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Powiat otrzyma
kolejne środki
z PFRON,
str. 2

RzeczPOWIATOWA

- info

Biuletyn Informacyjny Samorządu Powiatu Głubczyckiego
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi,
Drodzy Rodzice i Uczniowie
Z okazji zakończenia roku szkolnego składamy Wam najserdeczniejsze podziękowania za cały rok solidnej pracy.
Wszystkim życzymy szczęśliwych i bezpiecznych wakacji, które dostarczą różnorodnych doświadczeń i niezapomnianych wspomnień.
Oby te dni pozwoliły na zasłużony odpoczynek, nabranie sił i zapału do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami.
Wicestarosta
Anita Juchno

W

Przewodniczący Rady Powiatu
Radosław Gorzko

Starosta
Piotr Soczyński

Wotum zaufania i absolutorium
dla Zarządu Powiatu!

dniu 13 czerwca br. odbyła się VII sesja Rady Powiatu w Głubczycach. Niewątpliwie najważniejszym punktem obrad było
udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu
w Głubczycach.
Obrady rozpoczęły się od części sprawozdawczej, w której przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach, Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny zreferowali sprawozdania z
działalności swoich jednostek za 2018 rok natomiast Szpital Powiatowy
w Głubczycach przedstawił sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

rok oraz opinią Komisji Rewizyjnej, która również została pozytywnie
zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W trakcie obrad
rozpatrzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania
budżetu powiatu za 2018 r. Zostało ono przyjęte 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” i na tej podstawie udzielono absolutoriom Zarządowi Powiatu.

Ponadto radni wyrazili wolę przystąpienia do klastra energii pod nazwą
Klaster Energii „Powiatu Głubczyckiego”. Podjęcie tej uchwały będzie
skutkowało podpisaniem porozumienia pomiędzy Powiatem Głubczyckim, Gminą Głubczyce, Gminą Kietrz, Gminą Baborów oraz Gminą Branice, na podstawie którego zostanie utworzony klaster energii. Inicjatywa
Kluczowym punktem sesji było udzielenie wotum zaufania na podsta- ta ma na celu przede wszystkim ograniczenie niskiej emisji na terenie
wie raportu przedstawiającego stan Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok, Członków Klastra, w tym poprzez inwestycje w Odnawialne Źródła Enerktóry został opracowany zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o gii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przez dywersyfikację
samorządzie powiatowym, a także absolutorium Zarządowi Powiatu.
źródeł energii, a także rozwój Odnawialnych Źródeł Energii ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej.
Absolutorium poprzedzone było opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z budżetu za 2018
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XIX FESTIWAL KULTURY POWIATOWEJ 2019
PODSUMOWANIE WYNIKÓW

egoroczny XIX Festiwal Kultury Powiatowej już za nami!
5 czerwca 2019 r. w auli Katolickiego Przedszkola w Branicach
odbyła się Gala Finałowa, która
była zwieńczeniem XIX Festiwalu Kultury Powiatowej.

Wyróżnienie - Milena Tokarz (SP Branice)

niej edycji konkursu) (ZSP Kietrz)

Kategoria młodzieżowa:

III – Natalia Skibińska (ZSP Kietrz)

Za udział - Karolina Wołoszyn (MGOK
Kietrz)
I – Zespół wokalny SZAG (SP Branice)
II – Wiktoria Margiel (SP Branice)

III – Estera Mistrzak (MGOK Kietrz)

Wyróżnienie – Amelia Lipa (SP Branice)

II – Oliwia Lach (ZSP Kietrz)

Wyróżnienie – Łukasz Pierzchała (SP
Włodzienin)

Klasyfikacja końcowa w kategorii klas IV-VI:
I – Marika Pawluś (SP Branice)
II – Amelia Szyra (ZSP Kietrz)

Kategoria piosenki obcojęzyczIII – Malina Baca (SP Branice)
nej:
Starosta Piotr Soczyński złożył gratulacje zarówno wszystkim laureatom jak i pozostałym
uczestnikom tego nie bywałego
wydarzenia! Złożył również podziękowania Gminie Branice oraz
Wójtowi Sebastianowi Baca za
wspaniałą organizację festiwalu!
Na scenie zaprezentowali się laureaci poszczególnych konkursów
i kategorii konkursowych. XIX Festiwal Kultury Powiatowej zapewnił wiele emocji, wrażeń a przede
wszystkim wydarzenie to pokazało jak wiele potencjału drzemie w
tych młodych artystach.
Konkursy i przeglądy odbyły się w
każdej z gmin Powiatu Głubczyckiego. W Głubczycach odbył się
konkurs piosenki, Kietrz udostępnił scenę utalentowanym tancerzom ugościł również pasjonatów
literatury, w Branicach odbyło się
podsumowanie konkursu fotograficznego oraz przegląd przedszkoli
pn. „Świat dziecka”, natomiast Baborów gościł uczestników konkursu recytatorskiego.

Celem Festiwalu jest prezentacja
potencjału, promowanie talentów,
a także integracja środowisk kultury. Powiat Głubczycki przekazał na
organizację Festiwalu Kultury Powiatowej organizatorowi 20.000
zł. Podsumowanie wyników:

Konkurs Piosenki

Kategoria klasy I – III SP
I - Antonina Schlusche (SP Branice)

I – Wiktoria Margiel (SP Branice)
II – Amelia Lipa (SP Branice)

Kategoria uczniowie szkoły podstawowej klasy VII-VIII, szkół
Wyróżnienie – Magdalena Mrozowicz (SP gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Branice)
III – Marika Pawluś (SP Branice)

Konkurs taneczny

Kategoria dziecięca (7-11 lat):
I – MINI SZANSA (SP Dzierżysław)

II – MINI IMPULS (SP Branice, Zespół Tańca Nowoczesnego IMPULS)
III – MINI SYSTEM (GOK Baborów)
MINI STARS (MGOK Kietrz)
MINI FIRE (SP Nasiedle)

Kategoria młodzieżowa (12 lat i
więcej)
I – SZANSA (SP w Dzierżysławiu)

II – GWIAZDECZKI (SP Włodzienin)
III – FLOWERS (ZSP Baborów)

Wyróżnienie – FIRE (SP Nasiedle)

Konkurs fotograficzny
Grupa do lat 16
I miejsce - Gloria Staszczyszyn
II miejsce - Julia Chłopecka
III miejsce - Puk Zuzanna

Wyróżnienie - Miłosz Gawłowski, Natalia
Dudzik

Grupa powyżej 16 lat

II - Milena Ball (SP Branice)

I miejsce - Dariusz Danek

Wyróżnienie - zespół ZYGZAK (SP Branice)

III miejsce - Turczyniak Kinga

III - Maja Stanulewicz (ZSP Baborów)

Kategoria kl. IV-VI SP:
I - MINI SZAG (SP Branice)

II - Marika Pawluś (SP Branice)

III - Monika Gramatyka (SP Branice)

Wyróżnienie – Szymon Penkala (SP Pilszcz)

II miejsce - Igor Machnik

Wyróżnienie - Dominika Błach

Konkurs recytatorski
Klasyfikacja końcowa w kategorii klas I-III:
I – Alicja Wójcik (obroniła tytuł z poprzed-

I – Oliwia Taratuta (SP Pilszcz)
II – Milena Ciura (SP PIlszcz)
III – Julia Mikos (SP Branice)

Wyróżnienie – Karolina Żądło (ZSP Baborów)

Konkurs literacki

Kat. A - szkoły podstawowe:
I – Łukasz Kleszczyński (SP Włodzienin)

II – Wiktoria Wcisło, Marcelina Wilczyńska (SP Dzierżysław)
III – Aleksandra Lechoszest (ZSP Kietrz)

Wyróżnienie – Paulina Biłka (SP Nasiedle)
Wyróżnienie – Karolina Zacka (SP Nasiedle)

Kategoria B - szkoły gimnazjalne
i ponadgimnazjalne:
I – Jan Skoumal

II – Radosław Bogdan

Kategoria C - dorośli:
I – Grażyna Skrzyńska-Bandelak
II – Edyta Fiutek

III – Dorota Kaczmar

Przegląd przedszkoli pn.
„Świat Dziecka”
Występy zaprezentowało 8 przedszkoli, wystąpiło łącznie 150 dzieci. W przeglądzie kolejno wystąpili: Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Baborowie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi
im. Marii Konopnickiej, Publiczne
Przedszkole w Branicach z oddziałami w Bliszczycach i Wysokiej, Katolicki Żłobek i Przedszkole
Sióstr Maryi Niepokalanej w Bra-
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nicach, Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Głubczycach,
Przedszkole nr 3 w Głubczycach,
Przedszkole nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Głubczycach i Publiczne
Przedszkole we Włodzieninie z
oddziałem w Dzbańcach. Opiekunkami, które przygotowały dzieci do
pięknych prezentacji były: Hanna
Deszka, Helena Przygoń, Wioletta
Masłowska, Bernadetta Bryl, Iwona Pączko, Karolina Peczkis, Paulina Lipa , Danuta Pikuła, Lucyna Satarowska, Elżbieta Białek, Dorota
Raniszewska- Maroz, Małgorzata
Wojtuś, Jadwiga Pilch, Katarzyna
Przysiężnik, Anna Korzec-Suchińska, Jolanta Domańska.
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Dotacje dla Parafii

olejne parafie z Powiatu Głubczyckiego otrzymają dotacje na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Tym razem środki finansowe zostaną
przekazane Parafii pw. św. Marcina w Gołuszowicach, Parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Św. w Lisięcicach oraz Parafii pw.
Św. Bartłomieja w Dzierżysławiu. Każda
z tych Parafii otrzyma 10.000 zł.

Przypominamy: Dotacja może być
udzielona osobie fizycznej lub jednostce

organizacyjnej posiadającej tytuł prawny
do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego czy trwałego zarządu.

Może być ona również udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku o dofinansowanie. Dotacja
może być udzielona w wysokości do 60%
nakładów finansowych na wniosek, który składa się do 30 września.

