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 27.11 - 04.12.2015

Apteka „Gdańska” 
ul. Gdańska , 48-100 Głubczyce 04.12 - 11.12.2015

Apteka „Jaśminowa” s.c.
ul. Kochanowskiego 8-10, 48-100 Głubczyce 11.12 - 18.12.2015

Apteka Jana Pawła II
ul. Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce 18.12 - 25.12.2015

Apteka „Przyjazna”
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce 25.12 -  01.01.2016
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Plan dyżurów aptek ogólnodostępnych w 
2015 roku na terenie powiatu głubczyckiego
II.KIETRZ dyżury rozpoczynają się od poniedziałku od 8.00 i trwają do następnego poniedziałku do 8.00

NAZWA APTEKI TERMIN DYŻURÓW

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 01.01-04.01.2015 

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 05.01 – 11.01.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 12.01 - 18.01.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 19.01 - 25.01.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 26.01 - 01.02.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 02.02 - 08.02.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 09.02 - 15.02.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 16.02. - 22.02.2015

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 23.02 – 01.03.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 02.03 - 08.03.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul.Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 09.03 - 15.03.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 16.03 - 22.03.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 23.03 - 29.03.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz  30.03 – 06.04.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 07.04 - 13.04.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 14.04-19.04.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 20.04 - 26.04.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 27.04 - 03.05.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 04.05 – 10.05.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 11.05 - 17.05.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 18.05 – 24.05.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz  25.05 - 31.05.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 01.06 - 07.06.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 08.06 - 14.06.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 15.06 - 21.06.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 22.06 - 28.06.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 29.06 - 05.07.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 06.07 - 12.07.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 13.07 - 19.07.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 20.07 – 26.07.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 27.07 - 02.08.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 03.08 - 09.08.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 10.08 - 16.08.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 17.08 - 23.08.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 24.08 - 30.08.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 31.08 - 06.09.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 07.09 - 13.09.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 14.09 - 20.09.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 21.09 -27.09.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 28.09 - 04.10.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 05.10 - 11.10.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 12.10 - 18.10.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 19.10 - 25.10.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 26.10 - 01.11.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 02.11 - 08.11.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 09.11 - 15.11.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 16.11 - 22.11.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 23.11 - 29.11.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 30.11 - 06.12.2015

Apteka „CENTRALNA”
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 07.12 - 13.12.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 14.12 - 20.12.2015

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 21.12 - 27.12.2015

Apteka „ESKULAP”
ul. Wojska Polskiego 1d., 48-130 Kietrz 28.12 – 31.12.2015
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Informacje z powiatu

W Kępnie na przełomie lutego i marca 
odbyły się po raz pierwszy Mistrzostwa 
Polski Województw Drużyn Mieszanych 
Młodzików Młodszych. Nasza ekipa liczy-
ła sześćiu zawodników dwóch chłopców: 
Szymon Ślepecki i Jakub Mazur to za-
wodnicy klubu LKS Technik pozostali re-
prezentanci Opolszczyzny Karol Budny i 
Julia Prokopczuk - Beninca UKS Feniks Kę-
dzierzyn-Koźle oraz Zuzanna Jankowska i 
Marlena Gregor MKS Strzelce Opolskie. 
Młoda ekipa z Opolszczyzny wywalczyła 

Mistrzostwa Polski Województw Drużyn Mieszanych Mło-
dzików Młodszych

Brązowy medal

W dniu 22 stycznia strzelcy z Jednostki 
Strzeleckiej 3009 Głubczyce im. płk Sta-
nisława Glińskiego, dzięki przychylności 
Inspekcji Transportu Drogowego w Opo-
lu mieli możliwość zapoznania się z pracą 
inspektorów podczas praktycznej kon-
troli pojazdów ciężarowych oraz autobu-
sów na terenie powiatu głubczyckiego.

Głubczyccy Strzelcy od wielu lat 
współpracują z Inspekcją Transportu Dro-
gowego. Były to bardzo ciekawe zjecie 
wzbogacające wiedze strzelców z zakre-
su bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Zajęcia mogły się odbyć dzięki przychyl-
ności dyrektora Jana Książek - Opolskie-
go Wojewódzkiego Inspektora Transpor-
tu Drogowego

Były to bardzo ciekawe zjecie wzboga-
cające wiedzę Strzelców z zakresu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego.

