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Wkrótce remont DW Powiat Głubczycki otrzymał
416 na odcinku w kolejne dofinansowanie dla
Nowej Cerekwii
projektu drogowego!

Z

inicjatywy
Starosty Józefa Koziny 25
stycznia br. W Nowej Cerekwi odbyło
się spotkanie dotyczące romontu drogi wojewdzkiej 416
na odcinku w Nowej Cerekwii.Uczestniczyli w nim: Członek
Zarządu
Województwa
Opolskiego Szymon Ogłaza, przedstawiciele władz
samorządowych powiatu
głubczyckiego oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej
Nowej Cerekwi. Podczas
spotkania zostały poruszone kwestie dotyczące
inwestycji drogowych w
powiecie głubczyckim a
przede wszystkim planowanej przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 416 w
miejscowości Nowa Cerekwia. W ramach projektu
zostanie przebudowany
odcinek drogi na długość
ok. 1,5 km, powstaną
chodniki na odcinkach
wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych,
zostaną wzmocnione pobocza, przebudowane zatoki autobusowe, wykonane odwodnienia drogi

poprzez
kompleksową
budowę kanalizacji deszczowej, zostanie również
zwiększone bezpieczeństwo zarówno pieszych,
jaki i zmotoryzowanych
poprzez
zastosowanie
elementów bezpieczeństwa ruchu. „Jako Sta-

rostwo Powiatowe w
ramach programu
PROW
zrobiliśmy
drogę od Nowej Cerekwi do Wojnowic.
To odcinek 5,5 kilometra. Z tego około
500 metrów przebiega przez Nową
Cerekwię.
Także,
jak się zrobi jeszcze
tę część drogi wojewódzkiej, to ta miejscowość będzie miała już praktycznie
dwie główne drogi
wyremontowane” –
mówi J. Kozina

Szacowany koszt inwestycji to 13,5 mln złotych.
Planowany termin zakończenia prac to listopad
2018r.

P

rojekt Powiatu Głubczyckiego
znalazł
się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020. Jeszcze
w tym roku Powiat zamierza rozpocząć przebudowę drogi powiatowej
nr 1201O na odcinku
Głubczyce – Bogdanowice. Całkowite koszty projektu to ponad 5 mln zł z
czego ponad 3 mln zł pochodzi z dofinansowania.
Poziom dofinansowania:
60%. Inwestycja ma na
celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego i zostanie przebudowany ponad 4 km
odcinek drogi, stanowiący
element transgranicznego
układu drogowego. Przedmiotowy odcinek zostanie
wyposażony w elementy
wpływające na poprawę
bezpieczeństwa pieszych i

Ogłoszenie Burmistrza Głubczyc

zmotoryzowanych, w tym
m.in. zatoki autobusowe,
aktywne oznakowania o
stałej i zmiennej treści,
mierniki prędkości pojazdów. Droga w tej chwili
jest mocno zdeformowana, posiada liczne ubytki.
„Zdecydowaliśmy się na
jej przebudowę z uwagi
na wzmożony ruch transgraniczny zarówno samochodów osobowych, jak
i ciężarowych. Zakładamy, iż projekt pozytywnie
wpłynie na poprawę warunków dla rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza a tym samym
całego regionu. W poprzednim roku wykonaliśmy już
remont odcinka ciągu tej
drogi, mowa o pond 9 km
odcinku jezdni od skrzyżowania z droga wojewódzką
419 do Granicy Państwa
w miejscowości Wiechowice. Zatem będzie to swego rodzaju kontynuacja
inwestycji celem poprawy
warunków podróżowania
i bezpiecznego przemieszczania się”.- mówi A.Juchno

„Burmistrz Głubczyc informuje, że w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach został
wywieszony wykaz 3 wolnych lokali użytkowych (60m2, 30m2, 13m2) znajdujących się na terenie basenu kąpielowego w Głubczycach przeznaczonych do oddania w najem celem świadczenia usług gastronomicznych w okresie 23.062.09.2018r. Stawka wyjściowa netto do przetargu za 1m 2 powierzchni użytkowej wynosi 15,70zł
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Podsumowanie minionego roku

Rzecz Powiatowa: Zacznijmy od podsumowania
tego co było. Jaki w Pani ocenie był miniony rok?

Anita Juchno: Rok 2017 był rokiem znaczących inwestycji. W głównej mierze drogowych. Plan jaki
został założony udało się prawie w całości zrealizować. Środki na realizację projektów pozyskiwaliśmy
z różnych źródeł, i tak w minionym roku zostały wykonane inwestycje:
- Modernizacja drogi na odcinku od miejscowości
Wojnowice do miejscowości Nowa Cerekwia (ponad 5 km) –dofinansowanie ze środków unijnych w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to
ponad 2 mln zł ;
- Remont drogi powiatowej Wiechowice gr. Państwa
od skrz. DW 419 ( ponad 9 km) – koszt inwestycji
ok. 4 mln zł
- Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne– zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy
Morawskiej” (wykonanie ciągu pieszo – jezdnego
przy ul. Żeromskiego – Al. Lipowa (Pomnik Przyrody) w Głubczycach), koszt inwestycji ok. 2 mln;
- Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Pomorzowice;
- Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu
Głubczyckiego masą bitumiczną – asfaltową na gorąco; Zatem mijający rok to ok. 20 km wyremontowanych odcinków dróg.
Ponadto przeprowadziliśmy również szereg remontów na drogach w postaci położenia dywaników
masą na gorąco, objęło to ok. 2 km dróg. Przebudowaliśmy walący się przepust w miejscowości Królowe. Ale oprócz inwestycji drogowych wykonaliśmy
również inne zadania inwestycyjne m. in:
- przygotowaliśmy dokumentacje techniczną na następne projekty, na które chcemy pozyskać kolejne
środki zewnętrzne,
- dofinansowaliśmy również remont oddziału chirurgii i pediatrii w szpitalu powiatowym;
- w naszych DPSach została wykonana instalacja fotowoltaiczna;
Udało nam się również wyremontować w ubiegłym
roku sale gimnastyczną w Zespole Szkół Mechanicznych. Nowa posadzka, odświeżone ściany, dzięki
temu znacznie poprawiły się warunki.
Rz.P: Dużo się działo w minionym roku, a jakie są
plany na 2018 r.?
A.J: Na pewno nie mniej. Tak duże tempo naszych
działań przyjęliśmy, że trudno się zatrzymać i nawet nie chcemy zwalniać! Kolejny bardzo ambitny
budżet został przyjęty, ubolewam, że nie wszyscy
radni go poparli, no cóż więcej dodać. Ponad 80-cio
milionowy budżet, w którym wydatki inwestycyjne
stanowią 30 % pokazuje, że z punktu widzenia ekonomii to bardzo dobry budżet.
Rz.P: Czy może Pani odsłonić rąbek tajemnicy ?