SPIS TELEFONÓW
Sekretariat

tel: 77 405 36 60

Wydział Ogólno - Organizacyjny
tel: 77 405 36 66

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

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

Wydział Oświaty i Zdrowia
tel:77 405 36 78
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel:77 405 36 71,77 405 36 72
Wydział Drogownictwa

tel: 77 405 36 67, 77 405 36 68

Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel: 77 405 36 81

Ewidencja Gruntów

tel: 77 405 36 82, 77 405 36 83

Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej
tel: 77 405 36 86, 77 405 36 89

Gospodarka Nieruchomościami

Nowe sprzęty
w głubczyckim szpitalu!
W

ostatnim czasie Karetki Pogotowia Ratunkowego zostały wyposażone w 3 nowe defibrylatory - koszt
ich zakupu to 198.776,16 zł.

Ponadto po raz kolejny SPZOZ w Głubczycach otrzymał nowoczesny sprzęt od
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tym razem są to dwie pompy infuzyjne ze
Wyposażono również sterylizatornie stojakiem, które trafiły na oddział neonaw autoklaw wraz ze stacją uzdatniania tologiczny. Pompy służą do precyzyjnego
wody - koszt zakupu to 210.741,70 zł.
podawania leków.

tel: 77 405 36 84

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

Wydział Komunikacji i Transportu

tel: 77 485 04 93,77 485 08 87,77 485 22 75

Biuro Rady Powiatu
tel: 77 405 36 80

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel: 77 405 36 65

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 77 405 36 69

STAROSTWO POWIATOWE
Godziny otwarcia kasy:

De�ibrylator

Pompa infuzyjna

Autoklaw

pn-czw: 8:00 - 14:30
pt: 8:00 - 14:00
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Powiat otrzyma kolejne środki z PFRON

ddział Opolski Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
dofinansuje dwie jednostki powiatu głubczyckiego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, oraz D.

Pierwszą z nich jest Dom Pomocy Społecznej
w Klisinie, który otrzyma dofinansowanie ze
środków PFRON na realizację zadania w obszarze D. Celem tego obszaru jest dofinansowanie
do zakupu samochodu. Dzięki czemu DPS Klisino zrealizuje zadanie pn. „Zakup samochodu
osobowego typu mikobus (9 – osobowego) do
przewozu osób niepełnosprawnych, dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Klisinie”.

20

Niewątpliwie zakup kolejnego nowoczesnego
samochodu usprawni przewóz mieszkańców
pomiędzy 8 filiami, a także odległymi przychodniami specjalistycznymi, które znajdują
się m.in. w Głubczycach, Opolu, Wrocławiu, Kędzierzynie – Koźlu czy w Branicach. Aktualnie
transport 743 mieszkańców, którzy w większości posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności
do pracy i samodzielnej egzystencji zapewnia
6 samochodów dostosowanych do przewozu
osób niepełnosprawnych.

otrzyma dofinansowanie do budowy podjazdu
za boiskiem szkolnym przy SOSW w Głubczycach, wykonanie ścieżki dla wózków inwalidzkich oraz zakupu tablic multimedialnych wraz
z projektorem.

Budowa podjazdu w znacznym stopniu poprawi osobom z dysfunkcjami ruchowymi dostępność do sali gimnastycznej, gdzie prowadzone
są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia
rewalidacyjne, które w dużym stopniu poprawiają rozwój podopiecznych.

Natomiast zakup tablic multimedialno – interaktywnych wspomoże wychowanków Ośrodka w nauce czytania i pisania. Nauka w szkole
nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty, dlatego też nauczyciele Ośrodka poszukują bardziej atrakcyjnych i skutecznych sposobów naNatomiast kolejną jednostką, która otrzyma uczania. Znaczna część uczniów ma problemy
wsparcie z PFRONu jest Specjalny Ośrodek z wymową, czytaniem i pisaniem, są to uczniowie, którzy nie mówią i posługują się tylko geSzkolno – Wychowawczy w Głubczycach.
stykulacją. Tablice multimedialne pozwolą w
Ośrodek zrealizuje zadanie w obszarze C, które- zobrazowaniu doświadczeń z różnych przedgo celem jest likwidacja barier architektonicz- miotów, z pewnością metoda ta zbliży do siebie
nych oraz likwidacja barier w komunikowaniu uczniów, a przede wszystkim przełamie bariesię. W ramach projektu Powiat Głubczycki ry w komunikowaniu się.
Realizacja zadania umożliwi DPS Klisino wraz
z filiami zaspokajanie potrzeb mieszkańców na
wyzszym poziomie i zapewni bezpieczeństwo
oraz poprawę komfortu życia osób niepełnosprawnych.

Uroczysta zmiana służby

05.2019 r. w Komendzie Powiatowej Adam, mł. ogn. Trzop Tomasz,
Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach odbyła się uroczysta zmiana służby - stopień starszego brygadiera otrzymał bryg.
Semeniuk Wojciech,
z okazji Dnia Strażaka.
Tegoroczne obchody obfitowały w wyróżnienia osób, które swoją pracą, postawą i zaangażowaniem przyczyniły się do poprawy stanu
ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
W związku z Dniem Strażaka odznaczeni, awansowani i nagrodzeni zostali:

- stopień starszego sekcyjnego - sekc. Ciemny Beata,
- stopień sekcyjnego - st. str. Minorowicz Marcin,
st.str. Rydzak Przemysław

- stopień młodszego kapitana otrzymali - asp.
Fulneczek Arkadiusz, asp. Kochmaniewicz Stani- Na zakończenie uroczystości głos zabrali zasław,
proszeni goście, którzy złożyli podziękowania
wszystkim strażakom za dobrze wypełnione
- stopień aspiranta otrzymał mł.asp. Kiedycz Łu- zadania i ofiarną służbę na rzecz drugiego człokasz,
wieka.

- brązowym medalem „Za długoletnią służbę” - stopień starszego ogniomistrza - ogn. Gębuś
- st.asp. Szczerba Mariusz, asp. Kiedycz Łukasz, Andrzej, ogn. Krówka Waldemar, ogn. Nawara
Wojciech,
mł.ogn. Mikler Jacek,
- srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony prze- - stopień ogniomistrza - mł.ogn. Łapuńko Grzegorz, mł. ogn. Dziamara Bartosz,
ciwpożarowej” - asp. Wołoszczuk Jacek,

W imieniu Zarządu Powiatu Głubczyckiego Wicestarosta Anita Juchno podziękowała zarówno
Strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Głubczycach jak i druhom
Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy razem
ramię w ramię niosą pomoc poszkodowanym
na terenie całego naszego powiatu.
- nagrodą pieniężną za wzorowe wykonywanie - stopień młodszego ogniomistrza otrzymali - st.
obowiązków służbowych - mł.asp. Toporowski sekc. Beleć Michał, st. sekc. Biliński Tomasz, st.
sekc. Hupas Olaf, st. sekc. Mikler Jacek,
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I edycja programu „Mały ratownik” za nami!

czerwca 2019 r. w auli Zespołu Szkół
Ogólnokształcących odbyła się gala
podsumowująca program „Mały Ratownik”.
Na scenie zaprezentowali się najmłodsi mieszkańcy Powiatu Głubczyckiego z Przedszkola nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka, Przedszkola Nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Głubczycach, Przedszkola nr 3 Przedszkole z
tradycjami, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Baborowie, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Kietrzu Publiczne Przedszkole, Publicznego
Przedszkola w Branicach z oddziałami w Bliszczycach i Wysokiej oraz Publicznego Przedszkola we Włodzieninie z oddziałem w Dzbańcach.
Maluchy zaprezentowały umiejętności oraz
wiedzę jaką nabyły podczas spotkań z służbami
mundurowymi.
Realizację programu poprzedzał konkurs plastyczny przeprowadzony wśród uczniów szkół

„Mały ratownik” zostały wręczone nagrody.

ponadgimnazjalnych z naszego powiatu, mający na celu zaprojektowanie logo „Małego
Ratownika”. Zwycięską pracą okazała się wyjątkowa praca grupy uczniów ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Głubczycach pod przewodnictwem Joanny Chwiralskiej
oraz Edyty Wolny.

Podczas uroczystości zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu na zaprojektowanie logo akcji

Program miał na celu przeprowadzenie cyklu
spotkań w przedszkolach z terenu Powiatu
Głubczyckiego. W ciągu ostatnich trzech miesięcy policjanci, ratownicy medyczni oraz strażacy odwiedzili 7 przedszkoli z terenu powiatu
głubczyckiego. W trakcie spotkań przedszkolaki uczyli się jak postępować w sytuacjach zagrożenia życia, jakich informacji udzielać dzwoniąc
pod numer 112 czy jak prawidłowo przeprowadzić masaż serca. Program ten był on skierowany do grupy dzieci w wieku od 5 do 6 lat.

Podczas gali każde z przedszkoli otrzymało
miasteczko ruchu drogowego oraz znaki drogowe do dalszej edukacji, ufundowane przez
sponsorów projektu.
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Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Czyste Powietrze Wokół Nas”

D

nia 11 czerwca b.r. w Sali Pod
Aniołem odbyła się uroczystość
podsumowania Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci przedszkolnych pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas”.
Kolejna już III edycja konkursu zorganizowana przez Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Głubczycach we współpracy z Powiatem Głubczyckim podkreśla
rolę edukacji w zakresie dbałości o zdrowie
i ochronę środowiska już od najmłodszych
lat.

W uroczystości udział wzięły dzieci z różnych miejscowości z terenu powiatu głubczyckiego, które uczestniczyły w Przedszkolnym Programie Edukacji pt. „Czyste
Powietrze Wokół Nas”. Dzieci z 11 przedszkoli przygotowały prace plastyczne zgodne z celem konkursu, którym jest upowszechnienie wśród dzieci umiejętności
rozpoznawania źródeł dymów oraz zwiększenie wrażliwości dzieci i ich rodziców na
szkodliwość dymu papierosowego, dymu

misja składająca się z przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Starostwa
Powiatowego i Miejskiego Ośrodka Kultury
wyłoniła laureatów.
Zwycięzcami konkursu zostali
•
•
•

Jan Wiśniewski z Przedszkola we Włodzieninie, Szymon Stukator z Przedszkola w Ściborzycach Wielkich,
Zuzanna Komplikowicz z Przedszkola
nr.3 w Głubczycach,

Zofia Fedorowicz z Przedszkola Zespołu Szkół w Pietrowicach.

