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2 kwietnia 2015 r. w Sali Pod Aniołem w Ratuszu Miejskim w
Głubczycach odbyła się konferencja poświęcona wsparciu rozwoju
przedsiębiorczości przy udziale środków krajowych i unijnych do
2020r.

Konferencja – 2 IV 2015r.
Jako pierwszy głos zabrał
Pan Adam Krupa – Burmistrz Głubczyc, otwierając konferencję oraz
witając zebranych gości, wśród których znaleźli się między innymi:
Pan Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego, Pan Jacek
Suski – Dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy, Pan Józef Kozina –
Starosta Głubczycki, Pan Zbigniew
Ziółko – Radny Sejmiku Wojewódzkiego oraz inni samorządowcy Powiatu Głubczyckiego, dyrektorzy i
przedstawiciele instytucji i organizacji, pracodawcy.

Celem konferencji było przygotowanie pracodawców do korzystania ze środków krajowych i unijnych.
Marszałek Województwa –
Pan Andrzej Buła przybliżył pokrótce nowe prognozowanie finansowe

- Działanie 3.4. – Efektywność energetyczna MSP;
- Poddziałanie 1-.1.2. – Infrastruktura usług społecznych.
Pani Karina Bedrunka omówiła
środki związane z Europejskim Funduszem Społecznym, przeznaczone przede wszystkim na zakładanie działalności gospodarczej oraz
szkolenia.

W numerze:
• Nowy ambulans w
SP ZOZ - s.4

• Debata społeczna - s.5

• Z historii Straży
Pożarnej - s.8

na lata 2014-2020 oraz jego możliwości, a także przedstawił plan konferencji i osoby przemawiające.
Pierwsze wystąpienie poświęcone było zasadom korzystania
ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego na finansowanie
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców i poprowadził je
Pan Jacek Suski.
Dyrektor WUP w swym
przemówieniu przedstawił obecną
sytuację rynku pracy w Powiecie
Głubczyckim oraz omówił Krajowy
Fundusz Szkoleniowy (KFS). KFS
to część Funduszu Pracy służąca
wspieraniu inwestycji w kształcenie
ustawiczne pracowników i pracodawcy. O środki te może ubiegać się
każdy pracodawca, który zatrudnia
pracowników na podstawie umowy
o pracę. Dofinansowanie wynosi
80%, a nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego (w przypadku
mikroprzedsiębiorców).
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przybliżył
Pan Roland Wrzeciono – Dyrektor

Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Pani
Karina Bedrunka –
Dyrektor Departamentu Koordynacji
Programów Operacyjnych UMWO.
Przybliżono kilka
działań i poddziałań oraz sposoby
aplikowania
do
nich, w tym:
- Działanie 1.1. –
Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach – dotyczące m.in. inwestycji
badawczo – rozwojowych;
- Działanie 2.1. – Nowe produkty i
usługi w MSP na obszarach przygranicznych – skierowane na specjalizację regionalną przedsiębiorstw
powiatów przygranicznych (nyskiego, prudnickiego, głubczyckiego);
-Działanie 2.2. – Przygotowanie terenów inwestycyjnych;
- Działanie 2.4. – Współpraca gospodarcza i promocja;
- Działanie 3.3. – Odnawialne źródła energii;

Końcowe przemówienie na
temat przyszłości szkolnictwa zawodowego w powiecie głubczyckim
poprowadził Pan Waldemar Zadka
– Dyrektor Departamentu Edukacji
i Rynku Pracy UMWO. Dotyczyło
ono przede wszystkim potrzeby inwestycji w szkolnictwo zawodowe i
doposażenia kształcenia praktycznego z EFS.
Ostatnim etapem konferencji było składanie pytań przez zainteresowanych.
Redakcja

Warsztaty dla Strategii Rozwoju
Społecznego Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do włączenia się w prace nad
przygotowaniem Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo
Nyskie 2020 (OF PN2020). Obecnie trwa II etap
konsultacji społecznych – opracowywanie wizji,
misji i celów strategicznych, w ramach którego
organizowane są spotkania warsztatowe.
Strategia Rozwoju Społecznego poruszy
zagadnienia takie jak:skutki starzenia się społeczeństwa, integracja społeczna, problemy demograficzne i polityka rodzinna, nowe trendy w
biznesie, oświata i wychowanie, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna, sytuacja seniorów,
osób niepełnosprawnych, system pomocy społecznej i opieki zdrowotnej. Ze względu na bogatą tematykę dokumentu, nie może on zostać
opracowany bez udziału odbiorców – mieszkańców OF PN2020.
Dlatego też serdecznie zapraszamy do

udziału w warsztatach wszystkie osoby zainteresowane wyżej wymienionymi kwestiami. Zaangażowanie mieszkańców jest kluczowe dla powodzenia procesu konsultacji społecznych oraz
całości prac nad Strategią Rozwoju Społecznego.
W powiecie głubczyckim warsztat
dla mieszkańców odbędzie się 18.05.2015
r. w świetlicy przy budynku ZOKiS o godz.
15.45. Planowany czas trwania warsztatów to
1,5 godziny. Uczestnikom zapewniamy materiały niezbędne do pracy oraz catering.
Na spotkanie można zarejestrować się
poprzez kontakt z wykonawcą bądź formularz
on-line dostępny pod adresem: cyfrowymanager.pl/ofpn2020/rejestracja.
Strategia Rozwoju Społecznego opracowywana jest w ramach projektu Partnerstwo
Nyskie 2020 dofinansowanego z funduszy
EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i
Norwegii oraz środków krajowych. Partnerstwo
Nyskie 2020

Konsultacje społeczne
Powiat
Głubczycki
uczestniczy w projekcie „Partnerstwo Nyskie 2020”. W związku z tym 21 kwietnia 2015r. w
siedzibie Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach
odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju
Społecznego
Obszaru
Funkcjonalnego
Par tnerstwo Nyskie 2020.
Spotkanie
to przeprowadził Pan
Sebastian
Bobrowski
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Na wstępie prowadzący
przybliżył na czym polega realizowany projekt – partnerstwo
nyskie to spójny terytorialnie
obszar funkcjonalny (obejmujący 3 powiaty, a także 14 gmin)
o analogicznych potencjałach i
problemach, jaki jest jego cel –
długofalowa współpraca służą-
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cą wspólnemu rozpoznawaniu
i rozwiązywaniu problemów o
zasięgu ponadlokalnym oraz jak
powinna być zbudowana dobra
strategia działania – przede
wszystkim przy udziale społecznym.
Następnie przybliżone
zostały główne wnioski
dotyczące
sytuacji obszaru funkcjonalnego,
wynikające
z przeprowadzonej
diagnozy
rozwoju społecznego.
Wnioski dotyczyły 3 sfer - sfery demograficznej, infrastruktury oraz problemów i zmian społecznych.
Uczesticy spotkania podzieli się na 3 zespoły, wyszczególniając najważniejze problemy
naszego regionu w w/w sferach.
Po zakoczeniu dyskusji
wspólnie opracowana została
analiza SWOT OF PN2020.
Redakcja

to wspólna inicjatywa 17 samorządów (Partnerzy
- gminy: Nysa - Lider Partnerstwa, Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce i powiaty: głubczycki,
nyski i prudnicki), zawiązana w celu wspólnego
rozwiązywania problemów, podejmowania partnerskich działań oraz wnioskowania o środki zewnętrzne na ich realizację.
Więcej informacji o Partnerstwie Nyskim
2020 oraz pracach nad Strategią Rynku Pracy
znajduje się na stronie internetowej: www.partnerstwo-nyskie2020.pl
Strategia Rozwoju opracowywana jest na zlecenie
gminy Nysa przez konsorcjum firm: ResPublic
sp. z o.o., Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. oraz
EU-Consult sp. z o.o. Kontakt z wykonawcą:
tel: 58 307 44 06, mail: info@eu-consult.pl.
Z poważaniem
Zespół Realizujący Strategię

Starosta Głubczycki
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Starosta Głubczycki
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony

działek Nr 985 i nr 986 o łącznej powierzchni 0,5200 ha, stanowiących grunty orne,
położonych w obrębie Równe zapisanych w księdze wieczystej OP1G/00035112/9
cena wywoławcza: 19 250,-zł.
wadium: 2 000,00 zł.

działki Nr 221/1 o powierzchni 0,9100 ha, stanowiącej grunty orne, położonej w
obrębie Równe zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00035112/9
cena wywoławcza: 35500,-zł.
wadium: 3 000,00 zł.

na sprzedaż

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu
18 maja 2015 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głub- 18 maja 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w
czycach, ul. Kochanowskiego 15 (I piętro - pokój nr 201).
Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 (I piętro - pokój nr 201).
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na tablicy ogłoszeń
sołectwa Równe oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na tablicy ogłoszeń
sołectwa Równe oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Starostwie
Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, parter, pokój nr 105,
pod adresem kholda@powiatglubczycki.pl oraz pod numerem telefonu (77)
405-36-84.
Głubczyce 2015-04-02

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, parter, pokój
nr 105, pod adresem kholda@powiatglubczycki.pl oraz pod numerem telefonu (77) 405-36-84.
Głubczyce 2015-04-02

Starosta Głubczycki
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
działek Nr 416/1, nr 418 i nr 988 o łącznej powierzchni 7,2100 ha, stanowiących grunty orne, położonych w obrębie Równe zapisanych w księdze wieczystej
OP1G/00035112/9
cena wywoławcza: 281 100,-zł.
wadium: 25 000,00 zł.