Z dziada pradziada w narodzie trud,

Z dziada pradziada w narodzie bunt; 

Z dziada pradziada w narodzie zryw,

Z dziada pradziada w narodzie krzyk;

Z dziada pradziada w narodzie dobro, 

Z dziada pradziada w narodzie zło;

Z dziada pradziada w narodzie siła,

Z dziada pradziada w narodzie Ave Maryja;

Z dziada pradziada w narodzie trwoga,

Z dziada pradziada w narodzie bieda;

Z dziada pradziada w narodzie nienawiść,

Z dziada pradziada w narodzie żałość;

Z dziada pradziada w narodzie duch,

Z dziada pradziada w narodzie Bóg;

Z dziada pradziada w narodzie wiara,

Z dziada pradziada w narodzie nadzieja,

Z dziada pradziada w narodzie miłość !

Maria Farasiewicz

Z dziada pradziada…

Spotkanie z 
Inspekcją Transportu 
Drogowego

Starosta Głubczycki 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

działki Nr 56/1 o powierzchni 0,0964 ha, stanowiącej zurbanizowane tereny 
niezabudowane, położonej w obrębie Dzbańce zapisanej w księdze wieczystej 
OP1G/00038709/2 

cena wywoławcza: 2 550,-zł.  wadium: 250,00 zł.
Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 

17 kwietnia 2015 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głub-
czycach, ul. Kochanowskiego 15 (I piętro - pokój nr 201).

Starosta Głubczycki 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

działki Nr 57/2 o powierzchni 0,1266 ha, stanowiącej zurbanizowane tere-
ny niezabudowane, położonej w obrębie Babice zapisanej w księdze wieczystej 
OP1G/00013722/8  

cena wywoławcza: 6 375,-zł.  wadium: 600,00 zł.
Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 

17 kwietnia 2015 roku o godzinie 1130  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głub-
czycach, ul. Kochanowskiego 15 (I piętro -  pokój nr 201 ).

Starosta Głubczycki 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

działki Nr 376 o powierzchni 0,3600 ha, stanowiącej grunty orne, położonej w ob-
rębie Mokre zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00035041/0  

cena wywoławcza: 16 700,-zł.  wadium: 1 500,00 zł.
Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 

15 kwietnia 2015 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głub-
czycach, ul. Kochanowskiego 15 (I piętro - pokój nr 201).

OGłOSzeNia O PRzetaRGach podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczy-
cach, na tablicy ogłoszeń poszczególnych sołectw oraz na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Głubczycach  i w Biuletynie informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Starostwie Po-
wiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, parter, pokój nr 105, pod ad-
resem kholda@powiatglubczycki.pl oraz pod numerem telefonu (77) 405-36-84. 

STAROSTA GŁUBCZYCKI
 Informuje

że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, na tablicy ogło-
szeń sołectwa Braciszków oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w 
Głubczycach został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
położonej we wsi  Braciszów, oznaczonej jako działka nr  146/1  o powierzchni 0,2200 
ha.

Głubczyce 2015-03-02

Starosta Głubczycki 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż działki Nr 344 o powierzchni 1,7400 ha, stanowiącej grunty orne, po-
łożonej w obrębie Mokre zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00037216/2  

cena wywoławcza: 67 900,-zł.  wadium: 7 000,00 zł.
Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 

15 kwietnia 2015 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głub-
czycach, ul. Kochanowskiego 15 (I piętro - pokój nr 201).

brązowy medal na tej imprezie pokonu-
jąc w małym finale zespół ze Śląska.
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Informacje z powiatu

Coraz więcej osób ma świadomość 
tego, w jaki sposób działają spraw-
cy oszustw i jak nie stać się ich ofiarą. 
Przestępcy nie pozostają jednak w tyle 
i modyfikują swoje działania. W ostat-
nim czasie często wykorzystywaną przez 
nich metodą jest kradzież „na policjanta”. 
Sprawcy wykorzystują zaufanie społe-

Apelujemy o czujność 
i ostrożność!