Ponadto komisja przyznała wyróżnienia
dla:
•
•
•
•
•
•

Kornelii Pirch i Tomasza Domańskiego z Przedszkola we Włodzieninie,
Marii Węgrzyn z Przedszkola nr. 3 w
Głubczycach,

Miłosza Cieślarz z Przedszkola w Pilszczu,

Antoniego Czerepak i Jana Śliwy z
Przedszkola „Piccolino” w Głubczycach,
Zofii Mędrali i Martyny Sochy z Przedszkola w Grobnikach
Ksawerego Suzańskiego z Przedszkola w Branicach.

Ponadto przyznano podziękowania dla nauczycieli realizujących program oraz podziękowania PPIS dla Przedszkola nr 1
oraz Przedszkola nr 2 w Głubczycach za
przygotowanie zajęć edukacyjnych o tematyce czystego powietrza z udziałem pracownika PSSE w Głubczycach.

Zarówno laureaci jak i wszyscy uczestnicy
konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i
miłymi upominkami ufundowanymi przez
Powiat Głubczycki, a obecni na uroczystości nauczyciele, opiekunowie, rodzice oraz
pozostali koledzy i koleżanki z grup przedszkolnych otrzymali owocowy i słodki poczęstunek.
Wszyscy uczestnicy obejrzeli prace konkursowe na przygotowanej wystawie. Po
zakończonej prezentacji dzieci wraz z opiekunami zaproszeni zostali do zwiedzenia
części zbiorów Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, co dla wielu małych gości
było pierwszą wizytą w muzeum i ciekawym wydarzeniem.
spalanych odpadów oraz zanieczyszczenie
środowiska.
Do etapu powiatowego wybrano i przesłano
po 3 najlepsze prace z każdego przedszkola.
Ogółem wpłynęło 30 prac konkursowych
sporządzonych przez dzieci, z których ko-

Wszystkim osobom, które przyczyniły się
do realizacji i przebiegu konkursu z merytorycznym przesłaniem i w miłej atmosferze serdecznie dziękujemy.
mgr Alina Mazur-Ciapa
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Głubczycach
mgr Ewa Sowińska
Kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwa Powiatowego w Głubczycach
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Bezpieczny wypoczynek o czym warto pamiętać?

Wszystkie formy wypoczynku dzieci i młodzieży
wymagają zgłoszenia.

Z

bliżają się wakacje, a więc czas
wypoczynku. Wybierając dla swojego
dziecka kolonię, obóz,
czy inną zorganizowaną formę wypoczynku,
należy zadbać przede
wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora.
Wypoczynek trwający
nieprzerwanie co najmniej 2 dni (z noclegiem
lub bez) organizowany w
czasie ferii letnich czy zimowych ( w kraju lub za
granicą), w szczególności w formie kolonii, półkolonii, obozu, biwaku,
warsztatów itp. wymaga
zgłoszenia do kuratora
oświaty.

Zgłoszenie powinno być
złożone na min. 21 dni
przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w
przypadku półkolonii na
14 dni. Jedynie szkoły i
placówki nie muszą zgłaszać wypoczynku organizowanego do 3 dni.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator
w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane
dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunków
sanitarno-higienicznych,
liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz
programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.
Dzięki temu, służby takie jak Inspekcja Sanitarna,
Kuratorium
Oświaty, Straż Pożarna
mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci
i młodzieży. Na stronie
internetowej bazy na
bieżąco publikowane są
informacje o numerach
wydanych zaświadczeń,
danych
organizatora,
liczbie uczestników oraz
terminie i lokalizacji wypoczynku.
Każdy organizator jest
zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków wypoczynku oraz
zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę
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wychowawczą.

Rodzice mają prawo wymagać od organizatora,
z którym wyjeżdża ich
dziecko, aby przed wyjazdem przedstawił on
warunki pobytu. Obowiązkiem
organizatora
jest również przekazanie
rodzicom i opiekunom
wszystkich istotnych informacji o wypoczynku i
ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w
tym przedstawienie wydruku potwierdzenia o
zgłoszonym wypoczynku.

Rodzic powinien z kolei
pamiętać o dokładnym
wypełnieniu karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, która zawiera
niezbędne
informacje
o dziecku. Kartę trzeba
przekazać organizatorowi
wypoczynku przed wyjazdem.

Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy
warunkach lub sytuacjach
w czasie trwania zorganizowanego wypoczynku,
należy zgłosić je przede
wszystkim do Powiatowej
Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej i/lub Kuratorium Oświaty właściwego ze względu na miejsce
lokalizacji wypoczynku.
W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice
mogą także powiadomić
właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) straż
pożarną lub inne służby
interwencyjne.
Z myślą o rodzicach Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną internetową bazę
danych o wypoczynku:
https://wypoczynek.men.
gov.pl/, gdzie w zakładce „Pytania i odpowiedzi”
umieszczono odpowiedzi
na najczęściej pojawiające
się wątpliwości dot. zasad
organizacji i zgłaszania
wypoczynku.
mgr Alina Mazur-Ciapa
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Głubczycach
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Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

R

odzicielstwo zastępcze to
jedna z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjęcie do rodziny dziecka, które znalazło się w trudnej
sytuacji, ofiarowanie jemu zainteresowania i miłości, patrzenie
jak wzrasta w poczuciu bezpieczeństwa sprawia wiele radości i
satysfakcji.
Najlepszym miejscem dla dziecka
mającym istotny wpływ na jego
prawidłowy rozwój jest rodzina,
która zapewnia poczucie przynależności i wsparcia.

Dnia 24.05.2019r. w Stajni na Warszawskiej w Głubczycach odbyło
się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach
projektu realizowanego przez Powiat Głubczycki pn. „Bliżej rodziny
i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy
zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014
– 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości
usług zdrowotnych i społecznych w
zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Spotkanie to miało na celu integrację środowiska pieczy zastępczej,
pokazanie alternatywnych form
wypoczynku oraz promocję rodzicielstwa zastępczego. Na rodziny
oraz wychowanków czekał poczęstunek, a także moc atrakcji: malowanie twarzy, zabawy na słomie,
dmuchana zjeżdżalnia, przejażdżka
konna oraz konkursy z nagrodami.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy do
naszej siedziby przy ul. Sobieskiego 5a w Głubczycach.

Dotacje do wymiany
źródeł ciepła

D

ofinansowania do wymiany źródeł ciepła mają pomóc w zmniejszeniu poziomu
zanieczyszczeń powietrza, który jest szczególnie wysoki w
okresie jesienno – zimowym.
Specjaliści alarmują, że odpady oraz niskiej jakości opał,
spalane w piecach przyczyniają się do wzrostu stężenia pyłu
oraz rakotwórczych substancji
w powietrzu np. benzopirenu.
Właściciele starego typu kotłów
trują nie tylko siebie, ale także
swoje najbliższe otoczenie. Dlatego też Powiat Głubczycki w
związku z tym problemem przyznaje dotacje do wymiany źródeł
ciepła na ekologiczne.

ślonych w normie PN EN 303 - 5:
2012 „Kotły grzewcze. Część 5:
Kotły grzewcze na paliwa stałe z
ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej
do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”
lub równoważnej, wydany przez
właściwą jednostkę certyfikującą
( posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jego
odpowiednika dla kraju jednostki
certyfikującej ).

Do otrzymania dotacji uprawnione są osoby fizyczne posiadające
tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Powiatu Głubczyckiego lub wspólnotę
mieszkaniową zarządzającą nieruchomości położoną
W bieżącym roku rozpatrzono pona terenie Powiatu
zytywnie 99 wniosków na dotacje do
Głubczyckiego.
wymiany źródeł ciepła. Rozpatrzono
również pozytywnie dwa wnioski na za- Dotacja jest przeznakup i montaż pomp ciepła. Na wymianę czona na częściowe
kosztów
źródeł ciepła przeznaczono 197.400 zł, pokrycie
związanych z zakupem
natomiast na zakup pomp 10.000 zł.
i zainstalowaniem nowego źródła ciepła do
wysokości 60 % ceny zaDotacja udzielana jest do wymia- kupu i montażu, nie więcej jednak
ny indywidualnego źródła ciepła niż 2.200,00 zł (słownie: dwa tyzasilanego paliwem stałym na siące dwieście złotych) w przypadku instalacji urządzenia w buekologiczne,np.
dynku mieszkalnym oraz 1.800,00
- źródło zasilane gazem
zł (jeden tysiąc osiemset złotych)
w przypadku instalacji urządzenia
- źródło zasilane olejem
w lokalu mieszkalnym. Wysokość
- źródło zasilane energią elek- środków na dotację określana jest
corocznie w uchwale budżetowej
tryczną
Powiatu Głubczyckiego natomiast
- źródło na paliwo stałe, posia- środki przeznaczone na dotacje
dające
certyfikat/świadectwo dzielone są na gminy Powiatu
poświadczające spełnienie wy- Głubczyckiego, proporcjonalnie
magań klasy 5 w zakresie emisji do liczby mieszkańców.
pyłu i substancji gazowych, okre-
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Dbajmy o PSZCZOŁY!

szczoły i inne owady zapylające odgrywa- pszczoły została ustalona na 265 milionów
ją kluczową rolę w naszym ekosystemie. euro rocznie. Tak więc z punktu widzenia samej
Co trzecia łyżka jedzenia, które spożywamy, ekonomii, opłaca nam się chronić pszczoły!
zależy od procesu zapylania.
Pszczołom w poważnym stopniu zagrażają
W samej Europie od zapylania przez owady toksyczne pestycydy wykorzystywane w roluzależnione jest ponad 4000 odmian warzyw. nictwie. Kilka z nich można określić mianem
Gdyby owady zapylające zniknęły, dla świata prawdziwych zabójców pszczół, szczególnie te
oznaczałoby to katastrofę nie tylko ekologicz- należące do grupy neonikotynoidów. Neonikoną - załamałaby się produkcja żywności. Co tynoidy mogą wywoływać ostre lub chroniczne
stałoby się z zapylaniem? Jak mogłoby się od- zatrucia, które prowadzą do śmierci pojedynbywać? Ręczne zapylanie jest niezwykle drogie, czych pszczół lub całych kolonii. Zatrucie może
powolne i wymaga ogromnych nakładów pracy. mieć miejsce, gdy pszczoła przelatuje przez
Globalna wartość ekonomiczna zapylania przez chmurę pestycydowego pyłu podczas oprysków,

Aby pomóc
pszczołom należy:

•

•

nie wypalać traw i liści, wypalanie traw na
wiosnę jest jednym z główny zagrożeń dla
wielu gatunków owadów, w tym pszczół.

unikać sadzenia roślin inwazyjnych - sadzić tylko i wyłączenie rośliny rodzime,
inwazyjne gatunki roślin są niebezpieczne
dla całych ekosystemów, w tym również dla
pszczół.

