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Celem projektu jest pomoc 
w utworzeniu lokalnych part-
nerstw, doradztwo oraz zło-
żenie wniosków o dotację na 
opracowanie dokumentów 
strategicznych czy progra-
mów. Obecnie trwają prace 
nad przygotowaniem Anali-
zy Wykonalności – dokumen-
tu, będącego załącznikiem do 
wniosku o dofi nansowanie projektu 
składanego przez Partnerstwo do konkur-
su Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 
„Rozwój miast przez wzmocnienie kompe-
tencji jednostek samorządu terytorialnego, 

PARTNERSTWO NYSKIE
Powiat Głubczycki, Gmina Głubczyce, Gmina Kietrz i Gmina Branice przystąpiły wspólnie z innymi sa-
morządami powiatów prudnickiego i nyskiego do inicjatywy pod nazwą „Partnerstwo Nyskie”. 

dialog społeczny oraz współpracę z przedstawiciela-
mi społeczeństwa obywatelskiego”. 

W ramach projektu wygenerowane zo-
staną dwa bardzo ważne aspekty w kon-

tekście następnego okresu programowa-
nia: uściślenie Partnerstwa oraz opracowanie 
dokumentów strategicznych dla obszaru 
funkcjonalnego Partnerstwa. Rolę lidera 

partnerstwa przyjęła Gmina 
Nysa. Nabór wniosków trwa 
od 25 stycznia do 5 kwietnia 
2013 r. Na dofi nansowanie 
projektów przeznaczono 

kwotę 7 401 548 euro.
�

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Podane 
ręce”, który został dofi nansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całodzienny 
pobyt u czeskich sąsiadów miał dwie odsłony. Pierw-
szą, podczas której goście z polski zwiedzili Miejskie 
Muzeum Łupku, barokowy kościół i zaporę na rzece 

Podane ręce w Budišovie nad 
Budišovkou
Przedstawiciele samorządów lokalnych, oświaty, straży pożarnej, kultury i sportu z  powiatu głubczyc-
kiego wzięli udział w spotkaniu ze swoimi czeskimi odpowiednikami w  Budišovie nad Budišovkou.  

Moravicy w Krużberku. Następnie w Miejskim Domu 
Kultury odbyła się druga merytoryczna cześć wizyty. 
W tym czasie  polscy i czescy partnerzy dokonali auto-
prezentacji, która miała na celu przybliżenie  pól dzia-
łania obu samorządów i organizacji funkcjonujących 
w zasięgu ich terytorium. Był  to element wprowadza-

jący do późniejszych dyskusji jakie prowadzili ze sobą 
polscy i czescy uczestnicy projektu. Celem spotkania 
było nawiązanie współpracy w rożnych dziedzinach 
życia,  społeczności Budišova i powiatu głubczyckie-
go.  Współpracując ze sobą polsko-czeskie podmioty 
mogą starać się o dofi nansowanie z funduszu mikro-
projektów. Jednym z pierwszych wspólnych przed-
sięwzięć  ma być festiwal Budišovske czesko – polskie  
„Letnice” 2013.

�

jący do późniejszych dyskusji, jakie toczyli ze sobą
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Redakcja – Jaki w Pana ocenie, był dla starostwa mi-
niony rok?
 
Józef Kozina – Był to dla nas dosyć pozytywny rok, 
patrząc nawet na realizację budżetu, który udało się 
wykonać prawie w stu procentach, a przede wszyst-
kim w planach inwestycyjnych, gdzie powiodło się 
nam dokończenie budowy sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących. Ten rok pokazał 
również, że nasze działania związane z funkcjonowa-
niem Domów Pomocy Społecznej, które połączyliśmy 
w jeden DPS z siedzibą w Klisinie, okazały się trafnym 
rozwiązaniem, korzystnym zarówno dla mieszkańców 
jak i pracowników, poprzez podwyżkę  ich wynagro-
dzeń.  Ta konsolidacja pozwoli nam  na podjęcie dal-
szych działań, co zaowocuje w 2013 r. termomoderni-
zacją wszystkich fi li naszego DPS – u w Klisinie. Będzie 
to kosztowało około 3 mln zł, z tego 80% dofi nanso-
wania będzie pochodziło z funduszy unijnych, i to na 
pewno obniży dalsze koszty funkcjonowania nasze-
go DPS – u.  Rok był trudny z jednego powodu. Cały 
czas brakuje środków na inwestycje drogowe. Jest to 
problem który generalnie dotyczy wszystkich samo-
rządów  powiatowych w Polsce. Nie zmienia to faktu, 
że tych środków cały czas jest za mało i ciągle łata-
my dziury – dosłownie i w przenośni.  Nie stać nas, by 
infrastrukturę drogową gruntownie wyremontować 
i dopasować do potrzeb korzystającego z niej taboru, 
szczególnie samochodów ciężarowych, które w okre-
sie jesiennym przewożą duże ilości płodów rolnych. 
W tej sytuacji cieszy zapowiedź rządu o weryfi kacji 
statusu dróg powiatowych i wojewódzkich, żeby od-
powiednie drogi były pod odpowiednim zarządem. 
Tu wydaje mi się, że drogi łączące województwa i pro-
wadzące do granicy państwa powinny być sklasyfi ko-
wane jako drogi wojewódzkie, a nie powiatowe. Był to 
też rok dużej stabilności jeśli chodzi o funkcjonowanie 
powiatu. Dzięki racjonalnemu działaniu Zarządu Po-
wiatu i radnych powiatowych, którzy może z nielicz-
nymi wyjątkami, patrzą nie przez pryzmat partykular-
nych interesów politycznych, ale przez pryzmat tego, 
żeby można było coś zrobić w powiecie, żeby można 
było znaleźć środki niezbędne  do wsparcia mieszkań-
ców i zaspokojenia ich  potrzeb.  Minusem jest fakt, 
że niestety nie udało się obronić Sądu Rejonowego, 
który zostanie połączony z sądem w Prudniku i będzie 
funkcjonował jako jego wydział zamiejscowy.

R. – Pytając o plany na bieżący rok nie sposób pominąć 
zagadnień związanych z ich fi nansowaniem. Jaki zatem 
będzie budżet na 2013 rok? 

J.K. – Budżet został 
uchwalony przed świę-
tami i myślę że jest  to 
budżet ambitny. Ana-
logicznie do stycznia 
minionego roku, strona 
dochodowa i wydatkowa 
jest większa o około 2,5 
mln zł. W budżecie mamy ponad 7 mln zł na inwesty-
cje – to jest około dwanaście procent. Środki te mogą 
jeszcze zostać powiększone o dotację, na dokończe-
nie remontu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 
w kwocie 1,7 mln zł. Najważniejsze inwestycje, to 
wspomniana termomodernizacja DPS – u Klisino. 
Druga bardzo ważna inwestycja, wiąże się z budową 
drogi z funduszy transgranicznych: Ściborzyce Wiel-
kie – Hnevošice. Trzecia to poprawa warunków nauki, 
uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych, poprzez wy-
posażenie warsztatów do zajęć praktycznych w no-
woczesny sprzęt. Kolejnym dużym zadaniem będzie 
pełna informatyzacja jednostek naszego starostwa. 
Jeżeli uda się to wszystko zrealizować, a wierzę że tak 
będzie, to będziemy mogli uznać ten rok za pomyśl-
ny. Jest to rok ambitnych zadań i planów, gdzie wraz 
z innymi samorządami weszliśmy do „Partnerstwa 
Nyskiego” po to, by wspólnie opracowywać strate-
gię dla naszego powiatu,  byśmy mogli efektywnie 
pozyskiwać środki na lata 2014 – 2020. Podpisaliśmy 
również porozumienie z gminą Prudnik w celu pozy-
skania środków na fi nansowanie inwestycji w zakresie 
turystyki i dziedzictwa kulturowego. Chodzi tu o nie-
bagatelną kwotę 10 mln zł, którą samorządy naszego 
powiatu będą mogły wykorzystać do 2017 r.

R. – Czy głubczycki szpital ma już podpisany kontrakt na 
bieżący rok i jakie wyzwania stoją przed tą placówką?

J.K. – Szpital ma podpisany kontrakt. Jest to kontrakt 
wyższy od ubiegłorocznego o 300 tys. zł. Szpital w 
minionym roku nie zanotował straty i to jest bardzo 
dobra wiadomość. Jaki będzie zysk? Zobaczymy. 
Brak straty plus podpisany kontrakt pozwalają na w 
miarę spokojne funkcjonowanie naszego SP ZOZ–u. 
Umożliwia to również dokończenie remontu pod ką-
tem przeniesienia ZOL z Kietrza do budynku naszego 
szpitala. Cały czas stoimy przed dylematem czy zosta-
wić nasz SP ZOZ w takiej formule w jakiej funkcjonuje 
dotychczas, czy też przekształcić zgodnie z ustawą w 
spółkę prawa handlowego. Fakt, że SP ZOZ zakończył 
rok na plusie nie każe nam obligatoryjnie dokonać 
przekształcenia, tym samym to zagadnienie będzie 
suwerenną decyzją Zarządu Powiatu, Rady Powiatu 
i Rady Społecznej Szpitala. Podsumowując. Miniony 

rok był dla SP ZOZ dość dobry, 
biorąc pod uwagę choćby to, 
że w profi laktyce raka piersi i 
raka szyjki macicy zajął pierw-
sze i drugie miejsce w woje-
wództwie. To pokazuje jego 
pozytywne oddziaływanie na 
potrzeby mieszkańców na-
szego powiatu, podobnie jak 
nasze wcześniejsze decyzje o 
zakupie mammografu i tomo-
grafu.

R. – Porozmawiajmy o sytuacji 
PKS–u. Czy kondycja spółki jest 
zadowalająca? 

J.K. – Jeszcze nie mamy ofi cjalnego bilansu, ale we-
dług informacji głównej księgowej, PKS zakończył 
rok 2012 zyskiem. Uważam że działalność spółki nie 
może przynosić strat, ponieważ Starostwa Powiato-
wego nie stać na ich pokrycie. Dlatego każdy dodatni 
bilans jest powodem do zadowolenia. Mogę powie-
dzieć, że działania prezesa, zarządu i rady nadzorczej 
spółki przyniosły efekty. Szkoda że dopiero w 2012 r., 
bo były na to szanse już rok wcześniej, gdyby podjęto 
pewne działania. Myślę, że w bieżącym roku spółka 
również zanotuje zysk i nie stanie się to kosztem likwi-
dacji następnych kursów, co utrudnia życie mieszkań-
com. Z drugiej strony rozumiem też działania Prezesa 
Zarządu, który jest rozliczany za wynik fi nansowy, a 
jeżeli do każdego kilometra niektórych kursów trzeba 
dopłacać 3 zł to takie nie mogą funkcjonować. Jednak 
po rozmowach z panem prezesem mogę dzisiaj po-
wiedzieć, że likwidacje kolejnych kursów nie są plano-
wane. Przypomnę, że z niektórymi gminami doszliśmy 
do porozumienia w sprawie przejęcia części udziałów 
spółki, bo na nas wszystkich ciąży obowiązek zapew-
nienia transportu naszym mieszkańcom. 

