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Od 30 października 2021 r. przy Liceum Ogól-
nokształcącym im. A. Mickiewicza w Głub-
czycach działa Głubczycka Szkoła Chóralna 
„Angelus Cantat”, która zrzesza trzy zespoły: 

Chór Mieszany LO w Głubczycach (CheLO), Chór 
Absolwentów LO w Głubczycach (ChALO) oraz Chór 
Młodzieży Szkolnej Głubczyc (CheSPe). Połączone siły 
tych chórów tworzą międzyszkolny lub międzypokole-
niowy zespół o nazwie Chór „Angelus Cantat”. Nazwa 
„Angelus Cantat” związana jest z trzydziestotrzylet-
nią tradycją śpiewu chóralnego, głównie w Liceum 
Ogólnokształcącym i Państwowej Szkole Muzycznej, 
w Głubczycach oraz z herbem miasta, na którym wid-
nieje Anioł z dwoma tarczami. 

” Twórcą Głubczyckiej Szkoły Chóralnej 
„Angelus Cantat” jest Tadeusz Eckert

 W swojej krótkiej działalności zespół może po-
szczycić się znaczącymi osiągnięciami:

Złoty Dyplom, Puchar Starosty Powiatu Cieszyń-
skiego, Nagroda za najlepiej wykonany utwór śląskiego 
kompozytora na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 
im. J. Świdra w Cieszynie (11.12.2021); występy na scenie 
Filharmonii Opolskiej w operetce „Zemsta nietoperza” 
J. Straussa razem z Chórem i Orkiestrą Symfoniczną 
FO oraz Solistami Opery Śląskiej (6-16.01.2022)

Dzięki zaangażowaniu chórzystów i skutecznej akcji 
promocyjnej przy zbieraniu podpisów, chór uzyskał do-
fi nansowanie na dwa projekty w ramach Marszałkow-
skiego Budżetu Obywatelskiego, a Powiat Głubczycki 
w czerwcu przyjął zadania do realizacji. Jedno z nich 
dotyczy zakresu powiatowego, a drugi jest o zasięgu 
subregionalnym.

Wcielając w życie projekt „Dajemy Nadzieję - mię-
dzypokoleniowa muzyka chóralna” chór śpiewa na fe-
stiwalach, koncertach, a także działa charytatywnie 
na rzecz lokalnej społeczności. Jesteśmy dumni, że mamy 

„Dając Nadzieję – międzypokoleniowa muzyka chóralna / 
mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę”

W pierwszą niedzielę września za-
praszamy Państwa na długo wy-
czekiwane dożynki, które nie mo-
gły się odbyć z uwagi na pandemię. 

Ale do trzech razy sztuka! 

Tegoroczne dożynki odbędą się w Branicach. 
Podczas wydarzenia wystąpi chór „Angelus Can-
tat”, zespół Long&Junior oraz Power Play. Więcej 
szczegółów na plakacie. Serdecznie zapraszamy!

SAMORZĄD / Chór „Angelus Cantat”

Angelus Cantat

Dalsza część artykułu na s. 3
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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 Kartografi cznej
tel. 77 405 36 86, 77 405 36 89
Gospodarka Nieruchomościami
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

Chcesz być na bieżąco, 
zeskanuj kod QR

www.powiatglubczycki.
pl/450/866/wiadomosci.html

Informacje z terenu
powiatu głubczyckiego.

Starostwo Powiatowe

Bezpieczeństwo pieszych 
to jeden z najistotniej-
szych tematów związa-
nych z ruchem drogo-

wym
Na ulicy Żeromskiego w Głub-

czycach pojawił się system ostrze-
gawczy, który ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa na przejściach 
dla pieszych. System składa 
się z dwóch słupków i ma bar-
dzo prostą zasadę działania. Je-
żeli nie ma pieszych w pobliżu, 
słupki są wygaszone. Natomiast 
jeżeli ktoś zbliża się do przej-
ścia, system miga na pomarań-
czowo, w momencie gdy stoi tuż 
przed przejściem lub znajduje 
się już na przejściu, słupki migają 
na czerwono. Ponadto dzięki za-

instalowanym dodatkowym lam-
pom system doświetla przejścia 
oraz zwiększa widoczność pie-
szego, a kierowcy daje dodatkowy 
czas na reakcję. W planach jest 
również realizacja bezpiecznych 

przejść przy ulicy Dworcowej 
w Głubczycach, przy ulicy Szpi-
talnej w Branicach oraz przy ulicy 
Kościuszki w pobliżu cmentarza.

Od 17 września 2022 r. 
zaczną obowiązywać 
zmienione zasady i wy-
sokości punktów kar-

nych. Za powtórzone w ciągu 
dwóch lat wykroczenie kierowca 
zapłaci podwójną stawkę. Chodzi 
m.in. o przekroczenie dopusz-
czalnej prędkości o co najmniej 
31 km/h, nieustąpienie pierw-
szeństwa pieszemu, niewłaści-
we wyprzedzanie czy wjechanie 
na przejazd kolejowy po opusz-
czeniu zapór lub zapaleniu 
się czerwonego światła.

Zasada podwójnego mandatu 
będzie obowiązywać w poniż-
szych sytuacjach:

1. Nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu - 1500 zł, recydywa: 
3000 zł.

2. Wyprzedzanie na przejściu lub 
przed nim - 1500 zł, recydywa: 
3000 zł.

3. Omijanie pojazdu, który za-
trzymał się w celu ustąpienia 
pierwszeństwa pieszemu - 
1500 zł, recydywa: 3000 zł.

4. Niezachowanie ostrożności 
i spowodowanie zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym z następstwem w po-

staci poszkodowanego piesze-
go, rowerzysty itp. - 1500 zł, 
recydywa: 3000 zł.

5. Złamanie zakazu wyprzedza-
nia - 1000 zł, recydywa: 2000 
zł.

6. Wjeżdżanie na torowisko przy 
zaporach, które są opuszczane, 
opuszczone lub nie skończyło 
się ich podnoszenie - 2000 zł, 
recydywa: 4000 zł.

7. Wjazd na przejazd kolejowy 
przy czerwonym świetle sy-
gnalizatora lub jeżeli po drugiej 
stronie nie ma miejsca do kon-
tynuowania jazdy - 2000 zł, 
recydywa: 4000 zł.

8. Prowadzenie pojazdu mecha-
nicznego w stanie po spożyciu 
alkoholu lub innego, podobnie 
działającego środka - 2500 zł, 
recydywa: 5000 zł.

Jednocześnie zwiększona 
zostanie też maksymalna licz-
ba punktów, jakie otrzymamy 
za jedno wykroczenie - z 10 do 15.

• o 31-40 km/h - 800 zł i 10 
punktów karnych, recydywa: 
1600 zł i 10 punktów karnych,

• o 41-50 km/h - 1000 zł i 13 
punktów karnych, recydywa: 
2000 zł i 13 punktów karnych,

• o 51-60 km/h - 1500 zł i 15 
punktów karnych, recydywa: 
3000 zł i 15 punktów karnych,

• o 61-70 km/h - 2000 zł i 15 
punktów karnych, recydywa: 
4000 zł i 15 punktów karnych,

• o 71 km/h i więcej - 2500 zł i 15 
punktów karnych, recydywa: 
5000 zł i 15 punktów karnych.

REDUKCJA PUNKTÓW
Od 17 września zmienią się za-

sady redukcji punktów karnych 
dla kierowców łamiących przepi-
sy. Będą one kasowane po dwóch 
latach, licząc od dnia zapłaty 
mandatu, czyli nie będą zachowy-
wane na kontach kierowców, jak 
to ma miejsce aktualnie – przez 
rok, a ten okres nie będzie liczony 
od daty popełnienia wykroczenia. 