Rośliny inwazyjne to m.in:
1. Klon jesionolistyny;

2. Czeremcha amerykańska;

3. Nawłoć (kanadyjska i późna);
4. Robinia akacjowa;

5. Rdestowiec (ostrokończysty, sachaliński, czeski);
6. Niecierpek;

Należy wysiewać wiele różnych rodzimych gatunków roślin kwitnących. Wybierając wczesne-, średnio- i późno kwitnące odmiany roślin
kwiatowych, wydłużamy okres kwitnienia dla
owadów zapylających, którym wczesną wiosną
oraz późną jesienią często brakuje źródeł po-

ale także w samym ulu, gdy pszczoły robotnice
karmią czerw pszczeli zanieczyszczonym lub
skażonym pestycydami nektarem i pyłkiem. W
2018 roku Unia Europejska wprowadziła niemal całkowity zakaz stosowania najbardziej
szkodliwych dla pszczół neonikotynoidów. Niestety polski minister środowiska, nie licząc się
ze zdaniem naukowców, organizacji pozarządowych i pszczelarzy, zaczął wprowadzać odstępstwa od zakazu, skazując miliony pszczół na
kontakt ze szkodliwymi substancjami

Źródło: Greenpeace (http://www.greenpeace.pl)

karmu.
• pozostawiać miejsca półdzikie, jest to
doskonałe miejsce do tworzenia gniazd dla
wielu gatunków pszczół gniazdujących w
ziemii;
• używać nawozów naturalnych, związki
chemiczne zawarte w sztucznych nawozach
przechodzą do nektaru i pyłków kwiatów,
pszczoły zjadając je narażają się na ich szkoidliwe działanie;
• powiesić domek dla pszczół dziko żyjących, warto pamiętać, że na hotel dla pszczół
należy wybrać osłonięte przed wiatrem, nasłonecznione miejsce, najlepiej o ekspozycji
południowej lub południowo - zachodniej

ROLNIKU, SADOWNIKU, OGRODNIKU!

• Nie stosuj środków toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują
kwitnące chwasty!
• Wykonuj zabiegi późnym wieczorem bądź nocą, po zakończonych
lotach owadów!
• Nie wykonuj zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu
cieczy użytkowej podczas zabiegu!
• Dobieraj preparaty mało toksyczne dla pszczół!
• Stosuj środki ochrony roślin według wskazań producenta nie
zwiększaj stężeń ani dawek!
• Zachowuj minimalne odległości
od pasiek!
Rzecz Powiatowa - info 2019 / www.powiatglubczycki.pl
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30 lat po katastrofie elektrowni jądrowej w Czarnobylu

dniu 5 kwietnia 2019 roku miałem
okazję wraz z Adrianem Riedel z Roszkowa zwiedzić Czarnobyl oraz przyległą
strefę największej katastrofy nuklearnej w
historii. 33 rocznica tego tragicznego wydarzenia skłania do refleksji nad zagrożeniem
jakie niesie rozwój energetyki jądrowej.
26 kwietnia 1986 roku trwale zapisał się w historii naszej cywilizacji. W tym dniu doszło do
katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu.
Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i
Białorusi. Substancje radioaktywne, przenoszone przez chmury dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na
południe kontynentu - do Grecji i Włoch.

Wybuch nastąpił w trakcie testu, który miał służyć poprawie bezpieczeństwa elektrowni. Test
miał na celu sprawdzenie rozwiązania zapewniającego ciągłość funkcjonowania systemu
kontrolnego i chłodzenia reaktora w sytuacji
awaryjnej. Sytuacja wymknęła się spod kontroli obsługi elektrowni. Najgroźniejszy wypadek
nuklearny w historii, jakim była katastrofa w
Czarnobylu uświadomiła światu jak groźne i
nieprzewidywalne w skutkach mogą być istniejące instalacje produkujące energię pozyskiwaną z technologii nuklearnych. W strefie wokół
Czarnobyla do dzisiaj wciąż obowiązuje zakaz
osiedlania się. Wielu Polaków pamięta dni, w
których kazano nam pić płyn Lugola oraz zażywać dawki jodu mające za zadania zneutralizowanie działania promieniowania.

Nasza podróż do strefy skażonej rozpoczęła się
w Kijowie. Wsiedliśmy do busa w którym wśród
20 pasażerów byliśmy jedynymi Polakami. Nastąpiła kontrola zgodności naszych dokumentów tożsamości ze specjalnymi przepustkami,
które długo wcześniej musieliśmy uzyskać. Po
2 godzinach jazdy dotarliśmy do pierwszej strefy wokół Czarnobyla. Tutaj nastąpiła ponowna
kontrola dokumentów i przepustek. Otrzymaliśmy specjalne identyfikatory oraz rejestratory
natężenia skażenia. Instrukcje co do sposobu
zachowania się w strefach oraz biurokratyczne
formalności związane z przepustkami trwały
około godziny.

2 km od sarkofagu znajduje się opustoszałe
miasto Prypeć. Niesamowite wrażenie sprawia
50 tysięczne miasto, które zostało opuszczone
w ciągu kilku godzin. Po wybuchu władze podstawiły 20 tysięcy autobusów, którymi ewakuowano mieszkańców Prypeci i przyległych
miejscowości. Ludzie pozostawili cały dorobek
swojego życia. Pozwolono im zabrać z sobą tylko podręczny bagaż argumentując, że niedługo
tutaj powrócą.

dowano dla personelu i ich rodzin zamknięte
miasteczko Czarnobyl-2. Personel stacji nadawczej mieszkał w specjalnie wybudowanym miasteczku Lubecz-1, które dzisiaj stoi opuszczone.

Rosjanie przy opuszczaniu bazy zabrali ze sobą
cały sprzęt elektroniczny. Na terenie byłego
Związku Radzieckiego były 3 takie stacje namiarowe. Lokalizacja stacji koło elektrowni atomowej w Czernobylu miała uchronić ją przed
atakiem wroga z uwagi na obawę zniszczenia
Nowoczesne miasto wybudowane w latach sie- reaktorów atomowych elektrowni i wywołania
demdziesiątych XX wieku miało być wizytów- tym samym katastrofy nuklearnej.
ką warunków socjalnych robotników Związku
Radzieckiego. Po ewakuacji mieszkańców po Wracając z Czernobyla trzykrotnie przechodziwybuchu, miasto zostało splądrowane przez liśmy przez urządzenia sprawdzające stopień
szabrowników, którzy pomimo napromienio- napromieniowania. Również pojazdy, które
wania rozgrabili pozostawione mienie. W tej opuszczały strefę skażoną były skrupulatnie
chwili spacer po ulicach i dzielnicach Prypeci specjalnymi urządzeniami sprawdzane czy nie
jest traumatycznym przeżyciem. Opuszczone są skażone. Dwugodzinna powrotna jazda do
bloki, place zabaw, wesołe miasteczko, stadion Kijowa wypełniona była rozmowami o tym co
na którym rosną drzewa tworzą atmosferę hor- zobaczyliśmy i rozważaniami jaka apokalipsa może być udziałem ludzkości w przypadku
roru.
konfliktu nuklearnego, czy też awarii urządzeń
Przez wybite szyby mieliśmy możliwość wej- energetyki jądrowej. Wieczorny spacer po
rzenia do sal lekcyjnych, w których były poroz- pięknym centrum Kijowa w znacznym stopniu
rzucane podręczniki szkolne. Zachował się jesz- zneutralizował nasze niezbyt optymistyczne
cze napis kredą na tablicy. Uczniowie opuścili samopoczucie po tym co zobaczyliśmy. Cały
niespodziewanie szkołę podczas zajęć. Wraże- sobotni dzień przeznaczyliśmy na zwiedzanie
nie niesamowite. Takie same odczucia mieliśmy Kijowa, który zachwycił nas swoją architekturą.
podczas zwiedzania olbrzymiej sali teatru, czy Jednak w naszej świadomości ciągle przewijała się myśl, że to 2.5 milionowe miasto (90 km
też dużego basenu.
od Czernobyla) mogło być w innych uwarunkoNa murach budynku Centrum Kultury widnieją waniach pogodowych i większej skali wybuchu
przyklejone zdjęcia pierwszych ofiar wybuchu unicestwione tak jak opisywana wyżej Prypeć.
z ich biografią i zajmowanym stanowiskiem w Nasz pobyt w Kijowie zakończyliśmy w niedzieelektrowni. W większości byli to młodzi inży- lę przebiegając jego ulicami 21 km trasę perfeknierowie. Surrealistyczną atmosferę opuszczo- cyjnie zorganizowanego półmaratonu.
nego miasta potęgowały realne oznaki bujnej
przyrody. Zielone drzewa, śpiewające ptaki i
B. Pospiszyl
wałęsające się bezpańskie psy oczekujące na
pożywienie, sprawiały wrażenie normalności
w tej skażonej atomowo rzeczywistości.
Po wyjeździe z Prypeci, boczną, asfaltową drogą
wiodąca w głąb lasu dotarliśmy do najbardziej
strzeżonej bazy wojskowej byłego Związku
Radzieckiego. Tutaj w ostępach leśnych usytuowana była stacja namiaru radiolokacyjnego
armii radzieckiej, której celem była lokalizacja
wystrzelonych z terytorium Stanów Zjednoczonych (około 10 tys. km) pocisków balistycznych. Znana była pod nazwą Duga lub Oko Moskwy. Błyskawiczną reakcją na przechwycony
fakt odpalenia amerykańskich rakiet miało być
wystrzelenie w odwecie w kierunku USA radzieckich pocisków.