A.J: Pierwszą, która jest już rozpoczęta to przebu-

dowa dworca PKS i zakup taboru autobusowego
niskoemisyjnego. Mówiliśmy o niej już w minionym
roku. Całość projektu, na który pozyskaliśmy unijne środki to ponad 2,5 mln zł., z czego 85% będzie
stanowiło dofinansowanie z RPO WO 2014-2020.
Termin zakończenia robót planowany jest do końca
czerwca br., ale Wykonawca zapowiada wcześniejsze zakończenie prac i oby tak było.
Drugą nie mniej ważną inwestycją jest termomodernizacja naszego Liceum Ogólnokształcącego. W
ramach projektu zakładana jest wymiana pokrycia
dachowego na budynku szkoły, docieplenie stropów
oraz renowacja elewacji. Budynek starej części Sali
gimnastycznej będzie docieplony, zostanie też wymieniona stolarka drzwiowa i okienna. Zastosujemy ekologiczne źródła ciepła i zamontujemy pompy
ciepła. Koszt inwestycji to ponad 1,5 mln zł również z dofinansowania unijnego. Kolejną inwestycją
będzie przebudowa drogi na odcinku Księże Pole –
Kietrz. Inwestycja, którą chcieliśmy już w minionym
roku wykonać, ale niestety Wojewoda nie wyraził
na to zgody. Z uporem drążyliśmy temat i w tym
roku udało się. W związku z tym ponad 4 km drogi
powiatowej zostanie zmodernizowane. Wartość inwestycji opiewa na kwotę ok. 3,7 mln zł.
Pozostając w temacie projektów drogowych wspomnę, iż również w tym roku planujemy przebudować drogę z Głubczyc do Bogdanowic. To znowu prawie 5 km drogi. Tu również sięgnęliśmy po
środki unijne do RPO WO i już mamy informację, że
wniosek został bardzo dobrze napisany i znalazł się
na liście projektów wybranych do dofinansowania
zajmując wysoką pozycję. Obecnie szykujemy się do
ogłoszenia przetargu na wspomnianą inwestycję.
W pierwszej połowie marca ogłosiliśmy przetarg,
w ramach którego ma zostać wykonana termomodernizacja DPSu w Kietrzu. Jest to kolejny projekt
dofinansowany ze środków unijnych RPO WO 20142020. Będzie to duże zadanie, bo na ponad 4 mln
zł. W styczniu br. w naszym głubczyckim szpitalu
została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Opolskiego na wdrożenie e – usług, które mają za zadanie poprawić jakość i dostępność
świadczeń opieki zdrowotnej. Jest to innowacyjny
projekt, w ramach którego zostanie wprowadzonych 9 e-usług, w tym m.in. e-rejestracja, e-wynik
czy też e-dokumentacja. Będzie to swego rodzaju
udogodnieniem dla pacjentów. Tych zadań jest o
wiele więcej – wymieniłam tylko połowę. Mamy już
informację, że będzie realizowany kolejny projekt
ze środków unijnych tylko trochę z innego obszaru
naszej działalności, gdyż dotyczy e-usług cyfrowych
zasobów geodezyjnych. Krótko mówiąc prawie 23
mln na wydatki inwestycyjne z czego ponad 15 mln
zł z dofinansowania!
Rz.P: Pięknie to brzmi tylko trzymać kciuki za powodzenie w realizacji, ale na pewno są też jakieś
problemy, a może nie?

A.J:Oczywiście cieszymy się z naszych sukcesów.
Przyjęliśmy plan prorozwojowy jak widać nasza
praca nie polega tylko i wyłącznie na zarządzaniu i
bieżącej realizacji zadań ustawy, których nam przybywa, ale również szukamy nowych pomysłów, aby
maksymalnie wykorzystać możliwości jakie dziś są
dostępne, oczywiście na miarę możliwości finansowych, bo chciałoby się jeszcze więcej. Pomysłów
nam nie brakuje, ale niestety nie zawsze możliwości finansowe nam na to pozwalają.Poza tym tak
duże inwestycje prowadzimy sami. Ale wracając do
sedna. Problemem są w tej chwili przetargi, a dokładniej ceny jakie w tej chwili występują na rynku
budowlanym. Ogromny wzrost cen materiałów budowlanych oraz koszty osobowe powodują, że plan,
który przyjęto z co najmniej rocznym wyprzedzeniem zwiększa wartość w stosunku do pierwotnego
kosztorysu inwestycyjnego. Poza tym Wykonawcy
mają problem z pozyskaniem kredytów.
Rz.P. : Nowy rok rozpoczęliśmy problemem w
Ochronie Zdrowia.
A.J.: Tak. Już w tej chwili słyszymy w całej Polsce co
dzieje się w służbie zdrowia. Ogromne problemy
kadrowe, zbyt małe nakłady na służbę zdrowia. My
również z obawą patrzymy w przyszłość. I o ile póki
co sytuacja kadrowa w naszym szpitalu jest stabilna
o tyle to bardzo szybko może się zmienić. Szpital nie
otrzymał jeszcze zapłaty za wszystkie nad wykonania z NFZ, a finansowanie zabezpieczenia nocnej i
świątecznej opieki pozostawia wiele wątpliwości.
I to są pewne obawy ta destruktywna polityka nie
przewidywała zmian, wielokrotnie nie uzasadnianych. Nie wiemy więc co się wydarzy w danym roku
budżetowym i jakie będzie miało skutki.

Rz.P.: Czego życzyłaby Pani mieszkańcom powiatu
głubczyckiego na nadchodzące Święta Wielkanocne?
A.J.: Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei.
Życzę Państwu spędzenia wielu cennych chwil w
gronie bliskich, a także aby nadchodzące Święta
minęły w atmosferze radości, pokoju i wzajemnej
życzliwości. Ponadto życzę smacznego święconego
a dla najmłodszych dużo wody w lany poniedziałek.
Rz.P.: Dziękuję za rozmowę.
A.J.: Dziękuję.
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INWESTYCJE DROGOWE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO
W LATACH 2014-2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 12190 na Przebudowa ulicy Powstańców w Baboodcinku Bogdanowice Kolonia – Zubrzyce rowie – ciąg drogi powiatowej nr 1277O
Cel projektu:
Baborów – Dzielów
• Przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku 2775 mb
• Wykonanie na całym odcinku nawierzchni z betonu asfaltowego wzmocnionej siatką do zbrojenia nawierzchni
bitumicznej
• Konserwacja i otworzenie urządzeń odwadniających –
rowów
• Odbudowa zniszczonych przepustów pod zjazdami
• Wykonanie w miejscowości Zubrzyce chodnika
• Wykonanie drenażu pod chodnikiem
• Wykonanie na całym odcinku oznakowania poziomego
w postaci linii krawędziowych z umieszczeniem elementów odblaskowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych
• Wycięcie drzew dla poprawy widoczności i bezpieczeństwa użytkowników dróg
Źródła ﬁnasowania:
Wydatki kwalifikowane – 1.086.569,53 PLN
Dotacja celowa z budżetu państwa (50%) – 543.284,76
PLN
Wkład własny, budżet powiatu – 543.284,77 PLN

Remont odcinka drogi powiatowej nr
12190 Ciermięcice – Chróstno
Cele projektu:
• Wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 1515 mb
• Wykonanie odwodnienia,
• Odtworzenie poboczy na szerokości 0,7 m
• Odtworzenie rowów
• Wymiana przepustów
Źródła ﬁnansowania:
Wydatki kwalifikowane: 943.324,64 PLN
Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 471.662,32 PLN
Wkład własny, budżet powiatu: 471.662,32 PLN

Modernizacja (przebudowa) drogi 12240
Włodzienin – Nowa Cerekwia na odcinku
od miejscowości Wojnowice do DW416 w
miejscowości Nowa Cerekwia

Cele projektu:
• Wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 5225 mb
• Wykonanie chodnika w m. Wojnowice o długości 1000
mb
• Wykonanie chodnika w m. Nowa Cerekwia o długości
260mb
• Odtworzenie i odmulenie urządzeń odwadniających
• Odbudowanie zniszczonych przepustów pod zjazdami
• Wykonanie oznakowania poziomego wraz z elementami
odblaskowymi w miejscach szczególnie niebezpiecznych
Źródła ﬁnansowania:
Wydatki kwalifikowalne: 2.009.998,68 zł
Dofinansowanie w ramach PROW: 1.336.229,00 zł
Wkład własny: 763.769,68 zł

Cele projektu:
• Wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 760 mb
• Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców z ul. Opawską
• Wykonanie zjazdów z kostki betonowej
• Częściowe oddzielenie chodnika od jezdni za pomocą
pasa zieleni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i zmotoryzowanych
• Wykonanie azylu z kostki betonowej
Źródła ﬁnansowania:
Wydatki kwalifikowalne: 1.006.772,57 PLN
Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 5036.386,28 PLN
Wkład własny, budżet powiatu: 503.386,29 PLN

Remont drogi powiatowej nr 12010 na
odcinku od km 17+500 do km 26+550
(skrz. DW 416 – Wiechowice gr. państwa)