” Kurs reedukacyjny 
będzie trwał nie sześć, 

a 28 godzin przez cztery 
dni. Opłatę za nowy kurs 

ustalono na 500 zł.

SAMORZĄD / Głubczyce 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych

SAMORZĄD / Głubczyce

Uwaga kierowcy!

samorząd | wydarzenia | informacje | region | Głubczyce | Kietrz | Baborów | Branice
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Dnia 24.06.2022 r. uczniowie uroczyście 
zakończyli rok szkolny. Zarząd Powiatu 
odwiedził głubczyckie placówki. Starosta 
Piotr Soczyński uczestniczył w Specjal-

nym Ośrodku Szklono-Wychowawczym, a Wice-
starosta Anita Juchno Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących.

Dla wszystkich jest to dzień, w którym wystę-
puje wiele wzruszeń, jednakże przeważa radość ze 
względu na zbliżające się wakacje. 

Obie uroczystości opiewały przemówieniami, 
pożegnaniem absolwentów oraz podziękowaniami. 
Uczniowie otrzymali wiele nagród książkowych 
oraz dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. 

Ten rok po raz kolejny był bardzo ciężki dla naszej 
młodzieży, wpływ pandemii oraz nauka zdalna wy-
magała od nich wiele wyrzeczeń oraz cierpliwości. 
Dzięki wsparciu rodziców i nauczycieli, ukończyli 
oni naukę i mogli cieszyć się czasem wolnym.

ZSO może pochwalić się dwoma bardzo zdolnymi 
prymuskami: Amelią Mikler z III b oraz Mają Toma-
szewską z IIIe. Dziewczynom życzymy wszystkiego 
najlepszego, kolejnych sukcesów naukowych oraz 
rozwijania swoich pasji.

OŚWIATA / Głubczyce

Bezpieczne wakacje

taką wspaniałą i utalentowa-
ną młodzież. Od momentu 
otrzymania funduszy chór 
koncertował z zaprzyjaź-
nionym Chórem Światło 
dla Młodych z Głogówka 
pod dyrekcją Pani Julianny 
Trinczek z okazji 
podsumowa-
nia prac 
konser-
wator-
skich 

w ko-
ś c i e l e 
św. Bartło-
mieja w Gło-
gówku. Zawitał 
również w Bazylice w Bra-
nicach, na pikniku chary-
tatywnym dla Łucji Kubat 
oraz na koncercie dla Sto-
warzyszenia „Tacy Sami” 
w Głubczycach. 

Głubczycka Szkoła Chó-
ralna „Angelus Cantat” 
pod dyrekcją Tadeusza 
Eckerta (jako jedyny ze-
spół z Opolszczyzny) brała 
udział w 57. Międzynarodo-
wym Festiwalu Pieśni Chó-
ralnej w Międzyzdrojach, 
odbywającym się w dniach 
19-24 czerwca 2022 roku, 
gdzie zdobyli Złoty Dyplom 
w konkursie Musica Sacra 
oraz Srebrny Dyplom w ka-
tegorii chóry mieszane. Po-
nadto zdobyli Nagrodę Dy-
rektora Międzynarodowego 
Domu Kultury w Międzyz-

drojach. Podczas prezentacji 
konkursowych chór wyko-
nał utwory sakralne pol-
skich kompozytorów Józefa 
Świdra i Romualda Twar-
dowskiego oraz jeden utwór 
litewskiego kompozytora 

Urmasa Sisaska. 
Cały występ 

uświetni-
ły dwa 

utwo-
r y 

r o z-
r y w -

k o w e 
Johna Len-

nona i Paula 
McCartney'a.

Pod koniec lipca odbyła 
się Letnia Szkółka Muzycz-
na w Głogówku, która była 
przeprowadzona w cha-
rakterze gospel. Przepro-
wadzone zostały warsztaty 
z emisji głosu oraz pokaz ta-
lentów, który został zwień-
czony koncertem fi nałowym 
pod hasłem „Dając nadzie-
ję”. Chórzyści nieustannie 
podnoszą swoje kwalifi ka-
cje oraz ćwiczą pod okiem 
ekspertów, aby móc dzielić 
się z nami efektem swoich 
działań.

c.d. „Angelus Cantat”.

pod dyrekcją Pani Julianny 
Trinczek z okazji 
podsumowa-
nia prac 

litewskiego kompozytora 
Urmasa Sisaska. 

Cały występ 
uświetni-

ły dwa 
utwo-

r y 
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Wybory 
maturzystów*
Sprawozdanie z tegorocznych wyborów maturzystów

Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach

Klasy technikum w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach ukończyło 
61 uczniów. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 60 absolwentów z tego 
roku i 20 z lat poprzednich.

Do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym 
przystąpiło:

Przedmiot 
obowiązkowy 

Absolwenci z roku 
szkolnego 2021/2022

Absolwenci 
z poprzednich lat

Język polski 60 2

Matematyka 60 20

Język angielski 59 5

Język niemiecki 1 0

Oprócz egzaminów na poziomie podstawowym uczniowie zdawali wybrane 
przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Przedmiot 
dodatkowy 

Absolwenci z roku 
szkolnego 2021/2022

Absolwenci 
z poprzednich lat

Język polski 8 2

Język angielski 44 5

Matematyka 16 0

Geografi a 12 1

Fizyka 6 1

Biologia 2 0

Historia 1 0

Informatyka 1 0

Wiedza 
o społeczeństwie 2 0

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach

Klasy liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach ukończyło 
110 uczniów, wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego. Dołączyło do 
nich 20 absolwentów z lat ubiegłych.

Do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym 
przystąpiło:

Przedmiot 
obowiązkowy 

Absolwenci z roku 
szkolnego 2021/2022

Absolwenci 
z poprzednich lat

Język polski 110 4

Matematyka 110 11

Język angielski 109 2

Język niemiecki 1 0

Oprócz egzaminów na poziomie podstawowym uczniowie zdawali wybrane 
przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Przedmiot 
dodatkowy 

Absolwenci z roku 
szkolnego 2021/2022

Absolwenci 
z poprzednich lat

Język polski 27 3

Język angielski 67 1

Język niemiecki 1 0

Język rosyjski 0 1

Matematyka 33 3

Biologia 19 8

Fizyka 6 0

Geografi a 27 0

Historia 11 0

Historia Muzyki 1 0

Informatyka 8 0

Wiedza o społeczeństwie 18 0

Chemia 8 5

Zdawalność* Liczba zdających

"Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Szafera w Głubczycach (Technikum)" 50% 36

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Głubczycach 85% 111

"Zespół Szkół Mechanicznych
w Głubczycach (Technikum nr 2)" 59% 61

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 50% 4

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 0% 3

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Kietrzu 71% 14*) dane przed egzaminem poprawkowym
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W kompleksie pała-
cowym w Wysokiej 
podczas pierw-
szego weekendu 

sierpnia br. zostały rozegrane 
zawody jeździeckie w ramach 
VIII Międzynarodowych Mi-
strzostwa Polski Południowej 
Amatorów w skokach przez 
przeszkody. 

Zarząd Powiatu wzorem lat 
ubiegłych objął swoim patro-
natem mistrzostwa oraz 
ufundował puchary 
dla zwycięzców. 
Wydarzen ie 

rok rocznie cieczy się dużym 
zainteresowaniem zarówno 
jeźdźców z kraju, jak i z zagra-
nicy. Pogoda oraz humory dopi-
sały, a i emocji nie brakowało. 
Jesteśmy pod ogromny wraże-
niem zaangażowania jeźdźców 
oraz dopingu kibiców. Puchar 
Starosty z rąk Przewodniczą-
cego Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu Tadeusza Krupy otrzy-

mali:

Moje pierwsze zawody 
40 cm 
• Alicja Tomczak
• Wiktoria Pal
• Krisia Tomczak

Moje pierwsze starty 
50 cm
• Ula Tomczak
• Vivien Sromek
• Helena Orłowska

Open cross coontry 60 cm
• Roksana Tomanek
• Amelia Jurkiewicz
• Katarzyna Tyrna

Sztafeta 70 cm
• Amelia Jurkiewicz
• Aleksandra Danecka
• Hanna Żurawska

OPEN 80 cm
• Julia Brondel
• Karina Reterska
• Anna Kurkova

OPEN 90 cm
• Julia Brondel

• Anna Kurkova
• Aneta Nogaj

OPEN Z HANDICAP’EM
• Angelika Gruszka
• Maja Pietryszyn
• Marta Liszka

Konkurs specjalny 
z przebraniem
• Vivien Sromek
• Martyna Krawiec
• Tereza Gibesova

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów!