Starosta Głubczycki
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
działki Nr 146/1 o powierzchni 0,2200 ha, stanowiącej zurbanizowane tereny
niezabudowane, położonej w obrębie Braciszów zapisanej w księdze wieczystej
OP1G/00038907/0
cena wywoławcza: 7800,-zł.
wadium: 700,00 zł.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu
18 maja 2015 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głub- 8 czerwca 2015 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 (I piętro - pokój nr 201).
czycach, ul. Kochanowskiego 15 (I piętro - pokój nr 201).
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na tablicy ogłoszeń
sołectwa Równe oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na tablicy ogłoszeń
sołectwa Braciszków oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w
Głubczycach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Starostwie
Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, parter, pokój nr 105,
pod adresem kholda@powiatglubczycki.pl oraz pod numerem telefonu (77)
405-36-84.
Głubczyce 2015-04-02

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, parter, pokój
nr 105, pod adresem kholda@powiatglubczycki.pl oraz pod numerem telefonu (77) 405-36-84.
Głubczyce 2015-04-23

Starosta Głubczycki
ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Starosta Głubczycki
ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

działki Nr 56/1 o powierzchni 0,0964 ha, stanowiącej zurbanizowane tereny
niezabudowane, położonej w obrębie Dzbańce zapisanej w księdze wieczystej
OP1G/00038709/2
cena wywoławcza: 2040,-zł.
wadium: 200,00 zł.

działki Nr 57/2 o powierzchni 0,1266 ha, stanowiącej zurbanizowane tereny
niezabudowane, położonej w obrębie Babice zapisanej w księdze wieczystej
OP1G/00013722/8
cena wywoławcza: 5 100,-zł.
wadium: 500,00 zł.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w
10 czerwca 2015 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w dniu 10 czerwca 2015 roku o godzinie 11:30 w siedzibie Starostwa PowiatoGłubczycach, ul. Kochanowskiego 15 (I piętro - pokój nr 201).
wego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 (I piętro - pokój nr 201).
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na tablicy ogłoszeń
sołectwa Dzbańce oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na tablicy
ogłoszeń sołectwa Babice oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Głubczycach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Starostwie
Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, parter, pokój nr 105,
pod adresem kholda@powiatglubczycki.pl oraz pod numerem telefonu (77)
405-36-84.
Głubczyce 2015-04-27

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, parter,
pokój nr 105, pod adresem kholda@powiatglubczycki.pl oraz pod numerem telefonu (77) 405-36-84.
Głubczyce 2015-04-27
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Głubczycach
Do głównych zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Głubczycach należy:
1) Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do
16 roku życia - głównym celem
uzyskania takiego orzeczenia jest
prawo do pobierania zasiłku lub/i
świadczenia pielęgnacyjnego przez
rodzica (opiekuna ) dziecka.
2) Wydawanie orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności dla
osób dorosłych
po 16 roku życia
- orzeczenie takie jest potrzebne
m.in. do zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i
społecznej, uzyskania dofinansowania do sprzętu specjalistycznego,
np. aparatów słuchowych, do uzyskania prawa do tzw. karty parkingowej oraz zasiłku pielęgnacyjnego.
3) Wydawanie legitymacji - po
uzyskaniu jednego z ww. orzeczeń,
można wystąpić o wydanie legitymacji. Potrzebne jest jedno aktualne zdjęcie, wniosek o wydanie
legitymacji i ksero orzeczenia. Legitymacje wydawane są bezpośrednio
po złożeniu wniosku (wyjątkowo
przesyłane pocztą) osobie zainteresowanej.
4) Wydawanie kart parkingowych - od dnia 1 lipca 2014 r., na
mocy przepisów ustawy z dnia 23
października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz

nie, tym samym konieczna staje się
potrzeba wzmocnienia systemów
bezpieczeństwa żywności wewnątrz
i pomiędzy krajami. W związku z
tym, Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia,
akcentuje potrzebę poprawy systeniektórych innych ustaw (Dz. U. z mów bezpieczeństwa żywności „od
2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają pola do talerza”.
zasady wydawania kart parkingoWHO opracowała 5 kroków
wych dla osób niepełnosprawnych do bezpiecznej żywności, czyli zei placówek zajmujących się opieką, staw praktycznych zaleceń dotycząrehabilitacją lub edukacją osób nie- cych przygotowywania i przechopełnosprawnych.
wywania żywności:
Od dnia 1 lipca 2014 roku
organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący
powiatowego zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności właściwego ze
Rodzina jest naturalnym
względu na miej- środowiskiem, w którym powinno
sce stałego pobytu wzrastać każde dziecko. Natomiast
osoby niepełno- rodzina zastępcza to czasowa forma
sprawnej w rozu- pomocy dzieciom, które nie mogą
mieniu przepisów przez pewien okres czasu, z różnych
o ewidencji lud- przyczyn, przebywać z własnymi roności i dowodach dzicami. Do czasu unormowania się
osobistych lub sie- sytuacji życiowej dziecka powinno
dzibę placówki.
ono przebywać w rodzinie, która zaWażne: Od stąpi jemu rodzinę naturalną.
dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wyRodzina zastępcza może
danie karty parkingowej wynosi dać dziecku szansę na szczęśliwe
21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia dzieciństwo i na normalne życie.
2016 r. wraz z opłatą za kartę par- Jeśli dziecko w rodzinie zastępczej
kingową będzie pobierana opłata zostanie obdarzone miłością, czyli
ewidencyjna. Karty parkingowe dostanie wystarczająco dużo uwagi
wydane na podstawie dotych- i zainteresowania, to odzwierciedleczasowych przepisów, zachowu- niem tego będzie jego zachowanie.
ją ważność do dnia określonego Dziecko, które ma poczucie przyjako data ważności karty, nie dłużej należności nawiązuje pozytywne
niż do dnia 30 czerwca 2015 r.
relacje z otoczeniem, dostosowuje
PZON Głubczyce
ul. Sobieskiego 5
48-100 Głubczyce
Tel. 77-482-40-63
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Światowy Dzień Zdrowia 2015
Bezpieczeństwo żywności 7 kwietnia 2015 r.
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Źródło: http://www.who.un.org.pl/
Pliki do pobrania:
Pięć kluczy do bezpiecznej żywności
Wytyczne dla podróżnych dotyczące bezpiecznej żywności

Dlaczego warto zostać rodziną zastępczą?

„Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”

Jakość spożywanych pokarmów (ich świeżość, skład czy
ewentualne zanieczyszczenie) znacząco wpływa na zdrowie ludzkości. Żywność, zawierająca szkodliwe
bakterie, wirusy i pasożyty lub niebezpieczne chemiczne substancje,
może być przyczyną wielu chorób,
począwszy od biegunki aż do nowotworów. Według statystyk, skutki
spożycia niebezpiecznych produktów żywnościowych są przyczyną
śmierci 2 milionów ludzi rocznie, w
tym również wielu dzieci.
Stale pojawiają się coraz to

1: Utrzymuj czystość
2: Oddzielaj żywność surową od
ugotowanej
3: Gotuj dokładnie
4: Utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze
5: Używaj bezpiecznej wody i żywności.

nowe zagrożenia bezpieczeństwa
żywności. Zmiany w jej produkcji,
dystrybucji i konsumpcji, zmiany
środowiskowe, nowe pojawiające się
patogeny, oporne na środki przeciwdrobnoustrojowe – wszystko to
stanowi wyzwanie dla krajowych
systemów bezpieczeństwa żywności. Większa mobilność ludzi i rozwój handlu dodatkowo zwiększają
prawdopodobieństwo międzynarodowego rozprzestrzeniania się zagrożenia.
Produkcja i obrót żywnością
odbywają się coraz bardziej global-

się do norm i wartości panujących w
społeczeństwie oraz znacznie lepiej
radzi sobie w przyszłości z realizacją
obowiązku szkolnego. Świadomość,
że istnieje przynajmniej jedna dorosła osoba kochająca i oddana
dziecku bezwarunkowo, pozwala
jemu na pokonanie stresu i złych
wspomnień, które czasem wynosi
z domu rodzinnego. Ma możliwość

zbudować w
przyszłości
poprawne
relacje z innymi ludźmi, a w tym
stworzenie
prawidłowo
funkcjonującej rodziny.
Wszystkie rodziny zastępcze, w zależności od typu sprawowanej funkcji, otrzymują comiesięczne
świadczenia na pokrycie kosztów
związanych z utrzymaniem dziecka. Ponadto organizator rodzinnej
pieczy zastępczej zapewnia wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej, który pomaga rodzinie
w przygotowaniu się na przyjęcie
dziecka oraz w późniejszym wypełnianiu powierzonej funkcji.
Wszystkich zainteresowanych
pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach
ul. Sobieskiego 5a I piętro pokój nr
6
Tel. 77 485 87 73 wew. 25

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
zakupił nowy ambulans ratunkowy typu „S”.

Nowy ambulans w SP ZOZ
Karetka marki Volkswagen będzie jeździć w systemie ratownictwa medycznego na terenie Powiatu
Głubczyckiego.
Powodem
zakupu
jest chęć podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców w
zakresie ratownictwa medycznego i
konieczność unowocześnienia bazy
posianych karetek.
Należy pamiętać, iż przepisy nakładają obowiązek dotarcia do
pacjenta w określonym czasie; aby

go dotrzymać w systemie
ratownictwa medycznego
musi znajdować się nowoczesny i niezawodny
sprzęt, tak więc regularna
wymiana floty pojazdów i
sprzętu będącego na wyposażeniu karetek jest nieodzowna.
Wartość ambulansu wraz z
wyposażeniem medycznym to koszt
blisko 240tyś zł, z czego 100tyś zł
stanowi wkład Powiatu Głubczyckiego.

Dnia 29.04.2015r. w Starostwie Powiatowym w Głubczycach odbyła się DEBATA SPOŁECZNA pt. „PROBLEMY PATOLOGII I UZALEŻNIEŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY”. Organizacja przedsięwzięcia stanowi
efekt współpracy pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Głubczycach i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Głubczycach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu,
tytoniu, narkotyków i środków zastępczych tzw. „dopalaczy”.

26.03.2015 w sali Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Głubczycach odbył się XX Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego.W zawodach wzięło udział 36 osób z 6 drużyn: Głogówek, Grodków, Kluczbork, Leśnica, Strzelce Op. oraz Głubczyce.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji samorządowych i społecznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
nauczyciele, pedagodzy szkolni,
psychologowie, koordynatorzy i
realizatorzy programów profilaktycznych. Prowadzenie debaty insp.
Joanna Paruszewska Komendant
Powiatowy Policji w
Głubczycach.
Alina Mazur-Ciapa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Głubczycach przedstawiła problematykę nowych narkotyków czyli, środków
zastępczych
tzw.
„Dopalaczy”. Omawiając zagrożenia z
tym związane, stan
prawny oraz zobrazowała sytuację w
tym zakresie na terenie województwa
opolskiego. Następnie Działania
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w zakresie profilaktyki uzależnień
przedstawiła Joanna Zagwocka
Kierownik Sekcji Promocji Zdrowia
i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Głubczycach. Podstawowe Problemy w zakresie patologii i uzależnień wśród młodzieży przedstawił
mł.asp. Roman Borszowski Referent
ds. Nieletnich i Patologii Komenda
Powiatowa Policji w Głubczycach.
Następnie sytuację dotyczącą prze-

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Dyrektor Specjalnego
Ośrodka Szkolno Wychowawczego
Barbara Rosicka. Sędziowie prowadzący to Tomasz Kiszczyk oraz Dariusz Szałagan.
Po raz dwudziesty mieliśmy
przyjemność organizować Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego,
to już tradycja naszej szkoły w której co roku odbywa się długo oczekiwany turniej. Zawodnicy którzy
przyjeżdżają z tak odległych miast
jak np. Kluczbork czy Grodków mówią wprost: „chcemy tu być”. I właśnie takie słowa motywują nas organizatorów do jeszcze większego
wysiłku do jeszcze większego zaangażowania. Ale najbardziej jesteśmy
dumni z naszych zawodników, którzy dzielnie podtrzymują tradycje i
stają na wysokości zadania walcząc
o najwyższe trofea.
Tak też było i tym razem,
uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Głubczycach zdobyli I miejsce drużynowo zdobywając 34 punkty, tuż za
nami uplasował się Kluczbork który

Debata społeczna

stępczośći narkotykowej na terenie
powiatu głubczyckiego omówił asp.
Mariusz Darmoros Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach.
Ponadto uczestnicy debaty mieli możliwość zapoznania się
z dostępnymi pomocami i materiałami akcydensowymi w postaci wyposażenia
edukacyjnego i
pokazowego oraz
użycia alkogogli,
zbadania poziomu tlenku węgla
w wydychanym
powietrzu itp.
Wszystkie
omawiane tematy
spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony
osób, które na
co dzień pracują z młodzieżą i
podejmują działania w zakresie
profilaktyki. Debata zakończyła się
konstruktywną dyskusją w trakcie
której większość osób zadeklarowała że profilaktyka jest skuteczna, nie
należy bagatelizować problemów i
stale podejmować działania w tym
zakresie.
mgr Alina Mazur-Ciapa Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Głubczycach
insp. Joanna Paruszewska Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach.

2 kwietnia 2015 roku minęło 10 lat od śmierci Jana Pawła II. Na tę
okoliczność głubczyccy harcerze zorganizowali X Marsz Pamięci.

Wspomnienie Jana Pawła II
Marsz ku upamiętnieniu
zmarłego Jana Pawła II przebiegał
przez: Gołuszowice,
Równe, Dobieszów,
Mokre Wieś i zakończył się mszą św.
Wieczorem,
o godz. 21:00 na
Placu Jana Pawła II
w Głubczycach przeprowadzony został uroczysty apel,
na który przybyli przede wszystkim
harcerze, przedstawiciele władz samorządowych i mundurowych.
Apel uświetnił montaż słow-

no-muzyczny nawiązujący do osoby
papieża. W kliku słowach wypowiedział się także duchowny. Na koniec
uroczystości, o godzinie 21:37 przedstawiciele władz
samorządowych,
mieszkańcy oraz
harcerze i młodzież
szkolna złożyli kwiaty i znicze przed
tablicą pamiątkową. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Jana Pawła II.
Redakcja

XX Wojewódzki Turniej
Tenisa Stołowego

zdobył 26 pkt., a na miejscu trzecim Głogówek 24 punkty.
Podziękowania należy skierować do wolontariuszy z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących z Głubczyc, którzy pomogli w sprawnym
przeprowadzeniu zawodów.

Nagrody zostały ufundowane przez
Opolskiego Kuratora Oświaty, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Głubczycach oraz prywatnego
sponsora.
Uczestnicy Turnieju otrzymali również ciepły posiłek i świąteczny upominek.
Mam nadzieje, iż w przyszłym roku podczas XXI turnieju
również będziemy mogli dumnie reprezentować naszą szkołę.
Tomasz Kiszczyk

Obóz przygotowawczy
W dniach 12-20.04.2015
w Bydgoszczy odbył się obóz, który przygotowywał zawodników
olimpiad specjalnych do 14 Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych, które na przełomie
lipca i sierpnia odbędą się w Los
Angeles. W igrzyskach tych wezmą
udział uczennice; Karolina Mirga,
Ewa Sznurawa, Katarzyna Mirga
oraz nauczyciel Tomasz Kiszczyk ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głubczycach, a będziemy walczyć w dyscyplinie piłka
nożna.

poznanie się oraz integracje. Podczas naszego pobytu powstała niesamowita więź między zawodnikami czy sztabem trenerskim, można
powiedzieć z pełną świadomością iż
zadania obozu zostały zrealizowane
w stu procentach.
W trakcie codziennych odpraw omawiano każdą z piętnastu
dyscyplin sportowych, pokazywano
zdjęcia oraz filmiki z miejsc w których będziemy przebywać podczas
zawodów w USA.
W Światowych Letnich
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w
Los Angeles weźmie udział ponad 7
tysięcy sportowców ze 177 krajów
świata. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent USA Barack Obama wraz z małżonką. Organizatorzy spodziewają się obecności
ponad 500 tysięcy widzów. Będzie
to największe na świecie wydarzenie sportowe i humanitarne w 2015
roku, a także największa impreza
sportowa, zorganizowana w Los AnPoza codziennymi treninga- geles od czasu Igrzysk Olimpijskich
mi mieliśmy także zajęcia dodatko- w 1984 roku.
Tomasz Kiszczyk
we, które ułatwiały nam wzajemne
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Pożegnanie klas maturalnych w ZSM
Dnia 24 kwietnia. br. o godz.
12:00 w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyła się uroczysta akademia
pożegnania klas maturalnych.
Wśród zaproszonych gości
byli: Pani wicestarosta - Anita Juchno, radny Sejmiku Wojewódzkiego
i dyrektor MOK - Zbigniew Ziółko,
przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk, przewodniczący Rady Rodziców - Andrzej Domerecki, sierżant sztabowy - Roman
Hauptman i inni.

Podczas uroczystości 71 abiturientów otrzymało świadectwa
ukończenia szkoły (technikum i liceum). Wśród nich byli także uczniowie, którzy uzyskali bardzo wysokie
wyniki w nauce a tym samym świadectwa z wyróżnieniem. Były nagrody książkowe, podziękowania i
listy gratulacyjne dla wyróżnionych,
a także ich rodziców. Ważnym momentem uroczystości było wręczenie podziękowań i upominków dla
odchodzących artystów szkolnego

Teatru Tradycja, honorowych daw- spędzone, wręczając im symboliczców krwi, wybitnych sportowców, ne upominki.
członków Samorządu UczniowskieA oto klasy , które ukończyły
go oraz uczniów zaangażowanych w edukację w głubczyckim ,,Mechaniku”:
Klasa
4AB
(technikum
ekonomiczne i mechaniczne) - wychowawca
Agnieszka
Korczyńska;
Klasa
4C
(technikum
elektryczne)
- wych. Leopold Twardochleb; Klasa
pracę na rzecz szkoły i 3m1 (liceum ogólnokształcące munśrodowiska lokalnego. durowe - klasa policyjna) - wych.
Ponadto przedstawi- Bernadeta Skoczylas; Klasa 3m2 (liciele władz samorzą- ceum ogólnokształcące mundurowe
dowych uhonorowali - klasa policyjna) - wych. Aneta Byw sposób szczególny kowska; klasa 3 liceum uzupełniająodchodzących człon- cego - wych. Urszula Chawa.
ków Teatru Tradycja
Po części oficjalnej licznie
wraz z instruktorem zgromadzona widownia mogła obejMarią Farasiewicz za liczne osią- rzeć interesujący i jakże zabawny
gnięcia sceniczne różnych szczebli, program artystyczny w wykonaniu
promowanie naszego regionu oraz młodzieży z klas 1A, 2A, 3A, 1M i
zaangażowanie w życie kulturalne i 2M pod kierownictwem Małgorzaty
społeczne ziemi głubczyckiej.
Wanickiej.
W czasie akademii nie moJuż wkrótce naszych absolgło zabraknąć podziękowań ze wentów czekają zmagania na egzastrony absolwentów dla dyrekcji, minach maturalnych, jak również
wychowawców, a także pracowni- egzaminy z przygotowania zawodoków administracji i obsługi. Z ko- wego. Życzymy im sukcesów, powolei klasy przedmaturalne wyraziły dzenia na maturze oraz pomyślnoswą wdzięczność starszym kolegom ści w dalszym, dorosłym życiu .
i koleżankom za chwile wspólnie
Redakcja

Warsztaty ZSM
Oto warsztaty Zespołu
Szkół Mechanicznych w Głubczycach ze swą szeroką ofertą, a
w niej m.in.:
•
stacja
diagnostyczna,
która zaprasza na przeglądy okresowe wszystkich samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5t., a także
zasilanych gazem, po kolizji drogowej, czy po zamontowaniu haka,
•
ponadto warsztat mechaniczny z takimi usługami jak:
- wymiana oleju w silniku,
- wymiana płynu hamulcowego,
- wymiana klocków hamulcowych,
- wymiana elementów układu
kierowniczego, w tym końcówki drążków, sworznie, wahacze,
łączniki stabilizatorowe,
- ustawienie geometrii kół,
- naprawa układów wydechowych,
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- demontaż i montaż opon,
- wyważanie kół samochodów osobowych, stalowych i aluminiowych.
Na warsztatach Zespołu
Szkół Mechanicznych znajduje się
również myjnia samochodowa. Tu
mycie ręczne urządzeniem ciśnieniowym oraz odkurzanie wnętrz
pojazdu.
Za jedyne 2 zł sam możesz umyć
swój samochód, a za 2 sam go odkurzysz.

Lecz to nie wszystko!
Warsztaty szkolne głubczyckiego „Mechanika” oferują wiele innych usług, wśród nich: spawanie,
ostrzenie narzędzi, noży, sitek do
maszynek, wymianę zamków, toczenie.
Potrzebujesz „złotej rączki”?
Znajdziesz ją niewątpliwie na warsztatach szkolnych ZSM. Życzliwa i
wykwalifikowana kadra fachowców
przyjdzie Ci z pomocą.
Pamiętaj, że korzystając z
naszych usług wspierasz jednocześnie edukację uczniów
Zespołu Szkół Mechanicznych.
Bądź więc otwarty na szeroką
ofertę warsztatów szkolnych
ZSM.
Więcej informacji znajdziesz
na stronie internetowej: www.
zsm.powiatglubczycki.pl
oraz pod numerem telefonu 77
485-22-85, 77 485-30-87

Artystom-maturzystom na pożegnanie
„Za cztery wyjątkowe lata,
Za chwile wspólnie przeżyte;
Za radości i kłopoty,
Za upadki oraz wzloty;
Za postawę godną,
Za życiową mądrość;
Za rozmowy i relacje,
Za szaleństwa i przyjaźnie;
Za przeżyć duchowych moc,
Za doświadczeń pełen trzos;
Za teatr, muzykę, śpiew i kabaret,
Za kultury i sztuki umiłowanie;
Za ekspresję i liryzm jednocześnie,
Za temperament i bogate wnętrze;
Za liczne sceniczne osiągnięcia,
Za barwne przedsięwzięcia;
Za wszelakie dobro,
Za serca pogodne
Dziękuję.”
Maria Farasiewicz –
Instruktor Teatru Tradycja ZSM

Po raz kolejny drużyna reprezentująca Zespół Szkół Mechanicznych
wzięła udział w XIX edycji Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego
na szczeblu wojewódzkim, który
odbył się 17.04.2015 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w
Opolu.

Turniej

Drużyna w składzie: Kamil Mekitów z klasy 3cd oraz Dawid Cykowski
i Mateusz Masłowski z klasy 2bd zdobyła pierwsze miejsce i dołączyła do
zaszczytnego grona uczniów naszej
szkoły, którzy zdobywali ten tytuł w
poprzednich latach. Uczestnicy rywalizowali w następujących konkurencjach:
- test z przepisów ruchu drogowego,
- test z wiedzy o historii motoryzacji,
- udzielanie pierwszej pomocy,
- obsługa motoroweru,
- jazda sprawnościowa motorowerem,
- jazda sprawnościowa samochodem.
Dodatkowo Kamil Mekitów
zdobył indywidualny tytuł dla najlepszego uczestnika turnieju, a Dawid
Cykowski wyróżnienie za zdobycie największej ilości punktów w teście z wiedzy o historii motoryzacji. Zwycięska
drużyna za zajęcie pierwszego miejsca
otrzymała aparaty cyfrowe. Opiekunem drużyny był nauczyciel Krzysztof
Malik
Krzysztof Malik

MECHANIK super szkołą!

Technikum

W dniach 19 – 31 marca br. w Zespole Szkół Mechanicznych w
Głubczycach miała miejsce ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez
wizytatorów Opolskiego Kuratorium Oświaty.
Ewaluacja to ocena jakości pracy szkoły. W ZSM wizytatorzy oceniali Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz Technikum. Obydwa typy szkół
uzyskały bardzo wysoką ocenę. Pełne raporty z przebiegu tej ewaluacji
znajdują się na stronie www.npseo.pl ( link na stronie zsm.powiatglubczycki.pl ).
Poniżej zamieszczamy wnioski i ocenę ewaluacyjną szkoły zawodowej oraz technikum wraz z obszarami badań zaczerpnięte z raportu ewaluacji zewnętrznej.
Dyrektor – Jan Łata

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wnioski:

Wnioski:
1. Nauczyciele podejmują różnorodne działania, które przyczyniają się do
rozwoju kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych i skutecznie zwiększają ich szanse na rynku pracy.
2. Realizowana podstawa programowa uwzględnia diagnozę z poprzedniego etapu edukacyjnego, a indywidualizacja nauczania umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży mającej trudności w nauce.
3. W planowaniu procesu edukacyjnego szkoły uwzględniane są wyniki badan zewnętrznych i wewnętrznych w celu doskonalenia procesu edukacyjnego, co skutecznie wpływa na dobra zdawalność zewnętrznego egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
4. Działania profilaktyczne i wychowawcze podejmowane przez nauczyciel
przynoszą oczekiwane efekty, kształtują tolerancje wśród młodzieży oraz
otwartość na różnice występujące w społeczeństwie, dzięki czemu szkoła
jest postrzegana jako wolna od przejawów dyskryminacji czy nierównego
traktowania.
5. Pozyskiwane informacje o losach absolwentów, którzy osiągnęli sukces
na rynku pracy i podejmowani różnorodnych form współpracy z nimi są
skutecznie wykorzystywane przez nauczycieli do doskonaleni procesów
edukacyjnych oraz promowania wartości edukacji.
6. Szkoła podejmuje współprace z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie młodzieży,
która jest adekwatna do zdiagnozowanych potrzeb uczniów i przyczynia
sie do efektywności procesu uczenia sie oraz podnoszenia jakości.

1. Prowadzone przez grono pedagogiczne rozpoznanie potrzeb rozwojowych i możliwość psychofizycznych oraz analiza osiągnięć każdego ucznia
daje możliwość dokładnego rozpoznania jego predyspozycji rozwojowych,
zainteresowań, uzdolnień, co stanowi postawę podejmowania określonych
efektywnych działań wspierających zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i rodziców.
2. Praca nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej, monitorowanie i analizowanie osiągnięć oraz stosowana indywidualizacja pracy z
uczniami o różnym potencjale edukacyjnym ułatwiają młodzieży odnoszenie sukcesów na miarę swoich możliwości.
3.Prowadzone w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne wpływają
na skuteczna integracje całej społeczności szkolnej oraz dobre relacje interpersonalne, co sprzyja budowaniu korzystnej atmosfery nauki i przeciwdziała zjawisku dyskryminacji.
4. Naczelnym celem szkoły jest indywidualny rozwój oraz wyposażenie
młodzieży w wiedze i umiejętności przydatne na rynku pracy lub sprzyjające dalszej nauce.
5. Nauczyciele planując proces edukacyjny, uwzględniają wyniki badan
wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyniki egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu maturalnego w celu wprowadzania
modyfikacji oddziaływań dydaktycznych, które skutecznie wpływają na
podwyższenie wyników nauczania oraz jakości pracy szkoły.
6. Szkoła stwarza możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności młodzieży
organizując różnorodne zajęcia pozalekcyjne, które są interesujące i zgodne z potrzebami indywidualnymi uczniów.
7. Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami odpowiedzialnymi za poradnictwo i pomoc młodzieży, mając na uwadze zaspokojenie potrzeb uczniów
w ich indywidualnym rozwoju i edukacji.
8. W celu urozmaicenia procesu edukacyjnego w technikum, a także wykraczając poza podstawę programowa wdraża sie innowacje pedagogiczne
oraz realizuje sie różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające m. in. umiejętności sportowe i artystyczne.
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Podwaliną służby pożarniczej była Ochotnicza Straż Pożarna w Głubczycach, działająca przy Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych
wraz z etatową obsadą kierowców zawodowych. Siedzibą jednostki był obiekt obecnego warsztatu samochodowego przy ul. Moniuszki.
W latach 1950-1967 jednostka ta - obok ochotniczych straży pożarnych- zapewniała zabezpieczenie operacyjne na terenie powiatu głubczyckiego. W latach 1951 -1964 jednostce szefował Zdzisław Drozd - obecnie ppłk. w st. spocz a w okresie 1964-1968 jednostką kierował
śp. chr.poż. Józef Dybek.

Z historii Straży Pożarnej
1 stycznia 1968r. decyzją
Wojewody Opolskiego została utworzona Zawodowa Straż Pożarna przy Powiatowej Komendzie
Straży Pożarnych w Głubczycach. Od 1968r-1991r. jednostce
szefował Czesław Granacki - obecnie ppłk. w st.spocz.
Nowa struktura organizacyjna wymusiła konieczność budowy
nowej strażnicy .Na miejsce nowej
siedziby remizy wyznaczono obecną lokalizację Komendy Powiatowej
PSP t.j. przy ul. Kołłątaja 4. Budowa trwała 3 lata i zakończyła się w
1971r.
Od marca 1991r. funkcję
Komendanta Rejonowego Straży
Pożarnej obejmuje por.poż. Jerzy
Paluch, który następnie wprowadza jednostkę w struktury organizacyjne nowo tworzonej formacji
Państwowej Straży Pożarnej.

Państwowa Straż Pożarna została powołana do życia ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. jako
zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt
formacja, przeznaczona do walki z
pożarami, klęskami żywiołowymi
i innymi miejscowymi zagrożeniami. Na mocy tej ustawy z dniem 1
lipca 1992r. Komendant Główny
PSP nadbryg. Feliks Dela aktem
powołał Jednostkę RatowniczoGaśniczą w Głubczycach. Utworzono Komendę Rejonową PSP w
Głubczycach pod kierownictwem
komendanta rejonowego kpt. Jerzego Palucha. Pierwszym Dowódcą JRG został asp. Jan Młot.
W celu ujednolicenia działań
o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń
życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty
ratownicze (głównie Ochotniczą
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Straż Pożarną) od 1995r. zaczyna
funkcjonować Krajowy System
Ratowniczo-Gaśniczy.
Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z
pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego
na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczogaśniczy stanowi integralną część
systemu bezpieczeństwa państwa.
System działa na poziomie powiatowym, wojewódzkim i centralnym.
Oprócz PSP, na terenie powiatu
głubczyckiego podstawowy trzonem systemu są jednostki OSP
(łącznie 42 jednostki OSP w powiecie w tym 9 w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym).
Strażacy PSP i OSP uczestniczą średnio w roku w ok. 500 interwencjach ratowniczych a rekordową ilość interwencji odnotowano
w 2010r. – 774 (w 2014r. - 585 interwencji).
W 2004r. dzięki staraniom
Komendanta Powiatowego PSP
bryg. Jerzego Palucha rozpoczęto rozbudowę budynku głównego
komendy. Rozbudowę zakończono
w grudniu 2007r. a w jej wyniku
powstały dodatkowe stanowiska garażowe i techniczne, pomieszczenia
administracyjne i zaplecze socjalne.
W 2009r. rozpoczęto realizację rozbudowy części zaplecza
technicznego i magazynowego drugiego budynku, którą ukończono w
2014 roku.
Powyższe zadania rozbudowy finansowano ze środków pochodzących z budżetu państwa,
starostwa powiatowego oraz samorządów gminnych.
Zakończenie w końcu
2007r. rozbudowy budynku głównego strażnicy oraz zbliżające się
60-lecie istnienia zawodowej
straży pożarnej w Głubczycach,
stały się zalążkiem inicjatywy nadania sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Głubczycach. Powołany
w styczniu 2008r. Komitet Fundacji Sztandaru, pod przewodnictwem Józefa Koziny-starosty
głubczyckiego, podjął stosowne
działania w tym zakresie. W dniu
16 maja 2008r. , na placu przed
nowo rozbudowanym Ratuszem
Głubczyckim, odbyła się uroczystość Wojewódzkich Obcho-

dów Dnia Strażaka, połączona z
wręczeniem sztandaru jednostce. Sztandar z rąk Z-cy Komenda
Głównego PSP nadbryg. Janusza
Skulicha odbierał Komendant Powiatowy PSP w Głubczycach bryg.
Wiesław Kopecki - powołany na to
stanowisko z dniem 01.02.2008r.
Dotychczasowy Komendant Powiatowy bryg. Jerzy Paluch z dniem
01.02.2008r. awansował na stanowisko Z-cy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w
Opolu i pełni tą funkcję nadal.
W bieżącym roku na zaopatrzenie emerytalne odchodzi
st.bryg. mgr inż. Wiesław Kopecki. Nowym Komendantem Powiatowym PSP w Głubczycach od
dnia 18 lutego br. zostaje dotychczasowy zastępca bryg. mgr inż.
Wojciech Semeniuk.
W 2007r. następuje zmiana
na stanowisku Dowódcy JRG - na
zaopatrzenie emerytalne odchodzi
asp.sztab. Jan Młot a dowództwo
obejmuje asp.sztab. Józef Orłowski. Kolejna zmiana dowództwa
JRG następuje w 2010r. na zaopatrzenie emerytalne odchodzi asp.
sztab. Józef Orłowski a Dowódcą
JRG zostaje mł.kpt. inż. Waldemar Hołownia. W związku z powołaniem w 2015 roku kpt. mgr
inż. Waldemara Hołownia na
stanowisko Zastępcy Komendanta
Powiatowego PSP w Głubczycach
nowym dowódcą JRG zostaje kpt.
mgr inż. Krzysztof Wiciak a jego
zastępcą mł.kpt. inż. Mateusz
Szymuś.
Na dzień dzisiejszy Komenda Powiatowa PSP w Głubczycach
jest uzależnione od liczby mieszkańców w powiecie. Służbę w jednostce
pełni 53 funkcjonariuszy z czego 45
w systemie zmianowym.

Od początku powstania jednostki PSP w Głubczycach sukcesywnie następowała poprawa stanu
wyposażenia w samochody i sprzęt
ratowniczy oraz polepszały się warunków pracy i służby.
Powyższe było możliwe dzięki środkom finansowym płynącym
z budżetu państwa, za pośrednictwem Komendanta Głównego PSP,
Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Opolu. W dużym stopniu w/w
poprawa była możliwa dzięki wsparciu okazywanemu przez samorządy
gminne, starostwo powiatowe, podmioty gospodarcze i instytucje.
Na szczególne podkreślenie zasługują starania komendanta Jerzego Palucha oraz bardzo
duży wkład pracy na rzecz jednostki
wszystkich jej funkcjonariuszy
i pracowników, w tym także obecnych i nieżyjących już weteranów
służby . Bez nich osiągnięcie tego
czym na dzień dzisiejszy dysponuje
KP PSP Głubczycach i jakie ma możliwości, byłoby niemożliwe.

CHROŃ NAS
PANIE…
Przed tymi, którzy zło czynią,
Przed tymi, którzy urągają;
Przed tymi, którzy złorzeczą,
Przed tymi, którzy kłamią;
Przed tymi, którzy pałają nienawiścią,
Przed tymi, którzy sieją grozę;
Przed tymi, którzy krzywdzą słowem,
Przed tymi, którzy z życia piekło
robią;
Przed tymi, którzy ranią serce,
Przed tymi, którzy obrażają;
Przed tymi, którzy rzucają oszczerstwo,
Przed tymi, którzy człeka za nic
mają;
Przed tymi, którzy zniesławiają,
Przed tymi, którzy podepczą;
Przed tymi, którzy pogardzają,
Przed tymi, którzy zbezczeszczą;
Przed tymi, którzy żądni zemsty,
Przed tymi, którzy Dekalog odrzucają…
CHROŃ NAS PANIE!
Maria Farasiewicz

Policja ostrzega przed tzw. oszustwami „na policjanta”. Prowadzone akcje profilaktyczne przynoszą efekty. Funkcjonariusze otrzymują
coraz więcej zgłoszeń od starszych osób, które wykazały się czujnością i nie dały się okraść. Tak było i w Branicach, gdzie oszust przedstawił się starszej osobie jako funkcjonariusz Policji i próbował wyłudzić 10 000 złotych.

Ostrzeżenie przed oszustwami
Coraz więcej osób ma świadomość tego, w jaki sposób działają
sprawcy oszustw i wiedzą, jak nie
stać się ich ofiarą. Przestępcy nie
pozostają jednak w tyle i modyfikują swoje działania. W ostatnim czasie często wykorzystywaną przez
nich metodą jest tzw. kradzież „na
policjanta”. Sprawcy wykorzystują
zaufanie społeczeństwa do funkcjonariuszy Policji i wyłudzają pieniądze od starszych osób.

Mówią, że gotówka przechowywana na koncie nie jest bezpieczna,
a oszust ma do nich łatwy dostęp.
Przestępcy podając się za funkcjonariuszy, grożą konsekwencjami
prawnymi, jeżeli ich rozmówca nie
będzie współpracował.
Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają ze wszystkimi oszczędnościami
ofiary.

wajmy się w rozmowę z oszustem.
Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie
komuś z bliskich.
Statystyki są niepokojące:
od 2006 roku stale rośnie liczba
oszustw popełnianych metodą na
wnuczka. W 2013 roku doszło do
1264 oszustw przeprowadzonych
tą metodą a łączne straty poniesione przez pokrzywdzonych wyniosły

Jak działają sprawcy?

Sposób działania sprawców
jest podobny. Najpierw wykonują
telefon podając się za członka rodziny (najczęściej wnuczka). Tłumaczą zmieniony głos chorobą lub
wzbudzają poczucie winy w starszej
osobie, z powodu tego, że go nie poznaje.
Proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze mają
zostać wykorzystane w celu pokrycia szkód po wypadku drogowym,
na ważną operację, na zakup samochodu albo wakacji w promocyjnej
cenie.
Oszuści są bezwzględni - umiejętnie manipulują rozmową tak, by
uzyskać jak najwięcej informacji i
wykorzystać starsze osoby.
Chwilę po zakończeniu pierwszej
rozmowy do ofiary dzwoni kolejna - podając się za funkcjonariusza
CBŚ lub Policji. Na ogół przestępca
informuje rozmówcę o tym, że jest
potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi,
że poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy. Informuje o tym, że oszust został namierzony. Nalega, aby osoba
pokrzywdzona wypłaciła określoną
sumę pieniędzy z banku i przekazała ją wyznaczonej osobie lub prosi o
wykonanie przelewu bankowego na
wskazany numer konta.
„Fałszywy funkcjonariusz” podaje
często wymyślone nazwisko, a nawet numer odznaki, prosi aby nie
przerywać rozmowy telefonicznej
i wybrać numer na Policję. Wtedy
inny głos w słuchawce przekonuje
ofiarę, że bierze udział w akcji rozpracowania oszusta.
Sprawcy oszustw wywierają na ofiarach presję czasu. Nie dają chwili na
zastanowienie się, czy sprawdzenie
informacji o dzwoniącym. Przekonują starsze osoby, że ich pieniądze
pomogą w schwytaniu przestępców.

przeszło 11 mln złotych.

Jak nie stać się ofiarą oszu- Tylko w I półroczu 2014 roku odnotowano już 762 przestępstwa mestów?
Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni
do nas ktoś, kto podszywa się pod
członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych
pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu
lub jakie przechowujemy na koncie.
Nie wypłacajmy z banku wszystkich
oszczędności.
Zadzwońmy do kogoś z rodziny,
zapytajmy o to czy osoba, która
prosiła nas o pomoc, rzeczywiście
jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt
nie będzie nam miał za złe tego, że
zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez
oszustów.
W szczególności pamiętajmy o tym,
że funkcjonariusze Policji NIGDY
nie informują o prowadzonych
przez siebie sprawach telefonicznie.
Nigdy nie proszą też o przekazanie
pieniędzy nieznanej osobie.
W momencie, kiedy ktoś będzie
chciał nas oszukać, podając się przez
telefon, za policjanta – zakończmy
rozmowę telefoniczną! Nie wda-

todą „na wnuczka” a łączne straty
poniesione przez poszkodowanych
sięgają 6 mln złotych. Nie jest to
pełen obraz problemu. Część pokrzywdzonych wstydzi się bowiem
przyznać do tego, że padła ofiarą
oszustów i nie zgłosiła przestępstwa.
Sprawcy wyłudzeń działają
w ramach zorganizowanych grup
przestępczych. Tworzą rozbudowane struktury, w których każdy pełni
określoną rolę. Wykrywanie sprawców tego typu oszustw jest trudne z
kilku powodów.
Po pierwsze są to grupy

międzynarodowe. Członkowie wykonują telefony z zagranicy, zmieniają numery telefonów i karty SIM
– przez to trudno jest ich namierzyć. Na ofiary typują osoby starsze,
samotne. Dobierają ofiary choćby
na podstawie listy z książki telefonicznej. Osoby, które spotykają
się z ofiarami aby odebrać pieniądze, są często nieświadome swojej
roli w przestępczym procederze.
Kolejnym problemem jest to, że
osoby pokrzywdzone nie są często
w stanie przywołać w pamięci danych, które wymieniali oszuści. Nie
mogą sobie przypomnieć wyglądu
sprawców, i nie potrafią rozpoznać
ich po głosie.
Policjanci zatrzymują kolejne osoby zajmujące się oszustwami jednak na miejsce jednej rozbitej grupy oszustów pojawiają się kolejne.
Tym ważniejsze jest więc, aby jak
największa liczba osób, zwłaszcza
starszych, miała świadomość tego w
jaki sposób działają przestępcy i jak
uchronić się przed kradzieżą.
Zwracamy się z apelem,
zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą
chcieć wykorzystać ich życzliwość.
Powiedzmy im jak zachować się w
sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do
nich z prośbą o pożyczenie dużej
ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na
zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.
Spotykamy się nieraz z członkami
rodziny, z którymi na co dzień nie
mamy kontaktu.
Wykorzystujmy okoliczności – tak
obiady świąteczne jak i przypadkowe spotkania na ulicy i ostrzegajmy
bliskich przed zagrożeniami.
Zwykła ostrożność może uchronić
ich przed utratą zbieranych latami
oszczędności.
podkom.Paweł Domoradzki

OGŁOSZENIE
biura rzeczy znalezionych
Starostwo Powiatowe w Głubczycach informuje o możliwości odzyskania
zagubionych rzeczy, jak na przykład: okulary, rowery, telefony itp., które
przekazywane są do naszego Urzędu, do zasobu rzeczy znalezionych. Wystarczy zwrócić się do nas z pismem zawierającym opis zaginionego przedmiotu i okoliczności jego utraty. Pomocne w ustaleniu właściciela będą np.
posiadane gwarancje, dokumenty potwierdzające nabycie rzeczy, zdjęcia
lub inne znaki szczególne opisane we wniosku. Zachęcamy do korzystania
z tej możliwości odzyskania bardzo różnorakich przedmiotów, które są do
nas przekazywane.
Wydział Ogólno-Organizacyjny
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Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu głubczyckiego za rok 2014.
Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest realizacja zadań
z zakresu zdrowia publicznego w
szczególności poprzez sprawowanie
nadzoru nad warunkami:
1. higieny środowiska,
2. higieny pracy w zakładach
pracy,
3. higieny procesów nauczania i
wychowania,
4. higieny wypoczynku i rekreacji,
5. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
6.zdrowotnymi wody przeznaczonej do spożycia, wody w kąpieliskach
i na pływalniach,
7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel
medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane
świadczenia zdrowotne.
Podejmowane działania służą zapewnieniu bezpieczeństwa
sanitarnego na podległym terenie
poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności
zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i
innych chorób powodowanych warunkami środowiska.
Szczególne działania o szerokim zakresie prowadzone są w kierunku
szerzenia oświaty zdrowotnej.
W ramach prowadzonego nadzoru
sanitarnego na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Głubczycach w roku 2014:
•
przeprowadzono ogółem
1217 kontroli sanitarnych,
•
wydano 216 decyzji administracyjnych ,
•
wydano 97 decyzji płatniczych,
•
wydano 13 postanowień,
•
nałożono 28 mandatów
karnych na kwotę 5850,00 zł.
W zakresie urzędowej kontroli żywności, monitoringu jakości
wody oraz prowadzonego nadzoru
epidemiologicznego chorób zakaźnych pobrano 529 próbek do badań.
Prowadzenie systematycznych badań, nadzór nad obiektami
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oraz analiza sprawozdań z badań
a także dokonywanie okresowych
ocen stanu sanitarnego umożliwia
monitorowanie sytuacji epidemiologicznej i sanitarnej oraz podejmowanie niezbędnych działań interwencyjnych.
Działania podejmowane w
zakresie zapobiegania i zwalczania
chorób zakaźnych wynikają z ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z
2013r. Poz. 947). Zadania te realizowane są poprzez:
• monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania chorób zakaźnych
• przeprowadzanie wywiadów
i dochodzeń epidemiologicznych,
• nadzór nad wykonawstwem
szczepień ochronnych,
Analizując sytuację epidemiologiczną w latach 2013 – 2014
w powiecie głubczyckim można zauważyć spadek zachorowań na choroby zakaźne przenoszone drogą
kropelkową oraz pokarmową.
Pozytywnym aspektem jest także
nie odnotowanie przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych. Brak
występowania tych chorób, zwanych
„chorobami brudnych rąk”, zależy w
dużym stopniu od stanu sanitarnego, poziomu świadomości i higieny
osobistej. Wskaźniki tych chorób
są czułymi miernikami poziomu
higieny przygotowania posiłków w
zakładach żywienia zbiorowego i
środowiskach domowych.
W dalszym ciągu obserwuje
się wysoki odsetek stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży oscylujący powyżej 90%. Niezwykle istotne
jest podejmowanie szeregu działań
w celu utrzymania tak wysokiego
odsetka wszczepialności w rocznikach podlegających szczepieniom
w danym roku kalendarzowym. Sytuację epidemiologiczną w powiecie
należy ocenić jako dobrą. Obserwowany wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne miał podobnie
jak w latach ubiegłych charakter sezonowy obserwowany wcześniej w
epidemiologii tych chorób.
W 2014r. około 99,9%
mieszkańcom powiatu głubczyckiego dostarczano wodę pitną zgodną z
wymaganiami określonymi w rozpo-

rządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi. Mieszkańcom
Gniewkowic w gminie Kietrz (ok.
0,1% ludności powiatu) nadal dostarczono wodę na warunkach
przyznanego w 2013r. odstępstwa
od maksymalnego dopuszczalnego
stężenia azotanów. W omawianym
okresie nie stwierdzono nowych
zanieczyszczeń fizykochemicznych
wody.
Problemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu jest skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym wody w
wodociągach produkujących mniej
niż 100m3 wody na dobę. Wśród
małych wodociągów obserwuje się
wyższą w stosunku do większych
wodociągów liczbę przekroczeń parametrów mających wpływ na jakość wody. Na przestrzeni ostatnich
lat na terenie powiatu zmniejszyła
się liczba małych wodociągów w wyniku ich przyłączania do większych
sieci wodociągowych. Zjawisko to
przyczynia się do lepszego nadzoru
nad jakością wody oraz zarządzania
bezpieczeństwem zdrowotnym.
W zakresie nadzoru nad stanem
sanitarnym zakładów żywienia,
żywności i przedmiotów użytku
możemy stwierdzić poprawę stanu sanitarnego, która osiągana
jest głównie poprzez modernizację
obiektów oraz wprowadzanie systemów zapewnienia jakości.
Zadania przyjęte do realizacji przez pion promocji zdrowia
i oświaty zdrowotnej w roku 2014
wynikały z zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zdrowia publicznego, w tym promocji
zdrowia i profilaktyki chorób, wytycznych Departamentu Promocji
Zdrowia, Biostatystyki i Analiz w
Głównym Inspektoracie Sanitar-

nym, założeń Narodowego Programu Zdrowia a także z sytuacji epidemiologicznej kraju i potrzeb
zdrowotnych ludności powiatu.
Działania podejmowano w
ramach współpracy lokalnej z realizatorami programów edukacyjnych
oraz przedsięwzięć prozdrowotnych
poprzez: organizowanie szkoleń i
narad, udostępnianie materiałów,
udzielanie pomocy merytorycznej i
metodycznej, publikacje w środkach
masowego przekazu.
Wszelkie działania interwencyjne
programowe i nieprogramowe podej
mowane były na rzecz mieszkańców
powiatu, przy zaangażowaniu placówek samorządu terytorialnego, placówek oświatowo-wychowawczych,
zakładów opieki zdrowotnej.
Działalność z zakresu promowania zdrowego stylu życia
wśród współpracujących instytucji
oraz w środowisku lokalnym spotyka się z pozytywnym przyjęciem.
Zapraszam Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej psse.glubczyce.pis.gov.pl,
która zawiera ważne informacje na
temat działalności naszej stacji,
tam również można zapoznać się z
szczegółową wersją stanu sanitarnego powiatu za 2014r.
Niniejsze opracowanie stanowi kompendium wszelkich działań podjętych przez Państwową
Inspekcję Sanitarną na terenie powiatu głubczyckiego na rzecz poprawy stanu sanitarnego i sytuacji
epidemiologicznej w powiecie.
Mam nadzieję, że zainteresują się Państwo efektami naszej
codziennej, często niedostrzegalnej
i niedocenionej pracy.
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Głubczycach
Alina Mazur-Ciapa

OFERTA EDUKACYJNA
ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH
W GŁUBCZYCACH

Drogi Gimnazjalisto !
Już wkrótce będziesz musiał podjąć ważną decyzję życiową. Jak jest to ważna decyzja, już chyba wiesz, gdyż uświadomili Ci to rodzice i
nauczyciele, którzy pragną, aby Twoje dorosłe życie zostało dobrze zaplanowane. Dlatego, wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom,
a także w celu udzielenia niezbędnych informacji, pragniemy przybliżyć Ci jedną z możliwych dróg wyboru dalszego kształcenia. Mamy
nadzieję, że wybierzesz właśnie naszą szkołę z bogatą ofertą edukacyjną.
Typy szkół i kierunki kształcenia od 01.09.2015r.

TECHNIKUM 4-letnie
•
Technik ekonomista
•
Technik handlowiec
•
Technik mechanik
•
Technik pojazdów samochodowych
•
Technik elektryk
•
Technik informatyk
•
Technik urządzeń sanitarnych
•
Technik budownictwa
•
Technik logistyk
•
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3 - letnia
WIELOZAWODOWA w zawodach:
•
fryzjer
•
krawiec
•
cukiernik
•
piekarz
•
kucharz
•
blacharz samochodowy
•
elektryk
•
mechanik-monter maszyn i urządzeń
•
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 - letnie
•
mechanik pojazdów samochodowych
•
Mundurowe – interdyscyplinarne (w (praktyka na warsztatach ZSM
tym: policja, straż pożarna, służba więzienna, lub u pracodawców)
wojsko i mediacje w służbach mundurowych, •
ślusarz ( praktyka na warsztatach ZSM
lub u pracodawców)
ratownictwo medyczne)

•
sprzedawca
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA
na podbudowie gimnazjum w zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik
SZKOŁA POLICEALNA
•
Asystent osoby niepełnosprawnej
•
Technik administracji
•
Technik informatyk
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE dla DOROSŁYCH

Zapraszamy na dzień otwarty do ZSM
14 maja w godz. 8:30 – 14:00.
PRZYJDŹ! ZOBACZ! ZOSTAŃ!

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

48 – 100 Głubczyce
ul. Raciborska 17
tel/fax (77) 485-27-20
http://soswglubczyce.szkolnastrona.pl, e-mail : sosw_glubczyce@poczta.onet.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Głubczycach to placówka dla dzieci i młodzieży o niepełnosprawnościach intelektualnych w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym i głębokim.
Istnieje już ponad 50 lat, wiele pokoleń uczniów
zdobywało i zdobywa nadal wiedzę i kształci się
obecnie w:
6-letniej Szkole Podstawowej
3-letnim Gimnazjum
3-letniej Szkole Przysposabiającej
do Pracy (szkoła jest dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami) .
Dla osób o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim prowadzimy
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, którymi
mogą być objęci od lat 3 do 25.

Mamy również grupy wychowawcze (internat), w których mogą przebywać w dni nauki
szkolnej dzieci i młodzież spoza Głubczyc.
Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną
placówkę, kształcimy, rozwijamy umiejętności
stosując nowoczesne metody nauczania.
Kadra pedagogiczna podnosi swoje
umiejętności, aby jak najlepiej służyć naszym
podopiecznym.
Zarówno uczniowie jak i Ich Rodzice są
bardzo zadowoleni z opieki w SOSW.
Uczniowie biorą udział w konkursach
szkolnych, powiatowych, wojewódzkich. Rozwijają swoje zainteresowania artystyczne, sportowe uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych.
Osiągają wysokie lokaty na zawodach sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej, międzynarodowej.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy jest placówką otwartą na środowisko
lokalne. Organizujemy jesienią od kilku lat
„DNI INTEGRACJI” natomiast wiosną „DNI
OTWARTE”. W bieżącym roku będzie to 20
maja w godzinach od 9.00 do 16.00, na który
serdecznie zapraszamy. Będzie można zobaczyć
placówkę, porozmawiać z nauczycielami, pozyskać niezbędne informacje na temat toku nauki
i możliwości jakie placówka oferuje na miarę
możliwości dziecka, bo Ono jest tu najważniejsze.
Dzieci i młodzież, która przebywa w
naszej placówce oświatowej jest szczęśliwa, że
znalazła właściwe miejsce dla siebie i zdanie takie mają również Ich Rodzice.
Barbara Rosicka dyrektor SOSW w Głubczycach
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Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach zaprasza
Historia naszej szkoły sięga
1902 r., we wrześniu br. obchodzić
będziemy Jubileusz 70-lecia Liceum
Ogólnokształcącego, na który już
dzisiaj serdecznie zapraszamy absolwentów i byłych pracowników
szkoły, aby wspólnie uczestniczyć w
uroczystościach.
Zaproszenie kierujemy nie
tylko do absolwentów, ale również
do młodzieży gimnazjalnej, która
stoi przed wyborem szkoły średniej.
Dlaczego warto uczyć się w naszej
szkole?

W naszej szkole uczą się
przyszli mistrzowie sportu. W ubiegłych latach została wybudowana
nowoczesna sala gimnastyczna, aktywne lekcje wychowania fizycznego
sprawiają, że mamy liczne osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatowym i regionalnym. W Zespole
Szkół funkcjonuje Szkoła Mistrzostwa Sportowego specjalizującą się
w badmintonie. Od początku istnienia SMS-u, uczniowie zdobywali
dziesiątki medali w Mistrzostwach
Polski i Europy Juniorów, swoja karierę sportową kontynuują w ścisłej
czołówce polskiego badmintona.
Kolejnym atutem szkoły jest
organizowana corocznie wymiana
młodzieży polsko-niemieckiej. Dzięki wyjazdom do Niemiec zyskujemy
nowe doświadczenia i umiejętności,
łamiemy stereotypy i otwieramy się
na Europę.
Chociaż nie ma u nas „wyścigu szczurów”, skupiamy się bowiem
Mimo tego, ze szkoła ma na budowaniu wspólnoty szkolnej,
stare mury to wciąż idziemy z du- związków międzyludzkich, tradycji
chem czasu, co roku dokonujemy i obyczajach, to osiągamy wspaniałe
licznych modernizacji. Uczy tu wy- wyniki na egzaminach maturalnych,
kwalifikowana kadra nauczycieli, corocznie wyprzedzając osiągnięktóra kształci uczniów pod kątem cia powiatu i województwa. Efekty
ich zdolności pozwalając rozwijać im ich talenty. Dowód? Wśród
uczniów Liceum mamy laureatów
konkursów i olimpiad na szczeblu
centralnym (wystarczy spojrzeć na
stronę internetową).
Od 27 lat przy Liceum działa Chór Mieszany, który na swoim
koncie ma wiele sukcesów odniesionych podczas koncertów i licznych
tournée po kraju i Europie. Grupa
zdobywa nagrody na najwyższym maturzystów zostały zauważone
poziomie, jest znana i doceniana i szkoła została ujęta w Rankingu
przez środowisko artystyczne. Te PERSPEKTYWY 500 jako Najlepsze
sukcesy sa zasługą dyrygenta, a za- Liceum 2015, zdobywając w wojerazem dyrektora szkoły Tadeusza wództwie 15 miejsce.
Eckerta.
Podsumowując,
Liceum
W placówce organizowane ogólnokształcące w Głubczycach
są również liczne imprezy kultural- jest szkołą:
no-sportowe np. Konkurs Mickie- - przyjazna i bezpieczną
wiczowski ku czci patrona, Licealia - nowoczesną pod względem zaso– Święto Młodości, otrzęsiny klas bów dydaktycznych i myśleniu o
pierwszych oraz rajd rowerowy ( w nauce
tym roku będzie jego 10 jubileuszo- - postrzegającą każdego indywiduwa edycja).
alnie

- twórczą, rozwijającą talenty
- wspierającą i wymagającą

- odnosząca sukcesy w wielu dziedzinach.
Jeśli chcesz należeć do grona najlepszych i spełnić swoje marzenia
odwiedź nas i przekonaj się.
Szczegółowe
informacje
i oferta edukacyjna na stronie internetowej www.lo.powiatglubczycki.pl
Katarzyna Jasińska-Kaliwoda

Wszawica –
powracający
problem

Wbrew powszechnej opinii czystość
i porządek nie dają gwarancji ochrony przed wszawicą. Do zakażenia
dochodzi w wyniku bezpośredniego
kontaktu z osobą chorą. Z tego też
powodu, największe zagrożenie zakażeniem występuje wśród dzieci i
młodzieży, które w przeciwieństwie
do osób dorosłych nie zachowują
wystarczającego dystansu - przytulają się głowami w trakcie zabawy,
śpią obok siebie w czasie poobiedniej
przerwy, pożyczają sobie nawzajem
szczotki czy gumki do włosów.
Wszawica i jej objawy
Wszawica należy do chorób
zakaźnych, powodowana jest przez
pasożyta - wesz głowową. Pasożyt
ten żyje wyłącznie na owłosionej
skórze głowy człowieka i żywi się
jego krwią. W miejscu ukąszenia
powstaje niewielkie zgrubienie,
które swędzi i piecze. Silny świąd
oraz odczyn zapalny skóry spowodowany jest toksynami, które wesz
wprowadza podczas ukłucia. Uczu-
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cie świądu skłania do intensywnego
drapania podrażnionego miejsca.
Objaw częstego drapania głowy u
dzieci może być oznaką wszawicy.
Skuteczna profilaktyka
Wszawicy łatwiej zapobiegać
niż ją leczyć. Profilaktyka sprowadza się do przestrzegania podstawowych zasad higienicznych. Należy
często kontrolować czystość skóry
głowy, zmieniać bieliznę osobistą
i pościelową, dbać o czystość osobistą. Jeśli zdarzy się, że problem
wszawicy wystąpi należy przeprowadzić proste zabiegi higieniczne,
które powtarzane systematycznie
pozwolą na likwidację problemu. W
aptekach dostępne są bez recepty
skuteczne szampony przeciwwszawicze. Należy pamiętać, że leczeniu
powinny zostać poddani wszyscy
domownicy, nie tylko dzieci.
W przypadku wystąpienia
wszawicy w szkole bądź przedszkolu niezwykle ważne jest wczesne wykrycie źródła zakażenia oraz podjecie działań w celu jego eliminacji.
Do obowiązków rodziców należy
dbanie o dobro własnego dziecka,
a także nie stwarzanie sytuacji narażenia na zakażenie innych dzieci.
Należy wziąć pod uwagę, że usunięcie wszy, a także ich jajeczek (gnid)
w stopniu zapobiegającym szerzeniu się wszawicy na inne osoby jest
prostym zabiegiem higienicznym,
który może i powinien być przeprowadzany przez rodziców lub opiekunów dziecka w czasie nieprzekraczającym kilkudziesięciu minut.
Aby działania higieniczne
były skuteczne muszą być realizowane systematycznie do czego niezbędna i zarazem wystarczająca jest
współpraca rodziców, nauczycieli i
dyrekcji placówki z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania.
Ewentualna decyzja o pozostawieniu dziecka w domu do czasu usunięcia wszy znajduje się całkowicie
w gestii jego opiekunów. Jednakże
należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem rodzice mają
obowiązek dbania o dobro własnego
dziecka, a wszystkie przypadki lekceważenia problemu mogą być dla
placówki sygnałem zaniedbań opiekuńczych w stosunku do dziecka.
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Głubczcach
mgr Alina Mazur - Ciapa