R. – Czy wiąże Pan nadzieję z projektem Specjalnej Stre-
fy Demografi cznej, forsowanym przez Urząd Marszał-
kowski? Czy przedstawiciele powiatów konsultowali 
założenia tej inicjatywy?

J.K. – Jako samorząd powiatowy w pełni popieramy 
projekt Specjalnej Strefy Demografi cznej i założe-
nia w nim przyjęte, ponieważ pomoże to pozyskać 
środki dla zahamowania depopulacji, która dotyka 
województwo opolskie w tym nasz powiat. Przed-
stawiciele samorządów powiatowych uczestniczą 
w negocjacjach, spotkaniach, przekazując sugestie, 
uwagi i poprawki do rozwiązań proponowanych 
przez samorząd województwa opolskiego. Pozostaje 
tylko życzyć sobie, żeby działania pana Marszałka Jó-
zefa Sebesty, które zyskały przychylność pani minister 
Bieńkowskiej i premiera Tuska w następnych latach 
doczekały się realizacji.

R. – Czego życzy pan mieszkańcom naszego powiatu w 
bieżącym roku?

J.K. – Chciałbym życzyć mieszkańcom, żeby ten rok, 
choć ma trzynastkę nie był pechowy. Żeby był to 
rok szczęśliwy, bo oprócz zdrowia, pieniędzy i pracy 
potrzebne jest też szczęście, żeby to wszystko osią-
gnąć. Życzę dużo spokoju, zarówno w działaniach 
samorządów lokalnych jak i w działaniach wszel-
kich instytucji i pracodawców w powiecie głubczyc-
kim. Życzę również mieszkańcom, żeby rynek pracy 
gwarantował jej dostępność i stabilność. Chciałbym 
jeszcze życzyć optymizmu i uśmiechu, którego tak 
brakuje Polakom, co wielokrotnie zauważają zagra-
niczni goście.  Żebyśmy pod  koniec tego roku mogli 
stwierdzić, że spełniła się większość rzeczy, które so-
bie założyliśmy. 

R. – Dziękuję za rozmowę.

Wywiad ze Starostą 
Głubczyckim  
Józefem Koziną

a a
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Zgodnie ze statystykami, w Polsce na choroby ne-
rek cierpią ponad 4 miliony osób. Większość z nich nie 
zdaje sobie z tego sprawy. Choroby tego narządu roz-
wijają się bowiem bez żadnych objawów, powodując 
spustoszenie w organizmie i doprowadzając do nie-
prawidłowego działania innych organów. 

Przewlekłej niewydolności nerek można jednak 
skutecznie przeciwdziałać. Wczesne wykrycie choroby 
daje szanse na całkowite wyleczenie. W Polsce, mimo 
rozmiaru problemu, nie prowadzi się obowiązkowych 
badań profi laktycznych pod kątem chorób nerek. Ich 
rola jest jednak niezmiernie ważna, ponieważ proste 
badanie krwi i moczu, powtarzane regularnie co rok 
wystarczy, by zapobiec chorobie lub powstrzymać jej 
rozwój.

Do tej pory w ramach akcji „Nefrotest” zostało prze-
badanych około 7 tysięcy osób w kilku miastach. Za-
interesowanie akcją, utwierdziło jej organizatorów w 
przekonaniu, że upowszechnianie wiedzy na temat 
chorób nerek i prowadzenie badań profi laktycznych 
to zadanie warte kontynuacji i zaangażowania. 

O szczegółach całej akcji mieszkańcy powiatu do-
wiedzą się z ulotek i plakatów, które organizatorzy 
będą rozdawać podczas akcji promocyjnej poprzedza-
jącej badania. Warunkiem przystąpienia do akcji jest 
wcześniejsza rejestracja w sekretariacie gmin, która bę-
dzie trwała od 26 stycznia do 11 lutego 2013 roku. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby 
zainteresowane powyższymi badaniami proszone są 
o kontakt pod numerem telefonu:
� Gmina Kietrz – sekretariat Urzędu Miejskiego, tel. 

77-486 10 69

Bezpłatne badania nerek

� Gmina Baborów – sekretariat Urzędu Miejskiego, 
tel. 77-403-69-20 

� Gmina Głubczyce – sekretariat Urzędu Miejskiego, 
tel. 77-485 23 25

� Gmina Branice – sekretariat Urzędu Gminy, tel. 
77-486 82 50 lub 77-486 81 92 
Ponadto między 12 a 13 lutym będzie można w 

godzinach od 9.00 do 15.00 dokonać rejestracji, pod 
numerem 515-656-858 lub 515-656-848.

Głubczycki PKS będzie miał zaplanowane dodat-
kowe BEZPŁATNE kursy autobusów , organizowane 
przez starostwo powiatowe – przedstawione obok.

Trasy i czasy odjazdu autobusu PKS 
zaplanowane na dzień 17 lutego 2013

Gmina GŁUBCZYCE – rozpoczęcie badań godz.  11.00 
KLISINO godz. odj. 10.15
POMORZOWICE godz. odj. 10.25

17 lutego 2012 roku w godzinach 8.00 – 16.00 w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach, pod patrona-
tem Starosty Powiatu Głubczyckiego, odbędą się bezpłatne badania pozwalające na wczesne wykry-
cie chorób nerek. Badania są częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Nefrotest”, której orga-
nizatorem jest Nefron, Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Głubczycach

w okresie 29.01.2013r. - 20.02.2013r. 
wydawać będzie RMUA za 2012 r.

dla wszystkich osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w 2012 r.

Odbiór w Informacji
w siedzibie Urzędu ul. Pocztowa 6

POMORZOWICZKI godz. odj. 10.30
SŁAWOSZÓW godz. odj. 10.35
TARNKOWA  godz. odj. 10.40
GŁUBCZYCE SZPITAL godz. odj. 10.55
BERNACICE  godz. odj. 10.20
BERNACICE GÓRNE godz. odj. 10.25
ZUBRZYCE  godz. odj. 10.35
ZOPOWY  godz. odj. 10.40
GŁUBCZYCE SZPITAL  godz. odj. 10.50

Gmina BABORÓW – rozpoczęcie badań godz.  12.00
TŁUSTOMOSTY godz. odj. 11.10
RAKÓW godz. odj. 11.15
DZIELÓW godz. odj. 11.20
BABORÓW godz. odj. 11.25
SUŁKÓW godz. odj. 11.35
BABICE godz. odj. 11.40
GŁUBCZYCE SZPITAL godz. odj. 11.55

Gmina KIETRZ – rozpoczęcie badań godz.  14.00
PILSZCZ godz. odj. 13.00
DZIERŻYSŁAW godz. odj. 13.10
KIETRZ godz. odj. 13.20
NOWA CEREKWIA godz. odj. 13.30
WOJNOWICE godz. odj. 13.40
GŁUBCZYCE SZPITAL godz. odj. 13.55

Gmina BRANICE – rozpoczęcie badań godz.  15.00
BLISZCZYCE godz. odj. 14.15
BRANICE godz. odj. 14.20
MICHALKOWICE godz. odj. 14.25
LEWICE godz. odj. 14.30
WŁODZIENIN godz. odj. 14.40
GŁUBCZYCE SZPITAL godz. odj. 14.50

Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Przedsiębiorcy, którzy odczuwają niekorzystne skutki spowol-
nienia gospodarczego mają możliwość zgłosić swoją fi rmę 
do wzięcia udziału w projekcie pn. Instrumenty Szybkiego 
Reagowania (ISR). Przedsięwzięcie jest zaprojektowane i re-
alizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 
we współpracy z partnerem, Małopolską Szkołą Administracji 
Publicznej w Krakowie.

Zapraszamy wszystkich chętnych przedsiębiorców z powiatu 
głubczyckiego do zapoznania się ze szczegółami. 

Więcej informacji na stronie internetowej 

www.isr.parp.gov.pl 

lub pod numerem infolinii 801-700-052.
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Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiato-
wego w Głubczycach zaprasza do udziału  w procesie 
opiniowania i konsultacji społecznych dotyczących 
projektu „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 
Powiatu Głubczyckiego na lata 2012-2015  z perspek-
tywą na lata 2016-2019” oraz „Prognozy oddziaływa-
nia na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony 
środowiska Powiatu Głubczyckiego na lata 2012-2015 
z perspektywą na lata 2016-2019” .

Do projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Śro-
dowiska…” wraz z „Prognozą oddziaływania…” moż-
na składać uwagi i wnioski.

Uwagi i wnioski należy składać pisemnie w Wy-
dziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Głubczycach ul. Kochanowskiego 15 (pokój 305), 
w terminie 21 dni od dnia ukazania się informacji na 
stronie internetowej starostwa.

Projekty „Aktualizacji Programu Ochrony Środo-
wiska Powiatu Głubczyckiego na lata 2012-2015  z 
perspektywą na lata 2016-2019” oraz „Prognozy od-
działywania na środowisko Aktualizacji Programu 
Ochrony środowiska Powiatu Głubczyckiego na lata 
2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” znajdują 
się na stronie internetowej starostwa http://www.bip.
powiatglubczycki.pl/ - ogłoszenia - Informacja Wy-
działu Ochrony Środowiska i rolnictwa.

�

Z Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w Głubczycach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, 
że w ramach programu „Aktywny samorząd” osoby 
niepełnosprawne mogą wnioskować o pomoc fi nan-
sową przy zakupie sprzętu i uczestnictwa w szkole-
niu związanym z jego zastosowaniem. Szczegółowe 
informacje w tym zakresie można otrzymać w PCPR 
na ul. Sobieskiego 5 w Głubczycach, dzwoniąc pod nr 
tel. 77 485 87 73  lub  na stronie internetowej: www.
glubczyce.epcpr.pl

Zgodnie z założeniami Europejskiego Modelu Spo-
łecznego Unii Europejskiej i Rady Europy nie-
zwykle ważną rolę w obszarze ochro-
ny osób niepełnosprawnych przed 
wykluczeniem społecznym od-
grywają władze regionalne i 
lokalne. Odpowiednio za-
projektowana i wdrożo-
na polityka społeczna 
państwa stanowi in-
westycję, która przy-
nosi korzyści wszyst-
kim obywatelom i 
całemu społeczeń-
stwu. Działania 
zmierzające do in-
tegracji społecznej 
osób niepełnospraw-
nych zwiększają po-
tencjał rozwoju, a także 
sprzyjają zwiększaniu 
aktywności społecznej we 
wszystkich obszarach, m.in. 
na rynku pracy. Istotnym za-
łożeniem polityki społecznej 
jest dążenie do kompleksowego 
działania, którego podstawowym ce-
lem powinno być przygotowanie osób 
zagrożonych wykluczeniem do aktywnego życia 
w społeczeństwie.