OŚWIATA / Wysoka / Pałac w Wysokiej

VIII MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI POŁUDNIOWEJ AMATORÓW W SKOKACH 
PRZEZ PRZESZKODY

przeszkody. 
Zarząd Powiatu wzorem lat 

ubiegłych objął swoim patro-
natem mistrzostwa oraz 
ufundował puchary 
dla zwycięzców. 
Wydarzen ie 

cego Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu Tadeusza Krupy otrzy-

mali:

• Ula Tomczak
• Vivien Sromek
• Helena Orłowska

Open cross coontry 60 cm
• Roksana Tomanek
• Amelia Jurkiewicz
• Katarzyna Tyrna

• Anna Kurkova

OPEN 90 cm
• Julia Brondel

• Anna Kurkova
• Aneta Nogaj

• Martyna Krawiec
• Tereza Gibesova

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów!
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6      //      EDUKACJA

Zespół Szkół Mechanicznych 
w Głubczycach w bieżącym 
roku szkolnym brał udział ww. 
przedsięwzięciu Ministerstwa 

Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj 
Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia, jak 
czytamy na stronach ministerstwa jest: 
wsparcie organów prowadzących pu-
bliczne i niepubliczne szkoły dla dzieci 
i młodzieży w realizacji zadań mających 
na celu uatrakcyjnienie procesu edu-
kacyjnego dzieci i młodzieży poprzez 
umożliwienie im poznawania Polski, 
jej środowiska przyrodniczego, tradycji, 
zabytków kultury i historii oraz osią-
gnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie 
ma wspomóc realizację podstaw pro-
gramowych dla szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. Pozwoli uroz-
maicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu 
nauka nabierze praktycznego wymiaru. 
Uczenie się oparte na praktycznym od-
krywaniu śladów historii, czy też ekspe-
rymentowaniu w centrach nauki stworzy 
uczniom warunki do zdobywania no-
wych umiejętności w niepowtarzalnym 
środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w for-
mie dotacji celowej środki fi nansowe 
przeznaczane są na dofi nansowanie wy-
cieczek szkolnych związanych z prio-
rytetowymi obszarami edukacyjnymi 
wskazanymi przez Ministra. dofi nan-
sowaniu w 80% podlegają wycieczki:

• jednodniowe - 
do kwoty 5 tys. zł,

• d w u d n i o w e  - 
do kwoty 10 tys. zł,

• t r z y d n i o w e  – 
do kwoty 15 tys. zł.
ZSM przy współpracy 

ze Starostwem Powiatowym 
m. in kierownikiem Wydziału 
Oświaty p. Tomaszem Seniem zło- ż y ł 
dwa wnioski na trzydniowe wycieczki 
do Warszawy. Obydwa zostały zaakcep-
towane przez ministerstwo i co za tym 
idzie przyznano odpowiednie środki 
na te przedsięwzięcia.

Uczniowie klasy 2a i 1 al wyruszyli 
na wycieczkę w dniach 25-27 maja.

Program wycieczki sporządzony 
z pomocą biura podróży Almatur obej-
mował miejsca wskazane na stronie in-
ternetowej MEiN a były to: 
1. Muzeum Łazienki Królewskie
2. Muzeum Historii Żydów Polskich PO-

LIN
3. Muzeum Neonów
4. Zamek Królewski w Warszawie- Mu-

zeum Rezydencja Królów Rzeczypo-
spolitej

5. Zespół zabytkowych cmentarzy wy-
znaniowych na Powązkach

6. Historyczny zespół miasta z traktem 
królewskim i Wilanowem.
Oprócz wyżej wskazanych uczniowie 

odwiedzili także nieobjęte programem 
wycieczki miejsca w tym Świątynię 

Opatrz-
no- ści Bożej, 
b a z y - l i k ę św. Jana 
Chrzciciela, kościół św. K r z y ż a . 
Spacery po Starym Mieście i innych za-
bytkowych ulicach Warszawy były cen-
nym uzupełnieniem wycieczki. Młodzież 
podziwiała panoramę miasta z tarasu 
widokowego Pałacu Kultury i Nauki, od-
wiedziła także Płac Józefa Piłsudskiego 
z Grobem Nieznanego Żołnierza i pomni-
kami wzniesionymi wokół tego miejsca, 
zapoznając się z ideą po-
wstania tych monumen-
tów i ich przesłaniem. 
Uczniowie mieli okazję 
poznać kompleks par-
kowy - Ogród Saski.

Wycieczka po-
zwoliła młodzieży 
zgłębić historię od-
wiedzanych miejsc 
i niewątpl iwie 
wpłynęła na roz-
wój uczuć patrio-

tycznych i estetycznych. Każdy wyjazd 
a tym bardziej do stolicy uczy szacunku 
do naszej historii i kultury. Buduje toż-
samość młodego człowieka.

No i oczywiście pozwala na integrację 
zespołu klasowego, umocnienia i popra-
wienia dotychczasowych relacji. 

Jednym słowem przedsięwzięcie „Po-
znaj Polskę” w ramach którego odbyła 
się wycieczka młodzieży ZSM do War-
szawy zarówno uczniowie jak i opieku-
nowie - Małgorzata Wanicka, Artur Wa-
nicki, Grażyna Zaworska i Dorota Gogola 
na długo pozostaną we wspomnieniach, 
a wrażenia i emocje, jakie temu towa-
rzyszyły, świetnie oddają zdjęcia które 
prezentujemy poniżej.

Krystyna Koziara- wnioskodawczyni 
jednego z pro-
jektów.

OŚWIATA / Głubczyce / ZSM

„POZNAJ POLSKĘ”
Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach w bieżącym roku szkolnym brał udział 
w przedsięwzięciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Dofi nansowano ze środków budżetu państwa
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

Uczniowie "Mechanika" przed Zamkiem Królewskim w Warszawie
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Po raz kolejny szkolna biblioteka 
zorganizowała wyjazd na Fe-
stiwal Książki w Opolu. Grupa 
43 licealistów wraz z opieku-

nami uczestniczyła w pierwszym dniu 
tego największego wydarzenia literac-
kiego na Opolszczyźnie. 

Szlak spotkań z książką rozpoczęli-
śmy wizytą w Pedagogicznej Bibliotece 
Wojewódzkiej w Opolu, gdzie dowie-
dzieliśmy się o historii piśmiennictwa 
od hieroglifów do e-booków. Poznaliśmy 
ciekawe starodruki, m.in. zielnik z końca 
VI wieku, „Rozmówki na co dzień pol-
sko-łacińsko-niemieckie”, kieszonkowe 

wydanie dzieł Moliera  oraz encyklopedię 
wyjaśniającą cały otaczający na świat. 
Zmierzyliśmy się z odczytywaniem sie-
demnastowiecznej polszczyzny, co wcale 
nie było łatwe. Dowiedzieliśmy się jak 
działa Opolska Biblioteka Cyfrowa, 
w której można znaleźć tysiące dzieł. 
Z zainteresowaniem słuchaliśmy tych 
krótkich wykładów.