Przestępcy wciąż szukają nowych metod by oszukać „na wnuczka”. I choć 
akcje profilaktyczne prowadzone na szeroką skalę przynoszą efekty, 
wciąż pojawiają się tacy, którzy dają wiarę oszustom. Niepokojąca jest 
jednak liczba zgłoszeń dotycząca nowej metody kradzieży „na policjanta 
CBŚ”. Tylko w ciągu 2 ostatnich dni policjanci odnotowali 6 takich przy-
padków na terenie Opola - niestety 2 osoby dały się oszukać i straciły bli-
sko 30 000 złotych. Aelujemy o czujność i ostrożność!

czeństwa do funkcjonariuszy Policji i wy-
łudzają pieniądze od starszych osób.

Jak działają sprawcy?

Sposób ich działania jest podobny. 
Najpierw wykonują telefon podając się 
za członka rodziny (najczęściej wnuczka) 

a zmieniony głos tłumaczą chorobą lub 
wzbudzają poczucie winy w starszej oso-
bie, z powodu tego, że go nie poznaje.

Proszą o pożyczenie pieniędzy, które 
rzekomo mają być wykorzystane do po-
krycia szkód po wypadku drogowym, na 
ważną operację, na zakup samochodu 
albo wakacji w promocyjnej cenie.

Oszuści umiejętnie manipulują rozmo-
wą w taki sposób, by uzyskać jak najwięcej 
informacji i wykorzystać starsze osoby.

Chwilę po zakończeniu pierwszej roz-
mowy do ofiary dzwoni kolejna - poda-
jąc się za funkcjonariusza CBŚ lub Policji. 
Przestępca informuje rozmówcę o tym, 
że padł ofiarą  oszustwa, a poprzednia 
rozmowa telefoniczna była próbą wy-
łudzenia pieniędzy. Informuje o tym, że 
oszust został namierzony. Nalega, aby 
osoba pokrzywdzona wypłaciła określo-
ną sumę pieniędzy z banku i przekazała 
ją wyznaczonej osobie lub prosi o wyko-
nanie przelewu bankowego na wskazany 
numer konta.

„Fałszywy funkcjonariusz” podaje czę-
sto wymyślone nazwisko, a nawet numer 
odznaki, prosi aby nie przerywać rozmo-
wy telefonicznej i wybrać numer na Poli-
cję czyli 997. Wtedy inny głos w słuchaw-
ce przekonuje ofiarę, że bierze udział w 
akcji rozpracowania oszusta.

Sprawcy oszustw wywierają na ofia-
rach presję czasu. Nie dają chwili na zasta-

nowienie się, czy sprawdzenie informacji 
o dzwoniącym. Przekonują starsze osoby, 
że ich pieniądze pomogą w schwytaniu 
przestępców. Mówią, że gotówka prze-
chowywana na koncie nie jest bezpiecz-
na, a oszust ma do nich łatwy dostęp.

Przestępcy podając się za funkcjona-
riuszy, grożą konsekwencjami prawnymi, 
jeżeli ich rozmówca nie będzie współ-
pracował. Tuż po przekazaniu pieniędzy 
kontakt się urywa, a przestępcy znikają 
ze wszystkimi oszczędnościami ofiary.

Jak nie stać się ofiarą  
oszustów?

Przede wszystkim należy zachować 
ostrożność - jeżeli dzwoni do nas ktoś, 
kto podszywa się pod członka naszej ro-
dziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy 
żadnych pochopnych działań.

Nie informujmy nikogo telefonicznie o 
ilości pieniędzy, które mamy w domu lub 
jakie przechowujemy na koncie. Nie wypła-
cajmy z banku wszystkich oszczędności.

Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapy-
tajmy o to czy osoba, która prosiła nas o 
pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pa-
miętajmy, że nikt nie będzie nam miał za 
złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. 
Nie ulegajmy presji czasu wywieranej 
przez oszustów.

podkom. Paweł DomoradzkiW turnieju udział wzięły drużyny Służ-
by Więziennej, Policji, Straży Pożarnej, 
Straży Granicznej oraz Weteranów. Naj-
lepszą drużyną okazali się strażacy. Było 
to w historii rozgrywek pierwsze zwycię-
stwo strażackiej kadry. Drugie miejsce za-
jął team ze Straży Granicznej. Na trzeciej 
lokacie uplasował się zespół Policji. Na-
leży nadmienić, iż nasz zakład, po 16 ro-
zegranych turniejach, jest na pierwszym 
miejscu w klasyfikacji generalnej. Takie 
spotkania funkcjonariuszy mają na celu 
nie tylko wyzwolenie rywalizacji sporto-
wej, ale także integrację wszystkich służb 
mundurowych naszego powiatu, a co za 

Halówka po raz XVI
Zakład Karny w Głubczycach był organizatorem XVI Mistrzostw Halowej 
Piłki Nożnej Służb Mundurowych Powiatu Głubczyckiego.

tym idzie - lepsze funkcjonowanie i koor-
dynowanie działań i obowiązków służbo-
wych w tej jakże trudnej i odpowiedzial-
nej służbie.

Tekst i zdjęcia: ppor. Bartłomiej Kawulok

Na Wielkanoc 
               i nie tylko
To nie będą życzenia z telefonu 
    komórkowego
O zajączku i łakociach w koszyczku,
Lecz pozwolę sobie na własne przemyślenia
Z nutką refleksji o człowieku.
Zwracam się do Was drodzy przyjaciele
Zwracam się do Was lokalna społeczności,
Niech Zmartwychwstały Pan, Baranek  
                                                                bez skazy,
W domach Waszych zagości.
Niech Ten, który śmierć zwyciężył,
Obdarzy Was swymi darami
Niech da Wam moc i siłę,
Byście umieli gospodarować sercami.
Niech Alleluja radością napełnia
Każdą rodzinę, każdego człeka,
A memento mori przypomina,
Że wieczność czeka na człowieka.
Zbawienie w efekcie cierpienia;
Wielkiej Nocy spełnienie
Nadzieją dla chrześcijanina.
Niech dobro zwycięża zło,
A Anioł Miłości przybywa
I obdarzy łaskami,
Pogłębi chwiejną wiarę
I wznieci ducha Bożej bojaźni.
Codzienność nie szczędzi trosk,
Trzeba więc chwil radości;
Niech oto zrozumienie i ludzka życzliwość
Ciemne strony egzystencji rozjaśnią.
W dobrym zdrowiu czas niech upływa,
A spojrzenie w przyszłość -
Optymizmem napawa !

Maria Farasiewicz

Chcesz mieć dobry zawód?
To kształć się w ZSM;
Tu fachowca z Ciebie zrobią’
Coś już o tym wiem.

Technik, mechanik, fryzjer,
Sprzedawca i ekonomista…
Zawodów na prawdę mnóstwo!
Każdy niech korzysta.

Elektrotechnika, statystyka, 
Technologia i rysunek,
To przedmioty poważne,
Trzeba zdać z nich rachunek.

Wprawdzie grozę sieją
Przepisy ruchu drogowego,
Lecz oto po lekcjach
Dzieje się coś niezwykłego!

Szkolny teatr TRADYCJA
Dostarcza wrażeń widzowi;
Występy, konkursy, spektakle – 
Są na to dowody.

Popularność także ma 
Mundurówka – ha, ha, ha…
W niej chłopaki i dziewczyny
Bawią się w policjantów z Miami.

Otwieramy nowe szkoły,
Byś miał wybór młody człecze;
Technikum energii odnawialnej
To Twa przyszłość i zaplecze…

Gdy staniesz kolego
Przed tym dylematem:
„Co robić ?” – chodź do nas,
A zyskasz wiele na tym !

To i owo 
o ZSM

Strategia Rozwoju Społecznego 
Obszaru Funkcjonalnego 
Partnerstwo Nyskie 2020 

Drugi etap konsultacji społecznych – spotkania z mieszkańcami
Rozpoczynamy kolejny, drugi, etap konsultacji społecznych. Na tym etapie wyko-

nawcy Strategii zaproszą mieszkańców, liderów opinii, przedsiębiorców i przedstawi-
cieli organizacji społecznych do udziału w spotkaniach warsztatowych.