Ochronę w poszczególnych strefach pełnią policjanci i wojskowi uzbrojeni w broń palną. Po
drodze do Czarnobyla mijaliśmy opuszczone
wioski zarośnięte krzakami i drzewami. Pierwszy przystanek to zwiedzanie ruin przedszkola.
Niesamowite wrażenie sprawiają porzucone
w pośpiechu zabawki oraz leżące w nieładzie
małe kapcie i resztki wyposażenia przedszkola. W 1986 roku w chwili opuszczenia bazy przez
wojska radzieckie stację namiarową obsługiElektrownia w Czarnobylu to olbrzymi kom- wał komputer, który w ciągi sekundy wykonypleks zabudowań. Mijaliśmy po drodze olbrzy- wał około 2 mln operacji. Pozostała metalowa
mią połać ziemi zalaną betonem, pod którym konstrukcja przytłacza swym ogromem. Ma
złożono skażoną ziemię zwiezionej tutaj z bez- ona 150 m wysokości i 900 m długości. Waga
pośredniej bliskości 4 reaktora. Teren ten jest konstrukcji oscyluje w granicach 14 tys. ton.
zabezpieczony wysokim ogrodzeniem. Sam Koszt budowy wyniósł około 1.5 mld dolarów.
feralny reaktor obecnie przykryty jest olbrzy- Zamontowano na niej setki radiatorów. Wiązka
mią kopułą, pod którą znajduje się betonowy sygnału obejmowała terytorium Stanów Zjedsarkofag znany na świecie z licznych fotografii. noczonych od północno-wschodniej strony i
Przed reaktorem znajduje się pomnik poświę- przebiegała przez biegun północny.
cony ofiarom wybuchu. Jest to miejsce, które
jest obowiązkowym punktem zwiedzania Czar- Instalacja koło Czarnobyla wymagała około
1000 osób obsługi. W rejonie kompleksu zbunobyla.
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Finał III Powiatowego
Konkursu Historycznego już za
nami

H

istoria Polski – Dwudziestolecie Międzywojenne:
polityka, gospodarka, kultura i
społeczeństwo” była tematem
III Powiatowego Konkursu Historycznego.

Kat. III – szkoły ponadgimnazjalne

Finałowy etap odbył się 22 maja
w Liceum Ogólnokształcącym w
Głubczycach. Konkurs jest organizowany pod patronatem Starostwa Powiatowego w Głubczycach, które jednocześnie jest
fundatorem nagród, w trzeciej
edycji wzięło udział 7 szkół z naszego powiatu. Wyniki Konkursu
przedstawiają się następująco:

3. Robert Lang, ZSM w Głubczycach (15 pkt)

Kat. I – klasy 4-6 szkoły podstawowe
1. Tomasz Marek kl. VI ZSP w Kietrzu (27 pkt)
2. Jakub Trojak kl. V SP nr 2 w
Głubczycach (25 pkt)

3. Piotr Pokrywka kl. VI SP nr 2 w
Głubczycach (23 pkt)

Kat. II – klasy 7-8 szkoły podstawowe i 3 gimnazjum
1. Zdzisław Malczewski kl. VIII SP
nr 3 w Głubczycach (32 pkt)
2. Dominik Skibiński kl. III SP nr
3 w Głubczycach (28 pkt)
3. Maja Tomaszewska kl. VIII SP
nr 3 w Głubczycach (27 pkt)

1. Jan Skoumal, ZSO w Głubczycach (30 pkt)
2. Kalina Liphardt, ZSO w Głubczycach (23 pkt)

W rywalizacji zespołowej Przechodni Puchar Starosty Głubczyckiego po raz drugi z rzędu
zdobyła drużyna ze SP nr 3 w
Głubczycach w składzie:

Lipiec 2019 / www.powiatglubczycki.pl

Chemiczny sukces Kamili

kwietnia br. na Wydziale Che4
mii Uniwersytetu Opolskiego
odbyła się uroczystość podsumo-

Podczas tego spotkania wykład wygłosił dr hab. inż. Rudolf Słota - „Historia układu okresowego w związwania i ogłoszenia wyników XXV ku ze 150. rocznicą jego powstania”.
Opolskiego Turnieju Chemiczne- Spotkanie zakończyło się wyróżniego.
niem zwycięzców i laureatów tegorocznego turnieju.
W spotkaniu udział wzięli Opolski
Kurator Oświaty Michał Siek, profe- Uczennica naszej szkoły Kamila Tarsorowie Uniwersytetu Opolskiego - nawska zajęła I miejsce w konkursie
dr hab. Krzysztof Szczegot i dr hab. „Z wiedzy o D.I. Mendelejewie, PraKrzysztof Ejsmont - przewodniczący wie Okresowości i Układzie OkresoOpolskiego Oddziału PTCh, mgr Ur- wym Pierwiastków”. Kamili serdeczszula Ciosk-Rawluk i mgr Zbigniew nie gratulujemy!
Rawluk - organizatorzy turnieju i
przedstawicie Wojewódzkiej Komisji
Julita Stebnicka
Turniejowej.

1. Zdzisław Malczewski SP nr 3 w
Głubczycach klasa VIII
2. Maja Tomaszewska SP nr 3 w
Głubczycach klasa VIII

3. Paulina Kaliwoda SP nr 3 w
Głubczycach klasa VIII
4. Dominik Skibiński SP nr w
Głubczycach klasa III Gimnazjum
5. Łukasz Biernacki SP nr w Głubczycach klasa III Gimnazjum

Uczestnikom i laureatom gratulujemy, cieszymy się, że po raz
kolejny Liceum w Głubczycach
mogło zorganizować Konkurs, w
którym młodzież ze szkół powiatowych podjęła rywalizację rozwijając swoje zainteresowania.
Do zobaczenia za rok.
Organizatorzy

Stanisława Wiciak
Katarzyna
Jasińska-Kaliwoda

„Ruszaj z nami – wsiądź
na rower ”
to hasło tegorocznego, XIII już Licealnego Rajdu Rowerowego, który odbył się w
dniach 29-31.05.2019 r. Tym razem trasa
rajdu przebiegała przez pogranicze polsko-czeskie i masyw Gór Opawskich, a głównym celem uczestników był wjazd na Kopę
Biskupią.
Środa, 8 rano, nerwowo spoglądamy w niebo, miało przecież padać. Z niedowierzaniem
wsiadamy na rowery korzystając z „okienka
pogodowego”, jak mówi prof. Naumczyk. Formujemy się w dwie kolumny i wyruszamy w
kierunku Pokrzywnej. Pogoda momentami jak
na skoczni narciarskiej, problem w tym, że wieje pod koła, a nie pod narty. Z bilansem dwóch
„snaeków” i kilku „skrótów” na koncie (które w
rzeczywistości dodały nam kilometrów), docieramy szczęśliwie na miejsce zakwaterowania.

SUKCESY LITERACKIE JANKA SKOUMALA

W

ostatnim czasie Janek Skoumal z
II a mógł odnotować swoje kolejne osiągnięcia literackie.
Otrzymał wyróżnienie za opowiadanie
pt. „Serce ludwisarza” w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości
Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”. Zajął
1 miejsce za opowiadanie pt. „Noc Kryształowa” w Konkursie Literackim XIX Festiwalu Kultury Powiatowej Branice 2019
oraz 1 miejsce za opowiadanie pt. „Oko
cyklonu” w Konkursie Literackim „Odkrywca Światów” Wirtualnej Akademii
Astronomii. Janku, gratulujemy i czekamy
na Twoje kolejne sukcesy!

Potem obiad i rowerowy rekonesans okolicy,
obowiązkowe zakupy w sklepie i zasłużony odpoczynek.

Kopie, więc kto dojedzie, ten zje. „Kulbaczyć”,
jak mawia niezastąpiony w opracowywaniu
skrótów Kierownik. Udało się, wszyscy dotarli, jeszcze powrót, ognisko i obowiązkowe STO
LAT dla p. Joli Kruk
(mentalnie obchodzi
swoje 25 urodziny sic!).

Piątek, wracamy, obowiązkowo w dwóch kolumnach. Po drodze krótki przestój, zagubił się
jeden uczestnik…., chyba za mało było kręcenia, ktoś próbuje wrócić do Pokrzywnej? Koło
godziny czternastej szczęśliwie wracamy do
Głubczyc, triumfalnie wjeżdżamy na podwórko
szkolne, rajd uznaje się za zakończony.
Czwartek, po śniadaniu i odprawie wyruszamy.
Na rozgrzewkę szybki podjazd do Zlatych Hor,
stamtąd decydujemy się na realizację głównego zadania. Nie ma czasu na marudzenie, obiad
zaplanowany jest w Schronisku na Biskupiej

Dodatkowym zadaniem dla uczestników Rajdu
było zrobienie fotografii z trasy. Z najciekawszych zostanie stworzona wystawa „Z rowerem
w tle”, którą będzie można oglądać w Bibliotece
Miejskiej w Głubczycach oraz w Liceum. Rajd
zorganizowany został ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.
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Poseł w murach naszej szkoły

czerwca 2019 r. mieliśmy zaszczyt i jednocześnie ogromną przyjemność gościć
w naszych szkolnych progach Pana Tomasza Kostusia - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan Poseł przybył na zaproszenie pań nauczycielek: Krystyny Koziary, Doroty Gogoli i Aleksandry Pieszak „w pewnej bardzo nietypowej
sprawie”, a mianowicie, by przeprowadzić
lekcję wiedzy o społeczeństwie dla naszych
uczniów. Tematem wiodącym, w myśl założeń
spotkania, była historia polskiego parlamenta-

ryzmu, a także rola administracji rządowej i
samorządowej w państwie demokratycznym.

Pana Tomasza Kostusia przywitali nasi uczniowie z klasy drugiej technikum logistycznego:
Julia Kołodyńska i Adam Felski oraz Pan dyrektor Jan Łata, który przedstawił krótką prezentację dokonań zawodowych zaproszonego
gościa.
Następnie nasz gość honorowy w bardzo przystępny i ciekawy sposób przedstawił krótki
rys historyczny polskiej demokracji, strukturę
i zasady działania sejmu, a także jego rolę w
państwie praworządnym. Pan Poseł podzielił
się z nami również ciekawostkami ze swojego życia prywatnego, opowiadając o swojej
pasji motoryzacyjnej, podróżach bliższych i
dalszych. Parlamentarzysta bardzo chętnie
i z niezwykłą otwartością odpowiadał także
na zadawane przez słuchaczy pytania.Wykład
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem
naszych uczniów, czego dowodem był niezwykły wyraz skupienia w trakcie oraz nieustające owacje po zakończonej prelekcji.