Następnie przeszliśmy do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Opolu im. Jana 
Pawła II w Opolu. W jej zbiorach oprócz 
tradycyjnych książek znajdują się rów-
nież audiobooki, płyty  CD, płyty DVD 
z fi lmami, spektaklami teatralnymi, ko-

miksy i gry planszowe. W podziemiach 
biblioteki mogliśmy podziwiać wysta-
wę prezentującą twórczość ilustratorską 
studentów, absolwentów i wykładow-
ców związanych z Wydziałem Sztuki 
UO, a w międzyczasie wypić kawę w ka-
wiarni. Część z nas została posiadaczami 
karty bibliotecznej. To miejsce przycią-
ga nie tylko niesamowitą architekturą, 
ale również niepowtarzalną atmosferą.

W miasteczku plenerowym VI Fe-
stiwalu Książki w Opolu przyglądali-
śmy się  ofertom prezentowanym przez 
sześćdziesiąt wydawnictw, spotykając 
autorów oraz słuchając wywiadów m. in. 

z najmłodszą pisarką festiwalu – Wik-
torią Czyżycką. Każdy z nas zaopatrzył 
się w co najmniej kilka książek.

To wydarzenie przyciąga wielu miło-
śników literatury i liczymy, że w przy-
szłym roku również będziemy mogli 
w nim uczestniczyć.

Serdecznie dziękujemy naszym opie-
kunom wyjazdu, pani Marii Oleksiejuk, 
pani Liliannie Kozłowskiej i pani Aga-
cie Wołoszyn z bibliotek oraz Starostwu 
Powiatowemu za wsparcie fi nansowe.

 Maria Uksik i Maja Tomaszewska

Laureatkami sesji jesiennej i zi-
mowej są uczennice klas o profi lu 
biologiczno-chemicznym:

• Julia Szuszkowska, klasa 1c - 4 miej-
sce (Dyplom Laureata i nagroda książ-
kowa),

• Dominika Hamerla, klasa 3b – 7 miej-
sce (Dyplom Laureata).

• Amelia Mikler, klasa 3b – 15 miejsce 
(Dyplom Laureata),
Ponadto miejsca do 15 zajęły : Grażyna 

Galara z klasy 3b oraz Maria Cieślak, 
Julia Śrutwa i Marta Lewicka z klasy 2b.

Na wyróżnienie zasługują również 
pozostali uczestnicy olimpiady. Wszyscy 
nasi uczniowie za bardzo dobre wyniki 
zostali nagrodzeni Dyplomami Uznania. 

Uczestnikom olimpiady serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

 Julita Stebnicka, nauczyciel chemii

OŚWIATA / Biblioteka / Czytelnictwo

Nasze spotkanie z książką podczas VI Festiwalu 
Książki w Opolu – 3 czerwca 2022
Największe wydarzenie literackie na Opolszczyźnie

OŚWIATA / Powiat / Liceum Ogólnokształcące

Sukces naszych uczniów w Ponadprogramowej Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Przedmiotowej z Chemii „Olimpus”
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Powiat głubczycki 

Maria Konopnicka w swo-
ich czasach była szalenie 
popularna i czytana przez 
wszystkich. Pisała nie tylko 

wiersze, lecz i poematy, nowele, szkice, 
obrazki, teksty publicystyczno-repor-
tażowe, prace krytycznoliterackie. 

” Wiersze poetki należą 
bez wątpienia do najlepszych 

osiągnięć poezji współczesnej.

Maria Konopnicka napisała wie-
le ważnych utworów, o których warto 
pamiętać. Rok 2022 został ogłoszony ro-
kiem Marii Konopnickiej, w 180-tą rocz-
nicę urodzin wielkiej polskiej poetki, 
pisarki, publicystki i tłumaczki. 

Z tej okazji w MOK w Głubczycach, 
w sobotni wieczór odbył się koncert 
w wykonaniu chórów Feniks, Uśmiech, 
rodziny Fedorowiczów i naszych mło-
dych artystów: Marii Kaniowskiej, Do-
minika Wąsik i Agaty Zając. Pomysło-
dawcą, organizatorem i kompozytorem 
muzyki do wykonanych utworów Marii 
Konopnickiej był sam maestro Józef Ka-
niowski.

Wykonano 20 pięknych utworów, 
w tym m.in. „Ojczysty dom” i oczywi-
ście „Rotę”.

Składamy serdeczne gratulacje 
wszystkim „pomysłodawcom” oraz wy-
konawcom za wyraz pięknej postawy 
patriotycznej.

EDUKACJA / Głubczyce / Miejski Ośrodek Kultury

Koncert „Kochasz ty dom?”, 21 maja 2022 r.
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Tak nazywał się projekt histo-
ryczny, zrealizowany w kla-
sach pierwszych Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Głub-

czycach przez nauczycielki: Stanisławę 
Wiciak i Katarzynę Maler. 

” Młodzież, która poznała 
na lekcjach zasady lokacji miast 

średniowiecznych, mogła 
w ramach projektu dowiedzieć 

się, jak powstały Głubczyce 
i skąd się wziął ich herb. 

Ponadto uczniowie podczas pobytu 
w Powiatowym Muzeum Ziemi Głub-
czyckiej obejrzeli makietę miasta i su-
kiennice oraz kopię kodeksu prawa głub-
czyckiego z 1421 r. Prawem głubczyckim 
posługiwało się kilka czeskich miast. 

Kolejnym etapem projektu był spacer 
po starym mieście z – nauczycielem-
-przewodnikiem, m.in. wzdłuż muru 
obronnego z XIII w. Na trasie spaceru 
znalazły się również kościół parafi alny 
z XIII i kaplica św. Fabiana i Sebastiana 
z XIV w. (uczniowie rozpoznawali ce-
chy gotyckie obu budowli) oraz rynek 

w unikalnej formie ćwiartki koła. Mło-
dzież zapamiętała elementy herbu mia-
sta, podstawowe informacje o kodeksie 
prawnym i jego wyjątkowym znaczeniu 
oraz utrwaliła sobie pojęcia: zasadźca – 
wójt – sędzia miejski i ciekawostki zwią-
zane ze średniowiecznymi Głubczycami.

Odtąd takie lekcje będą się odbywa-
ły zawsze przed zakończeniem każdej 
pierwszej klasy.

25 maja w auli ZSCKR 
im. W. Szafera w Głub-
czycach odbyła się uro-
czysta gala wręczenia 

nagród laureatom konkursu. 
Uczniowie naszej szkoły zdo-
byli: 

I miejsce w kategorii pre-
zentacja multimedialna – Laura 
Sywulak

II miejsce w kategorii pre-
zentacja multimedialna – Oliwia 
Trynda

III miejsce w kategorii pre-
zentacja multimedialna – Agata 
Pyrczak

III miejsce w kategorii pre-
zentacja multimedialna – Maja 
Tomaszewska

II miejsce w kategorii test 
wiedzy – Michał Florczak

III miejsce w kategorii test 
wiedzy – Maja Tomaszewska

I miejsce w kategorii portret 
– Julia Kuczera

II miejsce w kategorii portret 
– Daria Strokolis

III miejsce w kategorii por-

tret – Agata Pyrczak
wyróżnienie w kategorii 

kalendarium – Oliwia Tromsa
wyróżnienie w kategorii 

kalendarium – Magdalena 
Majcher

wyróżnienie w kategorii 
portret – Zofi a Perek

wyróżnienie w kategorii 
portret – Julia Wiercioch

wyróżnienie w kategorii 
test wiedzy – Jakub Siemi-
ginowski

Nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy. 

OŚWIATA / Głubczyce / Rolniczak

Finał XIX Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Fizyki 
„Życie i osiągnięcia Alessandro Volty”
Konkurs fi zyczny w „Rolniczaku”

Laureaci konkursu fi zycznego

OŚWIATA / Głubczyce / Zespół Szkół Ogólnokształcących im.  A. Mickiewicza

Głubczyce – wyjątek prawny i urbanistyczny 
miasta lokacyjnego
Lekcja historii w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej
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W Krasnym Polu w Placówce Opiekuńczo- 
Wychowawczej odbyło się święto wszyst-
kich dzieci. Na ten dzień czekają mali 
i duzi, a w szczególności wychowankowie 

Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z Powiatu 
Głubczyckiego.

Ofi cjalny patronat nad uroczystością objęli Pan 
Piotr Soczyński Starosta Powiatu 
Głubczyckiego oraz Pani Anita Juchno 
Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego.

Swoją obecnością ten wspaniały 
dzień uświetnili licznie przybyli go-
ście.

Oprócz pięknej pogody, wszyst-
kim dopisywał doskonały humor. 
Dzieci wspólnie z dorosłymi aktyw-
nie uczestniczyły w przygotowanych atrakcjach. Pani 
Wicestarosty nie opuszczały ani na krok.

Były zabawy z animatorem, bańki mydlane, sztucz-
ny śnieg , zawody sportowe prowadzone przez Pana 
Zbigniewa Serwetnickiego Radnego Gminy Głubczyce.

Zabawie towarzyszył beztroski śmiech, radość 
i ogrom pięknych emocji

 Niewątpliwą uciechą dla milusińskich była wata 
cukrowa i popcorn przygotowywany przez Pana Staro-
stę i Ojca Urbana Dyrektora Franciszkańskiego Ośrodka 
Pomocy Dzieciom w Głubczycach, a także motocykle 
prezentowane przez Pana Tomasza Kiszczyka Dyrek-
tora SOSW w Głubczycach i Pana Daniela Bartusik.

Nie zabrakło kiełbasek z grilla i słodkiego poczę-
stunku.

Dzieci otrzymały mnóstwo pre-
zentów, słodkości, dzięki któ-
rym uśmiech na buźkach malował 
się od ucha do ucha.

Rozstając się w radosnych humo-
rach, snuliśmy plany na przyszłorocz-
ny Dzień Dziecka , ponieważ : „Kie-
dy śmieje się dziecko, śmieje się cały 

świat” – Janusz Korczak.

” Uśmiech dzieci 
towarzyszył na każdym kroku 

podczas organizowanego 
przez Starostwo Powiatowe 

Dnia Dziecka w Krasnym Polu.

Najważniejsze, by uśmiechy były na twarzach dzieci

MagiaMagia
uśmiechuuśmiechu

OŚWIATA / Powiat / Dom Dziecka
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SamorządowcySamorządowcy
dzieciomdzieciom
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Śpiewam tak naprawdę od dziecka i już w przed-
szkolu panie wysyłały mnie na różne konkursy 
wokalne. W szkole podstawowej śpiewałam 
w zespole wokalnym SZAG. Aktualnie szkolę 

swój wokal w Młodzieżowym Domu Kultury w Ra-
ciborzu pod okien pana Daniela Rożka. Jestem lau-
reatką wielu konkursów i festiwali wokalnych m.in. 
Zostałam laureatką Polonijnego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Piosenka dobra na wszyst-
ko” zajmując 3 miejsce. 

” Zostałam fi nalistą VI Międzynarodowego 
konkursu wokalnego w Krakowie THE 

GOLDEN VOICE. 

Zajęłam 3 miejsce w XII 
Wojewódzkim Przeglądzie 
Poezji i Pieśni Św. Jana 
Pawła II. W maju 2021 
we współpracy z kom-
pozytorem Kamilem 
Koksą wydałam swój 
debiutancki singiel 
„W obłoku”. 

Utwór opowiada o relacjach dwojga ludzi, ich nie-
spełnionym uczuciu oraz tęsknocie za miłością bo-
haterki utworu. Tekst piosenki odwołuje się do sytu-
acji codziennych w której ludzie będący w związkach 
znajdują się w tak zwanym „obłoku” nie potrafi ą od-
wzajemnić swojej miłości czy dojść do kompromisu. 
Autorem tekstu jak i muzyki jest Kamil Koksa. 

” Śpiew to dla mnie wyrażanie siebie, 
mowa o uczuciach. Muzyka jest dla mnie 

lekarstwem na wszystko. 

Kiedy wchodzę do studia w którym nagrywam czuję 
się w 100% szczęśliwa i wdzięczna za wszystko co do tej 
pory mnie spotkało.

Amelia została w ostat-
nim czasie także fi nalistką 
I edycji międzynarodowego 
festiwalu piosenki MY SONG. 
Gratulujemy!

KULTURA / Głubczyce / Talenty

Z CYKLU „ZDOLNI Z PASJĄ”
Talenty ziemi głubczyckiej

Występ Amelii na obchodach 3-majowych 2022

GOLDEN VOICE. GOLDEN VOICE. 

Zajęłam 3 miejsce w XII 
Wojewódzkim Przeglądzie 
Poezji i Pieśni Św. Jana 
Wojewódzkim Przeglądzie 
Poezji i Pieśni Św. Jana 
Wojewódzkim Przeglądzie 

Pawła II. W maju 2021 

się w 100% szczęśliwa i wdzięczna za wszystko co do tej 
pory mnie spotkało.

Maria Farasiewicz

Oj działo się, działo na pikniku 
integracyjnym klasy II L logi-
stycznej. Ponad cztery godzi-
ny wesołej zabawy i wspólnego 

grillowania w Stajni na Warszawskiej. 
„Tańce, hulanki, swawole” w jakże 
miłym towarzystwie współwłaściciela 
stadniny p. Mariusza Mielnika, przy-
grywającego nam na gitarze.

Prawdę mówiąc, dawno się tak nie ba-
wiłam, bowiem pandemia uniemożliwiała 
tego typu spotkania. A tymczasem w gronie 
wychowanków czułam się znakomicie. 

Powiew młodości... Pyszne kiełba-
ski zasponsorowane przez wujka Emilki 
i Zuzi Majewskich, chlebuś, napoje z hur-
towni mamy Seweryna Fedorowicza, ła-
kocie to ważne elementy pikniku. 

Ponadto dobra organizacja zespołu 
klasowego, który, jak zawsze, zwarty 
i gotowy, stanął na wysokości zadania... 
A przy tym radość z tworzenia wspólnoty, 
bycia razem, rozmowy, relacje, podsu-
mowanie mijającego, niełatwego zresztą 
roku szkolnego...

A na koniec jeszcze wizyta p. Doroty 
Gogoli, byłej wychowawczyni i nauczy-
cielki przedmiotów zawodowych. Miło 
spędzony czas i... prawdziwa integracja. 
Odskocznia od codzienności, nauki, pra-
cy...Oj działo się, działo... Jesienią trzeba 
to koniecznie powtórzyć! 

KULTURA  / Głubczyce / Zespół Szkół Mechanicznych

PIKNIK INTEGRACYJNY W STAJNI NA WARSZAWSKIEJ
Na wesoło wśród koni

Tak można spędzać czas w „Stajni na Warszawskiej” w Głubczycach
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Tkalnia z Kietrza

Rozpoczęły się przygotowania do XXI 
Festiwalu Kultury Powiatowej. W 2022 
roku organizatorem festiwalu jest Gmi-
na Kietrz. Głównym organizatorem i po-

mysłodawcą festiwalu jest Starostwo Powiatowe 
w Głubczycach.

Regulaminy wszystkich konkursów zostały już 
rozesłane do poszczególnych gmin.

Poszczególne konkursy odbywać się będą 
w dniach od 11 do 28 października 2022 roku. 

Finałową galę festiwalu przygotuje w tym roku 
Centrum Kultury i Sportu Tkalnia w Kietrzu.

KULTURA / Kietrz

XXI FESTIWAL KULTURY POWIATOWEJ
Zapowiedź

LP. DATA GODZINA KONKURSY GMINA MIEJSCE

1. 11.10.2022 r. 9:00 Piosenki - Szkoła podstawowa Głubczyce Miejski Ośrodek Kultury

2. 11.10.2022 r. 12:00 Piosenki - Szkoła ponadpod-
stawowa i dorośli Głubczyce Miejski Ośrodek Kultury

3. 18.10.2022 r. 9:00 Taneczny Kietrz Centrum Kultury i Sportu TKALNIA 
w Kietrzu

4. ---- ---- Fotografi czny Branice Centrum Kultury Wersalka 
w Branicach

5. 12.10.2022 r. 9:00 Recytatorski - Szkoła podsta-
wowa Baborów GOK Baborów 

(sala widowiskowa)

6. 12.10.2022 r. 12:00 Recytatorski - Szkoła ponad-
podstawowa i dorośli Baborów GOK Baborów 

(sala widowiskowa)

7. --- --- Literacki Kietrz Centrum Kultury i Sportu TKALNIA 
w Kietrzu

8. 21.10.2022 r. 9:00 Przedszkola „Świat Dziecka” Branice Przedszkole katolickie  w Branicach

9. 20.10.2022 r. 9:00 Konkurs Plastyczny Baborów GOK Baborów

10. 24.10.2022 r. 9:00 Konkurs Teatralny Głubczyce Miejski Ośrodek Kultury

11. 28.10.2022 r. 17:00 Koncert galowy  Festiwalu 
Kultury Powiatowej Głubczyce Miejski Ośrodek Kultury
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Marta Kitka
Jak trafnie ujął to kiedyś amerykański 
poeta Ralph W. Emerson:

” „Każdy artysta zaczynał 
kiedyś jako amator”. 

Wszystko co piękne i warto-
ściowe, by takim się stało 
wymaga zaangażowania 
i czasu. W artystycznych 

dziedzinach jest to wyjątkowo odczu-
walne ponieważ ogrom czasu jaki na-
leży poświęcić aby osiągnąć doskona-
łość liczymy w latach. Przez cały ten 
czas pozostajemy amatorami i musimy 
niejednokrotne mierzyć się z frustra-
cją i brakiem umiejętności w tak wie-
lu zakresach, że może się to wydawać 
przytłaczające. 

Właśnie w takim, "amatorskim cza-
sie" najlepszym lekarstwem jest wszyst-
ko to, co sprawia, że ten czas milej upły-
wa. Towarzystwo podobnych sobie ludzi, 
ludzi usposobionych artystycznie, lu-
biących tworzyć, sprzyjająca do rozwoju 
atmosfera i pomoc kogoś, kto widzi w tej 
drodze sens i cel. 

Takie miejsce staramy się two-
rzyć w Ognisku Plastycznym działają-
cym w Głubczyckim Banku Talentów. 
"Ognisko" u niektórych dzieci budziło 
skojarzenia z prawdziwym płomieniem 
"nad którym pieczemy kiełbaski". Wła-
ściwie, po dłuższym zastanowieniu jest 
to trafne skojarzenie. Jeśli "ognisko" jest 
przyjemnym płomieniem, wokół którego 
gromadzą się ludzie by ogrzać się, po-
rozmawiać albo pomilczeć, to możemy 
pozostać w myślach dzieci takim wła-
śnie "ogniskiem". Ogniskiem do które-
go przysiadły się na swojej artystycznej 
drodze.

Ważnym momentem tej drogi 
są wszystkie te chwile gdy po ciężkiej 
pracy i nauce można na chwilę odetchnąć 
i przyjrzeć się własnej działalności, po-
równać swoje obecne prace plastycz-
ne, do tych zeszłorocznych. Zobaczyć, 
że się na tej drodze kolejny raz zrobiło 
kilka kroków, że się już trochę dalej za-
szło. A co najważniejsze, pokazać swo-
je dzieła innym ludziom i zobaczyć ich 
reakcję. 

” Nic nie dodaje takiej radości 
i satysfakcji jak myśl, że ta cała 
praca jednak się opłacała, bo jej 
efekty cieszą oczy innych ludzi.

Wystawa prac plastycznych jest ta-
kim momentem. Bardzo potrzebnym 
na "amatorskiej" (zresztą nie tylko 
amatorskiej!) drodze ponieważ moty-
wująca jest myśl, że to, co robimy nie 
wyląduje w szufl adzie. Z tego względu 

bardzo się cieszmy, że w tym roku udało 
nam się zorganizować pierwszą zbioro-
wą wystawę prac Ogniska Plastycznego 
w Głubczycach.

W nieco deszczowe, niedzielne po-
południe 29 maja nastąpiło otwarcie 
wystawy. Dzięki twórczości dzieci, 
młodzieży i dorosłych, którzy systema-
tycznie przychodzili do nas na zajęcia 
i wykonali ten ogrom prac mogliśmy 
pochwalić się wszyscy wspólnie swoimi 
osiągnięciami. 

W wystawie zbiorowej pokazaliśmy 
prace około setki osób, samych prac pla-
stycznych i obrazów było ponad trzysta. 
Wernisaż, ze względu na bardzo dużą 
ilość osób zwiedzających podzieliliśmy 
na dwie części. Pierwszą godzinę po-
święciliśmy najmłodszym wychowan-
kom Ogniska, prowadzonym przez Ur-
szulę Romanowicz-Rakoczy. Druga część 
wernisażu przeznaczona była dla pod-
opiecznych ze starszych klas szkoły pod-
stawowej, średniej oraz dla grupy doro-
słych prowadzonych przez Martę Kitkę. 

Prezentowane na wystawie prace sta-
nowiły przekrój przez nasze całoroczne 
dokonania. Ze względu na ogranicze-
nia przestrzenne musieliśmy dokonać 
selekcji i wybrać tylko te, które uzna-
liśmy za najlepiej prezentujące umie-
jętności danej osoby. Zależało nam też 
na tym, aby pokazać jakiego rodzaju 
prace oraz jakie techniki są wykorzy-
stywane na zajęciach. Naszym 
największym staraniem jest 
to, aby już od najmłodszych 
lat dzieci jak najwięcej ma-
lowały, uczyły się mieszania 
podstawowych kolorów i zna-
ły zasady tworzenia rysun-
ku. W ognisku zapoznajemy 
z tradycyjnymi i nowocze-
snymi technikami tj. rysunek 
cyfrowy, a na zajęciach gru-
py młodzieżowej dodatkowo 
uczymy rzeźby. Na wystawie 
pojawiły się więc prace wy-
konane ołówkiem, węglem, 
pastelami suchymi i olejnymi, 
tuszami, gwaszami, akrylami, 
malowane zarówno pędzlem 
jak i szpachelką. Wiele prac 
wykonanych było technikami mieszany-
mi z użyciem dodatkowych materiałów. 
Grupa dorosłych na wystawie prezento-
wała głównie obrazy wykonane farbami 
olejnymi.

Niestety zabrakło nam miejsca 
na prezentację rzeźby i przestrzennych 
form z zajęć ceramiki. Liczymy jed-
nak na to, że ceramika na stałe zago-
ści w grafi ku zajęć Ogniska i uda nam 
się zaprezentować piękne, poszkliwione 
formy ceramiczne na wystawie w przy-
szłym roku.

Jako organizatorzy takiego wyda-
rzenia staraliśmy się aby zapadło ono 

w pamięć wszystkim, którzy biorą w nim 
udział, aby było przyjemnie spędzonym 
popołudniem dla lokalnej społeczności. 
Dlatego starania nad organizacją tego 
dnia rozpoczęliśmy na długo przed wer-
nisażem. 

Spotkaliśmy się przy tej okazji z dużą 
życzliwością ze strony innych osób 
i instytucji. Dzięki fi nansowej pomocy 
z Gminy Głubczyce zakupiliśmy ponad 
sto antyram i mogliśmy pozwolić so-
bie na to, aby wernisaż odbył się poza 
siedzibą naszego Ogniska. Nie zdołali-
byśmy pomieścić wszystkich prac w bu-
dynku "Głubczyckiego Banku Talentów" 
przy placu 1 Maja 1. Piękną, jasną salę 
na ul. Kościuszki przygotowały dla nas 
pani Kasia i Aniela, których zaanga-
żowanie i ogrom pomocy były miłym 
gestem. Pomogły w organizacji nie-
zbędnych drobiazgów, których się nie 
zauważa dopóki ich nie brakuje. 

Sztalug użyczyło nam tak wiele in-
stytucji, że można powiedzieć, że w wy-
stawę zaangażowała się spora część 
powiatu: Szkoła Podstawowa w Grob-
nikach, Państwowa Szkoła Muzyczna 
w Głubczycach, Centrum Kultury i Spor-
tu w Kietrzu, Ośrodek Kultury W Babo-
rowie, Ośrodek Kultury w Głubczycach 
i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wycho-
wawczy w Głubczycach.

Również dzięki wsparciu z Gminy 
Głubczyce mogliśmy zaprosić profesjo-

nalnego gitarzysta Zbigniewa Bałdysa, 
który stworzył niesamowitą atmosferę 
przez cały czas trwania wernisażu. Każ-
dy kto zagościł u nas choć na chwilę mógł 
skosztować pysznych deserów, galaretek 
i ptasich mleczek przygotowanych spe-
cjalnie na tę okazję przez Restaurację At-
mosfera, poczęstować się ciepłą kawą lub 
herbatą. Nad wszystkim czuwała pani 
Małgorzata Kopczyńska. Wraz ze swoją 
pomocnicą dbała o to aby na stole niczego 
nie brakowało i było na wysokim pozio-
mie. Oprócz tego wiele osób zaofi arowało 
pyszne ciasta, własnoręcznie wykona-
ne domowe wypieki. Nie mogę tutaj nie 
wspomnieć o ludziach, którzy bardzo 

nam pomogli w organizacji, przewo-
żeniu sztalug, wnoszeniu i wynoszeniu 
antyram. 

Od tego dnia nawet takie maluchy jak 
5-cio latki mogą wpisać na swoja listę 
artystycznych dokonań "udział w wy-
stawie zbiorowej Ogniska Plastycznego 
w Głubczycach"! Nie wspominając już 
o młodzieży, dla której udział w wysta-
wie jest realnym dokonaniem wpisywa-
nym później w artystyczne CV. Zważyw-
szy na to, że kilka osób spośród naszych 
podopiecznych wybrało już kontynuację 
nauki w liceum plastycznym, cieszy-
my się, że mogliśmy na stałe wpisać 
się do ich życiorysu. 

Nam, jako prowadzącym, mimo 
ogromu pracy włożonej w jej organi-
zację, wystawa dodała skrzydeł i mo-
tywacji do dalszej pracy. Liczymy 
na to, że w przyszłym roku uda nam 
się zwiększyć artystyczną jakość zajęć. 
W większości prowadzonych grup zo-
staną wprowadzone prace plastyczne 
z elementami historii sztuki, tak aby 
każdy kto weźmie w nich udział mógł 
inspirować się największymi dziełami 
malarstwa, rzeźby, architektury i nabyć 
podstawową wiedzę o nich. Nie zabrak-
nie jak zawsze rysowania i malowania 
zwierząt, portretów i krajobrazów. Grupę 
młodzieży będziemy zaznajamiać z za-
sadami perspektywy, rysunku archi-
tektonicznego, podstawami anatomii 

i rzeźby. W przyszłym roku 
kontynuowane będą też zaję-
cia Digital Painting oraz ce-
ramika. Dodatkowo na fanów 
lego i gry Minecraft będzie 
czekać nowa grupa rysunko-
wa oparta o tą tematykę! 

” Warto tutaj wspomnieć, 
że nasze Ognisko to nie 

tylko plastyka. W Ognisku 
Artystycznym "Głubczycki 

Bank Talentów" stale 
odbywają się również 

zajęcia rytmiczne, nauka 
języka angielskiego 

przez śpiew oraz nauka 
gry na instrumentach. 

Staramy się systematycznie 
poszerzać krąg oferowanych 

zajęć aby każdy kto lubi 
twórczo spędzać czas mógł tu wkrótce 

znaleźć coś dla siebie.

Cieszymy się, że możemy brać udział 
w tworzeniu kreatywnej społeczno-
ści w naszym rejonie. Mamy nadzieję, 
że że nawet jeśli z młodego amatora 
nie wyrośnie nigdy artysta, bo po pro-
stu zainteresowania młodego człowieka 
powędrują w inną stronę, to na zawsze 
pozostanie w nim to artystyczne do-
świadczenie do którego może dla przy-
jemności kiedyś wrócić.

KULTURA / Głubczyce / Ognisko Plastyczne

” Nic nie dodaje takiej radości 
i satysfakcji jak myśl, że ta cała 

Nic nie dodaje takiej radości 
i satysfakcji jak myśl, że ta cała 

Nic nie dodaje takiej radości 

praca jednak się opłacała, bo jej 
i satysfakcji jak myśl, że ta cała 
praca jednak się opłacała, bo jej 
i satysfakcji jak myśl, że ta cała 

efekty cieszą oczy innych ludzi.
praca jednak się opłacała, bo jej 
efekty cieszą oczy innych ludzi.
praca jednak się opłacała, bo jej 

” „Każdy artysta zaczynał 
kiedyś jako amator”. 

„Każdy artysta zaczynał 
kiedyś jako amator”. 

„Każdy artysta zaczynał 

Otwarcie wystawy prac Banku Talentów

Inwestujemy w talenty naszych dzieci, oddając je w dobre ręce!
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SKPO

Dnia 20.08.2022r. odbył się rajd 
po pograniczu polsko-cze-
skim, którego organizatorem 
było Stowarzyszenie Krótko-

falowców Pogórza Opawskiego. Prezes 
stowarzyszenia Pan Arkadiusz Korus 
już od wielu lat czyni starania o pozy-
skanie środków na przeprowadzanie 
wielu inicjatyw społecznych, niewąt-
pliwie robi to z wielką pasją i sukcesem.

W tegorocznym rajdzie udział wzię-
ło 74 uczestników w różnych grupach 
wiekowych, a projekt współfi nansowany 
jest przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Opolskiego. Do przejścia była 
trasa o długości 2,3 km z 5 punktami 
kontrolnymi. Każdy punkt, to do wyko-
nania zadanie: strzelanie do „kaczek”, 
rzut granatem, strzelanie z łuku i broni 

oraz nadawanie komunikatu. Uczestnicy 
z wielkim zaangażowaniem pokonywali 
przepiękną i malowniczą trasę. Na ko-
niec nie zabrakło tradycyjnej grochów-
ki z kuchni polowej oraz oczywiście 
podziękowań i medali, które wręczała 
Wicestarosta Powiatu - Anita Juchno. 
Pogoda była idealna, a teren niezwykłe 
interesujący. Miłośnicy militariów mogli 
otrzymać ciekawy zasób wiedzy na te-
mat broni i amunicji, które przekazali 
członkowie Klubu Strzeleckiego Branice. 

To nie koniec niespodzianek. Jak za-
powiada Pan Arkadiusz Korus w niedłu-
gim czasie powstanie Muzeum Militarne, 
a za rok kolejny rajd, w którym war-
to wziąć udział. Gratulujemy pomysłu 
i udanego przedsięwzięcia.