Cele projektu:
• Wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 9060 mb
• Odtworzenie i odmulenie urządzeń odwadniających
• Wzmocnienie i wyrównanie poboczy
• Poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych
Źródła ﬁnansowania:
Wydatki kwalifikowane: 3.858.450,00 PLN
Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 1.929.225,00 PLN
Wkład własny, budżet powiatu: 1.929.225,00 PLN

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego ul.
Żeromskiego – Aleja Lipowa (pomnik
przyrody) w Głubczycach
Cele projektu:

• Wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej
• Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1285O
na odcinku od ulicy Żeromskiego w m. Głubczyce do
skrz. z drogą powiatową nr 1244O
• Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1214O
na odcinku od skrz. z drogą powiatową nr 1244O do
miejscowości Głubczyce (skrz. z dawną DW416)
• Wykonanie w ciągu drogi powiatowej nr 1214O alei
spacerowej wraz z jej oświetleniem pomiędzy drzewami
(aleja lipowa)
• Wykonanie aplikacji pn. „Informator turystyczny z planerem wycieczek” zawierającej m. in. Informacje o dziedzictwie biologicznym , kulturowym i historycznym
Długość odcinka Aleja Lipowa: 2308 mb
Długość odcinka ul. Żeromskiego: 970 mb.
Źródła ﬁnansowania:
Wydatki kwalifikowalne: 2.33.459,13 zł
Dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020:
1.728.440,26 zł
Wkład własny:305.018,87 zł
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Przebudowa dworca autobusowego w Głubczycach

W

styczniu br. Rozpoczęła się przebudowa
dworca PKS w Głubczycach. Prace mające
na celu budowę centrum przesiadkowego
polegać mają na budowie pawilonu z poczekalnią i
sanitariami, wiaty – zadaszenie peronów, 4 nowych
peronów, utworzony zostanie parking bike&ride,
park&ride, powstanie ciąg pieszo – rowerowy. Zmo-

dernizowany zostanie także plac manewrowy i infrastruktura
towarzysząca, w tym kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa, przyłącz elektroenergetyczny z oświetleniem terenu.
Efekt wizualny dopełni zagospodarowanie przynależnego do
dworca terenu zielonego i wykonanie nasadzeń w postaci drzew

i krzewów. Ponadto zakupiony zostanie niskoemisyjny tabor
dla transportu publicznego w skład, którego wejdą 3 busy.
„Na chwilę obecną zostały wymurowane ściany pod konstrukcje wiaty oraz ściany na nową poczekalnię. Zostały
również osadzone krawężniki na placu manewrowym” –
mówi wicestarosta A. Juchno
Przebudowa dworca PKS oraz zakup taboru są częścią projektu
pn. „Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wyniesie: 2.523.999,99 zł przy dofinansowaniu ze środków
EFRR w wysokości 85 % kosztów w kwocie: 2.145.399,96 zł

15.01.2018 r.

22.01.2018 r.

25.01.2018 r.

07.03.2018 r.

07.03.2018 r.
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Wdrożenie e – usług w
Głubczyckim szpitalu

24 stycznia w szpitalu powiatowym w Głubczycach została podpisana umowa o dofinansowanie innowacyjnego projektu pn. „Wdrożenie e-usług w SPZOZ w Głubczycach szansą
na poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej”. W ramach projektu
zostanie wdrożonych 9 e- usług:
• e-rejestracja – moduł na umożliwić pacjentom
wybór i zarezerwowanie terminu wizyty do wybranego lekarza/poradni przez internet. Pacjent
będzie miał również podgląd informacji o najbliższym wolnym terminie przyjęć do poradni
jak również możliwość anulowania zarezerwowanej wizyty;

• e-wynik dla pacjenta – moduł umożliwi dostęp
pacjentom do wyników badań wykonanych w
naszej jednostce za pośrednictwem internetu. Po
zalogowaniu się do systemu pacjent będzie miał
możliwość odczytać wynik. Pobrać lub wydrukować
• e-dokumentacja – moduł umożliwi pacjentom
złożenie elektronicznego wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej za pobyt szpitalny
lub wizytę ambulatoryjną przez internet;
• e-wynik dla podmiotów zlecających – moduł
umożliwi podmiotom zlecającym pacjentom wykonanie badań diagnostycznych w naszej placówce na dostęp do wyników badań przez interent;

• EDM dla personelu medycznego – prowadzenie
dokumentacji medycznej pacjentów w formie
elektronicznej ;

• E-konsultacje lekarskie – moduł umożliwi na
zlecanie oraz wykonywanie zewnętrznych oraz
wewnętrznych konsultacji pomiędzy personelem lekarskim;
• Elektroniczny obieg dokumentów

• E-powiadomienia – moduł automatycznie powiadomi pacjenta o zbliżającym się terminie wizyty czy np. terminie badania. Powiadomienia
SMS, e-mail oraz wiadomość dostępna na koncie
pacjenta w systemie;

• E-telemedycyna – moduł wraz zakupionym
sprzętem pozwoli na wykonanie badań przez
pacjenta w domu i przesyłanie ich do systemu
w szpitalu. Wyniki badań dostępne będą dla lekarzy w celu analizy oraz diagnostyki. Aplikacja
zainstalowana na tablecie/telefonie dla pacjenta
przeanalizuje pomiar i poinformuje pacjenta o
przekroczeniu normy dla danego badania;

Działania te będą możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości ponad 2,2
mln zł.
Rzecz Powiatowa - info marzec 2018 / www.powiatglubczycki.pl
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Prestiżowe statuetki „Głubczyckiego Lwa” wręczone!

Podczas świątecznej sesji Rady Powiatu tj. i przekazała na ręce Starosty Powiatu Głubczyckiego
19.12.2017 r. po raz 19 zostały wręczone pamiątkowy obraz.
powiatowe statuetki „Głubczyckiego Lwa”. Major Dariusz Chądziński jest szefem sekcji wycho-

wawczej 10 Brygady Logistycznej w Opolu , która od
18 lat współpracuje ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Komendą Hufca w Głubczycach. Dzięki współpracy
dla uczestników Harcerskiej Akcji Zimowej oraz Letniej organizowane są przez żołnierzy m.in.: szkolenia
z pierwszej pomocy. 10 Opolska Brygada Logistyczna
w Opolu zabezpiecza oraz pomaga w zorganizowaniu
Jesiennego Rajdu Harcerskiego.
Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienie otrzymali Aleksandra Szpak – Listopadzka w kategorii indywidualnej PROMOCJA POWIATU oraz major Dariusz Chądziński w kategorii indywidualnej: POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I
SPOKOJU MIESZKAŃCÓW. Pani Aleksandra Szpak –
Listopadzka od wielu lat jest choreografką i trenerem
Branickich Mażoretek „Kaprys”, które zdobyły tytuły
Mistrza Polski, Europy i Świata. W czasie uroczystej
sesji pani Aleksandra w imieniu wszystkich Mażoretek podziękowała za wsparcie finansowe dla zespołu

Podsumowanie WOŚP

22

lutego 2018r. obyło się Podsumowanie
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na uroczystym spotkaniu przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu wręczyli dyplomy i podziękowania
instruktorom ZHP i nauczycielom. Dyplomy otrzymały

również zuchy i harcerze. Zbiórka pieniędzy obyła na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której celem było pozyskanie środków „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
W tym roku graliśmy wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury
w Opolu. Do akcji przyłączyło się 86 zarejestrowanych wolontariuszy
wspieranych
przez liczne grono
zuchów,
harcerzy i
młodzieży
niezrzeszonej w
ZHP. Tegoroczny wynik
zbiórki
podczas
finału był

jeszcze większy niż w zeszłym roku i wyniósł 60
558,24 zł. Nie byłoby to
możliwe gdyby nie zaangażowanie wolontariuszy
i hojność mieszkańców.
Do akcji włączyły się również z wieloma atrakcjami
wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
jednostki
Ochotniczych
Straży Pożarnych, Zespół
Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, Stajnia na Warszawskiej i zespoły muzyczne. Dzięki Radnym Koalicji
oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi Głubczyckiej na
wolontariuszy i mieszkańców Głubczyc czekała również gorąca Grochówka. W trosce o wolontariuszy Usługi Komunalne w
Głubczycach przekazały drewno na rozpalenie orkiestrowego
ogniska, dzięki czemu wolontariusze i mieszkańcy mogli się
ogrzać w ten zimowy wieczór. Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy 2 marca przekazała oddziałowi pediatrycznemu w
SP ZOZ w Głubczycach mobilny aparat RTG.
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„Marsz Pamięci” więźniów obozu Auschwitz - Birkenau