Kolejnym punktem programu był występ naszego utalentowanego ucznia, Filipa Platy z
klasy trzeciej technikum informatycznego,
który pomimo niedyspozycji
głosowej przepięknie zaśpiewał utwór zespołu Perfekt „Zawsze tam, gdzie Ty”

Zwieńczeniem spotkania były
podziękowania złożone prelegentowi wraz z symbolicznym
podarunkiem – ręcznie wykonanym obrazem szkoły przez
naszego absolwenta oraz kalendarzem głubczyckim, które
wręczyła Pani Maria Farasiewicz. Nie obyło się również bez
pamiątkowego zdjęcia wszyst-

S

kich uczestników spotkania z Panem Tomaszem Kostusiem.

Panie Pośle! Bardzo dziękujemy za wizytę, za
to, że w natłoku swoich obowiązków znalazł
Pan czas, by odwiedzić naszą szkołę. Dziękujemy również za prezenty, które sprawiły naszym uczniom tyle radości i wreszcie dziękujemy za tę największą niespodziankę –oficjalne
zaproszenie do Warszawy, byśmy mogli zwiedzić gmach Sejmu, bo z pewnością dla wielu z
nas jest to jedyna okazja, by zobaczyć na żywo
tak ważną instytucję państwową.
Aleksandra Pieszak

O SUKCESIE UCZNIA ZSM

zanowni odbiorcy, z radością pragnę zakomunikować, że we wtorek 4 czerwca br. w Regionalnym
Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
odbył się wojewódzki finał konkursu „E-Portfolio” a zorganizowany w
ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy”.

z Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku, który jest synem nauczyciela i diagnosty warsztatów szkolnych
głubczyckiego Mechanika – Andrzeja
Jedlińskiego.

Gratulujemy laureatom wspaniałych
wyników na szczeblu wojewódzkim,
życząc dalszych sukcesów. Jest mi szaW tym prestiżowym konkursie Zespół lenie miło przekazać państwu tę inSzkół Mechanicznych, a tym samym formacje, zwłaszcza, że kandydaturę
cały Powiat Głubczycki reprezentował Krzysia Rzyma do uczestnictwa w tym
uczeń klasy 3il technikum informa- projekcie zgłosiłam osobiście, widząc
tycznego – Krzysztof Rzym, który sta- w nim wielki potencjał.
nął na podium, zdobywszy II miejsce!
Jego znakomita prezentacja została
Maria Farasiewicz
wysoko oceniona przez jurorów.
Krzysztof to świetny informatyk i dobrze zapowiadający się programista.
Na co dzień pełni tez rolę technika i
akustyka w teatrze TRADYCJA ZSM.
Angażuje się we wszelkie działania
społeczno-kulturalne szkoły i lokalnego środowiska.
Przy tej okazji warto również wspomnieć, że I miejsce w konkursie, o którym tu mowa, zajął Michał Jedliński

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach
Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru
specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu
dnia 11 lipca 2019 r. (czwartek) w godzinach
9:00 – 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 15.
Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości
otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze
środków Unii Europejskiej.

W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu,
tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79
e-mail: lpi.kedzierzyn-kozle@opolskie.pl

INFORMACJA W ZASIĘGU RĘKI !
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Uroczysta Gala Powiatowa IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla
Dzieci oraz XVII Ogólnokrajowego Konkursu
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w Głubczycach

T

egoroczna, dziewiąta już
edycja Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Bezpiecznie na
wsi: maszyna pracuje a dziecko
obserwuje”, poświęcona tematyce zapobiegania wypadkom,
związanym z obecnością maszyn i urządzeń rolniczych w
gospodarstwie rolnym została
zorganizowana przez KRUS, we
współpracy z MRiRW, PIP, KOWR
oraz ARiMR, pod Honorowym
Patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa
Ardanowskiego.

rostwo Powiatowe w Głubczycach,
Burmistrza Głubczyc, Burmistrza
Baborowa, Burmistrza Kietrza,
Bank Spółdzielczy w Baborowie –
Grupa BPS, Bank Spółdzielczy w
Głubczycach – Grupa BPS, Kombinat Rolny „Kietrz” Sp. z o.o. w Kietrzu oraz „Top Farms” Sp. z o.o. w
Głubczycach.
Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice
plastycznej, o tematyce związanej
z bezpieczeństwem na wsi.

Natomiast celem XVII edycji KonW 2019 r. w Konkursie
kursu BGR, jednego z wielu dzia- wzięło udział 132 uczniów z 9
łań prewencyjnych podejmowaszkół podstawowych
nych przez KRUS jest poprawa
z powiatu głubczyckiego.
bezpieczeństwa i higieny pracy w
gospodarstwach rolnych. Konkurs
BGR uzyskał Patronat Honorowy Na uwagę zasługuje fakt, że praPrezydenta Rzeczypospolitej Pol- ce konkursowe uczestników wpiskiej Andrzeja Dudy. Organizato- sywały się w założenia kampanii
rem jest: Ministerstwo Rolnictwa „Nie daj się wkręcić’, prowadzoi Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego nej przez Kasę, bowiem w 2019 r.
Ubezpieczenia Społecznego, Pań- większość działań prewencyjnych
stwowa Inspekcja Pracy, Agencja jest prowadzona pod tym hasłem.
Restrukturyzacji i Modernizacji Zgodnie z regulaminem, prace były
Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek oceniane w podziale na dwie kateWsparcia Rolnictwa.
gorie wiekowe (kl. 0 – III i IV – VIII).
Placówka Terenowa KRUS w Głub- Komisja konkursowa w składzie:
czycach zorganizowała podsumo- 1. Marta Kitka - absolwentka Akawanie powiatowe obu Konkursów, demii Sztuk Pięknych we Wrocłaktóre odbyło się 6 czerwca br. o wiu – magister sztuki, ilustratorka
godz. 10:00 w Starostwie Powia- podręczników szkolnych, książek
towym w Głubczycach. Wszystkich i kolorowanek dla dzieci, autorka
gości przywitała Kierownik Pla- ilustracji podręczników MEN dla
cówki Terenowej - Janina Witkoś klas I – III, prowadząca zajęcia z rysunku i malarstwa w MOK w Głub– Lenartowicz.
czycach dla dzieci i młodzieży;
Laureaci w obecności rodzin, na- 2. Janina Witkoś – Lenartowicz
uczyciele i dyrektorzy szkół wy- – Kierownik PT KRUS w Głubczysłuchali przemówienia Dyrektora cach;
Oddziału Regionalnego KRUS w
Opolu Lecha Waloszczyka oraz 3. Barbara Ziółko – Główny SpeStarosty Głubczyckiego Piotra So- cjalista w PT KRUS w Głubczycach
na Stanowisku Pracy ds. Prewenczyńskiego.
cji, Rehabilitacji i Orzecznictwa
Podkreślano szczytne cele Kon- Lekarskiego – brała pod uwagę:
kursów, a mianowicie: poszerzanie zgodność z tematyką konkursu i jej
wiedzy z zakresu bhp w gospodar- trafne przedstawienie, walory esstwie rolnym zarówno wśród dzie- tetyczne pracy oraz oryginalność
ci jak i rolników, a w odniesieniu do i pomysłowość w zobrazowaniu
Konkursu Plastycznego dla Dzieci: przesłania Konkursu.
promowanie wśród uczniów pozy- Ostatecznie wyróżniono 8 prac.
tywnych zachowań związanych z Laureatami etapu powiatowego IX
pracą i zabawą dzieci na terenach edycji Ogólnopolskiego Konkursu
wiejskich, rozbudzanie i rozwija- Plastycznego dla Dzieci zostali:
nie wrażliwości estetycznej oraz
indywidualnych zdolności twór- w I grupie wiekowej (klasy 0 – 3)
I m. – Aleksander Wójcik, SP z Oddz.
czych młodych artystów.
Przedszkolnymi im. Weteranów II
Następnie podczas prezentacji Wojny Światowej w Lisięcicach,
dzieciom i rolnikom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody ufun- II m. – Zuzanna Wołoszyn, ZS im.
dowane przez Kasę Rolniczego Jana Pawła w Pietrowicach,
Ubezpieczenia Społecznego, Sta-

III m. ex aequo – Oliwia Porwoll –
PSP w Gołuszowicach i Helena Augustynek – PSP w Gołuszowicach
w II grupie wiekowej (klasy 4 -8)

I m. – Kacper Foryś, ZS im. Jana
Pawła II w Pietrowicach,

II m. – Karolina Witwicka, PSP z
Oddz. Przedszkolnym im. Jana II
Sobieskiego w Pilszczu,
III miejsce – Mateusz Rybacki – SP
Nr 2 im. J. Korczaka w Głubczycach
W ramach etapu powiatowego w
Konkursie w obu grupach wiekowych przyznano również wyróżnienia Kierownika Placówki Terenowej:
• Michał Stepczuk, SP z Oddz.
Przedszkolnymi im. Weteranów II
Wojny Światowej w Lisięcicach,
• Patrycja Starzyńska, SP Nr 2 im.
Janusza Korczaka w Głubczycach.

Laureatami etapu powiatowego
XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne” zostali mieszkańcy gminy
Baborów:
•Państwo Maria i Janusz Wieczorek
z miejscowości Tłustomosty

Wyróżnienie otrzymał Pan Witold
Konik z Babic.
Gratulujemy wszystkim Laureatom!
Rolnikom życzymy bezwypadkowej pracy w gospodarstwie rolnym, a dzieciom radosnych i bezpiecznych wakacji! Dyrektorom
szkół, Pedagogom i Rodzicom dziękujemy za przygotowanie dzieci i
wspieranie ich na co dzień w podejmowanych wyzwaniach.
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Opracowała: Barbara Ziółko
Główny Specjalista na Stanowisku Pracy
ds. Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego
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Głubczyckie Partnerstwo Lokalne

roku 2019 obchodzimy 100-lecie
Publicznych Służb Zatrudnienia –
jubileusz stanowił okazję do podsumowania działalności PSZ-tów na lokalnym
rynku pracy. Na tę okoliczność Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach postanowił przygotować uroczystą galę, która odbyła się 10 kwietnia 2019 roku w
głubczyckim ratuszu.