SPORT / Włodzienin / Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego

RAJD PO POGRANICZU 
POLSKO-CZESKIM
Trasa z zadaniami do wykonania



16      //      SPORT sierpień 2022   /   www.powiatglubczycki.pl   SPORT

   Rzecz Powiatowa - info   sierpień 2022   /   www.powiatglubczycki.pl

SPORT / Sofi a / Taekwondo

PUCHAR EUROPY 
TAEKWON-DO W SOFII - 
BUŁGARIA 
3 złota, 3 srebra i 6 brązów dla naszych

SPORT / Głubczyce / Karate

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY KARATE
Sportowe sukcesy
LZS Karate-Do Głubczyce
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Trener, Daniel Jano

W dniach od 06-10.06.2022 r w Sofi i, 
Bułgaria odbył się Otwarty Puchar 
Europy  Taekwon-do w dwóch 
konkurencjach sportowych 

w układach i w walkach. W zawodach brali 
udział zawodnicy z 19 państw. Ludowy Klub 
Sportowy Sparta Głubczyce zdobył 3 złote, 
3 srebrne i 6 brązowych medali. 

Nasz Klub reprezentowali: Olga Jabłońska, 
Daria Baran, Paulina Szpak, Patrycja Piworun, 
Michał Jano i Wojciech Żłobicki. Wyniki na-
szych zawodników: Paulina Szpak I m układy, 
Michał Jano  I m układy i III m walki, Wojciech 
Żłobicki I m walki i III m układy, Daria Baran 
II m układy i II m walki, Patrycja Piworun II m 
walki i III m układy,  Olga Jabłońska III m ukła-
dy i III m walki. Łącznie zdobyliśmy 12 medali 
w tym 3 złote, 3 srebrne i 6 brązowych. Wielkie 
gratulacje za wspaniały start.

Wojewódzkie mistrzostwa

W dniu 04.05.2022 
r. w Pietrowicach 
odbyły się Woje-
wódzkie Mistrzo-

stwa Taekwon-do. W zawodach 
brało udział ponad 50 uczest-
ników. Mistrzostwa odbywały 
się w dwóch konkurencjach: 
układach i technikach specjal-
nych.

Na zawody przybyli zapro-
szeni goście: Wicestarosta Pani 
Anita Juchno, Wiceburmistrz Pan 
Kazimierz Bedryj i Wójt Pan Jerzy 
Treff on. Zawody otworzył Dyrektor 
Szkoły Pan Bogdan Kulik. Uroczy-
stego wręczenia pucharów i medali 
dla zwycięzców dokonali: Wice-
starosta Pani Anita Juchno, Wice-
burmistrz Pan Kazimierz Bedryj, 
Dyrektor Pan Bogdan Kulik i Wice-
dyrektor Pani Mariola Bedryj. Za-
wdy sędziowali: Pani Daria Baran, 
Pani Monika Sak, Pani Martyna 
Bernaś, Pan Michał Jano oraz Woj-
ciech Jano. Najlepszą zawodniczką 
w roczniku do 2009 została Wero-
nika Popczyk zdobywają 1 medal 
złoty i 1 medal srebrny, najlep-

szym za-
wodnikiem 
w roczni-
ku do 2009 
został Ja-
kub Żło-
bicki zdo-
był 2 złote 
m e d a l e , 
natomiast 
n a j l e p s z ą 
zawodniczką w roczniku do 2007 
została Gabriela Skrętowicz zdoby-
wając 2 złote medale a najlepszym 

zawodnikiem w roczniku do 2007 
został Tomasz Witek zdobywając 
również 2 złote medale. Wszyst-
kim nagrodzonym gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Trener, Janusz Hołda

14maja 2022r w Hali Sportowej Technika Głub-
czyce odbyły się międzynarodowe zawody karate 
/Polskiego Związku Sportowego Polskiej Unii 
Karate WKF/. Organizatorem tych zawodów był 

Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce.
W zawodach startowało 218 

zawodników z 23 klubów z Pol-
ski, Czech i Ukrainy/ zawod-
nicy tego kraju reprezentowa-
li Ukrainską Federację Karate 
oraz kluby z Kijowa, Lwowa 
i innych miast  zdobywając zło-
te, srebrne i brązowe medale.

W otwarciu zawodów bra-
li udział: Vice starosta Anita 
Juchno, Vice burmistrz Kazi-
mierz Bedryj, Dyrektor ZO-
KIS Głubczyce Bartosz Dzieża, 
Przewodniczący komisji sportu Zbigniew Serwetnicki, 
Prezes Polskiego Zwiazku Sportowego Polskiej Unii 
Karate Paweł Połtorzycki, Trener Kadry Narodowej Kata 
Marek Chwiralski, Lobbysta Adam Leliński.

Zawody sędziowało 22 sędziów który bardzo dzię-
kuję za wspaniałą profesjonalna pracę.

Profesjonalną obsługę zawodów prowadzili pracow-
nicy Sportdata, którzy obsługują zawody rangi świa-
towej / Mistrzostwa Europy, MIstrzostwa Świata oraz 
wiele innych/

Zawodnicy naszego klubu uzyskali wyni-
ki: Kata Drużynowe kobiet 14-17 lat (Marta 
Fiet, Natalia Szuszkowska oraz Michalina 
Kaliwoda), Wojciech Patryjach w kata 12-
13 lat do 7.3 kyu srebrnymedal, trenujący 
od września Michał Gębuś zdobył brązowy 
medal, Maja Kowalczyk w kata 10 lat zdo-
była złoty medal, Maja Kowalczyk w kata 

11 lat zdobyła brązowy medal, Natasza Hamzik w kata 
trenujących od września zdobyła brązowy medal, Kata 
junior kobiet Natalia Szuszkowska zdobyła brązowy 
medal, Marta Fiet zdobyła brązowy medal, Kata kadet 
Marta Fiet Zdobyła brązowy medal, Kata junior Klau-
diusz Leliński zdobył brązowy medal.

Poza strefą medalową zostali: Wojciech Reichel 5m 
kata 11 lat, Jakub Ochowicz 5 m 
w kata 10 lat, Jakub Halikowski 
5 m kata 8 lat , Julia Szuszkow-
ska 5 m w kata junior, Franci-
szek Wysocki 5 m kata junior 
oraz 5 m w kata kadet.

W zawodach startowali 
jeszcze: Dominika Halikowska.

Bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do or-
ganizacji i przeprowadzenia 
zawodów czym przyczynili 
się również do promocji naszej 

Gminy i Powiatu w kraju i zagranicą tj Urząd Miejski 
Głubczyce, Starostwo Powiatowe Głubczyce, ZOKIS 
Głubczyce, Szkoła Podstawowa Nr 1 Głubczyce, Kom-
binat Rolny w Kietrzu oraz TOP Farms Głubczyce.

Szczególnie bardzo dziękuję naszym zawodniczkom 
i zawodnikom oraz ich rodzicom za przygotowanie 
hali do zawodów i posprzątanie hali po zawodach jak 
również za bardzo dobry start na zawodach. 

Zarząd Powiatu

Wspieramy na-
szych spor-
towców.

S z y m o n 
Cieślik zawodnik Klubu 
LZS Karate-Do otrzymał 
kimono, w którym repre-
zentuje powiat głubczycki 
podczas startów w tego-
rocznych Akademickich 

Mistrzostwach Polski, 
Akademickich Mistrzo-
stwach Europy oraz Mi-
strzostwach Polski Karate 
WKF.

Szymonowi życzymy 
powodzenia i trzymamy 
kciuki za sukces! 

otrzymał 
kimono, w którym repre-
zentuje powiat głubczycki 
podczas startów w tego-
rocznych Akademickich 

Szymonowi życzymy 
powodzenia i trzymamy 
kciuki za sukces! 

SPORT / Zarząd Powiatu / Karate

ZARZĄD POWIATU WSPIERA MŁODYCH 
ZDOLNYCH SPORTOWCÓW

Kimono dla Szymona Cieślika