Prowadzone badania społeczne, w tym Ogólno-
polskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób 
niepełnosprawnych zrealizowane w latach 2008 
- 2010 przez PFRON oraz Szkołę Wyższą Psychologii 
Społecznej, wyraźnie potwierdzają, że jakość życia 
osób niepełnosprawnych w zasadniczym stopniu 

Program „Aktywny Samorząd”  
w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie

związana jest z jakością funkcjonowania społeczno-
ści lokalnych, w tym władzy i administracji szczebla 
powiatowo – gminnego. Poprawa efektywności po-
mocy kierowanej do osób niepełnosprawnych, wy-
maga zwiększenia odpowiedzialności samorządu za 
stwarzanie dogodnych warunków rehabilitacji spo-
łecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych wcho-
dzących w skład społeczności lokalnej. Jak wynika z 
prowadzonych badań, władza i administracja lokalna 
powinna radykalnie rozwinąć swoje rozumienie pro-

blemów dotyczących niepełnosprawności. 
Z drugiej strony musi otrzymać dobre 

prawne oprzyrządowanie oraz 
silniejsze niż dotąd wsparcie 

fi nansowe dla działań 
prowadzonych wobec 

osób niepełnospraw-
nych.

W dniu 1 lutego 
2011 roku Pełno-
mocnik Rządu do 
Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych 

oraz Prezes 
Zarządu Związ-

ków Powiatów 
Polskich podpisali 
porozumienie do-

tyczące współpracy 
w zakresie wspólnych 

działań samorządów 
powiatowych na rzecz 

realizacji karty praw osób 
niepełnosprawnych i ich in-

tegracji społecznej. Współpraca 
między stronami porozumienia ma 

na celu wzmocnienie i usprawnienie 
współpracy z samorządami powiatowymi oraz 

wsparcie samorządów w podejmowanych przez nie 
działaniach na rzecz integracji osób niepełnospraw-
nych w społeczności lokalnej w jak najszerszym za-
kresie.

Program „Aktywny samorząd” jest ważnym kro-
kiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki 
społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działa-

nia przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte 
w powiatowych strategiach rozwiązywania proble-
mów społecznych i programach działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktyw-
niejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji spo-
łecznej osób niepełnosprawnych.

Formy wsparcia przewidziane i opisane dalej w 
programie adresowane są do uprawnionych osób fi -
zycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających 
społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepeł-
nosprawnych. Program obejmuje następujące obsza-
ry wsparcia:
1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządo-

wania do posiadanego samochodu,
2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowa-
niem,

3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektor-
skich,

4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlow-
skich,

5. obszar B4 – dofi nansowanie szkoleń w zakresie ob-
sługi nabytego w ramach programu sprzętu kom-
puterowego i oprogramowania lub urządzeń lek-
torskich albo brajlowskich,

6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym,

7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym,

8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy katego-
rii B,

9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawo-
dowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależ-
nej.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie 

lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnic-
two benefi cjentów pomocy w życiu społecznym, za-
wodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu: 
1. likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej 

(obszary: A i E),
2. przygotowanie benefi cjentów pomocy z zaburze-

niami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia 
różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im 
włączenia się do tworzącego się społeczeństwa in-
formacyjnego (obszary: B1-B4),

3. likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu 
się, umożliwiające uczestnictwo benefi cjentów 
pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub 
utrzymanie istniejącej aktywności (obszary: C i D),

4. umożliwianie benefi cjentom pomocy pełnienia 
różnych ról społecznych poprzez zastosowanie ele-
mentów wspierających ich zatrudnienie (obszar F).

Źródło:http://www.pfron.org.pl/portal/pl/
/355/1392/Aktywny_samorzad.html

Fot.: Monika Komarnicka
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L.p. Adres apteki Nazwa apteki Typ
Czynna Dyżur

poniedziałek–piątek soboty Pełni Nie pełni Pog. pracy
1. 48-120 Baborów ul.Rynek11 „Mandragora” A 8.00- 19.00 8.00-14.00 - - X
2. 48-140 Branice ul. Żymierskiego 66 mgr J.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 sb. 8.00-19.00, ndz. 9.00-
18.00 X - -

4. 48-100 Głubczyce ul. Kościuszki16 „Sanitas”, J. Hylak A 8.00-20.00 8.00-20.00 X - -
5. 48-100 Głubczyce ul. Moniuszki 11 „Pod Herbem” A 8.00-19.00 9.00-13.00 - X -
6. 48-100 Głubczyce ul.Powstańców 15a/1 „Zdrowie”, J. Hylak A 8.00-18.00 8.00-14.00 - X -
7. 48-100 Głubczyce ul. Gdańska 9 „Gdańska” A 8.00-19.00 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 7.30-18.30 8.00-14.00 - - -

11. 48-133 Nowa Cerekwia ul. Młyńska 13 Punkt Apteczny, D. Leżański I
Pn.wt.pt. 8.00 -16.00

śr. 8.00 -15.00
czw.8.00 -17.00 

- - - X

12. 48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 2 „Pod Białym Lwem”, 
T.M. Shmidt 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 sb. 8.00-18.00,  ndz.10.00-

18.00 - - -

14. 48-100 Głubczyce ul. Kochanowskiego 8 -10
„Jaśminowa” S.C.  M.Kotula-
-Gawłowska, M. Gawłowski, 
Z. Grabuś

A 8.00-20.00 sb.8.00-16.00, ndz. 9.00-
13.00 x - -

15. 48-140 Branice ul. Szpitalna 18 „Twoja Apteka” A 8.00-18.00 9.00-14.00 - X -

Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu głubczyckiego w 2013 roku

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka 
piersi. Bezpłatny skryning mammografi czny odbywa 
się co 2 lata. Podlegają mu kobiety w wieku 50–69 
lat. Do końca listopada 2012 roku wykonano 751 ba-
dań. W 2012 roku prowadzono „Audyt kliniczny zdjęć 
mammografi cznych”. Po otrzymaniu rocznego zesta-
wienia powiat głubczycki otrzymał pierwsze miejsce 
w zakresie jakości wykonanych zdjęć analogowych.

W obradach uczestniczyli również członkowie Za-
rządu Powiatu, dyrekcja głubczyckiego szpitala oraz 
reprezentanci związków zawodowych. Przedmiotem 
spotkania było omówienie możliwych rozwiązań słu-
żących poprawie funkcjonowania szpitala w Głubczy-
cach. 

Pierwszy głos w dyskusji zabrał starosta Józef Ko-
zina, witając wszystkich jej uczestników i nakreślając 
konwencję w jakiej miało przebiegać spotkanie. Na-
stępnie oddał głos panu Markowi Wójcikowi, który w 
bardzo merytoryczny, a zarazem przystępny sposób 
odniósł się do sytuacji w Polskich szpitalach, opisu-
jąc stan faktyczny i omawiając kilka możliwych sce-
nariuszy rozwiązań. Dzieląc się swoją dużą wiedzą i 
doświadczeniem przedstawił prawdopodobne zało-
żenia dotyczące przyszłego sposobu fi nansowania 
służby zdrowia w Polsce. Podsumowując tę część 
swojego wystąpienia zauważył, że w tak istotnej dla 
obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców sprawie 

Najlepsi na opolszczyźnie

Program profi laktyczny i wczesnego wykrywania 
raka szyjki macicy polega na pobieraniu wymazu z 
szyjki macicy u kobiet w wieku od 25 do 59 lat raz na 
trzy lata. 

Badaniami tymi objęto 32,45% populacji kobiet w 
województwie opolskim. Przebadano 700 kobiet. Lo-
kuje to powiat głubczycki na drugim miejscu w ilości 
wykonywanych badań. 

„ZDROWA” debata 

jaką jest funkcjonowanie szpitali, ważne jest, żeby 
debata i rozwiązania dotyczące ich przyszłości były 
podejmowane z uwzględnieniem realiów i prognoz 
ekonomicznych i demografi cznych. 

Biorący udział w dyskusji dyrektor opolskiego NFZ 
zaprezentował szczegóły systemu eWUŚ dzięki które-
mu pacjent korzystając z usług placówek służby zdro-

wia musi przy sobie posiadać tylko dowód osobisty 
na podstawie którego, zostanie zweryfi kowana infor-
macja o jego ubezpieczeniu zdrowotnym. W dalszej 
części dyrektor szpitala w Głubczycach Adam Jaku-
bowski odniósł się do bieżącej sytuacji szpitala, poda-
jąc istotne dane fi nansowe, m.in. wysokość kontraktu 
jaki szpital otrzymał na 2013 r. 

W końcowej fazie dyskusji ponownie głos zabrał 
pan Marek Wójcik, dziękując za zaproszenie do deba-
ty z uznaniem odniósł się do starań Zarządu Powiatu 
i dyrekcji szpitala, dotyczących optymalnego funkcjo-
nowania placówki. Raz jeszcze podkreślił wagę kon-
struktywnego i odpowiedzialnego podejścia do tego 
trudnego zagadnienia. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obej-
rzenia przebiegu tego spotkania na stronie interneto-
wej TV Głubczyce.

Powiat Głubczycki w rocznym zestawieniu Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny 
Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy, wypadł bardzo pozytywnie, zajmu-
jąc pierwsze i drugie miejsce w województwie. To bardzo dobre wyniki w tej dziedzinie. Czym zatem 
jest ten projekt?

�

W siedzibie Starostwa Powiatowego doszło do spotkania, w którym wzięli udział: Zastępca Sekretarza 
Generalnego Związków Powiatów Polski Marek Wójcik, specjalizujący się w zagadnieniach związa-
nych z obszarem służby zdrowia i dyrektor opolskiego oddziału NFZ Filip Nowak. 

�

Generalnego Związków Powiatów Polskich, Marek Wójcik, 

Marek Wójcik 
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NAZWA APTEKI TERMIN DYŻURÓW

Apteka „Sanitas”, ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce do 04.01.2013

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 04.01 - 11.01.2013

Apteka „Sanitas”, ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 11.01 - 18.01.2013

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 18.01 - 25.01.2013

Apteka „Gdańska „ ul.  Gdańska , 48-100 Głubczyce 25.01 - 01.02.2013 

Apteka „Jaśminowa” s.c. ul.  Kochanowskiego 8, 48-100 Głubczyce 01.02 - 08.02.2013 

Apteka Jana Pawła II ul.  Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce 08.02 - 15.02.2013

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 15.02 - 22.02.2013

Apteka „Sanitas” ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 22.02.- 01.03.2013

Apteka M.T. Schmidt. ul.  Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 01.03 - 08.03.2013

Apteka „Sanitas”, ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 08.03 - 15.03.2013

Apteka M.T. Schmidt, ul.  Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 15.03 - 22.03.2013

Apteka „Gdańska „ ul.  Gdańska, 48-100 Głubczyce 22.03 - 29.03.2013

Apteka „Jaśminowa” s.c., ul.  Kochanowskiego 8, 48-100 Głubczyce 29.03 - 05.04.2013

Apteka Jana Pawła II, ul.  Sienkiewicza 1, 48-100 Głubczyce 05.04 - 12.04. 2013

Apteka M.T. Schmidt, ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 12.04 - 19.04.2013

Apteka „Sanitas”, ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 19.04 - 26.04.2013

Apteka M.T. Schmidt, ul. Kochanowskiego , 48-100 Głubczyce 26.04 - 03.05.2013

Apteka „Sanitas”, ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 03.05 - 10.05.2013

Apteka M.T. Schmidt, ul.  Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 10.05 - 17.05.2013

Apteka „Gdańska” ul.  Gdańska, 48-100 Głubczyce 17.05 - 24.05.2013

Apteka „Jaśminowa” s.c. ul.  Kochanowskiego 8, 48-100 Głubczyce 24.05 - 31.05.2013

Apteka Jana Pawła II ul.  Sienkiewicza 1. Głubczyce 31.05 - 07.06.2013

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 07.06 -14.06.2013

Apteka „Sanitas”, ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 14.06 - 21.06.2013

Apteka M.T. Schmidt, ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 21.06 - 28.06.2013

Apteka „Sanitas”, ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 28.06 - 05.07.2013

Apteka M.T. Schmidt, ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 05.07 - 12.07.2013

Apteka „Gdańska”, ul.  Gdańska , 48-100 Głubczyce 12.07 - 19.07.2013

Apteka „Jaśminowa”, s.c. ul.  Kochanowskiego 8, 48-100 Głubczyce 19.07 - 26. 07.2013 

Apteka Jana Pawła II, ul.  Sienkiewicza 1, Głubczyce 26.07 - 02.08.2013

Apteka M.T. Schmidt, ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 02.08 - 09.08.2013

Apteka „Sanitas”, ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 09.08 - 16.08.2013

Apteka M.T. Schmidt, ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 16.08 - 23.08.2013

Apteka „Sanitas”,ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 23.08 - 30.08.2013

Apteka M.T. Schmidt, ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 30.08 - 06.09. 2013 

Apteka „Gdańska”, ul.  Gdańska , 48-100 Głubczyce 06.09 - 13.09.2013

Apteka „Jaśminowa”, s.c. ul.  Kochanowskiego 8, 48-100 Głubczyce 13.09 - 20.09.2013

Apteka Jana Pawła II, ul.  Sienkiewicza 1, Głubczyce 20.09 - 27.09.2013

Apteka M.T. Schmidt, ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 27.09 - 04.10.2013

Apteka „Sanitas”, ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 04.10 - 11.10.2013

Apteka M.T. Schmidt, ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 11.10 - 18.10.2013

Apteka „Sanitas”, ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 18.10 - 25.10.2013

Apteka M.T. Schmidt, ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 25.10 - 01.11.2013

Apteka „Gdańska”, ul.  Gdańska , 48-100 Głubczyce 01.11 - 08.11.2013

Apteka „Jaśminowa”, s.c. ul.  Kochanowskiego 8, 48-100 Głubczyce 08.11 - 15.11.2013

Apteka Jana Pawła II, ul.  Sienkiewicza 1, Głubczyce 15.11- 22.11.2013

Apteka M.T. Schmidt, ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 22.11 -29.11.2013

Apteka „Sanitas”, ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 29.11 - 06.12.2013

Apteka M.T. Schmidt, ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 06.12 – 13.12.2013

Apteka „Sanitas”, ul. Kościuszki 16, 48-100 Głubczyce 13.12 – 20.12.2013

Apteka M.T. Schmidt, ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce 20.12 – 27.12.2013

Apteka „Gdańska” ul.  Gdańska , 48-100 Głubczyce 27.12 – 03.01.2014

NAZWA APTEKI TERMIN DYŻURÓW

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 01.01-06.01.2013

Apteka “Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d.48-130 Kietrz 07.01 – 13.01.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 14.01 - 20.01.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d.48-130 Kietrz 21.01 - 27.01.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 28.01 - 03.02.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d.48-130 Kietrz 04.02 - 10.02.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 11.02 - 17.02.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d.48-130 Kietrz 18.02. - 24.02.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 25.02 – 03.03.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d.48-130 Kietrz 04.03 - 10.03.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 11.03 - 17.03.2013

Apteka “Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d.48-130 Kietrz 18.03 - 24.03.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 25.03 - 1.04.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d.48-130 Kietrz 02.04 - 08.04.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 09.04 - 14.04.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 15.04.-21.04.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d.48-130 Kietrz 22.04 – 28.04.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 29.04 - 05.05.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130Kietrz 06.05 – 12.05.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz 13.05 - 19.05.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130Kietrz 20.05 - 26.05.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 27.05 - 02.06.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d,48-130Kietrz 03.06 - 09.06.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 10.06 - 16.06.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d ,48-130Kietrz 17.06 - 23.06.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 24.06 - 30.06.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d , 48-130Kietrz 01.07 - 07.07.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 08.07 – 14.07.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130Kietrz 15.07 - 21.07.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 22.07 - 28.07.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130Kietrz 29.07 - 04.08.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 05.08 - 11.08.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130Kietrz 12.08 - 18.08.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 19.08 - 25.08.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130Kietrz 26.08 - 01.09.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 02.09 - 08.09.2013

Apteka „Eskulap” ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130Kietrz 09.09 -15.09.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 16.09 - 22.09.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130Kietrz 23.09 - 29.09.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 30.09 - 06.10.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130Kietrz 07.10 - 13.10.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 14.10 - 20.10.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130Kietrz 21.10 - 27.10.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 28.10 - 03.11.2013

Apteka „Eskulap” ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130Kietrz 04.11 - 10.11.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 11.11 - 17.11.2013

Apteka „Eskulap” ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130Kietrz 18.11 - 24.11.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 25.11 - 01.12.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130Kietrz 02.12 - 08.12.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 09.12 - 15.12.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130Kietrz 16.12 - 22.12.2013

Apteka ”, CENTRALNA”, ul. .Wojska Polskiego 5-7,48-130 Kietrz 23.12 - 29.12.2013

Apteka „Eskulap”, ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130Kietrz  30.12- 31.12.2013

KIETRZ dyżury rozpoczynają się od poniedziałku od 8.00 do następnego ponie-
działku do 8.00

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

Plan dyżurów aptek ogólnodostępnych w 2013 roku na terenie powiatu głubczyckiego
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Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, od początku uru-
chomienia programów do 31 grudnia 2012 r. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych złożono 55,3 
tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na łączną kwotę dofi nansowania 110,0 mld zł. 

W tym samym okresie podpisano z benefi cjentami 28,3tys. umów o dofi nansowanie na kwotę dofi nansowa-
nia w części UE 60,4 mld zł, co stanowi 85,1 proc. alokacji na lata 2007-2013 (powiększonej o dodatkowe środki 
z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego). 

Wartość wydatków benefi cjentów uznanych za kwalifi kowane, wynikająca ze złożonych wniosków o płat-
ność, wyniosła w części dofi nansowania UE 40,2 mld zł, co odpowiada 56,6 proc. alokacji na lata 2007-2013 
(powiększonej o dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania i z dostosowania technicznego).

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach 
Europejskich w Głubczycach

Regionalny Punkt Kontaktowy w Opolu we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej 
Odry Euroregion Silesia oraz Lokalnym Punktem Infor-
macyjnym o Funduszach Europejskich w Głubczycach 
zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 z zakresu 
prawidłowego przygotowywania projektów.

Szkolenie odbędzie się w dniu 05 lutego 2013 r. od 
godziny 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Głubczycach, sala nr 109.

 
Program szkolenia w dniu 05 lutego 2013 r.

 
Miejsce spotkania: 
Starostwo Powiatowe w Głubczycach, sala nr 109 
ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Program szkolenia:  
10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 11:00 Ogólne informacje o Programie Ope-

racyjnym Współpracy Transgranicznej   
Republika Czeska – Rzeczpospolita 
Polska 2007-2013 oraz stan wdraża-
nia - Justyna Wójcik, Regionalny Punkt 
Kontaktowy w Opolu; Stan realizacji 
Programu; Podsumowanie ostatnich 
naborów w ramach Programu 

11:00 – 11:30 Jak prawidłowo przygotować  projekt  
w ramach POWT RCZ-RP – Przemysław 
Mazur, Regionalny Punkt Kontaktowy 
w Opolu.

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:45 Przygotowywanie wniosków pro-

jektowych i załączników w ramach 
Funduszu Mikroprojektów – Daria 
Kardaczyńska, Dyrektor Sekretariatu 
Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Gór-
nej Odry

12:45 – 13:30 Przykłady zrealizowanych mikropro-
jektów w ramach Funduszu Mikro-
projektów w okresie od 08/2008 do 
08/2012 – Daria Kardaczyńska, Dyrek-
tor Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin 
Dorzecza Górnej Odry

13:30 Zakończenie
Uwagi:   
�� udział w warsztatach jest bezpłatny
�� ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność 

zgłoszeń
�� wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkolenio-

we
�� po szkoleniu istnieje możliwość konsultacji z pra-

cownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego 
oraz Euroregionu Silesia.

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2012 – 30.04.2014.
W ramach projektu 48 osób (26 kobiet i 22 mężczyzn) uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Udzielonych zostanie także 25 jednorazowych dotacji inwestycyj-
nych w wysokości do 40 tys. złotych każda.

Osoby, które uzyskają dotację będą też miały możliwość ubiegania się o tzw. wsparcie pomostowe (pokry-
cie kosztów stałych) do kwoty 1500 zł/m-c przez okres pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Warunki rekrutacji:
 Osoba, zainteresowana udziałem w projekcie musi spełniać łącznie następujące warunki:

�� wiek 15–25 lat, 
�� status osoby nieaktywnej zawodowo i/lub pozostającej bez zatrudnienia (z wyłączeniem osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP), 
�� zamieszkiwanie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w województwie opolskim na terenie powia-

tów: brzeskiego, namysłowskiego, nyskiego, głubczyckiego lub prudnickiego, 
�� zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność typu spin off  lub spin out, 

z wyłączeniem osób które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających dzień przystąpienia do Projektu. 

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 11.02.2013 – 22.02.2013r.
Więcej informacji na stronie: http://www.badzprzedsiebiorczy.opole.pl

Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofi nansowanie 
w ramach PO KL

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych
31 grudnia 2012 r. – informacja

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki (PO KL) znowelizowała Instrukcję wypełniania wniosku 
o dofi nansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki. 

Aktualizacja instrukcji ma charakter dostosowujący do zapisów innych dokumentów opracowanych przez 
Instytucję Zarządzającą PO KL i obejmuje doprecyzowanie zapisów w zakresie Grupy Sterującej powoływanej 
w projektach systemowych i partnerskich; projektów realizowanych z zastosowaniem uproszczonych metod 
rozliczania wydatków; sporządzania opisu kadry zaangażowanej w realizację projektu w kontekście obowiąz-
ków, które będą wykonywały osoby samozatrudnione lub osoby współpracujące oraz wkładu prywatnego. 

Znowelizowana instrukcja udostępniona została w grudniu 2012 r. w nowej wersji 8.6 Generatora Wniosków 
Aplikacyjnych (GWA) i obowiązuje w odniesieniu do wniosków o dofi nansowanie składanych w odpowiedzi na 
konkursy i rundy konkursowe ogłaszane od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz wniosków o dofi nansowanie projektów 
systemowych składanych do oceny od 1 stycznia 2013 r.

Projekt „Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie” jest projek-
tem realizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębior-
czości Uniwersytetu Opolskiego.
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W dniu 18 stycznia odbył się Koncert Bożonarodze-
niowy przygotowany przez Marię Farasiewicz, a wy-
konany przez zespół wokalno-instrumentalny MARIEL 
oraz aktorów teatru TRADYCJA Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Głubczycach. Zespół teatralny „Tradycja” 
wystąpił po raz kolejny w Zakładzie Karnym w Głub-
czycach. Młodzież działająca w zespole artystycznym 
przygotowała, specjalnie na tą okazję godzinny pro-
gram kabaretowo muzyczny. Spektakl został odegra-
ny w auli Sądu Rejonowego w Głubczycach dla gru-
py 49 osadzonych w tutejszym zakładzie. Spotkanie 
odbyło się w ramach zajęć kulturalno-oświatowych i 
miało na celu rozbudzić wśród osadzonych potrzeby 

Przedstawienie 
w murach więzienia

Sabatowicz, Michał Salawa, Damian Wołowczyk, Ro-
bert Kudła. 

Dzięki takim ludziom dobrej woli możliwa jest 
realizacja naszych celów i zamierzeń. W imieniu  ad-
ministracji  oraz osadzonych w Zakładzie Karnym w 
Głubczycach wyrażamy głęboką wdzięczność za ofi a-
rowaną pomoc zaangażowanie i życzliwość, życząc 
jednocześnie powodzenia w realizacji życiowych i ar-
tystycznych przedsięwzięć

Bartłomiej Kawulok

Dzisiejszej młodzieży trudno sobie wyobrazić jak wyglądały re-
lacje damsko-męskie na początku XX wieku. Panna z tak zwanego 
dobrego domu (nie koniecznie oznacza to majętną rodzinę) nie 
mogła sobie pozwolić na spotkania z młodzieńcem bez zgody 
rodziców. Natomiast młody mężczyzna nie mógł poślubić dziew-
czyny bez uzyskania zgody jej ojca, a jeżeli już tak się stało ich 
wspólne życie nie było usłane różami (np. z powodu odsunięcia 
od dostępu do majątku po rodzicach). Niewiele z tym wspólnego 
miał stan społeczny, bo w tej kwestii podobnie bywało w rodzinach 
szlacheckich, jak i chłopskich. A sama MIŁOSC, chyba niczym nie 
odbiegała od dzisiejszej. Różni nas tylko forma. Po tamtej miłości, 
tej sprzed stu lat, pozostały ślady w postaci listów, a po dzisiejszej 
nie zostanie naszym wnukom NIC. Wszystko zniknie, gdzieś w ete-
rze i gąszczu elektronicznej poczty. Namiastką danych miłosnych 
relacji niech będą te dwa listy ze zbiorów Powiatowego Muzeum 
Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach.
           dr Barbara Piechaczek

Wielmożni Państwo Dobrodziejowie!

Nie mogąc osobiście w tym tygodniu zjawić się ze 
względów odemnie niezależnych, pospieszam bodaj pi-
semnie złożyć uszanowanie i ucałowanie rączek Wiel-
możnemu Państwu. 

Zapewne córeczka panna Bronia odniosła się z za-
wiadomieniem o ewentualnej mojej wizycie i zamia-
rach z nią związanych, więc tem bardziej , - w nadziei 
że nie trafiam na grunt nieprzygotowany, - ośmie-
lam się wyrazić Wielmożnemu Państwu moje uczucia 
względem panny Broni z prośbą o Jej rękę, przyczem 
nie mogę pominąć milczeniem, że ze strony panny 
Broni dostałem przychylną odpowiedź.

Na krok mój odważam się tem bardziej, że jestem w 
możności zabezpieczyć mojej żonie i dobrobyt w stop-
niu, który nie da powodu do żadnych między nami 
nieporozumień. 

Pozostając w nadziei otrzymania przychylnej odpo-
wiedzi  i obiecując że jak tylko to będzie możliwem zło-
żę osobiście uszanowanie Wielmożnym Dobrodziejom 
moim kreślę się z wysokiem poważaniem 

      
Stokłosa

   Adres obecny
   Stokłosa Włodzimierz 
   urzędnik technicznych
   Bolechów 
   Bolechów Ruski w domu 
   p. Gartenberga

..gdyż myślałem żeś o mnie już zapomniała. Piszeż 
że jesteś bardzo zmęczona, czy tak ciężko pracujesz 
poczekaj jeszcze jakiś czas a skończy się Twoja męka 
bo wtedy ja będę za ciebie pracował, a co do fotogra-
fij to ci przyśle, ale ty też musisz mi przysłać gdyż 
chcę mieć twój obraz zawsze i patrzeć na piękną twarz 
anielską twarz. Ale piszesz że chciałabyś się spotkać 
ze mną, to proszę Cie napisz kiedy i gdzie a na skrzy-
dłach przylecę. Mili ja cie kocham tak bardzo że nie 
mogę doczekać się tej chwili kiedy będę cie mógł ujrzeć 
znów, kiedy przypomni mi się ta chwila z Tobą spę-
dzona to mi się robi błogo i przyjemnie, to też proszę 
cie nie przemęczaj się tak bardzo bo byś się mogła roz-
chorować a ja bym był bardzo tym zasmucony.

List znaleziony na strychu wiejskiego domu w okolicach 
Gliwic (Śląsk, napisany w j. polskim) Gliwic

List z prośbą o rękę panny Broni napisany przez Włodzimierza Stokłosę  z Belechowa Ruskiego (Kresy II Rzeczpospolitej-
lata międzywojenne, napisany w j. polskim) do rodziców panny.

Miłość sprzed stu lat 

W MUZEUM ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ...

poznawcze i modele społecznie 
akceptowanego sposobu spę-
dzania czasu wolnego.  

W programie koncertu obok nowoczesnych pasto-
rałek i wierszy autorstwa Marii Farasiewicz wybrzmiały 
także tradycyjne kolędy. Zespół Tradycja zaprezentował  
barwne widowisko pt. „Herody” przywołujące piękną 
polską tradycję bożonarodzeniowo – noworoczną.

W koncercie wystąpili między innymi: rodzeństwo 
– Maria Farasiewicz i Wiesław Wierzba  Beata Krzacz-
kowska, Kazimierz Łankowski, Monika Sabatowicz i 
Mieczysław Zając, Michał Bezpalco, Agata Ziółkow-
ska, Krzysztof Konieczny, Iwona Halikowska, Monika 

W dniu 18 stycznia odbył się Koncert Bożonarodzeniowy przygotowany przez Ma-
rię Farasiewicz, a wykonany przez zespół wokalno-instrumentalny MARIEL oraz 
aktorów teatru TRADYCJA Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach.

sądu
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Drugi Jarmark Świąteczny odbył się w grudniu w 
Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych. Imprezą 
towarzyszącą była żywa, pięknie oświetlona i ozdo-
biona  szopka, umiejscowiona na podwórku za in-
ternatem „rolniczka”. W zbudowanych przez uczniów 
małych zagrodach można było zobaczyć konia, owce, 
kozła i inne zwierzęta gospodarstwa domowego. Na 
niewielkiej scenie (którą również wykonali uczniowie) 
mogliśmy  podziwiać  kolędy w wykonaniu dzieci i ich 

Ponadto jury z panią profesor Teresą Smolińską na 
czele – folklorystką przyznało aktorom TRADYCJI czte-
ry nagrody indywidualne za wykreowane postaci, a 
otrzymali je: Michał Bezpalco – Herod, Agata Ziółkow-
ska - Diabeł, Krzysztof Konieczny – Śmierć oraz Mietek 
Zając – Żyd. Nagrodą uhonorowana została również 

Herody 2013

Jarmark Świąteczny 
w Głubczycach

Najnowsza powieść 
autorki bestsellerów. 
Pierwsze miejsce na li-
stach bestsellerów „The 
New York Times” i „Los 
Angeles Times”. Luke 
Warren jest badaczem 
wilków. Pisze o nich, stu-
diuje ich zachowania, a 

kiedyś nawet z nimi zamieszkał. Pod wieloma wzglę-
dami są mu bliższe niż własna rodzina, z którą wła-
ściwie nie ma kontaktu, odkąd żona go rzuciła, a syn 
Edward wyjechał. Nagle wszystko się zmienia: Luke 
zostaje ciężko ranny w wypadku samochodowym. 
Edward musi wrócić do domu, który opuścił przed 
laty, i razem z Carą podjąć decyzję o losie ojca. Poja-
wiają się pytania, na które nie ma prostych odpowie-
dzi: jakie tajemnice skrywa przed sobą rodzeństwo? 
Co stoi za pragnieniem, by pozwolić ojcu umrzeć... 
lub utrzymać go przy życiu za wszelką cenę? Czego 
życzyłby sobie sam Luke? I przede wszystkim, dla-
czego zapomnieli to, o czym zawsze pamięta wilk: że 
członkowie stada potrzebują siebie nawzajem, a prze-
trwanie czasem idzie w parze z ofi arą?

wyrobu świec i wyplatania papierowi-
kliny, a także świeże, pachnące pącz-

ki...., które każdego dnia czekały na łasuchów.

Monika Komarnicka

zem na scenie – uczniowie i absolwenci „Mechanika”.
Herody są bardzo popularną imprezą kulturalną 

Opolszczyzny i od lat cieszą się dużym zaintereso-
waniem mediów oraz środowisk twórczych, a wysoki 
poziom inscenizacji niewątpliwie podnosi rangę tej 
imprezy.

Przypomnijmy, że to już dziesiąte Herody w dłu-
goletniej działalności Teatru TRADYCJA, który ma na 
swym koncie pięć nagród głównych – tzw. Bereł He-
roda.

Warto również powiedzieć, że w tym przeglądzie 
wyróżnienie w kategorii dziecięcej zdobyła grupa 
DZIECI JANA PAWŁA II z Zespołu Szkół w Pietrowicach 
pod kierownictwem Ewy Kikiny, a jej reprezentant - 
Paweł Burkowski-zdobył nagrodę indywidualną za 
rolę Heroda.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym życząc 
im dalszych sukcesów artystycznych.

Wiadomości TV Głubczyce – Grażyna Zaworska

NOWOŚCI WYDAWNICZE W BIBLIOTECE...

rodziców. Na hali spor-
towej poza stoiskiem 
handlowym można 
było oglądać występy 
jasełkowe przygoto-
wane przez mieszkań-
ców Domów Pomocy Społecznej powiatu głubczyc-
kiego oraz uczniów i przedszkolaków. Do ciekawostek 
tego jarmarku, nie licząc żywej szopki, należał pokaz 

W dniach 19-20 stycznia br. w Lewinie Brzeskim 
odbył się XXVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów 
Kolędniczych Herody 2013, w którym Teatr TRA-
DYCJA Zespołu Szkół Mechanicznych w Głub-
czycach zdobył II miejsce w kategorii dorosłych 
prezentując barwne   widowisko w reżyserii Marii 
Farasiewicz, a przywołujące piękną polską trady-
cję bożonarodzeniowo – noworoczną z jej bogatą 
obrzędowością i zwyczajem.

Maria Farasiewicz – instruktor teatru i odtwórczyni 
roli kolędnika.

W spektaklu tym oprócz wyżej wymienionych osób 
wystąpili także: Iwona Halikowska, Monika Sabato-
wicz, Michał Salawa, Damian Wołowczyk oraz akom-
paniujący na akordeonie Robert Kudła. Tak więc ra-

Na długie, zimne wieczory Miejska i  Gminna Biblioteka w Głubczycach przygotowała mieszkańcom 
naszego powiatu wybrane nowości wydawnicze. 

Nie miał domu, był 
całkiem sam, nikt nie 
wie, dlaczego musiał 
umrzeć w taki sposób. 
Pewnej burzowej nocy, 

na jednym z krakowskich osiedli, od silnego uderze-
nia w głowę, ginie mężczyzna. Nie ma przy sobie do-
kumentów, ale wszystko wskazuje na to, że był ubo-
gim i bezdomnym alkoholikiem. Śledztwo prowadzi 
komisarz Bartnik. W dochodzeniu, pomaga mu nieco 
wścibska starsza pani - dawniej jego nauczycielka, 
a teraz mentorka. Na pierwszy rzut oka, sprawa nie 
wydaje się skomplikowana. Tyle, że z jakiegoś powo-
du, rutynowe działania policji nie przynoszą efektów. 
Śledztwo nabiera tempa, kiedy Bartnik odkrywa, że 
zamordowany mężczyzna nie był pospolitym kloszar-
dem. Zaskakujące szczegóły z życiorysu ofi ary napro-
wadzają śledztwo na nowe tory. Wiele wskazuje na to, 
że dziwna przeszłość zamordowanego mężczyzny to 
klucz do zagadki jego śmierci.

Ciepła i zabawna 
powieść. Krystyna i 
Cyprian, zgodne mał-
żeństwo z wieloletnim 

stażem, postanawiają pozostawić w spadku potom-
nym przepis na… szczęśliwe życie. W tym celu za-
kładają punkt „Naprawa i wypożyczanie mężczyzn”, 
bo jak podają socjologiczne statystyki - mężczyźni 
psują się częściej, kobiety są lepszej jakości, z lep-
szego materiału. W punkcie tym każdy może odmie-
nić życie swoje i najbliższych, więc nie trzeba dłu-
go czekać na kolejkę przed drzwiami. A że metody 
okazują się jeszcze bardziej niekonwencjonalne niż 
sam pomysł, wynika z tego zarówno wiele złego, jak 
i dobrego...

PÓŁ ŻYCIA
Jodi Picoult

MORDERSTWO 
TUŻ ZA ROGIEM

Zofi a Małopolska

Przygotowała: Lucyna Małodobra
Więcej na www.glubczyce.e-bp.pl lub w bibliotece

NAPRAWA  
I WYPOŻYCZANIE 

MĘŻCZYZN
Teresa Opoka
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W dniu 11.01.2013 r. trzynastoosobowa grupa 
uczniów z klasy II C i II E, Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Głubczycach, pod opieką p. Beaty Seń i p. 
Ewy Idzi wzięła udział w ciekawych zajęciach na Uni-
wersytecie Opolskim w ramach programu „Noc bio-
logów”. Mieli oni okazję uczestniczyć w laboratorium 
„Fizjologia dnia codziennego” poprowadzonym przez 
dr Dariusza Ziaja.

 Prowadzący zajęcia w ciekawy sposób zapoznał 
ich z metodami diagnostyki serca i dróg oddecho-
wych oraz mechanizmami fi zjologicznymi, jakie 
rządzą naszym ciałem podczas wysiłku. Zostało wy-
konane badanie EKG na jednym z uczestników oraz 
przeprowadzono próbę Harwardzką wśród osób 
chętnych. 

Część z grupy wzięła udział w warsztacie „Jak uzy-
skać DNA w domowej kuchni”, dzięki temu mogli na 
własne oczy zobaczyć jak wyizolować DNA z banana. 
Podczas półgodzinnych zajęć oglądali proces pozy-
skiwania DNA, używając składników, które można 
znaleźć we własnej kuchni. Co więcej, dowiedzieli się, 
do czego możemy wykorzystać wiedzę zawartą w 
tym uniwersalnym kodzie życia.

Odbyły się również zajęcia warsztatowe dla za-
interesowanych owadami. Uczniowie mogli przez 
godzinę  obserwować pod mikroskopem z najdrob-

niejszymi szczegółami budowę ciał tych zwierząt i 
rozpoznawać je.

 Pani dr Anna Kocorek podczas zajęć zadała pyta-
nie: Czy owady rządzą światem? Zdecydowanie tak, 
ponieważ nie dość, że w tak dużym powiększeniu 
wyglądają niesamowicie, to jest ich około 40 tysięcy 
gatunków oraz odgrywają istotną rolę w naszym eko-
systemie.

Zajęcia były bardzo interesujące i atrakcyjne, po-
szerzyły wiedzę młodzieży z różnych dziedzin, które w 
szkole są znane jedynie z podręcznika, oraz pozwoliły 
wykorzystać je w praktyce, w prawdziwym laborato-
rium naukowym. 

Beata Seń

„Noc biologów”

Była to już XI edycja koncertu, który na stałe wpi-
sał się w pejzaż głubczyckich wydarzeń kulturalnych. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich klas 
instrumentów, takich jak fortepian, skrzypce, fl et, 
gitara, perkusja, klarnet, akordeon. Ponadto można 
było podziwiać występy wszystkich zespołów działa-

Koncert Noworoczny Uczniów i Nauczycieli 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Głubczycach

jących w szkole muzycznej. Zalicza się do nich chór, 
zespół wokalny, zespół akordeonowy, zespół gitaro-
wy, zespół smyczkowy „Szalone muchy”, zespół per-
kusyjny „Strefa numer 4”, zespół kolędników i zespół 
KadraBAND, w skład którego wchodzą nauczyciele 
tejże szkoły. 

19 stycznia w Miejskim Domu Kultury w Głubczycach odbył się Koncert Noworoczny w wykonaniu 
Uczniów i Nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Głubczycach.

Pełniący obowiązki dyrektora szkoły pan Adam Ko-
pyto z dużą satysfakcją przyjął fakt, że widownia sali 
MOK była wypełniona niemal do ostatniego miejsca. 
Wspominał również zmarłą w minionym roku byłą dy-
rektor szkoły ś.p. Krystynę Michalik. 

Na sali widowiskowej i za kulisami panowała miła 
atmosfera i choć koncert trwał ponad 2 godziny, był 
niezwykle ciekawy. Całość koncertu można zobaczyć 
na stronie internetowej TV Głubczyce.

W bieżącym roku Państwowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Głub-
czycach obchodzi jubileusz 40-lecia powstania pla-
cówki, z tego też tytułu w maju między 18–21 będzie 
organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Mło-
dych Pianistów, którego IX edycja będzie odbywała 
się w Głubczycach.

�
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Jedno z ważniejszych wydarzeń minionego roku 
miało miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Głubczycach. Odbyła się tam uroczystość otwar-
cia nowoczesnej hali sportowej. W obecności zapro-
szonych gości i licznie zgromadzonej publiczności, 
Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, 
Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Poseł RP VI 
Kadencji Adam Krupa, Starosta Powiatu Głubczyc-
kiego Józef Kozina oraz Dyrektor ZSO Tadeusz Eckert 
– przecinając biało-czerwoną wstęgę – dokonali ofi -
cjalnego otwarcia tego obiektu! Budowa hali spor-
towej  była największą i najbardziej doniosłą inwe-
stycją realizowaną przez powiat w latach 2011-2012. 
Całkowity koszt  budowy wyniósł 5 452 673,48 zł 
w tym 1 570 000 zł stanowiła dotacja z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, 1 000 000 zł to pożyczka z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, a wsparcia w 
wysokosci 840 200 zł udzielił Wojewódzki Fundusz 

Uroczyste otwarcie 
hali sportowej

W bieżącym roku Ludowy Klub Sportowy „TECH-
NIK” Głubczyce obchodzi 40-lecie powstania (1973– 
–2013). Wprawdzie początki badmintona w Głubczy-
cach sięgają roku 1966 to jednak rok 1973 przyjęto za 
początek sportowej sekcji badmintona. Zarząd Klubu 
LKS „Technik” przewiduje z okazji jubileuszu szereg 
imprez, o których poinformuje w późniejszym termi-
nie.

Rok 2012 LKS Technik Głubczyce zamyka dobrymi 
osiągnięciami sportowymi. Na Indywidualnych Mi-
strzostwach Polski w Badmintonie Białystok 2012 za-
wodnicy Technika zdobyli 11 medali:
�� Przemysław Wacha – złoto gra pojedyncza
�� Wojciech Szkudlarczyk – złoto gra mieszana, srebro 

gra podwójna
�� Agnieszka Wojtkowska – złota gra mieszana, złoto 

gra podwójna
�� Natalia Pocztowiak – złoto gra podwójna, srebro gra 

mieszana

�� Aleksandra Walaszek – brąz gra pojedyncza, brąz 
gra podwójna

�� Aneta Wojtkowska – brąz gra pojedyncza, brąz gra 
podwójna
W Głubczycach odbyły się Indywidualne Mistrzo-

stwa Polski Juniorów i Młodzieżowców, na których 
zawodnicy Technika zdobyli następujące trofea. W 
kategorii juniorów Kinga Haracz brąz w grze mie-
szanej, Dominik Stebnicki brąz w grze pojedynczej. 
W kategorii młodzieżowców Aneta Wojtkowska 
złoto w grze pojedynczej i srebro w grze mieszanej, 
Katarzyna Macedońska srebro w grze pojedynczej 
i złoto w grze podwójnej, Justyna Pasternak srebro 
w grze podwójnej i brąz w grze mieszanej, Prze-
mysław Urban brąz w grze podwójnej. Przemysław 
Szydłowski zdobył brązowy medal na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży. Przemysław Wacha 
zdobył kwalifikacje i uczestniczył w 2012 r. w Olim-
piadzie w Londynie. Agnieszka Wojtkowska razem z 

LKS Technik Głubczyce – 
podsumowanie roku

W dniu 12.01.2013 r. w Głubczycach odbył się Kra-
jowy Turniej Juniorów Młodszych i Młodzików Młod-
szych. Młodzi wychowankowie Technika Głubczyce 
zdobyli na tych zawodach najwięcej medali, spośród 
przedstawicieli 8 klubów z Bierunia, Kędzierzyna-Koź-
la, Wrocławia, Częstochowy, Jeleniej Góry, Dąbrowy 
Górniczej, Widełki i Głubczyc.

Wyniki zawodników LKS Technik Głubczyce:
Gra pojedyncza juniorów młodszych
1 miejsce – Przemysław Szydłowski 
2 miejsce – Robert Mirga 
3 miejsce – Dawid Mazur 
Gra podwójna juniorów młodszych
1 miejsce – Robert Mirga/ Dawid Mazur
2 miejsce – Przemysław Szydłowski/Michał Kaźmierczak
3 miejsce – Sebastian Obrycki/ Michał Ustimowicz
Gra pojedyncza młodzików młodszych
1 miejsce – Laura Berestecka
Gra pojedyncza młodzików młodszych
1 miejsce – Patryk Kobeluch
2 miejsce – Kordian Kobylnik
3 miejsce – Maciej Matusz
Gra podwójna młodzików młodszych
1 miejsce – Patryk Kobeluch/ Maciej Matusz
2 miejsce – Kordian Kobylnik/ Maciej Siemiginowski
3 miejsce – Bartosz Gałązka/ Karol Ślepecki

Krajowy Turniej Juniorów 
Młodszych i Młodzików 
Młodszych

Wojtkiem Szkudlarczykiem zdobyli brązowy medal 
na Akademickich Mistrzostwach Świata. 

W Drużynowych Mistrzostwach Polski w sezonie 
2011/12 LKS Technik zdobył  srebrny medal. Wpraw-
dzie w sezonie 2012/13 LKS Technik zawiesił występy 
w Ekstraklasie, z powodów fi nansowych i organizacyj-
nych, to mamy nadzieję, że po zmianie systemu roz-
grywek ligi uda się do nich powrócić.

Zawodnicy LKS Technik startowali , pod opieką tre-
nerów Bożeny Haracz i Przemysława Krawca, w licz-
nych turniejach krajowych we wszystkich kategoriach 
wiekowych z licznymi sukcesami i mogą rok 2012 za-
liczyć do udanych. 

�

Ochrony Środowiska. Pozostała kwota inwestycji to 
wkład ze środków własnych.  

Podczas uroczystego otwarcia obiektu Pan Staro-
sta Józef Kozina omówił najważniejsze zagadnienia 
związane z realizacją tego przedsięwzięcia. Przed-
stawiono historię budowy hali wykorzystując mate-
riał przygotowany przez dyrektora Tadeusza Eckerta. 
Władze szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców, a 
także zaproszeni goście, podziękowali Zarządowi Po-
wiatu za realizacj inwestycji tak przyjaznej młodzieży. 
Złożyli również wyrazy uznania za podjęcie decyzji o 
budowie obiektu w trudnych dla powiatu warunkach 
fi nansowych. 

Dokonano symbolicznej inauguracji zajęć sporto-
wych, prezentując jednocześnie wyposażenie tech-
niczne hali, m.in. automatycznie opuszczane tablice 
do koszykówki i kotary dzielące halę na trzy niezależ-
ne boiska. Na zakończenie młodzież przygotowana 

przez nauczycieli wychowania fi zycznego przedstawi-
ła atrakcyjne widowisko sportowe, m.in. uczestników 
Pucharu Świata w Takewondo  pod kierunkiem Danie-
la Jano oraz tancerzy ze Szkoły „Royal Dance Centre” 
Tomasza Nawrockiego,  którzy zachwycili publiczność 
porywającymi układami tańca nowoczesnego. 

Społeczność naszej szkoły – składa wielkie wyrazy 
wdzięczności za tak wspaniały dar!!!

Tadeusz Eckert

 Starostwa Powiatowego.
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Zakres programowy szkolenia: 
�� System opodatkowania działalności rolniczej 
�� Ubezpieczenia w rolnictwie, 
�� Zasady ewidencji przychodów i rozchodów w 

gospodarstwie rolnym 
�� Instrumenty wsparcia fi nansowego gospodarstw 

rolnych w ramach WPR 

Organizatorzy zapewniają materiały szkole-
niowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, 
poczęstunek i nocleg

Czas trwania szkolenia – 2 dni (12 godzin) 

Warunki uczestnictwa w szkoleniach 

Uczestnikiem szkoleń może być osoba pełnoletnia 
z województwa dolnośląskiego, opolskiego lub lu-
buskiego oraz będąca: 
�� rolnikiem lub domownikiem, 
�� osobą zatrudnioną w rolnictwie, 
�� małżonkiem rolnika, 
�� podmiotem prowadzącym dział specjalny pro-

dukcji rolnej, 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Bezpłatne szkolenia dla rolników i domowników 

„Szkolenia z zakresu fi nansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia 
rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, 

opolskiego i lubuskiego” 

�� producentem rolnym (osobą fi zyczną, osobą 
prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, która posiada numer iden-
tyfi kacyjny), 

�� podatnikiem podatku rolnego, 
�� podatnikiem podatku leśnego. 

Termin i miejsce szkolenia 
(aktualizowane na bieżąco): 

12-13.02.2013 Środa Śląska 
14-15.02.2013 Ząbkowice Śląskie 
19-20.02.2013 Lubań 
21-22.02.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
23-24.02.2013 Opole 
28.02-01.03.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
7-8.03.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
12-13.03.2013 Długołęka/ Łozina 
14-15.03.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
11-12.03.2013 Kalsk 
19-20.03.2013 Zgorzelec 
21-22.03.2013 Złotoryja 
04-05.04.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
09-10.04.2013 Dzierżoniów

Operacja szkoleniowa: 
„Szkolenia z zakresu fi nansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. 

dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego” realizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
Szkolenia współfi nansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 111„Szkolenia zawodowe dla 

osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzone w ramach operacji 

szkoleniowej – umowa nr 00006-6900-FA1900390/11 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Podmiot Wdrażający dla działania 111 – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 

Źródło fi nansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Przydatne informacje na temat programów operacyjnych i funduszy znajdują się na stronach: www.fundusze-

europejskie.gov.pl www.minrol.gov.pl „Szkolenia z zakresu fi nansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia 
rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego” projekt współfi nansowa-

ny ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

„Szkolenia z zakresu fi nansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia 
rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, spółfi nan-
sowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich

11-12.04.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
18-19.04.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
25-26.04.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
09-10.05.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
16-17.05.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
22-23.05.2013 Wołów 
23-24.05.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
06-07.06.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
11-12.06.2013 Zgorzelec 
13-14.06.2013 Jelenia Góra 
17-18.06.2013 Lubin 
19-20.06.2013 Paszowice 
24-25.06.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
27-28.06.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
05-06.09.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 

11-12.09.2013 Wałbrzych 
11-12.09.2013 Lubań 
12-13.09.2013 Kamienna Góra 
18-19.09.2013 Strzelin 
19-20.09.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
26-27.09.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
03-04.10.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
10-11.10.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 
14-15.10.2013 Wrocław, ul. Pawłowicka 

Więcej informacji: 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
tel. 71 320 10 00 
cku@up.wroc.pl 

Małymi krokami XII Turniej Sołectw dobiega koń-
ca. Zawody wstępują w zasadniczą fazę, gdzie każdy 
zgromadzony punkt jest bardzo istotny. W dotychcza-
sowej rywalizacji osamotnionym liderem pozostaje 
sołectwo Nowa Cerekwia, które po czterech turnie-
jach zdobyło 42 pkt.

Tuż za liderem plasują się drużyny z Lubotynia oraz 
Ściborzyc Wielkich na koncie, których znajduje się 
po 34 pkt. Również na przysłowiowym „pudle” zna-
lazło się miejsce dla zespołu Nasiedla, które z 33 pkt. 
zajmuje trzecie miejsce w klasyfi kacji generalnej tur-
nieju. Przy tak minimalnych różnicach punktowych 
widać ogromne zaangażowanie oraz determinację 
sołectw, które za wszelką cenę chcą osiągnąć jak naj-
lepszy wynik.

Sytuację punktową jaką mamy w tej fazie turnieju 
zawdzięczamy m.in. rozegranemu 27 stycznia Turnie-
jowi Siatkarskiemu. Wyniki uzyskiwane zarówno w 
fazie grupowej jak i w walce o premiowane miejsca 
były co najmniej zaskakujące. Jako jedna z niewielu 
drużyna z Pilszcza, która była stawiana w roli faworyta 
tego turnieju nie zawiodła. Pilszcz kroczył od zwycię-
stwa do zwycięstwa, zasłużenie zdobywając pierwsze 
miejsce. Nowa Cerekwia, która zdobyła drugie miej-
sce „oddała” tylko jednego seta w trakcie całego tur-
nieju i dzięki zdobytym 10 pkt. w klasyfi kacji general-
nej umocniła się na pozycji lidera Turnieju Sołeckiego. 
Trzecie miejsce wywalczyła drużyna z Nasiedla dzięki 
czemu jest mocnym pretendentem do zajęcia miejsca 
1–3 w całym turnieju. Szanse na podium zachowuje 
również drużyna z Wojnowic, która zajęła czwartą 
pozycję rozgrywkach siatkarskich. Chyba najbardziej 
emocjonującym spotkaniem był mecz o 5 miejsce, w 
którym walczyły sołectwa Lubotyń oraz Ściborzyce 
Wlk. zajmujące 2 i 3 miejsce w całym turnieju. Przed 
meczem różnica punktowa pomiędzy drużynami 
wynosiła 1 pkt. na korzyść Lubotynia. W ten sposób 
ranga meczu urosła do rozmiarów meczu fi nałowe-
go. Faworytem tego spotkania była ekipa z Ściborzyc 
Wlk., która w fazie grupowej uległa zespołom z Nowej 
Cerekwi oraz Nasiedla. Faworyt nie zawiódł i pokonał 
sołectwo Lubotyń 2:0. Mecz posiadał jednak kilka od-
słon gdzie do granicy 10 pkt. (mecze były rozgrywane 
do 15) walka była wyrównana, jednak w końcowej 
fazie meczu lepsi okazywali się przedstawiciele Ści-
borzyc. 

http://www.kietrz.pl/

XII Turniej 
Sołectw

w Gminie 
Kietrz

45% Dofi nansowania do systemów solarnych
Wszystkich mieszkańców zainteresowanych monta-
żem kolektorów z dofi nansowaniem z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zapraszam na zebranie, które odbędzie się: 
12 lutego (wtorek) 2012 r. we Włodzieninie, 
w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-
-Curie, o godzinie 17.00
Ważne informacje:
– Dofi nansowaniem objęte są instalacje podgrzewa-

jące ciepłą wodę użytkową i wpomagające C.O.,
– Każda instalacja jest integrowana z obecnym sys-

temem podgrzewania,
– Przed instalacją nie są pobierane zaliczki.
Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem 
tel.: 503 555 644 lub 33-307 01 01

Dominik Wilk
Regionalny Koordynator d/s Sprzedaży
EKO PROGRAM SYSTEMY SOLARNE S.C
ul. Jana Kantego 21c,

OGŁOSZENIE
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Występ zachwyciły publiczność, która niejedno-
krotnie już w trakcie utworu, nagradzała kunszt ze-
społu gromkimi brawami. Proboszcz parafi i ksiądz Mi-
chał Ślęczek serdecznie powitał artystów, a ci niejako 
w rewanżu odwdzięczyli się wspaniałym koncertem. 
W kościele rozbrzmiewały kolędy, a po nich zespól za-
prezentował swoje największe przeboje. Nie obyło się 
bez bisów. Na zakończenie koncertu ksiądz proboszcz 
podziękował darczyńcom, dzięki którym wstęp na 
koncert był bezpłatny. 

– To spore przeżycie. Momentami przechodził mnie 
dreszcz emocji. Umiejętności wokalne chórzystów 
wywarły na mnie ogromne wrażenie – mówi Bar-
tek Liczkowski, jeden z uczestników koncertu. Inna 
uczestniczka, pani Eugenia, prócz pięknego śpiewu 
zachwycała się wspaniałymi strojami artystów. Uzna-
nie i zadowolenie towarzyszyło bodaj wszystkim, 
którzy w ten niedzielny wieczór wzięli udział w tym 
niesamowitym wydarzeniu. Zespół Pieśni i Tańca 
Śląsk jest jednym z największych polskich zespołów 
folklorystycznych. Został założony 1 lipca 1953 przez 
Stanisława Hadynę i Elwirę Kamińską. Zespół liczy 
ponad stu artystów zrzeszonych w sekcji baletowej, 
chórze i orkiestrze. Śląsk koncertując na światowych 
scenach, dotychczas odwiedził 44 kraje na pięciu kon-
tynentach, dając ponad 7 tys. koncertów występując 

również w mniejszych ośrodkach, pozbawionych do-
stępu do większych propozycji kulturalnych. Misją 
zespołu jest ukazywanie bogactwa kultury śląskiej, 
a jego repertuar  zawiera różnorodne formy arty-
styczne. Począwszy od wielkich barwnych widowisk, 
poprzez wielkie koncerty, aż po prezentacje muzyki 
sakralnej i klasycznej.

�

Zespół Śląsk w Głubczycach

W niedzielę 6 stycznia, w Święto Objawienia 
Pańskiego, podczas uroczystości w Kościele O.O. 
Franciszkanów w Głubczycach, odbył się Koncert 
Bożonarodzeniowy w którym wystąpił zespół wo-
kalno-instrumentalny MARIEL oraz aktorzy teatru 
TRADYCJA Zespołu Szkół Mechanicznych w Głub-
czycach. Gościem specjalnym koncertu był 18-letni 
obiecujący śpiewak bas-barytonowy, głubczyczanin 
– Tomasz Wierzba. W programie koncertu, obok no-
woczesnych pastorałek i wierszy, wybrzmiały trady-
cyjne kolędy o Narodzeniu Pańskim. W koncercie 
wystąpili: rodzeństwo – Maria Farasiewicz i Wiesław 
Wierzba z synem Tomaszem, Beata Krzaczkowska, 

Koncert u Franciszkanów
Kazimierz Łankowski, Monika Saba-
towicz i Mieczysław Zając.

Wiernych, tak licznie zgromadzo-
nych we franciszkańskiej świątyni, 
zjednoczył uścisk dłoni, a wspólnie 
odśpiewany „Znak pokoju” niejedne-
go wzruszył. Publiczność gromkimi 
brawami nagrodziła występujących, 
którzy przybyli na zaproszenie Ojca 
Gwardiana Aureliusza Kułakiewicza. 

Z Wiadomości TV Głubczyce

W ramach WOŚP na terenie powiatu głubczyckiego 
kwestowało ponad 50 wolontariuszy, a wśród nich: 
zuchy, harcerze, harcerze starsi. Wszyscy pod opieką 
instruktorów. Od godz. 6 do 20 na terenie Głubczyc, 
Kietrza, Baborowa i Branic udało się uzbierać łączną 
kwotę środków pieniężnych w wysokości 41 600 zło-
tych. Datki zostały zawiezione do Opola. Ogólne licze-
nie pieniędzy odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury  
od godz.19:30 do 20:00, przy udziale sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Komenda ZHP dziękuje wszystkim mieszkańcom, 
którzy przyczynili się do zbiórki, za hojny udział w 
akcji.

Ryszard Kańtoch, Komendant Hufca ZHP

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy w Głubczycach

20 stycznia o godz. 16.00 w Kościele Parafi alnym w Głubczycach odbyła się prawdziwa uczta artystycz-
na. Koncert znanego zespołu Śląsk, był magnesem, który przyciągnął licznie zgromadzonych miesz-
kańców Glubczyc i okolicznych miejscowości. 

Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów, to hasło 21 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Mieszkańcom naszego powiatu udało się uzbierać 41 600 złotych. 

. Występują Fo
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Ryszard Kańtoch, Komendant Hufca ZHP w Głubczycach
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Redakcja – Przejął pan prowadzenie drużyny w bardzo 
trudnym momencie. Kibiców z pewnością nurtuje py-
tanie czy wiosną klub będzie dysponował potencjałem 
pozwalającym na podjęcie walki o utrzymanie?
Tomasz Makarski – Nasz dorobek punktowy po run-
dzie jesiennej rzeczywiście nie jest imponujący, mam 
nadzieję jednak, iż do ostatniej kolejki ligowej będzie-
my liczyć się w walce o utrzymanie trzecioligowego 
bytu. Kluczowe tu będą pierwsze wiosenne spotkania 
z drużynami z górnej części tabeli rozgrywane przed 
własnymi kibicami.
R. – Może pan w skrócie przedstawić plan przygotowań 
do rundy wiosennej?
T. M. – Treningi rozpoczeliśmy w środę 9 stycznia. 
Wszystkie zajęcia będą się odbywały na głubczyckich 
obiektach sportowych (hala: ZOKIS-u, Technikum 
Mechanicznego, boisko orlik, siłownia, boiska K.S 
Polonia). Kibice będą się także mogli natknąć na nas 
w głubczyckim parku. W trakcie przygotowań roze-
gramy 8-9 gier kontrolnych na boiskach ze sztuczną 
nawierzchnią.
R. – Czy w kręgu pańskich zainteresowań znajdują się 
zawodnicy o transfery których będzie pan wnioskował 
do zarządu klubu?
T. M. – Przekazałem zarządowi listę zawodników, któ-
rzy w moim odczuciu istotnie wzmocniliby nasz ze-
spół. Przedstawiciele klubu prowadzą z nimi rozmo-
wy. Czas pokaże czy uda się  sfi nalizować ich przyjście 
do Polonii.

Walczymy do ostatniej kolejki

R. – Którą formację chciałby pan najbardziej wzmoc-
nić?
T. M. – Każda formacja naszego zespołu w chwili 
obecnej wymaga wzmocnienia. Aby kibice doczeka-
li się większej ilości strzelonych goli niezbędne jest 
sprowadzenie dobrego napastnika bądź ofensywne-
go pomocnika, z kolei duża ilość straconych bramek 
w rundzie jesiennej zmusza nas również do szukania 
wzmocnień w formacji obronnej.
R. – Opolskie media informują o poważnych proble-
mach fi nansowych klubów z Chróścic i Namysłowa. Czy 
zarząd Polonii Głubczyce zagwarantował panu i druży-
nie odpowiednie warunki do solidnego przepracowania 
zimowego okresu przygotowawczego?
T. M. – Zarząd klubu cały czas intensywnie pracuje 
nad tym, aby warunki przygotowań do sezonu były 
jak najbardziej optymalne. Klubu nie stać jednak na 
sfi nansowanie chociażby obozu zimowego czy badań 
wydolnościowych, których organizacja powoli staje 
się standardem w tej klasie rozgrywkowej. Zagwaran-
towana coroczna dotacja UM Głubczyc oraz rozsądne 
gospodarowanie tymi środkami z pewnością zapew-
nią udział Polonii w rozgrywkach rundy wiosennej 
dlatego problemy wspomnianych przez Panią drużyn 
z pewnością nas ominą.
Problemy fi nansowe dotknęły również śląski klub 
Szczakowiankę Jaworzno, której kwota porównywal-
na z rocznym budżetem Polonii wystarcza jedynie na 
pokrycie 2-3 miesięcznej działalności ich klubu. 

R. – Czego życzyłby Pan kibica piłkarskim naszego po-
wiatu w nowym roku?
T. M. – Samych pozytywnych emocji sportowych z 
udziałem K.S. Polonia Głubczyce w 2013 roku.
R. – Dziekuje za rozmowę.

„Trzeba solidnie pracować” - 
zimowe ładowanie akumula-
torów w GLKS Kietrz

Drużyna seniorów Polonii Głubczyce po rundzie jesiennej zajmuje ostatnie miejsce w tabeli III ligi 
opolsko – śląskiej. O planach przygotowań do rundy wiosennej i szansach na utrzymanie się w gronie 
trzecioligowców rozmawiamy z trenerem głubczyckiej jedenastki Tomaszem Makarskim.

Czternaste miejsce i piętnaście pkt., to dorobek 
podopiecznych Arega Gadachika po rundzie jesiennej 
Saltex IV ligi. Po solidnych zeszłorocznych wynikach 
w bieżącym sezonie kietrzanie walczą o pozostanie w 
gronie czwartoligowców. Cel nie jest odległy, bo od 
zespołów będących poza strefą spadkową, dzielą ich 
tylko 3 pkt. 

– Myślę, że stać nas na utrzymanie, tylko trzeba so-
lidnie pracować. Potrzebujemy bramkarza i napastnika 
– mówi Areg Gadachik. 

Determinacja i uzupełnienie składu na dwóch waż-
nych pozycjach, ma zapewnić ekipie z Kietrza udane 
występy w drugiej części sezonu. Kibiców GLKS-u  za-
niepokoiła nieco słabsza forma czołowego zawodnika 
Roberta Dominika. 

– W rundzie jesiennej forma Roberta nie była taka 
jak byśmy chcieli. Ma to związek z kontuzją przez którą 
stracił cały letni okres przygotowawczy. Myślę że wio-
sną dyspozycja Roberta będzie lepsza niż przed rokiem 
– dodaje trener. 

Ekipa z Kietrza przygotowania do sezonu będzie 
prowadzić na miejscowych obiektach: stadionie, orli-

Stare piłkarskie prawidło mówi, że dopiero drugi sezon rozegrany w danej lidze weryfi kuje umiejętno-
ści i prawdziwe oblicze drużyny. Tej weryfi kacji zostali właśnie poddani piłkarze GLKS Kietrz. 
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ku, sali gimnastycznej i siłowni. Żaden z zawodników 
nie sygnalizował chęci przejścia do innego klubu, 
dlatego jeśli tylko dopisze zdrowie i frekwencja oraz 
zaangażowanie na treningach, to wiosną kietrzańscy 
czwartoligowcy mogą dać swoim kibicom więcej po-
wodów do zadowolenia.
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