W

sobotę 3 lutego 2018r. delegacja Powiatu Głubczyckiego, Gminy Głubczyce oraz 60 osobowa
delegacja harcerzy z Komendy Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w Głubczycach uczestniczyła w
uroczystości upamiętniającej przemarsz więźniów obozu
Auschwitz-Birkenau, zamęczonych i zamordowanych w
styczniu 1945 roku podczas „Marszu Śmierci”. Baborów
był jedną z miejscowości, przez którą w styczniu 1945r. strażnicy niemieckiego obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau w nieludzkich warunkach gnali tysiące więźniów w głąb Niemiec.
Według historyków z kilkunastu tysięcy uczestników Marszu,
którzy przeszli przez obecne województwo opolskie, ok. 1 tys.
zmarło z wycieńczenia lub zostało zamordowanych. Obchody
uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele parafial-

nym w Baborowie. Następnie Harcerze Związku Harcerstwa
Polskiego, żołnierze 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Przedstawiciele Służb
Mundurowych Policji, Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Związki Kombatanckie, Poczty Sztandarowe i zaproszeni goście udali się na odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej na
murze byłego Ratusza Miejskiego w Baborowie w asyście Wojskowej Kompanii Honorowej 10 Brygady Logistycznej z Opola. Na uroczystości obecni byli również ci, którzy Auschwitz
przeżyli. Na zakończenie odbyła się uroczysta akademia w
Sali widowiskowej oraz poczęstunek w budynku szkoły. Każdy
uczestnik uroczystości otrzymał pamiątkowy znaczek „Marszu
Pamięci” wydany przed Komendę Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Głubczycach.
Cześć ich pamięci!

fot. M. Kitka

W

Dzień Myśli Braterskiej

„Sali pod Aniołem” 22 lutego
w Ratuszu Miejskim w Głubczycach Komenda Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wspólnie z harcerzami i przyjaciółmi
harcerstwa
świętowała
Dzień Myśli Braterskiej. W spotkaniu

zji Dnia myśli Braterskiej wyróżniliśmy
również Instruktora Roku – Dh. Urszulę
Wojciechowską, Gromadę Zuchową Roku
– „Wesołe Nutki” z Kietrza, Drużynę Roku
– „Iskry” z Lisięcic oraz Drużynę Starszoharcerską Roku – „Tropiciele” z Głubczyc.
Honorowym Gościem tego spotkania był
również ppłk Wiesław Zawiślak, który z
uczestniczyli nie tylko harcerze, ale rówrąk Przewodniczącego Rady Przyjaciół
nież przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych:
10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Śląskiego Oddziału
Straży Granicznej, Komendy
Powiatowej Policji, Komendy
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Głubczycach. Towarzyszyły nam piosenki harcerskie,
przygrywane przez Dh Józefa
Kaniowskiego oraz przez naszych harcerzy, dzięki czemu
mieliśmy zapewnioną prawdziwie harcerską atmosferę.
Na dopełnienie tego wydarzenia zorganizowaliśmy również
ognisko, które nie tylko pozwoliło się ogrzać w ten zimowy
dzień ale również było pięknym
symbolem harcerstwa. Z oka-

Harcerstwa Pana Adama Krupy za długoletnią współpracę otrzymał pamiątkową statuetkę „Dar Serca”. Podziękowania
otrzymały również druhny i druhowie ze
Sztabu Akcji Zimowej. W roku 2018 Senat Rzeczpospolitej Polskiej na swoim posiedzeniu przyjął uchwałę ustanawiającą
rok 2018 Rokiem Harcerstwa, podkreślając tym samym uznanie zasług Polskiego
Harcerstwa oraz przyszłej
jego roli w wychowaniu
młodego pokolenia. Ponadto w roku 2018 Związek Harcerstwa Polskiego
obchodzi swoje 100-lecie.
W dniach 1-2 listopada
1918r.
przedstawiciele
wszystkich ośrodków harcerskich powstałych na
ziemiach polskich spotkali się na Zjeździe, podczas
którego uchwalili zjednoczenie organizacji harcerskich w jeden Związek
Harcerstwa Polskiego.
Dh. Joanna Herbut

fot. M. Kitka.
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Losy Powiatu historią pisane cz. 1

ok 2018 jest rokiem wielu jubileuszy, jest to również ważny rok dla Powiatu Głubczyckiego. W bieżącym roku
Powiat Głubczycki obchodzi swoje 20 – lecie. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy czas będzie doskonałą okazją, by
przypomnieć mieszkańcom regionu ważne wydarzenia lokalnej historii. Zapoznać z nieznanymi faktami historycznymi, które wpływały na kształt i rozwój naszej Małej Ojczyzny.
2018 rok jest rokiem szczególnym dla Polski. Uroczyście obchodzimy 100 lecie odzyskania niepodległości. Dla lokalnych społeczności ważna jest również 20 rocznica
reformy administracyjnej, w wyniku której
na nowo powstały powiaty. Powiat Głubczycki jako wyodrębniona jednostka administracyjna ma jednak swoją dłuższą historię. Powołano go do istnienia 275 lat temu.

Powiat głubczycki powstał po I wojnie śląskiej (pomiędzy Prusami a Austrią) w 1743
roku z woli króla pruskiego Fryderyka II
Wielkiego. Reforma administracyjna w Prusach, w wyniku której powstały powiaty,
objęła również tereny Śląska o które toczyły
się wojny Prus z Austrią. Latem 1743 roku
wyodrębniono powiat głubczycki w skład
którego weszły ziemie należące poprzednio do księstw karniowskiego i opawskiego.
Nowy powiat zajmował znacznie większy
obszar niż obecnie. Należały do niego 4 miasta: Głubczyce, Baborów, Kietrz i Hulczyn. W
powiecie wyznaczono 5 miejsc targowych:
Beneszów, Krzanowice, Opawice, Cerekwia
i Sudzice. Na terenie powiatu znajdowało
się 131 wsi.
Powiatem zarządzał Landrat zwany również radcą ziemskim, starostą lub konsyliarzem. Był on najwyższym przedstawicielem
władzy wykonawczej na terenie powiatu.
Reprezentował interesy pruskiego króla,
którego rozkazy otrzymywał na piśmie w
formie rozporządzeń. Funkcję Landrata
wprowadziło rozporządzenie królewskie
z 22 grudnia 1741 roku. Landrat miał być
wybierany przez sejmik powiatowy, który
miał zastąpić dawną radę książęcą. W późniejszym okresie sejmik powiatowy przemianowano na radę powiatu. Do 1770 roku
na Śląsku decyzją władz pruskich nie działał sejmik. Landrat powoływany był przez
króla spośród szlachty i oficerów wojskowych. Po reformie administracyjnej Prus w
1816 roku Landrata mianowała administracja królewska. Kandydat na to stanowisko
musiał spełniać określone warunki. Musiał
mieć nie mniej niż 30 lat, a w późniejszym
okresie 35 lat. Powinien posiadać dobrą
prezencję i umiejętności potrzebne do sprawowania tej funkcji. Jego pobory i diety nie
były zbyt wysokie. Podwyższeniu ich zarobków sprzeciwiał się sam król pruski Fryderyk II. Podwyżka uposażeń Landrata nastąpiła dopiero po śmierci tego władcy. Każdy
wydatek poniesiony przez niego musiał być
udokumentowany i posiadać odpowiednie
uzasadnienie. Landrat zgodnie z zarządzeniem z 2 lipca 1790 roku miał obowiązek
noszenia specjalnego ubrania. Na jego służbowy strój składał się jasnoniebieski surdut

z aksamitnym kołnierzem. Posiadał także
pas wykonany ze złotego jedwabiu, do którego mógł przypiąć pozłacaną szablę oraz
czarny kapelusz, który zdobił złoty sznurek
i jasnoniebieski jedwab. Całość nakrywał
zwierzchni surdut zdobiony jasnoniebieską
chustą oraz stojący kołnierz bez haftu. Strój
obowiązywał do początku XIX wieku, kiedy
nastąpiły pruskie reformy administracyjne.

niło się do zamożności miejscowości. Do
dnia dzisiejszego istnieje przy kościele parafialnym w Branicach ufundowany przez
niego kamienny pomnik Nepomucena.