Podczas spotkań zaprezentowana zostanie diagnoza Strategii Rozwoju Społecz-
nego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020. Uczestnicy będą mogli 
zgłosić swoje uwagi i propozycje. Doświadczenie i wiedza mieszkańców dotycząca 
problemów społecznych pozwolą na poszerzenie informacji oraz lepszą interpretację 
pozyskanych danych.

Na tym w każdej gminie i powiecie wchodzącym w skład Partnerstwa Nyskiego 2020 
zostaną zorganizowane 3 spotkania: badanie fokusowe, spotkanie z lokalnymi liderami 
opinii, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi oraz spotkanie z mieszkańcami. 

Szczegółowy harmonogram spotkań u każdego z Partnerów można znaleźć na stro-
nie: www.partnerstwo-nyskie2020.pl Partnerstwo Nyskie 2020

Opracowywana Strategia Rozwoju Społecznego ma na celu wspólne rozwiązywa-
nie problemów, podejmowanie partnerskich działań na rzecz rozwiązania problemów 
społecznych, takich jak: sytuacja demograficzna, wykluczenia społeczne czy dostęp do 
żłobków i przedszkoli.

Partnerstwo Nyskie to 17 samorządów - gminy: Biała, Branice, Głubczyce, Głuchoła-
zy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Nysa (Lider Partnerstwa), Otmu-
chów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce oraz powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki. 

Strategię opracowuje konsorcjum firm: Instytut Badawczy IPC, ResPublic oraz EU-
Consult. Kontakt: tel. 22 630 98 34, m.kazembek@respublic.pl
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KULTURA i SPORT

Przedstawiciele wszystkich dyscyplin, 
którzy zdobyli medale na Mistrzostwach 
Polski  otrzymali  listy gratulacyjne i na-
grody. Na spotkanie to zostali również 
zaproszeni zawodnicy i trener Klubu 
Sportowego Taekwondo w Głubczycach 
osiągający sukcesy na arenach krajowych 
i międzynarodowych. Klub Sportowy 
Taekwondo w Głubczycach w punktacji 
współzawodnictwa młodzieży w roku 
2014 w województwie opolskim zajął 
na ponad 140 klubów punktujących 10 
miejsce. Nasz Klub reprezentowali: Ka-
rolina Konik – Mistrzyni Polski Juniorów 
w walkach, Mistrzyni Europy Juniorów  
walk drużynowych, Druga na Mistrzo-
stwach Europy Juniorów w walkach in-
dywidualnych,  na Pucharze Europy I m 
walki drużynowe seniorów i  II m walki 

Nagrody Marszałka 
Województwa Opolskiego

indywidualne seniorów, Zwyciężczyni 
turniejów międzynarodowych Morawa 
Open - Czechy i MMC Ciechanów, Kamila 
Ciechanowska –  Mistrzyni Polski Junio-
rów w walkach,  na Pucharze Europy I m 
walki indywidualne seniorów, Zwycięż-
czyni turniejów międzynarodowych Mo-
rawa Open - Czechy i MMC Ciechanów, 
Najlepsza zawodniczka Morawa Open 
i MMC Ciechanów. Bartosz Słodkowski 
Mistrz Polski Seniorów w walkach w ka-
tegorii wagowej + 85 kg, Wygrał turnieje 
międzynarodowe Morawa Open - Czechy 
i MMC Ciechanów, Wygrał Turniej Najlep-
szy z Najlepszych oraz Daniel Jano wy-
różniony Nagrodą Ministra Sportu. Listy 
gratulacyjne i nagrody wręczył Marszałek 
Województwa Opolskiego  Pan Andrzej 
Buła. Serdeczne gratulacje dla wyróżnio-
nych. 

Pod taką nazwą reali-
zowany jest program re-
adaptacji społecznej dla 
osadzonych z Zakładu 
Karnego w Głubczycach. 
Taki projekt ma na celu 
przygotowanie skazanych 
do opuszczenia jednostki 
penitencjarnej oraz analizę 
przewidywanych trudno-
ści adaptacyjnych, które 
mogą mieć miejsce po opuszczeniu wię-
zienia, a także opracowanie wszelkich 
sposobów przezwyciężenia problemów 
i udzielania byłym osadzonym stosownej 
pomocy w tym zakresie.

Pomysł programu wynika z faktu, że 
skazani przebywający w naszej jednostce 
często borykają się z różnymi problema-
mi z różnych dziedzin życia społeczne-
go. Częstokroć samodzielnie podejmują 
próby ich rozwiązaniu owych trudności, 
niejednokrotnie błędnie kierują swo-
je pisma, niewłaściwie sporządzają, nie 
znają swoich uprawnień ani kompeten-
cji różnych instytucji, z których pomocy 
i wsparcia mogliby skorzystać. Nie znają 
możliwości pozyskiwania niezbędnych 
informacji ani sposobów właściwego wy-
korzystania ich w codziennym życiu. Pro-
gram ma pomóc wykształcić wspomnia-

ZK - Głubczyce  
– „Operacja wolność”

ne umiejętności, nie tylko bezpośrednio 
jego uczestnikom, ale również pozosta-
łym osadzonym za pomocą cyklicznych 
audycji za pośrednictwem radiowęzła 
oraz grupowych spotkań z wychowawcą. 
Ten program to przykład kompleksowe-
go przygotowania osadzonych do pra-
widłowego funkcjonowania na wolności 
po opuszczeniu zakładu karnego. W re-
alizacji projektu w ramach porozumień 
pomagają przedstawiciele rożnych insty-
tucji pomocowych takich jak pracownicy 
Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
kurator sądowy reprezentujący Sąd Re-
jonowy w Prudniku Oddział Zamiejscowy 
w Głubczycach.

Tekst i zdjęcia: 
ppor. Kawulok Bartłomiej

Głównym celem organizowanych spo-
tkań jest:
– Popularyzacja sportu i aktywnego wy-

poczynku wśród radnych.
– Wzmocnienie współpracy pomiędzy 

gminami oraz powiatem.
– Dobrowolne wsparcie organizacji, sto-

warzyszeń oraz jednostek działających 
na terenie Powiatu Głubczyckiego.
W turnieju wzięli udział:

1. Radni Gminy Baborów
2. Radni Gminy Branice
3. Radni Gminy Głubczyce
4. Radni Gminy Kietrz
5. Radni Powiatu Głubczyckiego

Ustalono następujące konkurencje 
oraz gospodarzy turnieju:
l Piłka siatkowa (gospodarz – Starostwo 

IX Turniej Samorządowy  
o Puchar Starosty 
Powiatu Głubczyckiego

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu przygotowała  cykl im-
prez sportowych dla samorządów Powiatu Głubczyckiego.

Powiatowe)
l Tenis stołowy (gospodarz - Gmina Kietrz)
l Strzelectwo sportowe (gospodarz - 
Gmina Branice)
l Dart sportowy (gospodarz - Gmina Ba-
borów)
l Badminton  (gospodarz - Gmina Głub-
czyce)
Harmonogram  rozgrywek sportowych
PIŁKA SIATKOWA – 23.01.2015 r., Głub-

czyce, godz. 17:00;
STRZELECTWOSPORTOWE – 30.01.2015 

r., Kietrz, godz. 17:00;
TENIS STOŁOWY – 06.02.2015 r., Branice, 

godz. 17:00;
DARTSPORTOWY – 13.02.2015 r., Babo-

rów, godz. 17:00;
BADMINTON – 20.02.2015 r., Głubczyce., 

godz. 17:00.
Klasyfikacja końcowa:

I miejsce – Gmina Baborów
II miejsce – Gmina Głubczyce
III miejsce – Starostwo Powiatowe
IV miejsce – Gmina Kietrz
V miejsce – Gmina Branice 
Serdecznie dziękujemy radnym biorą-

cym udział w zawodach i wszystkim oso-

bom, które przyczyniły się do dobrowol-
nego wsparcia oraz organizacji turnieju.

Ponadto radni powiatowi z dobrowol-
nej składki zakupili telewizor dla pod-
opiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczni-
czego w Głubczycach.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu – mgr Tadeusz Krupa

W dniu 03.12.2014 r w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się spo-
tkanie z medalistami Mistrzostw Polski i najlepszymi klubami w naszym 
województwie punktującymi w systemie sportów młodzieżowych.