PUP w Głubczycach koordynator Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego, zaprosił do uczestnictwa w spotkaniu wszystkich członków
partnerstwa, wśród których znaleźli się: przedstawiciele pracodawców, jednostek samorządowych, szkół oraz stowarzyszeń, organizacji
społecznych i instytucji rynku pracy funkcjonujących na terenie naszego powiatu.

Gala jubileuszowa prowadzona była przez
wieloletniego moderatora warsztatów GPL –
Jadwigę Olszowską-Urban. Jej uroczysty charakter podkreślił występ artystyczny dzieci i
młodzieży z Dzierżysławia. Grupy taneczne
„Szansa” oraz „Mini Szansa”, które działają przy
tamtejszej szkole stowarzyszeniowej zaprezentowały zebranym gościom program artystycz-

ny, który prezentowany był (z powodzeniem) i aktywnie w nim uczestniczyły a których dziś
na tegorocznym turnieju tanecznym w Brzegu zabrakło pośród nas.
(marzec 2019).
Po części artystycznej zebranym przedstawiona została prezentacja poświęcona jubileuszowi 100-lecia PSZ w Polsce oraz rys historyczny
Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach. W
tej części gali przewidziane zostało również
uhonorowanie najbardziej aktywnych członków partnerstwa. Doceniając udział wyróżnionych członków GPL podkreślone zostało jak
wielkie znaczenie ma ich aktywność, ich rola w
budowaniu lokalnego rynku pracy oraz kształtowaniu potencjału gospodarczego naszego regionu. Wręczenia wyróżnień wraz z przygotowanym na tę okoliczność listem gratulacyjnym
dokonała Dyrektor urzędu – Danuta Frączek.

W dalszej części spotkania przedstawiona
została prezentacja dotycząca historii Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego, w której
nie zabrakło materiałów dokumentujących
dotychczasowe warsztaty, które odbyły się w
głubczyckim ratuszu. Podczas prezentacji były
chwile zadumy i refleksji, wspomnień związanych z osobami, które ideą partnerstwa żyły

Święto Publicznych Służb
Zatrudnienia to również święto
osób, które je tworzą.

W spotkaniu nie mogło więc zabraknąć pracowników głubczyckiego PUP-u, którzy odebrali z rąk Pani Dyrektor podziękowania za
wkład i zaangażowanie oraz rzetelną pracę na
rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie głubczyckim.
Wyróżnienia w formie okolicznościowego listu gratulacyjnego podpisanego przez Starostę
Głubczyckiego Piotra Soczyńskiego oraz Dyrektora PUP-u Danutę Frączek otrzymali wszyscy pracownicy urzędu.

Podczas uroczystej odprawy, która
z udziałem funkcjonariuszy i pracowników odbyła się w Zakładzie
Karnym w Głubczycach, Dyrektor
Okręgowy Służby Więziennej w
Opolu płk Leszek Czereba podziękował ustępującemu ppłk. Tomaszowi Pyrze za trzyletnią służbę na
stanowisku dyrektora głubczyckiej
jednostki. Pogratulował jednocześnie powołania na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu,
życząc sukcesów oraz wytrwałości
w dalszej służbie. Nowo powołanemu Dyrektorowi Zakładu Karnego w
dniem 13 maja br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Ja- Głubczycach kpt. Sławomirowi Ptacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego kowi życzył powodzenia w realizacji
w Głubczycach kpt. Sławomira Ptaka, dotychczasowego Zastępcę obowiązków na nowym stanowisku.

Z
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Uroczyste przekazanie
obowiązków

Dyrektora w głubczyckiej jednostce.

Kpt. Sławomir
Ptak dotychczas wykonywał obowiązki
jako Zastępca
Dyrektora Zakładu Karnego
w
Głubczycach. Rozpoczynał służbę
w 1997 roku
w
Areszcie
Śledczym
w
Prudniku od
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Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach

stanowiska strażnika działu ochrony.
Następnie od 2004 roku pełnił służbę w dziale kwatermistrzowskim, a
od 2015 awansował na stanowisko
kierownika działu kwatermistrzowskiego. W roku 2017 przybył do Zakładu Karnego w Głubczycach jako
zastępca dyrektora. Kpt. Sławomir
Ptak posiada wykształcenie wyższe, w 2008 roku ukończył studia na
Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi.

Uczestnikami dzisiejszej uroczystości byli również wszyscy przedstawiciele służb mundurowych powiatu
głubczyckiego oraz przedstawiciele
samorządu lokalnego. Zaproszeni
goście podziękowali ppłk. Tomaszowi Pyrze za dotychczasową współpracę i kierowanie jednostką oraz
życzyli wiele szczęścia i pomyślności
na nowym stanowisku służbowym.
Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok
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Międzynarodowy Turniej
Badmintona Polish U 17 Open

W

dniach 24-26.05.2019 w Głubczycach odbył się Międzynarodowy Turniej Juniorów Młodszych Polish U 17 Open 2019.
W zmaganiach sportowych udział wzięło ponad 200 zawodniczek i zawodników w wieku
do 16 lat z 17 państw z Europy w tym również zawodnicy z Polski. LKS Technik Głubczyce reprezentowali zawodnicy Oliwia Siekierzyńska, Angelika Kowarska, Maja Janko,
Szymon Ślepecki, Mateusz Golas, Dominik
Lenartowicz i Jakub Gałązka. Najlepiej zaprezentował się: Szymon Ślepecki zdobywając
2 medale : srebrny w grze podwójnej z Dominikiem Kwintą z Krakowa przegrywając
w finale po pasjonujący pojedynku z parą
deblową z Rosji oraz brązowy medal w grze
mieszanej w parze z Julia Pławecką z Pszczy-

ny ulegając w półfinale parze z Czech. Dużą
niespodziankę również sprawili nam nasi
najmłodsi zawodnicy jak Maja Janko lat
12, która w grze podwójnej w parze z Julią
Wójcik lat 13 z klubu Uks Feniks Beninca
Kędzierzyn-Koźle doszła aż do ćwierćfinału pokonując po drodze o wiele starsze zawodniczki z Estonii i Anglii zdobywając tym
samym 5 miejsce, Mateusz Golas lat 13, który w grze pojedynczej przeszedł pierwszą
rundę turnieju i Jakub Gałązka lat 12 Dominik Lenartowicz lat 12, którzy w grze deblowej zdołali zakwalifikować się do turnieju i
rozegrać jeden pojedynek deblowy. Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom!
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Przygotowania do
Mistrzostw Polski

W

okresie od 25 do 26
maja 2019r w Bielsku Białej Polska Unia Karate zorganizowała seminarium kata z mistrzem
Santo Torre z Sycylii.
W zajęciach brali udział w
szczególności czołowi zawodnicy i trenerzy w tym
sensej Janusz Hołda, Iwona
Hac, Julia Hac oraz Szymon

Cieślik.

Seminarium było przygotowaniem do Mistrzostw
Polski Seniorów oraz rankingowych zawodów karate K1 w UMAG/Chorwacja.

Zawodnicy w szczegółach
trenowali kichon i kata Godziu Shicho Sho oraz kata
San Saj.
Janusz Hołda

LKS Technik

X Grand Prix Śląska Polsko – Czeskiego w KARATE WKF

11

maj 2019 r. w Głubczycach Ludowy
Zespół Sportowy Karate – Do Głubczyce w porozumieniu z Urzędem Miejskim
w Głubczycach, Starostwem Powiatowym
w Głubczycach oraz ZOKIS Głubczyce, przeprowadził X GRAND PRIX ŚLĄSKA POLSKO –
CZESKIEGO w KARATE WKF.

Zawody otworzył prezes Opolskiej Federacji
Sportu Andrzej Walczak. W zawodach startowało 250 zawodników z Polski, cztery kluby
z Czech i jeden klub ze Słowacji w 400 osobo
konkurencjach. Ludowy Zespół Sportowy Karate – Do Głubczyce reprezentowali:
1.Szymon Cieślik - złoty medal w kat. Kata juniorów

3. Maja Kowalczyk – złoty medal w kat. Kata 7 10. Oliwia Raniowska – brązowy medal w kat.
Kata kadet
lat

4. Maciej Kowalczyk – srebrny medal w kat. 11. Wojciech Reichel – 5 miejsce w kat. Kata 8
Kata juniorów, brązowy medal w kat. Kata ka- lat
detów
12. Emilia Klein – 7 miejsce w kat. Kata młodzik
5. Michalina Jung – srebrny medal w kat. Kata
13. Wiktoria Sawicka – 7 miejsce w kat. Kata 11
junior, brązowy medal w kat. Kata kadet
lat
6. Natalia Szuszkowska – srebrny medal / kata
Nasz Klub na 24 kluby zajął 8 miejsce zdobytrenująca od września 2018 r.
wając tym samym 3 złote medale, 3 srebrne
7. Julia Hac – brązowy medal w kat. Kata mło- medale oraz 7 brązowych medali. Był to bardzo
dobry start naszych zawodników. Bardzo dziędzik
kuję za dobry start, za pomoc rodziców przy or8. Milena Kozieł – brązowy medal w kat. Kata ganizacji zawodów oraz wszystkim tym, którzy
wsparli nasz Klub.
12 – 13 lat do 7 kyu

9. Michalina Kaliwoda – brązowy medal w kat.
2. Julia Szuszkowska – złoty medal / kata trenu- Kata 11 lat
jąca od września 2018 r.
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Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Taekwondo
Lutynia 2019

dniu 13.04.2019 r.
w Lutyni koło Wrocławia odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Taekwondo, które były
zarazem turniejem kwalifikacyjnym do Mistrzostw
Polski Juniorów i najważniejszym turniejem dla
młodzików punktowanym
w systemie sportu młodzieżowego. W zawodach
startowało 346 zawodników
z województwa dolnośląskiego i opolskiego. Ludowy
Klub Sportowy Sparta Głubczyce oraz ZS w Pietrowicach
reprezentowała ponad 40
osobowa ekipa sportowa. W
roli sędziów reprezentowali
nas Karolina Konik, Kamila
Ciechanowska, Daria Baran
i Bartosz Słodkowski. Łącznie zdobyliśmy 8 złotych, 6
srebrnych i 7 brązowych medali. Wyniki naszych zawodników: Kinaga Sztucka I m
walki do 60 kg, I m układy i
II m techniki specjalne oraz
tytuł najlepszej zawodniczki zawodów, Martyna Marciniszyn I m walki do 45 kg,
Patrycja Piworun II m walki
pow. 65 kg, Jakub Brewus III
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m walki pow 75 kg. Juniorzy
młodsi: Aleksandra Dudzik I
m walki do 60 kg i III m układy, Dominik Mazurkiewicz I
m układy, Kacper Zakrzyk III
m walki pow 70 kg. Wyniki
młodzików: Zuzanna Puk I
m układy, Anna Żłobicka II m
układy, Natalia Dudzik III m
układy, Amelia Ziółkowska
III m układy, Kacper Sowa I
m układy, Oskar Zapotoczny
II m układy, Łukasz Ostarek
III m układy, Maksimilian
Serafin III m układy, Tomasz
Witek I m układy, Zuzanna
Słodkowska II m układy i Jakub Albert II m techniki specjalne. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy
tak dobrego wyniku a rodzicom dziękujemy za okazaną
pomoc podczas zawodów.