W latach 1802-1813 Landratem był pochodzący z Hoschutz koło Hulczyna von
Gellhorn. W tym czasie ziemia hulczyńska
należała do powiatu głubczyckiego. Przyłączono ją do powiatu raciborskiego w 1818
W powiecie głubczyckim funkcję pierw- roku.
szego Landrata pełnił baron Johann Karl
von Morawitzky z Branic. Pełnił swoją Od 1813 do 1820 roku urząd Landrafunkcję w latach 1742-1744. Był on najbar- ta sprawował królewski kamerdydziej znaną i wpływową osobistością tych ner Graf Hans Michael Karl von Sedlterenów. Przed 1742 rokiem, a więc przed nitzky von Choltitz z Lewic. Posiadał
wojną prusko austriacką kierował okrę- on duże majątki ziemskie w Nasiedlu i
giem opawskim. Po I wojnie śląskiej opo- Lenarcicach. Poprzez małżeńskie koliwiedział się za królem pruskim. W dowód gacje swoich dzieci z rodziną Oppersuznania otrzymał nawet od niego order. Po dorfów z Głogówka, rodzina jego weszła
II wojnie śląskiej zmienił przekonania i na w posiadanie majoratu Głogówek. Natodowód nowej orientacji proaustriackiej pu- miast jeden z jego synów Leopold wybrał
blicznie podeptał nadany mu przez Fryde- drogę kariery duchownej. Biskup Leopold
ryka order i tym samym opowiedział się po Sedlnicki (ur. 29 lipca 1787 r. w Linhartostronie Austrii. Po tym fakcie zamieszkał w vach, zm. 25 marca 1871 r. w Berlinie), był
Opawie. Zadłużone dobra Morwietzkiego biskupem wrocławskim w latach 1835przejęła jego druga żona Eleonora Amalia 1840. Od dzieciństwa przeznaczony był do
hrabina Solms von Habicht, która pozostała stanu duchownego. Mając 11 lat został kaw Branicach. Po jej śmierci majątek branicki nonikiem w katedrze wrocławskiej. Ukońodziedziczyła jedyna córka Morawitzkiego czył studia teologiczne we Wrocławiu. ŚwięEleonora Henrietta, która wyszła za mąż za cenia kapłańskie przyjął w 1811 r. W 1832
r. został wikariuszem kapitulnym diecezji
hrabiego Henryka Reichenbach.
wrocławskiej, a trzy lata później biskupem
Następnym Landratem powiatu głubczyc- wrocławskim. Podporządkowany rządowi
kiego został Johann Fridrich von Sch- pruskiemu, ulegał wpływom protestancneckenhaus z Bogdanowic. Pełnił swoją kim. W związku z zajęciem antykościelnego
funkcję w latach 1745-1756. Po 11 latach stanowiska w sprawie małżeństw mieszakierowania powiatem, po III wojnie śląskiej nych zmuszony został przez papieża w 1840
złożył urząd i opuścił Głubczyce udając się r. do rezygnacji z biskupstwa. Zamieszkał w
do Austrii. Jego następcą został w latach Berlinie jako pruski radca rządowy. W nie1756-1780 Hans von Eicke von Polowitz długim czasie oddalił się od katolicyzmu i
z Bogdanowic. Król pruski był bardzo za- nawiązał kontakt z Braćmi Czeskimi, a w
dowolony z pracy Landrata. Przez 24 lata 1863 r. przeszedł oficjalnie na protestanswojego urzędowania von Eicke był wier- tyzm. Landrat Sedlenitzky w imieniu adminym i oddanym urzędnikiem pruskiej admi- nistracji pruskiej przeprowadził reformę
administracyjną w wyniku której na naszym
nistracji.
terenie powstał powiat raciborski. W latach
Od roku 1780 do 1802 urząd Landrata pełnił 1808-1815 dokonano reorganizacji władz
królewski kamerdyner Michael von Hau- lokalnych. W 1815 roku wprowadzono jedgwitz z Branic. Szczególne zasługi położył nolity system administracji terytorialnej.
w rozwijaniu szkolnictwa ludowego. Pro- Kraj podzielono na Prowincje na czele któpagował budowę szkół wiejskich. Za jego rej stali nadprezydenci. Prowincje dzieliły
czasów właściciele ziemscy uważali, że jego się na Rejencje – na czele z prezydentami
działalność na tym polu jest niepotrzebna i rejencji (mianowanymi przez króla). Rejenszkodliwa. Do posiadłości Haugwitza oprócz cje dzieliły się na Powiaty – na czele których
Branic należał również położony niedaleko stali Landraci (starostowie). Podlegały im
majątek „Skurschutz”. W 1798 roku założył wszystkie sprawy administracji i policji pomiejscowość Michałkowice, której nazwa wiatu. Podstawowym organem samorządy
pochodzi od imienia założyciela. Michałko- był sejmik powiatowy. Jego kompetencje
wice zasiedliło 20 przesiedleńców, którzy to: uchwały w sprawach lokalnych, wybór
otrzymali po 15 mórg ziemi. Mieszkańcom delegatów do sejmu prowincjonalnego, wyBranic Haugwitz odsprzedał większość bór członków wydziału powiatowego.
swojego majątku, co w przyszłości przyczy-
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Organem wykonawczym samorządu powiatowego był wydział powiatowy. Wydział sprawował nadzór nad samorządem
gminnym, był też sądem administracyjnym
pierwszej instancji.
1 stycznia 1818 roku wprowadzono podział
na nowe powiaty. W ten sposób powstał także w innych granicach powiat głubczycki,
którego granice uległy jednak znacznemu
okrojeniu na rzecz nowo powstałego powiatu raciborskiego. Utracony został kraik
hulczyński oraz część terenów położonych
na zachód od Psiny.

11
von Adelsfeld. Następnie dokupił setki mórg
ziemi i w niedługim czasie stał się jednym z
największych właścicieli ziemskich powiatu
głubczyckiego. Nie mając męskiego potomka przepisał majątek na rzecz swojego wnuka nadporucznika Rudzinsky von Rudno.
W okresie Wiosny Ludów i bezpośrednio
po niej przez dwa lata od 1848 do 1850
powiat Głubczyce nie miał swojego Landrata. Władzę administracyjną sprawował urząd w Opolu. Po 2 letnim okresie nie
obsadzania stanowiska, Landratem w latach
1858-1873 został major Radca Rządowy
Wilhelm Waagen. Podczas jego kadencji
wybudowano szereg dróg w powiecie, między innymi: Głubczyce - Kietrz, Głubczyce

Landrata raz do roku. Obrady były utajnione, a przewodniczył im Landrat lub najstarszy członek sejmiku. Wydział powiatowy
(Kreisausschuss), składał się z Landrata i
sześciu członków wybieranych przez sejmik. Wydział powiatowy wykonywał funkcje administracji samorządowej jak i administracji rządowej. Do kompetencji tego
organu należało miedzy innymi: realizowanie uchwał sejmiku powiatowego i nadzorowanie samorządów gminnych. Wydział
zobligowany był również do wykonywania
zdań zleconych przez administracje centralną. Pełnił on również funkcję pierwszej instancji w postępowaniu administracyjnym.

W latach 1820-1831 władzę Landrata
głubczyckiego dzierżył nadporucznik
Pierwszym wykształconym w kierunku
Karl von Elpons z Jędryurzędniczym Landratem
chowic. Był on właścicielem
powiatu
głubczyckiemajątku w Jędrychowicach.
go został Karl Bischoff.
Za jego czasów Landratem
Sprawował urząd w lamógł być tylko ten, kto potach 1874-1899. Przed
siadał majątek na terenie
objęciem urzędu w Głubpowiatu głubczyckiego. Karl
czycach
pracował
w
von Elpons po zakończeniu
urzędzie powiatowym w
urzędowania w 1831 roku
Strzelcach. Do chwili obsprzedał majątek w Jędryjęcia przez niego urzędu
chowicach i osiedlił się w
siedziba starostwa mieściGłubczycach. Umarł w wieła się w budynku Ratusza.
ku 77 lat i pochowano go na
W latach 1876-1879 Bicmentarzu przy kościele św.
schoff wybudował nowy
Anny. W 1935 roku istniał
budynek starostwa. Koszt
jeszcze jego nagrobek z wibudowy wyniósł 62 tys.
docznymi na nim napisami.
Marek. W budynku mieSyn Landrata Karla von Seściły się biura starostwa
dlnitzkyego, który urzędooraz prywatne mieszkanie
wał w latach 1813-1820 Graf
byłego Landrata Wilhelma
Hans Michael von Sedlnitzky
Waagena. W chwili obecvon Choltitz był Landratem
nej budynek ten jest sie1910 , Budynek Urzędu Miejskiego w Głubczycach. Wybudowany w latach 1876w latach 1831-1841. Nie madzibą Urzędu Miejskiego
1879 jako Urząd Landrata (starostwo powiatowe).
jąc potomstwa adoptował
w Głubczycach. Po odejdwóch synów, którzy otrzy– Krnów, Głubczyce – Lisięcice. Od 1863 ściu z urzędu Karlowi Bischoffowi przyznamali tytuł von Choltitz. Jeden z jego wnuroku był dzierżawcą majątku Gadzowice. W no honorowy tytuł „Radcy Rządowego”. Naków Hans von Choltitz służył w Regimencie
czasie jego kadencji w Prusach przeprowa- stępcą Bischoffa został Dr. Fritz Izmer. Był
Husarów „Graf Goetzen” w Głubczycach. Po
dzono reformy administracyjne. Rząd pod Landratem w latach 1899-1917.
I wojnie św. wystąpił z wojska i zamieszkał
przywództwem Bismarcka w 1872 roku Za jego rządów w starostwie zastąpiono
w dworze w Pomorzowicach, gdzie w 1935
uchwalił ustawę o powiatach, która okre- bryczki konne samochodami. W 1909 roku
roku zmarł.
ślała zasady działania powiatów. Uchwało- za kwotę 65 tys. Marek zakupiono na użyOd 1841 do 1844 roku urząd Landrata dawczym organem samorządowym powia- tek starostwa willę Emila Holländra. W tym
sprawował Graf Julius Cesar von Nayhauss- tu (Kreis) był sejmik powiatowy (Kreistag) budynku obecnie znajduje się Urząd Stanu
-Cormons z Włodzienina. Po trzech latach na czele, którego stał Landrat mianowany Cywilnego. Landrat Fritz Izmer zaplanosprawowania władzy złożył swój urząd przez króla. Sejmik powiatowy składał się wał budowę kolei z Głubczyc do Baborowa
z pobudek politycznych. Był bardzo wie- z 25 członków, wybieranych na okres 6 lat i Opawy oraz z Głubczyc do Branic. Jednak
rzącym katolikiem i jego światopogląd był (co 2 lata 1/3 składu była wymieniana). kolej do Branic nie została zrealizowana ze
sprzeczny z polityką rządu. Po 30 latach Kompetencje sejmiku obejmowały: uchwa- względu na opór właścicieli ziemskich. Do
będąc aktywnym członkiem Partii Centrum łodawstwo w sprawach lokalnych, sprawy końca I wojny św. Rada Powiatu liczyła 37
(partia chrześcijańska) został posłem do finansowe, oszczędnościowe, wybór dele- radnych. Z Głubczyc – 5, z Kietrza – 2, z BaReichstagu w Berlinie z okręgu wyborcze- gatów do sejmiku prowincjonalnego, wybór borowa – 1. Właściciele majątków otrzymygo Głubczyce-Koźle. Posłem był w latach sześciu członków wydziału powiatowego wali 15 miejsc, natomiast przedstawiciele
1874-1887. Landratem w latach 1844-1848 (odpowiednik obecnego zarządu powiatu), gmin 14.
został Graf von Larisch. Urodził się on w a także kandydatów na stanowisko landra1803 roku w Wiedniu. W 1841 roku kupił ta. Sejmik powiatowy zwoływany był przez
pozostałość majątku Dzierżysław od Pani
Rzecz Powiatowa - info marzec 2018 / www.powiatglubczycki.pl
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1915 , Budynek Urzędu Miejskiego w Głubczycach. Wybudowany w latach 1876-1879 jako Urząd
Dr. Walter Klausa piastował stanowisko
Landrata (starostwo powiatowe)
Landrata w latach 1917-1934. Zmoderniry został oddany do użytku w marcu 1918 być tematem osobnych badań historyków.
zował budynek urzędu powiatowego, któroku. Jego zasługą jest niedopuszczenie do Ostatnim niemieckim Landratem powiaprzyłączenia Kietrza do powiatu raci- tu głubczyckiego był w latach 1944-1945
borskiego. W 1933 roku ze względów Karl Williger. Przed objęciem urzędu prapolitycznych musiał odejść ze stanowi- cował jako redaktor jednego z nazistowska. W 1934 roku został Landratem w skich pism. W marcu 1945 roku opuścił
Głubczyce. Nieoficjalne i niepotwierdzone
Strzelcach.
W 1933 roku podczas wyborów, które dane mówią, że w 1945 roku w chwili wkrodały partii nazistowskiej zwycięstwo w czenia Armii Radzieckiej do Kłodzka wiNiemczech i zapoczątkowało najgorszy dziano go tam żywego.
okres totalitaryzmu, w powiecie głub- Przedstawiając w krótkiej syntezie historię
czyckim wyniki wyborów były bardziej powiatu głubczyckiego oraz jego starostów
spolaryzowane niż w większości nie- do zakończenia II wojny światowej należy
mieckich powiatów. W wyborach z mar- również wspomnieć o przedstawicielach
ca 1933 roku do Rady Powiatu dostało naszego powiatu we władzach centralnych
się 28 radnych. Najwięcej radnych tj. 11 Niemiec. W latach 1874-1887 posłem z nabyło z nazistowskiej partii NSDAP i tyle szego okręgu z ramienia partii Centrum był
samo z chrześcijańskiej partii Centrum. Julius Graf von Nayhaus-Cormons z WłoSPD miało 3 radnych, KPD 1 radnego, dzienina. W wyborach z 21.02.1887 roku
partia DNVO 2 radnych. Ewenementem do niemieckiego Reichstagu został wybrany
w skali Niemiec był wynik procentowy rolnik Florian Klose z Lewic. Funkcje posła
wyborów w gminie Branice. Partia na- pełnił przez 26 lat, aż do swojej śmierci w
zistowska NSDAP zdobyła 23% głosów, 1913 roku. Do czasu wyborów zastąpił go
natomiast chrześcijańska partia Cen- prałat Nathan, który w wyborach 9 stycznia
1914 roku zyskał mandat z ramienia partii
trum aż 65.8 % głosów.
W latach 1934-1944 Landratem zo- Centrum na czteroletnią kadencję. W 1919
stał nadporucznik Konrad Buchs. roku zastąpił go prałat Carl Ulitzka pochoHerbert Rathmann niemiecki historyk dzący z Jaroniowa (obecnie część Baboropisał, że o jego zasługach dla powiatu wa).
nic nie wiadomo. Jednak miejmy świa- Literatura: Herbert Rathman, Landrate, Abgeordnete
domość, że okres jego kadencji przypadł na czasy hitlerowskich Niemiec, tj.
Benedykt Pospiszyl
czasy totalitarnej władzy. Myślę, że ten
1930-1940
okres działalności powiatu powinien
Rzecz Powiatowa - info marzec 2018 / www.powiatglubczycki.pl
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„AKTYWNA TABLICA”
w SOSW

W

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głubczycach znowu zmiany i nowości.
Pod koniec grudnia w ramach programu „Aktywna tablica” otrzymaliśmy interaktywny
monitor dotykowy, 65 calowy, który jest wykorzystywany na zajęciach matematyki, biologii,
chemii oraz dużą 80 calową tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótko ogniskowym,
która została umieszczona w pracowni języka
polskiego. Uczniowie bardzo lubią zajęcia z
wykorzystaniem nowych technologii i chętnie
uczestniczą w lekcjach.
Wartość otrzymanego sprzętu to 17499 zł
z czego 3500 zł otrzymaliśmy od Starostwa
Powiatowego w Głubczycach.
Bardzo dziękujemy!

Ś

POMAGAMY
ZWIERZĘTOM ZE
SCHRONISKA!

wiatowy Dzień
Kota zainspirował przedszkolaki z Publicznego
Przedszkola we Włodzieninie i ich rodziców do podjęcia działań w tym zakresie.

Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy i kocy na rzecz
potrzebujących zwierząt,
które przekazaliśmy na
ręce pani Katarzyny Lenartowicz
przedstawicielki Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Zwierząt. W ramach obchodów tego szczególnego dnia pani Katarzyna
przybliżyła
przedszkolakom zagadnienie bezdomności zwierząt, które
wcale nie należy do łatwych. Od małego warto jednak uwrażliwiać
dzieci na ten problem i
budować w nich poczucie odpowiedzialności za
żywe stworzenia. Miłym
zaskoczeniem dla dzieci
był kotek „Jacuś”, który przyjechał razem z

panią Kasią. Dzieci od
razu go pokochały: tuliły i głaskały. Wszyscy
do tematu podeszli bardzo poważnie: rodzice
przygotowali swoim pociechom piękne kocie
przebrania, nauczycielki zadbały o wspaniałe
zabawy i ciekawe prace
plastyczne. Dzieci mogły
wcielić się w rolę czworonożnych
przyjaciół:
piły mleko z miseczek,
bawiły się kłębkiem wełny, mruczały. Uważamy,
że ten dzień na długo zapadnie w ich pamięci, a
co najważniejsze utrwali
pozytywny stosunek do
zwierząt i poczucie odpowiedzialności za nie.
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W

W GRONIE LAUREATÓW

środę, 10 stycznia 2018r. w
Studenckim Centrum Kultury
w Opolu odbył się Opolski Przegląd
Muzyczny „Śpiewamy Kolędy, pastorałki i pieśni świąteczne”.
W konkursie tym wzięli udział uczniowie Zespołu szkół Mechanicznych w Głubczycach:
Filip Plata i Maciej Albert. Obaj znaleźli się w
gronie laureatów. Filip
zdobył nagrodę główną, czyli GWIAZDĘ BETLEJEMSKĄ, a Maciek
wyróżnienie. Pierwszy
z nich zaśpiewał pastorałkę „Maleńki Jezu”,
a drugi utwór „Święty
czas”. Warto podkreślić, że towarzyszył im
żywy akompaniament
klawiszowy w wykonaniu właśnie Maćka
Alberta. Profesjonalne
jury na czele z prof. dr hab. Anną Pobóg –Lenartowicz – prezes Opolskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego- wysoko oceniło talent i
walory muzyczne naszych młodych
artystów, nad którymi opiekę artystyczną sprawuje Maria Farasiewicz
– instruktorka teatru TRADYCJA, w
którym nasi laureaci działają. Ponadto otrzymała podziękowanie i dyplom
GWIAZDY BETLEJEMSKIEJ za rozwijanie twórczej aktywności uczniów,

ich talentów oraz wrażliwości na polską kulturę i tradycję. Filip Plata i
Maciej Albert to uczniowie technikum informatycznego głubczyckiego
MECHANIKA. Drugiej i trzeciej klasy. W wyjeździe do
Opola towarzyszył
im kierownik internatu – Marek Jargon. Uczestnicząc
w/w konkursie reprezentowali
nie
tylko swoją szkołę,
ale także gminę i
powiat głubczycki.
Opolski
Przegląd
Muzyczny to wojewódzka impreza
kulturalna, której
przyświeca hasło:
„Jestem Polakiem i
kocham swój kraj”.
A patronat nad nią
sprawują: Wojewoda Opolski, Kuratorium Oświaty w Opolu, Opolskie
Stowarzyszenie Pamięci Narodowej,
Polskie Towarzystwo Historyczne,
Stowarzyszenie Opolszczyzna Śpiewa, Wszechnica „Solidarności”, Radio Opole, Radio Doxa, TVP 3 Opole
i inne.
Gratulujemy zwycięzcom i ich instruktorce, życząc dalszych sukcesów artystycznych oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.
Redakcja ZSM

Zmiana organizacji ruchu - objazd do
Prudnika

O

d 5 marca aż do końca września zamknięta będzie droga wojewódzka nr 417 w Racławicach Śląskich. Wyłączenie odcinka
jezdni związane jest z budową nowego mostu na Osobłodze oraz
modernizacją drogi. Zarządca drogi wyznaczył objazd z Laskowic przez
Głogówek (DK 40) do Klisina (DW 416). Kierowcy podróżujący na trasie Głubczyce – Prudnik mogą skorzystać również z alternatywnej trasy
prowadzącej po pograniczu polsko-czeskim (Pomorzowiczki – Osoblaha).

Nauczycielki z Publicznego
Przedszkola we
Włodzieninie
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IV KOLEJKA ROZGRYWEK EKSTRAKLASY POLSKIEJ
LIGI BAMINTONA

W

dniach 13-14.01.2018r. w Głubczycach
odbyła się IV kolejka rozgrywek ekstraklasy Polskiej Ligi Badmintona. Do Głubczyc
przyjechały drużyny z klubów OSSM Białystok, UKS
Aktywna Piątka Przemyśl i ABRM Warszawa. Klub
LKS Technik Głubczyce wystąpił w składzie: Panie
Kinga Haracz,Katarzyna Macedońska,Justyna Pasternak,Anna Serafin i Panowie Maciej Matusz,Bar-

tosz Gałązka,Jakub Gireń,Kordian Kobylnik i Robert
Mirga. Niestety przeciwnicy okazali się zbyt mocni i
nasza młoda drużyna z Technika przegrała wszystkie
trzy mecze. Z OSSM Białystok, LKS Technik przegrał
w meczu 6:1, z UKS Aktywną Piątką Przemyśl 5:2 a z
ABRM Warszawa 7:0.
							LKS TECHNIK

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
VICTOR POLISH YOUTH
W Medyce odbył się
Międzynarodowy Turniej
Victor
Polish
Youth 18-20.01.2018.

„Open Roma - Rzym 2018”
Taekwondo

W

dniach
2325.02.2018 w
Rzymie (Włochy) odbył się
międzynarodowy turniej
Taekwondo Open Roma.
Startowało w nim ponad
620 zawodników z 15
państw. Zawody odbywały się w dwóch konkurencjach: walkach i układach.
LKS Sparta Głubczyce i ZS
Pietrowice zdobyło 4 złote, 8 srebrnych i 2 brązowe
medale. Wyniki naszych zawodników: seniorzy: Karoli-

W zawodach wystąpiło
dwoje naszych zawodników Mateusz Golas i Maja
Janko spisując się znakomicie bo obydwoje zdobyli
sześć medali. Mateusz wywalczył dwa złote krążki w
grze pojedynczej i miesza-

na Konik zajęła I m walki i
II m walki kategoria otwarta, Kamila Ciechanowska II
m walki, Paulina Szpak II m
walki i II m układy, Bartosz
Słodkowski
I m walki i
II m walki kategoria otwarta. Bardzo dobrze spisali się
także nasi juniorzy i młodzicy zajmując czołowe miejsca: Barbara Mróz II m walki
i II m układy, Wiktoria Konik II m walki i III m układy
i Jakub Brewus III m walki,
młodzicy : Nicola Brewus I
m układy i Anna Żłobicka I
m układy. Serdecznie
gratulujemy tak
wspaniałego
wyniku i życzymy dalszych
sukcesów na
arenach krajowych i międzynarodowych.
D.J
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nej z Julią Wójcik z Beninci
K-Koźle oraz srebrny medal w deblu z Wojciechem
Budnym z Beninci K-Koźle. Maja Janko zdobyła złoty medal w grze podwójnej
z Julią Wójcik oraz dwa
brązowe medale w singlu
i mikście z Wojtkiem Budnym. Serdecznie gratulujemy.
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TURNIEJ HALOWY PIŁKI
NOŻNEJ W ZSO

10

stycznia b.r. w hali Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Głubczycach rozegrany został Powiatowy
Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt i
Chłopców.
W kategorii dziewcząt zgłosiły się dwie drużyny:
ZSO Głubczyce oraz ZSM Głubczyce. Rozegrany mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla naszego liceum. Drużyna grała w składzie: Natalia
Czarna, Laura Berestecka, Dominika Kwaśnik, Justyna Pączko, Karolina Solorz, Patrycja Czarna, Julia Iwaniec, Jesika Smolarczyk,
Ola Żywina. Dziewczęta będą reprezentować
szkołę i powiat w półfinałach wojewódzkich
15 lutego w Kędzierzynie -Koźlu. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły rozgrywkom
chłopców. Do turnieju w tej kategorii zgłosiły
się cztery drużyny: ZSO Głubczyce, ZSM Głubczyce, ZSCKR Głubczyce i ZS Kietrz. Drużyny
chłopców rozgrywały mecze w systemie każdy z każdym. Wszystkie szkoły prezentowały
wysoki poziom, więc praktycznie każdy mógł
zostać zwycięzcą. Nasi chłopcy walczyli dzielnie do samego końca. Wygrali wszystkie mecze nie tracąc przy tym ani jednej bramki. Po
ostatecznej rozgrywce licealistów z ZSM, nasi
chłopcy uplasowali się na pierwszym miejscu,
wygrywając cały turniej. Drużyna liceum grała
w składzie: Mateusz Zając, Jarek Rubczyński,
Maksymilian Kobeluch, Michał Waliduda, Arek
Sawicki, Paweł Sawicki, Jakub Wójcik, Artur
Gwiazdowski, Bartosz Gramatyka, Dawid Turski. Chłopaki będą reprezentować szkołę i powiat w półfinale wojewódzkim 13 lutego. Trenerem obu drużyn jest Krzysztof Tokarz.

15

Głubczyckie Licealistki
najlepsze w półfinale

W

czwartek 15 lutego 2018 r na Hali MOSiR w Kędzierzynie -Koźlu odbył się półfinał wojewódzki w piłce
nożnej halowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych.
Występ dziewcząt był możliwy dzięki wcześniejszej
wygranej w zawodach na szczeblu powiatowym.

W turnieju brały udział trzy zespoły: Kedzierzyn-Koźle (gospodarz turnieju), Nysa i Głubczyce.
Zawody rozgrywane były systemem każdy z każdym , w kolejności :
Nysa - Głubczyce 0:1
Kędzierzyn-Koźle - Nysa 2:2
Głubczyce - Kędzierzyn- Koźle 3:0

Nasza drużyna strzeliła w całym turnieju 4
bramki nie tracąc żadnej, tym samym dziewczyny uzyskały awans
do finału wojewódzkiego . Jako trener chcę podziękować całej drużynie
za serce włożone w grę i
walkę do ostatniej minuty. Drużyna ZSO wystąpiła w składzie:
Natalia
Czarna,Laura
Berestecka , Dominika Kwaśnik, Justyna
Pączko (C), Karolina
Solorz, Jessica Smolarczyk, Czarna Patrycja,
nieobecna
Dominika
Boczek (kontuzja),
						
Trener K. Tokarz.
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POZWOLENIA NA SPROWADZENIE ZWŁOK LUB SZCZATKÓW LUDZKICH
Z ZAGRANICY, KTÓRE BĘDĄ POCHOWANE NA TERENIE
POWIATU GŁUBCZYCKIEGO
Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Wydział Oświaty i Zdrowia
ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce
tel. 77/ 405 36 78
Godziny pracy:
poniedziałek:
7:30 – 16:00
wtorek – czwartek:7:30 – 15:30
piątek: 		
7:30 – 15:00
Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania
należy uzyskać:
1. pozwolenie starosty właściwego ze
względu ma miejsce w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane
2. zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia, o którym mowa w pkt 1,
stwierdzające, że zwłoki i szczątki
mogą być sprowadzone na terytorium RP.
Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i
szczątków wydawane jest na wniosek osób uprawnionych do pochowania
zwłok ludzkich.
Prawo pochowania zwłok ludzkich ma
najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej:
• pozostały(a) małżonek/małżonka;
• krewni zstępni;
• krewni wstępni;
• krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
• powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom
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wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym,
instytucjom i organizacjom społecznym.
Prawo pochowania zwłok przysługuje
również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek o pozwolenie na sprowadzenie do Polski zwłok/szczątków ludzkich

- akt zgonu lub karta zgonu lub inny
dokument urzędowy stwierdzający
zgon przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego bądź
w tłumaczeniu potwierdzonym przez
konsula RP;
- w przypadku nieokreślenia przyczyny
zgonu w akcie zgonu lub karcie zgonu
lub innym dokumencie stwierdzającym
Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Głubczycach,
48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15
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zgon do wniosku dołącza się dokument
urzędowy stwierdzający wykluczenie jako
przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na
podstawie art. 9 ust. 3a stawy z dnia 31
stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz.
259 z późń. zm.) również przetłumaczony
przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula ;
UWAGA! Warunek ten dotyczy również
zwłok i szczątków ludzkich powstałych
ze spopielenia zwłok – zgodnie z par. 6
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania
pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok
i szczątków ludzkich Dz.U. Nr 249, poz.
1866).
- oryginał pełnomocnictwa – w przypadku,
gdy z wnioskiem występuje osoba inna niż
uprawniona do pochowania zwłok – wraz
z dokumentem upoważniającym pełnomocnika do załatwiania wszelkich spraw
formalno – prawnych związanych z transportem zwłok lub szczątków ludzkich z
obcego państwa i ich pochowaniem.
Ww. wniosek oraz powyższe dokumenty podmiot uprawniony może złożyć za
pośrednictwem zakładu pogrzebowego,
któremu zlecił załatwienie wszelkich
formalności łącznie z przewiezieniem
zwłok!

OPŁATY:

Wydanie pozwolenia na sprowadzenie
zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu pochowania nie podlega opłacie
skarbowej.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Pozwolenie wydaje się niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia
wniosku. Pozwolenie wydaje się w formie
decyzji administracyjnej.
Informacje prasowe z terenu powiatu głubczyckiego
Prosimy kierować na adres:

rzeczpowiatowa.info@gmail.com

do 15-go każdego miesiąca
Redakcja zastrzega sobie możliwość adjustacji
I skracania tekstów. Redakcja nie odpowiada za brak
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