D

Mistrzostwo Mechanika

nia 27 maja 2019 roku w Dobrze- Łukaszczyk, 2. Wachniewski, 1. Malinowniu Wielkim rozegrany został Fi- ski, 1. Toporowski)
nał Wojewódzki szkół średnich w pił3. ZSM Głubczyce - ZS Doce nożnej chłopców na Orliku.
brzeń
Wielki
:
3-2
Do rywalizacji sportowej przystąpiły re- (2. Kindrat, 1. Wachniewski)
prezentacje szkół z Opola, Nysy, Dobrzenia Wielkiego i Głubczyc. Mecze rozgry- 6. ZSM Głubczyce - ZSM Opole: 1-0
wane były w systemie ,,każdy z każdym’’ (1. Łukaszczyk)
2x10 min. Uczniowie prezentowali znakomite umiejętności piłkarskie co spra- TABELA KOŃCOWA:
wiło, że poziom turnieju był bardzo wy- I m.: ZSM Głubczyce- 9pkt
soki.
II m.: ZSM Opole - 6pkt.
Drużyna Mechanika prowadzona przez III m.: CKZiU Nysa - 3pkt.
Marka Malewicza spisała się tego dnia
rewelacyjnie. Wygrywając wszystkie IV m.: ZS Dobrzeń Wielki -0pkt.
swoje mecze zajęła pierwsze miejsce ZSM reprezentowali: Robert Poźniak, Pai zdobyła Mistrzostwo województwa. weł Wachniewski, Krzysztof Łukaszczyk,
Uczniowie z Głubczyc sprawili miłą nie- Dawid Toporowski, Wojciech Sowa, Szyspodziankę, a zdobycie mistrzostwa na- mon Malinowski, Kacper Kindrat, Kacper
leży uznać za ogromny sukces szkoły i Litwin, Sebastaina Gala, Tomasz Baran,
powiatu głubczyckiego.
Bartłomiej Badower. Trener -Marek Malewicz. Gratulujemy i życzymy dalszych
Wyniki spotkań:
sukcesów sportowych.
1. ZSM Głubczyce - CKZiU Nysa : 6-1 (2.
Redakcja sportowa ZSM

XII OPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH

maja 2019 roku na sali
gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego odbył się XII Opolski
Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych.
Przed zawodami sportowcy wypowiadają słowa przysięgi Olimpiad
Specjalnych: „Pragnę zwyciężyć,
lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,
niech będę dzielny w swym wysiłku”.

Jeżyk – Głubczyce. Kluby Olimpiad
Specjalnych działają na terenie
województwa opolskiego przy Zespołach Szkół Specjalnych, Środowiskowych Domach Samopomocy, Domach Pomocy Społecznej,
Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Uroczystości otwarcia zawodów
dokonał Tomasz Kiszczyk dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego oraz kierownik wydziału oświaty Starostwa
Powiatowego w Głubczycach Pan
Tomasz Seń. Sprawny przebieg imprezy możliwy był dzięki pomocy
wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego oraz szkoły podstawowej nr 1 z Głubczyc, za co organizatorzy bardzo dziękują.

W zawodach wzięło udział 48 zawodników z 12 klubów: Delfinek
- Kadłub, Strzygły - Strzelce Opolskie, Mix Team Sokoły - Nowe Gołuszowice, Dinozaury – Opole, Iskra
– Opole, Perun - Racławice Śląskie,
Pantery – Czarnowąsy, Krzyś -Kędzierzyn - Koźle, Boys - Radawie,
Promyk – Głogówek, Leśne Skrza- Po długiej i wyczerpującej walce
ty – Zawadzkie oraz gospodarze zawodnicy z Głubczyc zajęli nastę-

pujące miejsca:
w kategorii chłopców 12-15 lat I miejsce Kamil Mirga
w kategorii chłopców 16-21 lat I miejsce Jakub Bielski,
w kategorii chłopców 22< I miejsce Tomasz Pośpiech
II miejsce Mateusz Jacheć
grupa zaawansowana- II miejsce
Sebastian Wilczyński

w kategorii kobiety 16-21 lat - III
miejsce Marzena Kawa
Najlepsi zawodnicy otrzymali
medale oraz każdy klub otrzymał
dyplom za udział w turnieju. Zawody prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego
Dariusza Szałagan oraz Zbigniewa
Serwetnickiego.

Dariusz Szałagan
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Branickie Mażoretki Kaprys znów podbiły Europę Chorwacja, Czechy, Luksemburg, Francja, Belgia.

C

horwacja znowu okazała się szczęśliwa dla Branickich Mażoretek „Kaprys”. Cudowny wyjazd, którego mażoretki nigdy nie zapomną, zwieńczony
dwoma złotymi medalami podczas International Trophy „Sunny Side” Majorette
Sport and Twirling Festival w Zadarze.
Nasze mażoretki zwyciężyły w kategorii klasyczne pompony- kadetki oraz klasyczne
pompony- seniorki. Młodsze dziewczęta zatańczyły do orkiestralnej składanki światowej
sławy kompozytorów : Mozart, Beethoven,
Rimsky-Korsakov, starsze natomiast do ścieżki
dźwiękowej filmu „Kot w butach” w wersji hiszpańskiej oraz słynnego „Libertango”. Podczas
festiwalu zorganizowanego 1,2 czerwca przez
Majorette-Sport World Federation najwięcej zespołów było z Chorwacji, Węgier oraz Słowenii.
„Kaprys” z Branic jako jedyny reprezentował
Polskę.
15 czerwca 2019 ponownie zabrzmiał Mazurek
Dąbrowskiego dla naszych dziewcząt. Branickie Mażoretki "Kaprys" wzięły udział w Zjednoczonym Pucharze Świata Mażoretek w Brnie.
Obie grupy: kadetki i seniorki zaprezentowały
się w kategorii- klasyczne pompony. Po brawurowych występach najstarsze mażoretki doło-
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żyły do bogatej kolekcji osiągnięć "Kaprysu"
Złoty Medal, natomiast młodsza grupa Srebrny
Medal Pucharu Świata, ulegając jedynie czeskiej drużynie z Brusperka. Wciąż nie możemy
uwierzyć w to, co się stało...

tłumacz i przewodnik Karolinie Świerkosz.
Dziękujemy za wsparcie Dyrekcji Szkoły w Branicach, Firmom Galmet i Turek z Głubczyc, na
które zawsze możemy liczyć, a także Aptece
Aqua z Branic oraz Intermache z Głubczyc.

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Głubczycach,
48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15

Informacje prasowe z terenu powiatu głubczyckiego
Prosimy kierować na adres:

Prawdziwą “wisienką na torcie” naszego tournee był pobyt w Belgii. Branickie Mażoretki
"Kaprys" miały zaszczyt zatańczyć przed Parlamentem Europejskim w Brukseli oraz go zwiedzić. Występ relacjonowała Telewizja Polsat.
Następnie dziewczęta zobaczyły najważniejsze miejsca i główne zabytki miasta. Nie mogło
obyć się również bez belgijskiej czekolady....
wrażenia niesamowite, wspaniały pobyt, który
W czerwcu grupa seniorek pojechała promować na zawsze zostanie w naszej pamięci.
polską kulturę do Luksemburga, Francji i Belgii.
Dziewczęta, oprócz zwiedzania, wzięły udział w Za pomoc i wsparcie w organizacji wyjazdu do
barwnych, międzynarodowych paradach- Gran- Francji i Belgii oraz wizyty w Parlamencie Eude Cavalcades we francuskich miastach: Hirson ropejskim szczególnie dziękujemy Marszałkooraz Estaires. Branickie mażoretki miały okazję wi Województwa Opolskiego- Andrzejowi Buła,
zaprezentować swoje umiejętności wraz z ok. Wójtowi Gminy Branice Sebastianowi Baca,
50 najlepszymi grupami artystycznymi z całe- Radnemu Sejmiku Województwa Opolskiego
go świata. Dziewczętom najbardziej podobały Zbigniewowi Ziółko oraz Przedstawicielowi
się orkiestry z Mołdawii oraz Holandii, a także Biura Informacyjnego Województwa Opolskiegrupy taneczne z Kuby i Meksyku. Serdecznie go w Brukseli Panu Pawłowi Bliźnickiemu. Bez
dziękujemy Florian Virgili - FV Productions za Waszego wsparcia nasza wielka przygoda w
możliwość wystąpienia w paradach. Składamy Brukseli nie byłaby możliwa.
wyrazy uznania dla towarzyszącej nam znakoLidia Szpak
mitej Orkiestry Blaskapelle Świbie oraz naszej
Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego dwudziestolecia działalności zespołu. Dziękujemy
za wszelką pomoc naszym wspaniałym Rodzicom, którzy tak licznie przybyli do Brna i byli
z nami też w Zadarze. Bardzo dziekuję choreograf zespołu- Aleksandrze Szpak-Listopadzkiej,
której choreografie od lat zdobywają międzynarodowe laury.

Kontakt telefoniczny: +48 77 405 36 85
e-mail: rzeczpowiatowa.info@gmail.com/
rzeczpowiatowa@powiatglubczycki.pl

rzeczpowiatowa.info@gmail.com

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

Rzecz Powiatowa - info 2019 / www.powiatglubczycki.pl

Druk: POLSKA PRESS Sp. Z o.o.,

Odział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu

