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Dostępne środki dla niepełnosprawnych
Fundusz na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
» s. 6
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Wesołego Alleluj

Wszystkim mieszkańcom powiatu głubczyckiego życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny, smacznego Święconego w gronie najbliższych.

a!

Aby nastrój tych Świąt utrwalił się w Waszych sercach na długi czas
i pozostał z Wami także w poświątecznej codzienności.

SAMORZĄD / Głubczyce / Powiat Głubczycki

Modernizacja kolejnej drogi powiatowej
Inwestycje drogowe w powiecie głubczyckim

”

Ten odcinek
drogi powiatowej
od dłuższego czasu
wymagał gruntownej
modernizacji.
Utrudniał sprawną komunikację mieszkańców i turystów.
Nowa nawierzchnia asfaltowa
w znacznym stopniu zwiększy
komfort podróżowania i poprawi estetykę okolicy.
Ponadto poprawi się bezpieczeństwo i logistyka transportowa.

”

Nadmienić należy,
iż jest to kolejna
inwestycja drogowa
Powiatu Głubczyckiego,
która zostanie
zrealizowana w tym
roku.

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

Wojnowice

Nowa Cerekwia
Rogożany

Na podstawie www.mapy.opolskie.pl

Z

arząd Powiatu w dniu
13 marca br. podpisał
umowę na wykonanie
prac budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi 1224 O
Włodzienin - Nowa Cerekwia na
odcinku od miejscowości Wojnowice do DW 416 w miejscowości Nowa Cerekwia”.
Projekt zakłada przebudowę drogi na odcinku o długości
ponad 5 km, budowę chodnika
o długości 1100 m w miejscowości Wojnowice oraz remont
istniejącego chodnika w miejscowości Nowa Cerekwia. Zakończenie prac planowane jest
na koniec czerwca 2017 r. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o. z Raciborza.
Inwestycja zostanie sﬁnansowana ze środków unijnych
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz środków własnych Powiatu Głubczyckiego.

Planowany remont odcinka drogi 1224 O – Wojnowice do Nowej Cerekwi DW 416
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I Ogólnopolski Festiwal Tańca
Nowoczesnego Rising Stars
Zaproszenie do udziału w festiwalu tanecznym

S

erdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w I Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego Rising Stars, który odbędzie się
29 kwietnia 2017 w hali sportowej przy ZGS
w Branicach.
Dyscypliny taneczne, w których można startować
to: disco-dance, hip-hop i show dance.
Wszystkie informacje odnośnie Festiwalu znajdują się na stronie www.facebook.com/oftnrisingstars lub pod nr telefonu 691 232 516.
Kierownik Festiwalu: Karolina Gunia. Regulamin
oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.
powiatglubczycki.pl.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału
w I edycji Ogólnopolskiego Festiwalu sponsorów
lub wystawców.
Istnieje możliwość zorganizowania stoiska promocyjnego Państwa ﬁrmy.
W przypadku chęci uczestnictwa oraz ustalenia
szczegółów prosimy o kontakt z Kierownikiem Festiwalu pod nr tel. 691 232 516 (p. Karolina Gunia).

ZAPOWIEDZI / Powiat Głubczycki / Festiwal Kultury Powiatowej

XVII Festiwal Kultury Powiatowej
Zaproszenie do udziału w warsztatach Festiwalu Kultury Powiatowej
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Puchary Starosty Głubczyckiego rozdane!
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P

rzed nami XVII edycja Festiwalu Kultury
Powiatowej, którego koordynatorem jest
Powiat Głubczycki. W tym roku współorganizatorem całości konkursów, przeglądów
i warsztatów będzie Gmina Głubczyce.
Festiwal rozpocznie się 18 kwietnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach Konkursem
Piosenki. Regulaminy i karty zgłoszeń dla poszczególnych kategorii dostępne są poniżej. Przygotowane
propozycje festiwalowe skierowane są do przedszkolaków, szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Natomiast Konkurs Literacki
skierowany jest również do osób powyżej 18 roku
życia.
Festiwal zakończy się 14 maja br. uroczystym
koncertem galowym, który odbędzie się w Miejskim
Ośrodku Kultury w Głubczycach. Podczas koncertu
nastąpi podsumowanie tegorocznego XVII Festiwalu
Kultury Powiatowej.

ZAPOWIEDZI / Głubczyce / Liceum Ogólnokształcące

Licealia 2017

Chcesz być na bieżąco,
zeskanuj kod QR

Zaproszenie do udziału w Licealiach

www.powiatglubczycki.
pl/450/866/wiadomosci.html
Informacje z terenu
powiatu głubczyckiego.

3 Maja o godz. 12:30
na placu przy Ratuszu w Głubczycach lub w razie
niepogody w Miejskim Ośrodku Kultury.

XIV Festiwal Młodości Liceum Ogólnokształcącego
im. A. Mickiewicza w Głubczycach
ZAPRASZAMY!
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SAMORZĄD / Głubczyce / SP ZOZ

Kolejny etap termomodernizacji szpitala
Prace modernizacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

W

szpita lu pow iatow y m
w Głubczycach wciąż trwają prace remontowe, które
mają na celu usprawnienie
działalności placówki a także troskę
o środowisko. Przed szpitalem powstanie podjazd dla dwóch karetek, którego
zadaszenie zostanie zabudowane bateriami fotowoltaicznymi, dającymi moc
16kW, jest to pionierskie rozwiązanie
na skalę kraju. Zadaszenie ma chronić chorych i personel przed opadami
w momencie przejścia do budynku a jednocześnie wytwarzać prąd z wykorzystaniem energii słonecznej.
Ponad to na budynku szpitala montowane są żaluzje zewnętrzne, które będą
sterowane za pomocą systemu BMS,
który pozwala efektywnie i w sposób
oszczędny zarządzać całym obiektem
z jednego miejsca, kontrolując przy tym
parametry pracy poszczególnych urządzeń. W ten sposób system BMS będzie
zarządzał gospodarką cieplną szpitala
i w zależności od potrzeb będzie przysłaniał lub odsłaniał żaluzje.
Jednocześnie dobiegają końca prace
remontowe na Oddziale Chirurgii. W ramach modernizacji odnowiono sale dla
pacjentów, które wyposażono w łazienki.
Planowana jest również wymiana sprzętu. Wszystkie te działania mają na celu
zwiększenie standardu i komfortu pacjentów przebywających na oddziałach.
(Z lewej od góry) Rolety na fasadzie budynku, fotowoltaiczne zadaszenie przy podjeździe karetek pogotowia, żaluzje zewnętrzne,
prace remontowe na Oddziale Chirurgii SP ZOZ w Głubczycach

SAMORZĄD / Warszawa

Apel przedstawicieli
środowisk samorządowych
Apel zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce

M

y obywatele, przedstawiciele gmin, powiatów oraz województw z całej Polski wraz
z reprezentacjami ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych
wspólnie WYRAŻAMY ZDECYDOWANY SPRZECIW
wobec wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd
Prawa i Sprawiedliwości zmian prawa samorządowego
w Polsce, w szczególności o charakterze ustrojowym.
Zmiany te zmierzają do ponownej centralizacji
państwa oraz pozbawienia samorządu terytorialnego
możliwości – zagwarantowanego w Konstytucji RP
– rzeczywistego uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej. Działania te pozostają w sprzeczności
z konstytucyjną zasadą pomocniczości i prowadzą do
pozbawienia członków społeczności lokalnych przysługujących im praw i uprawnień.

APELUJEMY
aby w Polsce były respektowane postanowienia

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiążące
nasz kraj prawo międzynarodowe, w tym Europejska
Karta Samorządu Lokalnego. Członkowie społeczności
lokalnych powinni mieć zagwarantowane prawo decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących
ich wspólnot samorządowych, w tym o wyborze osób
wchodzących w skład organów jednostek samorządu
terytorialnego.

DOMAGAMY SIĘ
przestrzegania - przez rządzących i stanowiących
prawo – konstytucyjnych zasad ustroju Polski, które przypominamy w przyjętej przez zgromadzonych
w dniu dzisiejszym „Karcie Samorządności”.

SPRZECIWIAMY SIĘ
formułowanym publicznie zarzutom dotyczącym
środowisk samorządowym mającym wskazywać na

istnienie rzekomych nieprawidłowości o charakterze systemowym, które nie są potwierdzone żadnymi
dowodami. W ten sposób próbuje się dyskredytować
dorobek wspólnot samorządowych i ich działania podejmowane na przestrzeni ostatnich 27 lat.

APELUJEMY
do Rządu, Prezydenta RP, posłów, senatorów
i przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych
w Polsce o podjęcie rzeczywistej debaty publicznej
dotyczącej stanu samorządu terytorialnego w Polsce.
Wszelkie plany zmian prawa samorządowego powinny
być poddane szerokim konsultacjom społecznym ze
wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.
W obronie samorządu, przeciwstawiając się niekonstytucyjnym zmianom
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SAMORZĄD / Głubczyce / Starostwo Powiatowe

Powiat remontuje kolejne drogi za środki unijne
Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego ul. Żeromskiego i Alei Lipowej

Anita Juchno
Wicestarosta
Powiatu Głubczyckiego

P

owiat Głubczycki rozstrzygnął
przetarg na wykonanie ciągu
pieszo-jezdnego ul. Żeromskiego i Alei Lipowej
Powiat na realizację partnerskiego
projektu o złożonej nazwie: „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru
Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” pozyskał środki unijne. Wraz z 5 samorządami z Subregionu Południowego z RPO
WO otrzyma aż 85% doﬁnansowania.
Mając na względzie rewaloryzację
Parku Miejskiego w Głubczycach, stan
dróg powiatowych w mieście i potrzeby
mieszkańców – postanowiliśmy stworzyć projekt kompleksowy.
Na odcinku drogi w okolicy skrzyżowania ul. Żeromskiego z alejką biegnącą od „Świątyni dumania” zostanie
wyremontowana droga na odcinku ok.
1 km do wiaduktu od strony miejscowości Gadzowice. Zostanie wykonana nowa
warstwa asfaltowa wzmocniona siatką
przeciwspękaniową jak również zostanie
wybudowana nowa ścieżka pieszo-jezdna z masy bitumicznej po jednej stronie.

Drugim odcinkiem drogowym, objętym remontem będzie odcinek Alei Lipowej od strony miasta (skrzyżowanie
z ulicą Wrocławską) do skrzyżowania
z drogą tzw. „betonową”. Pomiędzy drzewostanem lipowym, wykonana zostanie
aleja spacerowa z miału kamiennego jak
również zostanie ona oświetlona. Przy
alejce ustawione zostaną ławki, stojaki
na rowery oraz kosze.

”

Łącznie wyremontowane
zostanie ok. 3,5 km dróg
powiatowych, a koszt robót
wyniesie ok. 2 mln zł.

Niestety odcinek drogi betonowej pomiędzy ul. Żeromskiego i Al. Lipową nie
zostanie objęty tym projektem, ale mamy
nadzieję, że w przyszłości uda nam się poprawić również stan tej drogi. Jak zapew-

nia wykonawca, pierwsze prace ruszą już
pod koniec kwietnia a termin zakończenia
robót planowany jest na październik br.

”

Dodatkowo w ramach
projektu zostanie wykonana
aplikacja na komputery, tablety
i smartfony pn. „Informator
turystyczny z planerem
wycieczek”.
Aplikacja będzie wyposażona w bazę
atrakcji wraz z opisem, zdjęciami, lokalizacją, godzinami otwarcia, cennikiem biletów. Ponad to będzie możliwość
łączenia różnych opcji, czyli wybrania
miejsc do zwiedzania, które nas interesują a do tego zaplanowania na tej samej
trasie punktów, w których będzie można się posilić oraz skorzystać z noclegu
w przypadku wycieczki kilkudniowej.
Po wybraniu parametrów przez użytkownika będzie on miał możliwość
wydruku mapy wraz z oznaczonymi
punktami. System obliczy przybliżony czas zwiedzania, biorąc pod uwagę
wybrane parametry. Poza możliwością
samodzielnego wyboru atrakcji, które
użytkownik chciałby zwiedzić, będzie
miał możliwość wyboru przygotowanej
przez nas propozycji wycieczki pieszej
lub rowerowej, z możliwością dodania
atrakcji.
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SAMORZĄD / Kietrz / Kolarstwo

MIESZKANIEC POWIATU GŁUBCZYCKIEGO MISTRZEM POLSKI
Biało-czerwona koszulka z orłem i tytuł Mistrza Polski 2017!

P

odczas XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 stycznia br., mieliśmy zaszczyt gościć Mistrza Polski w kolarstwie przełajowym Pana Andrzeja Misinę
oraz przedstawiciela Dar-Bud Team Dariusza Wyszyńskiego.
Mistrz odebrał z rąk Starosty Głubczyckiego Józefa
Koziny i Przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława
Krzaczkowskiego list gratulacyjny oraz upominki.
Jubileuszowe 80. Mistrzostwa Polski w kolarskich
wyścigach przełajowych odbyły się w Sławnie koło
Opoczna. Tym razem to nie trudność trasy ale tempe-

ratura zadecydowała o wynikach zawodów. Na starcie,
termometry wskazywały minus 25 stopni, konieczne
więc było przesunięcie zawodów na godziny południowe, co ostatecznie pozwoliło rozegrać zawody w temperaturze minus 11 stopni.
Zdobyte przez lata doświadczenie, technika jazdy
w trudnych warunkach, odbyte treningi, przejechane
setki tysięcy kilometrów, sportowa pasja to wszystko złożyło się na zdobycie przez pana Andrzeja biało-czerwonej
koszulki z orłem i tytułu Mistrza Polski 2017!
Gratulujemy osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów!

SAMORZĄD / Opole

Człowiek Roku 2016
Laureaci z powiatu głubczyckiego

P

lebiscyt Człowiek Roku ma na celu wyłonienie laureatów powiatowych i wojewódzkich
w czterech kategoriach. Głosowanie w plebiscycie Człowiek Roku dobiegło końca. Z przyjemnością informujemy, iż laureatami plebiscytu na
szczeblu powiatowym zostali:

SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
I CHARYTATYWNA
Małgorzata Krywko-Trznadel, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, nominowana za prężne
działania na rzecz polepszania warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Klisinie;

KULTURA

Józef Kozina, Starosta Głubczycki, nominowany za
wieloletnią pracę, jako starosta oraz Członek Zarządu
Związku Powiatów Polskich;

Maria Farasiewicz, nauczycielka w Zespole Szkół
Mechanicznych w Głubczycach, nominowana za liczne
działania na rzecz krzewienia kultury wśród młodzieży i mieszkańców powiatu, reżyserię i prowadzenie

koncertów m.in. Otwarte Serca, spotkań autorskich,
programów integracyjnych „Bez barier” oraz popularyzację kultury kresowej;

BIZNES
Stanisław Jabłoński i Dariusz Czyż, właścicieli ﬁrmy
Biochem Kietrz, nominowani za efektywne działania na
rzecz kompleksowego zaopatrywania rolników w materiał siewny i środki ochrony roślin.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy
i życzymy, aby nigdy nie przestawali aktywnie działać
na rzecz społeczności lokalnej!

SAMORZĄD / Głubczyce / Powiat Głubczycki

Informacja dla absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych
oraz studentów
Możliwość wsparcia – złóż wniosek o doﬁnansowanie!
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Dostępne środki dla niepełnosprawnych
Informacja o funduszu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Anna Bajor
kierownik PCPR Głubczyce

P

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach uprzejmie
informuje iż w związku z otrzymaniem przez powiat głubczycki środków ﬁnansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 712 530,00 zł na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w dn. 20.02.2017 r. dokonała podziału przyznanej kwoty. Otrzymane
środki ﬁnansowe są większe o 16 tys. zł.
w porównaniu do roku ubiegłego.
W związku z powyższą informacją oraz z ilością złożonych wniosków
i analizą ich realizacji w latach ubiegłych członkowie Rady zaproponowali,
aby przyjąć, poniższe wysokości oraz
kryteria doﬁnansowań:
1. Do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny do 50% przedłożonego kosztorysu przy czym doﬁnansowanie do łóżka
rehabilitacyjnego dla osoby tylko leżącej,
potwierdzone wpisem lekarza specjalisty
w zaświadczeniu lekarskim dołączonym
do w/w wniosku.
2. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze będą wynosić do 100 %

przyznanego limitu NFZ,
– doﬁnansowanie do sprzętu ortopedycznego typu aparat słuchowy kwota
800,00 zł. dla osób w wieku aktywności
zawodowej i niepracującej oraz dla osób
w wieku poprodukcyjnym. Dla dzieci,
młodzieży uczącej się do 24 roku życia
oraz osób w wieku aktywności zawodowej pracującej w wysokości do 100 %
przyznanego limitu bez doﬁnansowania
do wkładek usznych dla wszystkich osób.
– realizacja aktualnych faktur i za
ubiegły 2016 r.
3. Do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się będzie wynosić do 95 % przedsięwzięcia nie więcej niż:
– 5.700,00 zł do barier architektonicznych w postaci przystosowania łazienki dla osoby niepełnosprawnej;
– 6.650,00 zł do barier architektonicznych w postaci adaptacji pomieszczenia na łazienkę dla osoby niepełnosprawnej;
– 5.700,00 zł do barier technicznych
w postaci zakupu instalacji pieca co oraz
pieca gazowego
Zostały ponadto ustalone następujące kryteria w uzyskaniu pierwszeństwa
otrzymania doﬁnansowania do usuwania barier architektonicznych tj.
– w pierwszej kolejności osoby ze
znacznym stopniem niepełnosprawno-

ści i orzeczeniami równoważnymi, które przedstawią zaświadczenie lekarskie
potwierdzające trudności w poruszaniu
się w kolejności; leżące , poruszające się
na wózku inwalidzkim, poruszające się
przy pomocy środków pomocniczych (np.
kula, laska, balkonik).
W następnej kolejności osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
z symbolem niepełnosprawności 05-R
lub 10-N wraz z zaświadczeniem lekarskim, z którego wynikają trudności
w poruszaniu się: w pierwszej kolejności
stan leżący, następnie osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, w dalszej
kolejności osoby poruszające się za pomocą kul, lasek, balkoników oraz mające
trudności w poruszaniu się.
Zostały ustalone następujące kryteria
w uzyskaniu pierwszeństwa otrzymania doﬁnansowania do usuwania barier
technicznych tj.
– w pierwszej kolejności osoby ze
znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi, które przedstawią zaświadczenie lekarskie
potwierdzające potrzeby wynikające
z niepełnosprawności a ich realizacja
umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi
wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
– następnej kolejności osoby z umiar-

kowanym stopniem niepełnosprawności orzeczeniami równoważnymi, które
przedstawią zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzeby wynikające z niepełnosprawności a ich realizacja umożliwi
lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Ponadto doﬁnansowanie do pieców c.o. oraz
pieców gazowych przyznawane jest jedynie w przypadku osoby niepełnosprawnej
zamieszkującej samotnie lub z osobami
pełnoletnimi i posiadającymi orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności w stopniu
umiarkowanym lub znacznym.
Kryteria w uzyskaniu doﬁnansowania do usuwania barier w komunikowaniu się:
– doﬁ nansowanie do komputerów
i laptopów w pierwszej połowie 2017 r.
tj. do czerwca 2017 bez doﬁnansowania
do w/w zadania dla wszystkich.
4. Doﬁnansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności z możliwością doﬁnansowania do opiekuna, dla
dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku
życia z możliwością doﬁnansowania do
opiekuna, w pierwszej kolejności osoby,
które do tej pory nie korzystały z doﬁnansowania, osoby z umiarkowanym
stopniem co dwa lata bez możliwości
doﬁnansowania do opiekuna.

SAMORZĄD / Powiatowy Urząd Pracy

XIII spotkanie w ramach Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego
Relacja

PUP Głubczyce

S

potkanie warsztatowe w ramach
Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w powiecie głubczyckim
28 lutego 2017 r. w sali „Pod Aniołem” głubczyckiego ratusza odbyło się
kolejne spotkanie w ramach „Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz
ożywienia społeczno-gospodarczego
i tworzenia miejsc pracy w powiecie
głubczyckim”. Było to już XIII spotkanie
warsztatowe, którego głównym tematem było kształcenie ustawiczne w ramach priorytetów Krajowego Funduszu
Szkoleniowego, doradztwo zawodowe
oraz rozwój przedsiębiorczości lokalnej. Organizatorem oraz koordynatorem
spotkania był Powiatowy Urząd Pracy
w Głubczycach.
W spotkaniu wzięło udział 90 osób,
które reprezentowały środowiska pracodawców, lokalnych zakładów pracy,
szkół, instytucji zawodowo zajmujących
się rynkiem pracy oraz władze samorządowe gmin i powiatu.
Otwarcia tegorocznych warsztatów,
muzycznym akcentem dokonali soliści
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Głubczycach. Ich występ dokładnie

wpisał się w niepisaną zasadę naszego Szkoleniowego były głównym tematem
partnerstwa, która promuje to co naj- prelekcji przedstawiciela WUP Opole.
Z kolei zagadnienia dotyczące wsparlepsze w powiecie głubczyckim.
Po krótkim programie artystycz- cia rozwoju przedsiębiorczości, możliwonym głos zabrała moderator warszta- ści uzyskania wsparcia ﬁnansowego na
tów Pani Jadwiga Olszowska-Urban, realizację zadań w ramach Regionalnego
która pokrótce przedstawiła program Programu Operacyjnego Województwa
spotkania i rozpoczęła jego zasadniczą Opolskiego przedstawił Specjalista Działu Autokontroczęść. Do udziali i Informacji
łu w tegoroczEuropejsk iej
nych warsztaOCRG.
tach zaproszono
W prezenprzedstawicieli
t a c ji z o st a ł y
Wo j e w ó d z k i e przedstawione
go Urzędu Pracy
i szczegółowo
w Opolu w osoomówione zabie zastępcy
sady oraz waDyrektora WUP
runki uzyskania
Opole Pani Rewsparcia z RPO
naty Cygan oraz
WO. W tej częprzedstawiciela Wystąpienie Pani dyrektor PUP w Głubczycach
ści warsztatów
Opolskiego Cen- Danuty Frączek w ramach „Głubczyckiego
został również
t r um Roz woju Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia
szczegółoGospodarczego społeczno – gospodarczego i tworzenia miejsc
pracy w powiecie głubczyckim”
wo omówiony
Pana Jacka Baranowskiego. Zmiany wprowadzone przez wniosek o doﬁnansowanie kształcenia
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki ustawicznego, który obowiązuje w teSpołecznej w priorytetach Krajowego gorocznym naborze prowadzonym przez
Funduszu Szkoleniowego na 2017 rok PUP Głubczyce. Wniosek ten został omóoraz wytyczne zawarte w Rozporzą- wiony przez Panią Małgorzatę Karaczan
dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Po- pracownika głubczyckiego urzędu, która
lityki Społecznej w sprawie przyzna- prowadzi Krajowy Fundusz Szkoleniowy
wania środków z Krajowego Funduszu w tutejszym urzędzie.
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Drugą część warsztatów rozpoczęto
od prezentacji przedsiębiorców i pracodawców z terenu powiatu, którzy
przedstawili rozwój kariery zawodowej na własnych przykładach. Ta część
partnerstwa poświęcona była prezentacji
dobrych praktyk.
Pośród zaproszonych prelegentów
wystąpili: Pan Tadeusz Eckert, Pan
Leon Pleśniak oraz Pan Marian Pospiszel. Następnie krótkiego podsumowania
realizowanego projektu dokonała grupa
młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach prowadzona pod
opieką pedagoga szkolnego Panią Barbarę
Zdeb. Młodzież głubczyckiego ogólniaka
przedstawiła autorski projekt ścieżki zawodowej, który jest wynikiem wcześniej
zrealizowanego projektu „Spadochron”.
Zaprezentowany przez młodzież
program dotyczył wyboru odpowiedniej ścieżki proﬁlu szkolnego zgodnego z zainteresowaniami oraz wyborem
przyszłego zawodu.
Program ten stanowi najlepszy dowód
na sens i potrzebę realizacji Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego, które pobudza i inicjuje do kreatywnego spojrzenia na lokalny rynek pracy oraz rozwój
gospodarczy powiatu głubczyckiego.
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Przekazanie umów dzierżawy

Mieszkańcy powiatu
głubczyckiego dbają o środowisko

Umowy dla kół łowieckich

W

dniu 31 marca br. w Starostwie Powiatowym odbyło
się uroczyste podpisanie
i przekazanie umów dzierżawy obwodu łowieckiego.
Umowy zostały zawarte na kolejne
dziesięć lat pomiędzy Starostą Głubczyckim a Kołem Łowieckim „Tur”
BIAŁA, Kołem Łowieckim „Sokół” BBIAŁA, Kołem Łowieckim 1 „Ostoja”
GŁUBCZYCE, Kołem Łowieckim nr 6

Dotacje do źródeł ciepła
„Ostoja” OPOLE, Kołem Łowieckim
2 „Muflon” GŁUBCZYCE, Kołem Łowieckim „Granica” DZIERŻYSŁAW. Na
zakończenie Nadleśniczy Nadleśnictwa
Prudnik Stanisław Jurecki podziękował
Panu Staroście Józefowi Kozinie oraz
wszystkim przybyłym życzył, aby św.
Hubert dał dużo zdrowia, pełnego zrozumienia a przede wszystkim cierpliwości podczas łowów.

KULTURA / Głubczyce / DPS Klisino

W

ramach podjętych przez
Radę Powiatu w Głubczycach uchwał w sprawie
udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym
na wykonanie zadania
inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony
powietrza poprzez zakup
i montaż pomp ciepła
oraz w sprawie udzielenia dotacji celowej osobom ﬁzycznym i wspólnotom mieszkaniowym
na wykonanie zadania
inwestycyjnego służącego ochronie środowiska
w zakresie ograniczenia
niskiej emisji na terenie
powiatu głubczyckiego,
mieszkańcy mieli możliwość pozyskania wsparcia w wysokości do 60%
kosztów zakupu i montażu źródła ciepła lub pompy ciepła.
Nabór wniosków był
prowadzony w styczniu

br. W budżecie Pow iatu
Głubczyckiego
zabezpieczono
środki w wysokości 130.000,00
zł na roz w ią zan ia
proekologiczne. Po rozp at r z en iu z ł oż onyc h
wniosków, do uzyskania dotacji na wymianę
źródeł ciepła zakwaliﬁkowało się 35 wniosków
(28 wniosków z Gminy
Głubczyce, 5 z Gminy
Kietrz, 1 z Gminy Branice, 1 z Gminy Baborów),
z czego 4 wnioski dotyczyły w ymiany źródła
ciepła z węglowego na gazowe, natomiast 31 wniosków zostało złożonych
na wymianę źródeł węglow ych na węgloweekologiczne spełniające
wymagania normy PN EN
303-5:2012 – klasy IV lub
V. Z kolei w ramach dotacji do zakupu i montażu
pomp ciepła zakwalifikowało się 11 wniosków.

KULTURA / Głubczyce / DPS Klisino

„A CZYNIĄC TO WSPOMINAJCIE MNIE ...” WIELKANOC TUŻ, TUŻ...
Relacja z Misterium Męki Pańskiej

W

Miejskim Ośrodku Kultury
już po raz kolejny odbył się
Przegląd Misterium Męki
Pańskiej w w ykonaniu
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Klisinie wraz z ﬁliami. Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonała Wicestarosta Anita Juchno, która życzyła
wszystkim przybyłym, aby nadchodzące święta były czasem reﬂeksji, zadumy
ale i radości z każdego nadchodzącego
dnia.
Celem przeglądu było wzbudzenie reﬂeksji w mieszkańcach powiatu nad życiem, grzechem, śmiercią
i zmartwychwstaniem. Przygotowane przedstawienia wprowadził licznie
zgromadzoną publiczność w nastrój
zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Występy podopiecznych DPS to swoista

Wystawa prac wielkanocnych

lekcja umiejętności zgodnej współpracy w grupie, propagowania wartości
chrześcijańskich, głębokiego przeżywania męki i śmierci Pana Jezusa oraz
zmartwychwstania.
Publiczność nagradzała gromkimi
oklaskami każde przedstawienie, tym
samym dodając otuchy aktorom, który
za pewnie byli bardzo stremowani. Serca
widzów podbiły aktorskie role Jezusa, apostołów, płaczących niewiast oraz występy wokalne. Podczas występów panowała
miła i podniosła atmosfera.
Filie, które przygotowały przedstawienie zostały nagrodzone przez panią
Dyrektor Małgorzatę Krywko-Trznadel
statuetką i dyplomem za pomysłowość,
wyraz artystyczny oraz przygotowane
stroje.

W

piękne słoneczne, wtorkowe południe w Starostwie
odbyła się wystawa prac
wielkanocnych.
Jak co roku można było podziwiać przepiękne, misternie przygotowane ozdoby, zdobione
jajka, figurki zajączka
i wiele innych rękodzieł
artystycznych przygotowanych przez
mieszkańców DPS
w Klisinie wraz
z filiami. Efekty
pracy wzbudzały zachwyt swą
pomysłowością
i różnorodnością.
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9 w niosków
zostało złożonych z tereny
Gm iny G ł ubczyce, 1 wniosek
z Gminy Kietrz i 1
wniosek z Gminy Baborów. Wysokość dotacji
wyniosła do 60% kosztów
zakupu i montażu pomp
ciepła, jednak nie więcej
niż 5.000,00 zł.
Głównym celem takich działań jest poprawa stanu środowiska z uwzględnieniem
zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery,
racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska
oraz propagowanie wśród
mieszkańców powiatu
głubczyckiego stosowania odnawialnych źródeł
energii, dzięki czemu
mieszkańcy mają coraz
większą świadomość dbania o środowisko i to nie
tylko dla siebie, ale i dla
kolejnych pokoleń.

Plan dyżurów ogólnodostępnych w 2017 roku

GŁUBCZYCE dyżur rozpoczyna się w piątek o godz. 20:00 i trwa do następnego piątku do godz. 20:00
NAZWA APTEKI
Apteka „Przyjazna”

ul. Sobieskiego 27

06.01 – 13.01.2016

Apteka „Kolorowa”

ul. Kościuszki 28/1

13.01 – 20.01.2016

ul. Kochanowskiego 9

20.01 – 27.01.2016

Apteka M.T. Schmidt.

ul. Kościuszki 16

27.01 – 03.02.2016

ul. Kochanowskiego 9

03.02 – 10.02.2017

Apteka „Sanitas”
Apteka M.T. Schmidt.

ul. Powstańców 11A/1

10.02 – 17.02.2017

Apteka M.T. Schmidt.

ul. Kochanowskiego 9

17.02 – 24.02.2017

Apteka „Jaśminowa”

ul. Kochanowskiego 8

24.02 – 03.03.2017

Apteka „Zdrowie”

Plac 1 Maja 9

03.03 – 10.03.2017

Apteka „Przyjazna”

ul. Sobieskiego 27

10.03 – 17.03.2017

Apteka „Kolorowa”

ul. Kościuszki 28/1

17.03 – 24.03.2017

ul. Kochanowskiego 9

24.03 – 31.03.2017

Apteka „„Zdrowit””,

Apteka M.T. Schmidt.

GŁUBCZYCE

TERMIN DYŻURÓW

ul. Kościuszki 16

31.03 – 07.04.2017

ul. Kochanowskiego 9

07.04 – 14.04.2017

Apteka „Sanitas”
Apteka M.T. Schmidt.

ul. Powstańców 11A/1

14.04 – 21.04.2017

Apteka M.T. Schmidt.

ul. Kochanowskiego 9

21.04 – 28.04.2017

Apteka „Jaśminowa”

ul. Kochanowskiego 8

28.04 – 05.05.2017

Apteka „Zdrowie”

Plac 1 Maja 9

05.05 – 12.05.2017

Apteka „Przyjazna”

ul. Sobieskiego 27

12.05 – 19.05.2017

Apteka „Kolorowa”

ul. Kościuszki 28/1

19.05 – 26.05.2017

ul. Kochanowskiego 9

26.05 – 02.06.2017

Apteka „„Zdrowit””,

Apteka M.T. Schmidt.

ul. Kościuszki 16

02.06 – 09.06.2017

ul. Kochanowskiego 9

09.06 – 16.06.2017

Apteka „Sanitas”
Apteka M.T. Schmidt.

ul. Powstańców 11A/1

16.06 – 23.06.2017

Apteka M.T. Schmidt.

ul. Kochanowskiego 9

23.06 – 30.06.2017

Apteka „Jaśminowa”

ul. Kochanowskiego 8

30.06 – 07.07.2017

Apteka „Zdrowie”

Plac 1 Maja 9

07.07 – 14.07.2017

Apteka „Przyjazna”

ul. Sobieskiego 27

14.07 – 21.07.2017

Apteka „Kolorowa”

ul. Kościuszki 28/1

21.07 – 28.07.2017

Apteka „Zdrowit”,

Apteka M.T. Schmidt.

ul. Kochanowskiego 9
ul. Kościuszki 16

04.08 – 11.08.2017

ul. Kochanowskiego 9

11.08 – 18.08.2017

Apteka „Sanitas”
Apteka M.T. Schmidt.

28.07 – 04.08.2017

ul. Powstańców 11A/1

18.08 – 25.08.2017

Apteka M.T. Schmidt.

ul. Kochanowskiego 9

25.08 – 01.09.2017

Apteka „Jaśminowa”

ul. Kochanowskiego 8

01.09 – 08.09.2017

Apteka „Zdrowie”

Plac 1 Maja 9

08.09 – 15.09.2017

Apteka „Przyjazna”

ul. Sobieskiego 27

15.09 – 22.09.2017

Apteka „Kolorowa”

ul. Kościuszki 28/1

22.09 – 29.09.2017

ul. Kochanowskiego 9

29.09 – 06.10.2017

Apteka „Zdrowit”,

Apteka M.T. Schmidt.

ul. Kościuszki 16

06.10 – 13.10.2017

ul. Kochanowskiego 9

13.10 – 20.10.2017

Apteka „Sanitas”
Apteka M.T. Schmidt.

ul. Powstańców 11A/1

20.10 – 27.10.2017

Apteka M.T. Schmidt.

ul. Kochanowskiego 9

27.10 – 03.11.2017

Apteka „Jaśminowa”

ul. Kochanowskiego 8

03.11 – 10.11.2017

Apteka „Zdrowie”

Plac 1 Maja 9

10.11 – 17.11.2017

Apteka „Przyjazna”

ul. Sobieskiego 27

17.11 – 24.11.2017

Apteka „Kolorowa”

ul. Kościuszki 28/1

24.11 – 01.12.2017

ul. Kochanowskiego 9

01.12 – 08.12.2017

Apteka „Zdrowit”,

Apteka M.T. Schmidt.

Apteka „Sanitas”
Apteka M.T. Schmidt.

ul. Kościuszki 16

08.12 – 15.12.2017

ul. Kochanowskiego 9

15.12 – 22.12.2017

ul. Powstańców 11A/1

22.12 – 29.12.2017

ul. Kochanowskiego 9

29.12 – 05.01.2018

Apteka „Zdrowie”
Apteka M.T. Schmidt.

/ Styczeń

/ Luty

/ Marzec

/ Kwiecień

/ Maj

/ Czerwiec

/ Lipiec

/ Sierpień

/ Wrzesień

/ Październik

/ Listopad

/ Grudzień

Plan dyżurów ogólnodostępnych w 2017 roku

KIETRZ dyżur rozpoczyna się od poniedziałku od godz. 08:00 i trwa do następnego poniedziałku do godz. 08:00
NAZWA APTEKI
Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7
Apteka „ESKULAP”

TERMIN DYŻURÓW
01.01 – 02.01.2017

ul. Wojska Polskiego 1 D

03.01 – 08.01.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

09.01 – 15.01.2017

ul. Wojska Polskiego 1 D

16.01 – 22.01.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

23.01 – 29.01.2017

Apteka „ESKULAP”

ul. Wojska Polskiego 1 D

30.01 – 05.01.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

06.02 – 12.02.2017

Apteka „ESKULAP”

Apteka „ESKULAP”

ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

20.02 – 26.02.2017
27.02 – 05.03.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

06.03 – 12.03.2016

Apteka „ESKULAP”

ul. Wojska Polskiego 1 D

20.03 – 26.03.2016

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

27.03 – 02.04.2016

ul. Wojska Polskiego 1 D

10.04 – 16.04.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

17.04 – 17.04.2017
18.04 – 24.04.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

25.04 – 30.04.2017

ul. Wojska Polskiego 1 D

01.05 – 07.05.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

08.05 – 14.05.2017

Apteka „ESKULAP”

ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7
Apteka „ESKULAP”

ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7
Apteka „ESKULAP”

15.05 – 21.05.2017
22.05 – 28.05.2017
29.05 – 04.06.2017

12.06 – 18.06.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

19.06 – 25.06.2017

ul. Wojska Polskiego 1 D

26.06 – 02.07.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

03.07 – 09.07.2016

Apteka „ESKULAP”

ul. Wojska Polskiego 1 D

10.07 – 16.07.2016

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

17.07 – 23.07.2016

Apteka „ESKULAP”

ul. Wojska Polskiego 1 D

24.07 – 30.07.2016

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

31.07 – 06.08.2016

ul. Wojska Polskiego 1 D

07.08 – 13.08.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

14.08 – 20.08.2017

Apteka „ESKULAP”

Apteka „ESKULAP”

ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7
Apteka „ESKULAP”

ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7
Apteka „ESKULAP”

ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

28.08 – 03.09.2017

18.09 – 24.09.2017
25.09 – 01.10.2017

09.10 – 15.10.2017

ul. Wojska Polskiego 1 D

16.10 – 22.10.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

23.10 – 29.10.2017

ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7
Apteka „ESKULAP”

ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

30.10 – 05.11.2017

20.11 – 26.11.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

04.12 – 10.12.2017

ul. Wojska Polskiego 1 D

11.12 – 17.12.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

18.12 – 24.12.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

25.12 – 26.12.2017

Apteka „ESKULAP”

ul. Wojska Polskiego 1 D

/ Listopad

13.11 – 19.11.2017

27.11 – 03.12.2017

Apteka „ESKULAP”

/ Październik

06.11 – 12.11.2017

ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „ESKULAP”

/ Wrzesień

11.09 – 17.09.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

Apteka „ESKULAP”

/ Sierpień

04.09 – 10.09.2017

02.10 – 08.10.2017

Apteka „ESKULAP”

/ Lipiec

21.08 – 27.08.2017

ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „ESKULAP”

/ Czerwiec

05.06 – 11.06.2017

ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „ESKULAP”

/ Maj

27.12 – 31.12.2017

/ Grudzień

KIETRZ

ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „ESKULAP”

/ Kwiecień

03.04 – 09.04.2017

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

Apteka „ESKULAP”

/ Marzec

13.03 – 19.03.2016

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

Apteka „ESKULAP”

/ Luty

13.02 – 19.02.2017

ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „ESKULAP”

/ Styczeń
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EDUKACJA / Głubczyce / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Półmetek roku szkolnego 2016/17 w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głubczycach
Relacja

Joanna Cieślik

S

pecjalny Ośrodek Szkolno-Wychow awcz y w Gł ubcz ycach
to placówka, której uczniowie
i wychowankowie dużo czasu poświęcili w tym semestrze roku
szkolnym 2016/2017 na nauce oraz na
spotkaniach integracyjnych i występach
artystycznych.
We wrześniu najmłodsi uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w uroczystej Gali II Gminnego Konkursu „Siejąc
kwiaty pomagamy pszczołom” organizowanej przez Szkołę Podstawową
w Grobnikach- zaprezentowali tam piosenkę pt. „Bzyczące reggae” i wiersze
o pszczołach.
Jak co roku w naszej szkole przeprowadzona była akcja WOŚP „ Ratujemy
i uczymy ratować”, podczas której dzieci
utrwaliły wiedzę na temat udzielania
pierwszej pomocy.
W październiku przygotowaliśmy VI
Dzień Integracji pod hasłem „ Morskie
opowieści”, gdzie w auli naszej placówki
spotkały się szkoły i przedszkola z głubczyckiego powiatu i gminy prezentując
swoje prezentacje artystyczne.
Od wielu lat bierzemy udział w spotkaniu integracyjnym Bez Barier orga-

nizowanym przez panią Marię Farasiewicz w MOK w Głubczycach. Tegoroczna
prezentacja szkoły była dla nas bardzo
ważna, ponieważ przedstawiona została
historia choroby naszego ucznia Dawida
Cherbuta, na którego konto są zbierane
pieniądze na leczenie i rehabilitację.
W listopadzie przybyliśmy gościnnie na 18 Festiwal Piosenki Ekologiczno-Prozdrowotnej w Głubczycach organizowany przez
Szkołę Podstawową nr 1
z prezentacją muzyczno-taneczną „Z piratami w świat”.
Nasza placówka jak co
roku służyła pomocą przy
organizowaniu przez ZHP
w Głubczycach konkursu recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. Uczennica Marysia
Cieśla otrzymała za swój wiersz wyróżnienie.
Dla dzieci naszej szkoły zorganizowaliśmy Andrzejki i Mikołajki. Dzięki
współpracy z uczniami z Gimnazjum nr 1
wszyscy bardzo dobrze bawili się przy
pląsach i zabawach w oczekiwaniu na
św. Mikołaj i jego prezenty.
W grudniu byliśmy organizatorami
Wojewódzkiego Spotkania Integracyjnego „ Choinka wśród nas” podczas które-

go uczniowie z województwa opolskiego
szykowali ozdoby choinkowe a następnie
wspólnie dekorowali choinkę.
Dzięki współpracy międzyszkolnej
z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia
Rolnego w naszym ośrodku odbyły się
warsztaty dekoracyjne. Uczniowie mieli okazję nauczyć się jak zrobić stroiki
świąteczne.
Rok 2016 mieliśmy okazję zakończyć przy wspólnym
spotkaniu wigilijnym z uroczystym przedstawieniem
jasełkowym.
W st yc zn iu bra l iśmy
udział w 25 Finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasi uczniowie zbierali pieniądze na ratowanie
zdrowia i życia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz na
zapewnienie godnej opieki medycznej
seniorom.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka zaprosiliśmy do naszego ośrodka seniorów
z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach oraz babcie i dziadków uczniów.
Dzieci zaprezentowały program artystyczny po czym wspólnie z gośćmi
przy poczęstunku śpiewane były kolędy
z księdzem Krzysztofem.

W styczniu braliśmy udział w Powiatowym Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych gdzie zajęliśmy I miejsce
kategorii gimnazjalnej.
Jasełka oglądali mieszkańcy Domu
Opieki „Spokojna Przystań” w Chomiąży
prowadzonego przez panią Bożenę Maćko. Nasi uczniowie po raz kolejny zostali
bardzo gościnnie przyjęci.
Również z naszym przedstawieniem
jasełkowym odwiedziliśmy mieszkańców wsi Równe w tamtejszym kościele.
Ksiądz Krzysztof, panie z Koła Gospodyń
Wiejskich oraz pan sołtys przywitali nas
bardzo rodzinnie i uroczyście.
Dzięki angażowaniu się w tak wielu
przedsięwzięciach artystyczno-społecznych nasi uczniowie mają możliwość integrowania się ze środowiskiem
lokalnym. Mogą zaprezentować swoje
umiejętności i możliwości artystyczne.
Chętnie nawiązują pozytywne relacje z kolegami i koleżankami z innych
szkół i placówek, jak również uczą się
szacunku i budowania więzi z osobami
starszymi.
Dlatego po ciężkiej pracy w pierwszym semestrze tego roku szkolnego
zasługują na należny im wypoczynek
podczas zbliżających się ferii zimowych.

EDUKACJA / Głubczyce / „Gniazdo” Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Dobry początek roku w „Gnieździe”

W

ychowankowie Centrum
Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach
w sezonie zimowym odwiedzili Wioskę
Świętego Mikołaja.
Park Świętego Mikołaja w Zatorze
sprawił wszystkim wiele radości i przyjemności, dzieci choć przez chwilę poczuły się jak w krainie bajki. Podczas
pobytu w wiosce uczestniczyły w grach
i zabawach zorganizowanych przez Św.
Mikołaja. Najwięcej radości przyniosły dzieciom szaleństwa na lodowisku.
Zmęczeni ale szczęśliwi, naładowani
pozytywną energią powróciliśmy do
Głubczyc. Ważnym wydarzeniem w życiu
dzieci był również Noworoczny Koncert
z pokłonem III Króli u Ojców Franciszkanów w Głubczycach. Wychowankowie wspólnie z wychowawcami kolędowali ich ulubione Kolędy i Pastorałki.
Dzieci dzieliły się radością kolędowania
z mieszkańcami miasta Głubczyc. Był
to dzień pełen szczególnych przeżyć
i bliskości drugiego człowieka.
Wielkim dniem okazał się również
dzień Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym dzieci wrzucały swoje

oszczędności do puszek. Pieniążki wolontariuszom dzieci rzucały na szlachetny cel, zakup sprzętu medycznego.
W styczniu korzystając z uroku zimy,
dużo czasu spędzaliśmy na zabawach na
świeżym powietrzu. Zabawy na śniegu
sprawiają dzieciom wiele radości. Dzieci
oddały się zimowemu szaleństwu, zjeżdżając na sankach, rzucając się śnieżkami. Zabawa na świeżym powietrzu
to świetna rozrywka dla maluszków.
W wolnych chwilach uczestniczyliśmy w zajęciach organizowanych przez
Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach
przez klub „Na skrzyżowaniu”. Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozwala dzieciom na odkrywanie nowych
zainteresowań. Rozwija kreatywność
dziecka, zaspokaja jego potrzeby poznawania świata.
Miesiąc styczeń to także czas karnawału i szaleństw. Również w tym roku
nasze placówki zorganizowały wspólną
zabawę dla naszych dzieci. Pod okiem
wychowawców przygotowano karnawałowe stroje, ozdoby i dekoracje, które dodały uroku imprezie. Zabawa była
urozmaicona skoczną muzyką, licznymi
konkursami, sytym poczęstunkiem. Cały
wieczór na twarzach uczestników widniał uśmiech.

fot. „GNIAZDO”

Jolanta Tomaszewska –
koordynator, wychowawca

fot. „GNIAZDO”

Aktywność wychowanków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Wychowankowie „GNIAZDA”
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EDUKACJA / Głubczyce / Zespół Szkół Ogólnokształcących

„Szansa dla Nepalu”

Spotkanie z Aleksandrą Nawarą, studentką wydziału lekarskiego Collegium Medicum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Magdalena Fedorowicz
i Wojciech Bury / Klasa 3c

W

e wtorek 3 stycznia 2017 r.
w naszym Liceum odbyło
się spotkanie z Aleksandrą
Nawarą, która studiuje medycynę na wydziale lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Bydgoszczy.
Ola, która mimo ogromnej ilości nauki znalazła czas, by pomóc ludziom
na końcu świata, wraz ze znajomymi
z uczelni wzięła udział w niezwykłym
przedsięwzięciu - „Szansa dla Nepalu”.
„Szansa dla Nepalu” to projekt, w ramach którego studenci przez trzy miesiące gromadzili środki, żeby wesprzeć
sprzętem medycznym i lekami ośrodek
zdrowia położony we wsi Piskar w Nepalu. Wolontariusze spotykając się raz
w tygodniu na parę godzin zdołali przez
ten okres zdobyć sponsorów i uzbierać
ponad 200 kg ładunku o wartości ponad
100 tys. zł! Nie poprzestali na tym. Pod
koniec lipca 2016 r. polecieli na sześciotygodniową wyprawę do Nepalu, żeby
na miejscu zadbać o dostarczenie potrzebnych Nepalczykom rzeczy, a tych po
trzęsieniu ziemi w 2015 r. jest ogromna
ilość. Rząd zapewnia mieszkańcom sanitarną pomoc, lecz przychodzi ona nieregularnie i, co bardzo zaskakuje, nigdy nie
wiadomo jakie leki zostaną dostarczone.
Po przybyciu do Katmandu wolonta-

riusze uczyli dzieci w miejscowych szkołach zasad higieny czy pierwszej pomocy, a w czasie wolnym zwiedzali miasto
i poznawali zwyczaje panujące Nepalu.

Wolontariusze „Szansy dla Nepalu”: (od lewej) Dawid Adamkiewicz, Anna Charemska,
Monika Serkowska, Aleksandra Nawara, Karol Caderski (koordynator i pomysłodawca
projektu „Szansa dla Nepalu”)

Ola wspominała, że do niektórych rzeczy
trudno było się jej przyzwyczaić. Tutaj
wymieniła kąpiel pod zimnym prysznicem w towarzystwie pająków czy słupy
przesyłowe Katmandu. Gdy na takim
słupie zerwie się linia przewodząca prąd
to nikt jej nie odcina, a jedynie oplata
nią słup i po pewnym czasie wiszą na
nim dziesiątki tych linii. Ponadto grupa
musiała dokupić resztę sprzętu i leków

EDUKACJA / Głubczyce / Zespół Szkół Mechanicznych

„Młoda krew” w ZSM

12. edycja poboru krwi PCK pod nazwą „Młoda krew ratuje życie”

Maria Farasiewicz

W

e wtorek 14 marca br.
w głubczyckim MECHANIKU miała miejsce 12. edycja
poboru krwi PCK pod nazwą „Młoda krew ratuje życie”
Po raz kolejny świetlica ZSM zamieniła się w swoiste
ambulatorium, w którym 19-osobowa grupa
„oﬁarodawców” mogła
w humanitarnym geście człowieczeństwa
oddać krew.
Chętnych i zapisanych do poboru było
wielu, lecz nie wszyscy
tego dnia mogli oddać
krew. Przebyte infekcje, złe samopoczucie, niski poziom hemoglobiny i inne czynniki nie pozwoliły
stać się dawcą. Najliczniejszą grupę oddających krew stanowili uczniowie klasy
III m liceum mundurowego.
Do grona krwiodawców dołączył także
szkolny katecheta ks. Grzegorz Podburaczyński. Przybyły także dwie osoby z zewnątrz.

w Katmandu. Nie było to jednak łatwe.
Co parę dni Nepalczycy obchodzą inne
święto i często sami nie pamiętają, co dokładnie w danym dniu świętują, a sklepy

Ogółem zebrano 8,550 ml życiodajnego płynu. Przy tej okazji warto przypomnieć, że pobór krwi w ZSM stał się
niejako tradycją szkoły. To tu od sześciu
zgoła lat, w sezonie jesiennym i wiosennym, z Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Opolu przyjeżdża
specjalistyczny ambulans z wykwaliﬁkowaną kadrą medyczną. To tu odbywa
się swoista lekcja miłości bliźniego!
Nadzór nad akcją poboru krwi od
jej zarania sprawują:
szkolna koordynatorka – Beata Lehun,
pielęgniarka – Janina
Węgrzyn oaz prezes
Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK
w Głubczycach – Elżbieta Kubal wraz ze swą mamą p. Heleną.
Z całego serca dziękujemy tym, którzy oddali krew, ratując życie innym,
a także organizatorom poboru. To szlachetne przedsięwzięcie!

są wtedy zamknięte.
Wyzwaniem okazał się również
transport wszystkiego, co udało się zebrać, do wsi Piskar, a to z dwóch powodów. Po pierwsze - studenci musieli załatwić mnóstwo formalności (odebranie
ostatniej paczki zajęło 7 godzin!), żeby
za pośrednictwem linii lotniczych dostarczyć ładunek z Polski do Katmandu.

Po drugie – deszcz. W górzystym Nepalu, gdy zaczyna padać deszcz, drogi
poza miastami stają się nieprzejezdne.
Po pokonaniu tych przeciwności i dojechaniu do Piskaru wolontariusze byli
zaskoczeni widokiem budynku ośrodka
zdrowia. Wcześniej stał tam zwykły namiot, w którym mieścił się punkt opieki
dla 5000 osób z okolicznych miejscowości. Brakowało tam wtedy bieżącej
wody i prądu. Zadowoleni z powoli postępujących zmian studenci zabrali się do
uporządkowania przywiezionych rzeczy
oraz zaangażowali się w leczenie mieszkańców. Nepalczycy mieszkający w tej
wiosce związali się z gośćmi i gdy nadchodziła potrzeba, każdy chciał się znaleźć pod opieką białego lekarza z Polski.
Opowieść Oli wywarła na nas ogromne
wrażenie. Jesteśmy pełni podziwu dla
całej grupy wolontariuszy, którzy od początku do końca sami zaplanowali i zrealizowali taką wyprawę. Do tego potrzeba
ogromnej odwagi i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Spotkania
z takimi osobami, jak Ola, przypominają,
że aby pomagać wystarczy tylko chcieć!
Dziękujemy serdecznie Oli Nawarze
za przybycie i prof. Julicie Stebnickiej za
zaproszenie Oli!
Zapraszamy do odwiedzenia strony
„Szansy dla Nepalu”, gdzie znajdziecie
galerię zdjęć i więcej informacji o samym
projekcie.
http://www.nepal2016.com/

EDUKACJA / Głubczyce / ZSCKR

50. Turniej Fizyczny

Głubczyczanin, uczeń ZSO w gronie najlepszych na Opolszczyźnie

Ewa Trynda

W

Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego,
10 XII 2016 r., o godz. 10:00
odbył się I i II etap Turnieju Fizycznego organizowanego przez
Opolski Oddział Towarzystwa Fizycznego.
Z naszego powiatu do II etapu zakwaliﬁkowało się czworo uczniów Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach: Piotr Pojda, Jakub Trawiński, Maciej Żołędziewski z kl. III a oraz Szymon
Długosz z kl. Iia.

”

Piotr Pojda wśród 20
najlepszych na Opolszczyźnie
Półﬁnał i ﬁnał odbył się 21 stycznia
2017 r. w Opolu. Półﬁnalistą z głubczyckiego liceum został Piotr Pojda, który znalazł się w gronie 20 najlepszych
uczestników.
Warto dodać, że w całym Turnieju Fizycznym brało udział około 300 uczniów
z całego województwa opolskiego.
Na zakończenie organizatorzy wręczyli podziękowanie dla dyrektorów
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EDUKACJA / Głubczyce / Zespół Szkół Mechanicznych

Dzień języków obcych
w Zespole Szkół Mechanicznych
II konkurs o puchar dyrektora ZSM - etap gminny

Komisja Języków Obcych

8

grudnia 2016 r. w Zespole Szkół
Mechanicznych w Głubczycach
odbyła się duża uroczystość –
Dzień Języków Obcych oraz II
Konkurs o Puchar Dyrektora ZSM dla
szkół gimnazjalnych przygotowana przez nauczycieli języków obcych
Agnieszkę Wałkiewicz, Krystynę Koziarę, Aleksandrę Pieszak i Artura Wanickiego.
Ważnym celem spotkania z gimnazjalistami była prezentacja naszej
szkoły i zapoznanie z ofertą edukacyjną. W pierwszej części uroczystości
głos zabrali dyrektor naszej szkoły Jan
Łata, kierownik szkolenia praktycznego
Andrzej Wesołowski, a także niektórzy
z zaproszonych gości w osobach:
Mgr Zbigniew Ziółko – radny Sejmiku Wojewódzkiego, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Głubczycach. Dr Barbara Piechaczek – dyrektor Powiatowego
Muzeum Ziemi Głubczyckiej. Brygadier
mgr inż. Wojciech Semeniuk – komendant Powiatowej Straży Pożarnej
w G łubcz ycach.
Kpt.
Mgr
inż. Waldemar
Hołownia
– zastępca komenda nt a
Państwowej
Straży Pożarnej w Głubczycach. Ppor.
Bartłomiej Kawulok – rzecznik
prasowy dyrektora Zakładu Karnego.
Starszy posterunkowy
Komendy powiatowej –
Sandra Zjawin. Ing. Vera
Predikantova – Dyrektor
Szko ł y Samochodowej
z Czech. Eugenia Huterowa
– kierownik Domu Młodzie- ży – internatu szkoły. Ing. Petr Fojtik – zastępca
dyrektora do spraw nauki praktycznej.
Ing. Zdenek Welna – tłumacz i koordynator partnerstwa i współpracy szkół.
Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Głubczycach wraz z opiekunem. Uczniowie Gimnazjum w Branicach wraz z opiekunem.
Uczniowie Gimnazjum w Baborowie
wraz z opiekunem. Uczniowie Gimnazjum w Pietrowicach Głubczyckich wraz
z opiekunem. Przedstawiciele lokalnych
mediów.
Szczególnym momentem naszej uroczystości było wystąpienie gości z Czech,
gościliśmy bowiem kadrę kierowniczą
z zaprzyjaźnionej Szkoły samochodowej
z Krnowa.
W swoim wystąpieniu przedstawiciele szkoły z Czech poinformowali zebranych o podpisanym porozumieniu
pomiędzy ZSM w Głubczycach a Szkołą
Samochodową w Krnowie. Współpraca ta zaowocuje wymianą młodzieży polskiej i czeskiej, wymianą doświadczeń w dziedzinie kształcenia
i rozwiązywania wielu problemów
dotyczących kształcenia zawodowego.

W swoich wypowiedziach wszyscy
zabierający głos goście przedstawili
możliwości i kierunki kształcenia Zespołu Szkół Mechanicznych, podkreślali fakt, iż szkoła nasza daje szerokie
możliwości jeśli chodzi o odnalezienie
się uczniów na rynku pracy po zakończeniu nauki. Absolwenci naszej szkoły
kończąc edukację posiadają odpowiednie
kwaliﬁ kacje do podjęcia pracy w wybranym przez siebie zawodzie, ale także
mają możliwość kontynuowania nauki
na uczelniach technicznych i uniwersytetach.
Ewenementem naszej szkoły jest także fakt, iż pomimo tego, że jest to szkoła
techniczna mamy wiele młodych uzdolnionych artystycznie uczniów, chętnie
realizujących swoje artystyczne pasje
i zainteresowania, o czym zaproszeni
goście i gimnazjaliści mieli okazję przekonać się oglądając program artystyczny
w wykonaniu uczniów klas technicznych.
Grudzień to miesiąc, w którym odwiedza nas święty Mikołaj, dlatego w tym
dniu nie zabrakło tego sympatycznego
gościa u nas. Przybyli do nas nie tylko
Dziadek Mróz, a także Santa
Claus, którzy wraz z pomocnymi Śnieżynkami rozdali
prezenty wszystkim zgro-

madzonym na
uroczystośc i osobom.
Program artystyczny w wykonaniu
uczniów różnych klas
naszej szkoły zawierał
utwory w trzech językach. Ponieważ dzień
Języków Obcych zawsze
zachęca do nauki języków
mogliśmy usłyszeć zróżnicowany repertuar. Najpierw noworoczną piosenkę rosyjską w wykonaniu Oli
Pabian z kl. Ia, oraz kolędę
Cicha Noc w trzech językach
w wykonaniu Magdy Miki
z kl. IIIa oraz Filipa Platy
z kl. IiL. Tematyka programu zawierała treści wiary,
nadziei i miłości. O miłości
zaśpiewał Filip w utworze
Claptona w języku angielskim oraz ponownie
Magda i Filip w nowoczesnej wersji Sacrum.
Na koniec list Bednarka w wykonaniu
Filipa zostawił nas
w atmosferze miłości na dłużej.

Dzięki owocnej współpracy z naszym
nauczycielem p. Łukaszem Zwaryczem,
który zadbał o oprawę muzyczną niektórych utworów, aulę ZSM wypełnił czar
pięknej, żywej muzyki. O fotorelację
z imprezy zadbał jak zwykle Wiesław
Gałązka.
O poczęstunek dla uczniów szkół
gimnazjalnych zadbała nie tylko Dyrekcja ZSM, ale także uczniowie naszej

odpowiadali na pytania konkursowe. Po
tym etapie został wyłoniony zwycięzca, a mianowicie Gimnazjum im. Jana
Pawła II z Baborowa. Na miejscu drugim
uplasowało się Gimnazjum im. Trzeciego Tysiąclecia z Branic. Dwa pozostałe
gimnazja zajęły ex aequo trzecie miejsce
i przystąpiły do dodatkowej rundy, polegającej na odpowiedzi na zadane pytania. Po dogrywce miejsce trzecie zajęło

szkoły z wypiekami własnymi oraz Piekarnia - Ciastkarnia Albin Prassol.
W drugiej części spotkania odbył
się Konkurs o Puchar Dyrektora ZSM.
Konkurs przewidziany był dla uczniów
gimnazjów naszego powiatu i możemy z dumą powiedzieć, że uczniowie,
a także nauczyciele języków obcych
z entuzjazmem odpowiedzieli na nasze
zaproszenie. Konkurs ten łączy w sobie
kilka celów, a mianowicie doskonalenie
i popularyzacja nauki języków obcych,
sprawdzenie wiedzy stricte językowej.
W pytaniach konkursowych były także
elementy realioznawcze i kulturoznawcze krajów niemieckojęzycznych. W konkursie wzięły udział cztery gimnazja
z naszego powiatu. Każda ze szkół wytypowała trzech przedstawicieli, którzy

gimnazjum im. Marii Curie Skłodowskiej
z Głubczyc, natomiast miejsce czwarte
przypadło w udziale gimnazjum im. Jana
Pawła II z Pietrowic.
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10. JUBILEUSZOWE „OTWARTE SERCA”
Relacja z koncertu charytatywnego

Redakcja ZSM

P

ierwszego dnia wiosny, 21 marca
o godz. 19:00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach miała miejsce
dziesiąta, jubileuszowa edycja koncertu charytatywnego OTWARTE SERCA
z okazji 1. Dnia Wiosny. Koncertu, który
na dobre wkomponował się w krajobraz
kulturalny Głubczyc i stał się tradycją
naszego lokalnego środowiska.
A zorganizowany został po raz kolejny przez Marię Farasiewicz i Zespół
Szkół Mechanicznych we współpracy
z MOK, przy współudziale zaprzyjaźnionych szkół, czyli Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących oraz Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia. W tym roku
do akcji dobroczynnej dołączyła także
Szkoła Podstawowa Nr 2.
Koncert ten, jak zwykle zresztą,
prowadziła jego inicjatorka i reżyserka,
wspomniana już Maria Farasiewicz. Celem tegorocznej edycji owego jakże szlachetnego przedsięwzięcia było wsparcie
działalności Franciszkańskiego Ośrodka
Pomocy Dzieciom w Głubczycach, a zebrane oﬁary zostały przekazane na remont Ośrodka.

”

CENTER Tomasza Nawrockiego – ﬁlia
MOK, czyli: Oliwii Prus, Luizy Lelińskiej
i Marysi Artymiak.
Tymczasem wspaniały występ wokalny tegorocznych maturzystów. Obdarzonej niezwykłym głosem Kamili Klein (LO) i hip-hopowca – Kamila
Kaźmierczaka (ZSM). Tuż po nich PSM
I stopnia. Oto skrzypcowe, indywidualne
mini-koncerty sióstr: Małgosi i Marty
Kubów przy akompaniamencie fortepianowym ich mamy – Agnieszki Jagli-Kubów, a następnie urocze występy
najmłodszych uczestników, czyli 8-letniego Antosia Kopyto i niewiele starszego
Dominika Kaczorowskiego, grających na

wdzięk, elastyczność ciała, barwne kostiumy oszałamiają publiczność! Widowiskowo prezentują się także panowie:
Rafał Artymiak i Michał Wysocki; wspaniali tancerze salsy. Jest na co popatrzeć!
Punkt kulminacyjny koncertu. Przekazanie na ręce O. Pawła Tarnowskiego
– dyrektora F.O.P.Dz. kwot zebranych
podczas akcji dobroczynnej i koncertu
OTWARTE SERCA. O. Paweł ciepłe słowa
wdzięczności kieruje do organizatorów,
współorganizatorów przedsięwzięcia,
występujących i wszystkich darczyńców
– ludzi dobrej woli. Nie może tu zabraknąć stosownych dyplomów – podziękowań. Jest ich bez liku!

Zebrana ogółem kwota
to 6.067,70 zł!

A pochodzi z tzw. zbiórek koleżeńskich w w/w placówkach oświatowych
i kwesty przed samym koncertem w MOK
(2.306,70 zł). Warto tu podkreślić, że
głubczycki Mechanik zebrał 2400 zł,
przeprowadzając zbiórkę wśród uczniów,
nauczycieli, absolwentów i pracowników
szkoły. Należałoby przy tej okazji wspomnieć, że akcja dobroczynna OTWARTE
SERCA trwała od 27 lutego do 21 marca br. na terenie wspomnianych szkół,
a koncert w MOK stanowił niejako jej
ﬁnał i podsumowanie.

Koncert
Wypełniona niemal po brzegi widownia. Wśród publiczności włodarze
naszego miasta i powiatu, radni różnych
szczebli samorządowych, ojcowie i bracia franciszkanie, podopieczni F.O.P.Dz…
i rzesze ludzi dobrej woli.
A w trzygodzinnym zgoła, ambitnym programie bogactwo treści i formy
jak i urzekająca, wiosenna scenograﬁa
z żywymi zwierzątkami! Najpierw ciepłe przywitanie i widowisko wiosennoidylliczne Grupy Estradowej MOK oraz
teatru TRADYCJA ZSM w realizacji Anety
Brewus, Natalii Chaszczewskiej, Marii
Farasiewicz, Witolda Derenia, Kamila
Kaźmierczaka oraz Wiesława Staszewskiego przy akompaniamencie klawiszowym Mariana Bażyńskiego. Potem
żywiołowa choreograﬁa zespołu tanecznego HAWAJKI SP Nr 2 pod kier. Mirosławy Masiuk. Następnie gorące rytmy
salsy – indywidualne i w duecie – w wykonaniu gimnazjalnej grupy tancerek
Opolskiej Szkoły Tańca ROYAL DANCE

Występ sceniczny Grupy Estradowej MOK podczas koncertu charytatywnego „Otwarte
Serca” w reżyserii Marii Farasiewicz

ksylofonie przy wtórze zespołu „Kadra
BAND”, który tworzą ich ojcowie, a mianowicie Adam Kopyto – akordeon i Marcin Kaczorowski – gitara basowa oraz
Tomasz Rawski – perkusista.
Jest też niespodzianka! Oto na scenie
pojawia się gwiazda wieczoru, zaledwie 17-letnia, świetnie zapowiadająca
się sopranistka – Julita Ziółko (tak, tak,
nieprzypadkowa zbieżność nazwisk…),
by przenieść widza w świat opery i operetki. Hipnotyzuje swym „anielskim”
śpiewem. Musi być bis!
Kolejną artystyczną niespodziankę
tego baśniowego wręcz wieczoru stanowi występ ad hoc akordeonowego duetu z Kijowa. Przybyli na zaproszenie p.
Igora Byhalca znakomici muzycy (Stiepan Piskir i Andrej Fesenko) oczarowują
widownię wirtuozowskim wykonaniem
ukraińskiego i polskiego folkloru. Jest
więc kolejny bis!
Wielką atrakcją koncertu jest niewątpliwie jakże zmysłowy pokaz taneczny
grupy starszej, licealnej Opolskiej Szkoły Tańca ROYAL DANCE CENTER – ﬁlia
MOK. Utytułowani tancerze zniewalają
publiczność występem. Solo i w duecie.
I znów króluje salsa. Jest też jazz i modern. Natalia Kawa i Judyta Pakulska,
które zaledwie dwa dni przed koncertem we francuskim Lyonie zdobyły złoty
medal w salsa – duet, a wcześniej wicemistrzostwo Polski. Zmysłowość, uroda,

Dyplomy
Za pomoc w organizacji akcji i koncertu charytatywnego OTWARTE SERCA:
dyrektor Zbigniew Ziółko i pracownicy
MOK-u, dyrektor ZSM – Jan Łata, wicedyrektor ZSM – Ilona Klepacka, dyrektor LO – Tadeusz Eckert, wicedyrektor
LO – Iwona Skibińska, dyrektor ZSCKR
– Bogusław Chochowski, wicedyrektor
ZSCKR – Dorota Wierzba, dyrektor SP
Nr 2 – Ewa Błażków, wicedyrektor SP
Nr 2 – Mariusz Kruk, koordynator akcji w LO – Barbara Zaleb, koordynator
w SP Nr 2 – Katarzyna Drzewicka-Sołtys,
dyrektor PSM I stopnia – Adam Kopyto, nauczycielka ZSM – Violetta Maciej,
opiekun tancerzy – Grażyna Pakulska,
wolontariusze – Maciek Gwaj i Karol Fedorowicz (kl. I il ZSM).
Za wsparcie zbiórki: Grono Pedagogiczne i pracownicy ZSM, Obywatelski
Komitet Głubczyce (OKoG) i Starostwo
Powiatowe
Za pomoc informatyczną: Agnieszka
Korczyńska i Grażyna Zaworska – nauczycielki ZSM
Za patronat medialny: Marian Pospiszel – TV Pogranicze, Jan Wac – Głos
Głubczyc oraz Mateusz Kitka – portal
twojeglubczyce.pl
Za pomoc akustyczno-techniczną:
Krzysztof Skwarek, Dawid Szulborski.
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Za wspaniały występ – wszyscy wyżej
wymienieni artyści i ich opiekunowie.
Ponadto podziękowania otrzymują:
Adam Kamiński – cukiernia „Kamilka”
(sponsor słodkiego poczęstunku), Krystyna Czorniej i Firma DARKOM (kwiaty
i elementy dekoracyjne na scenę) Hobby sklep – artykuły zoologiczne (ptaki, króliczki, klatki dla zwierzątek na
potrzeby scenograﬁi), Władysław Malewicz (użyczenie ptactwa domowego
i rodziny króliczej na scenę), Zbigniew
Kostuś (warzywa jako element dekoracji), Dorota Wierzba, Jacek Ziółkowski
oraz młodzież ZSCKR (przygotowanie
poczęstunku w klubie „Na skrzyżowaniu” w MOK).
Szczególne wyrazy wdzięczności za
inicjatywę, zaangażowanie i zorganizowanie po raz kolejny akcji charytatywnej i koncertu OTWARTE SERCA Ojciec
Dyrektor F.O.P.Dz. kieruje pod adresem
Marii Farasiewicz, życząc jej zdrowia
i sił tak potrzebnych w pracy społecznikowskiej.
Jeszcze ukłon w stronę p. Eli Zenﬂer
– plastyczki MOK za wsparcie scenograﬁczne urzeczywistniające wizje reżyserki oraz wyrazy wdzięczności dla
ekipy dźwiękowo-technicznej, czyli Piotra Kałka i Dawida Konapackiego (MOK).
Pora na ﬁnał! I wybrzmiewa w nim
od lat dziesięciu ten sam sztandarowy utwór, czyli „Wiosna” z repertuaru
„Skaldów”. Cała widownia włącza się do
wspólnego śpiewu. O. Paweł także.
A potem spotkanie w klubie „Na
skrzyżowaniu”, kawa, herbata, ciasto
i… długie, kuluarowe rozmowy do późna. A jest co wspominać! Tyle się wydarzyło…
Należy także powiedzieć, że tego dnia
dla uczniów głubczyckich szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w owej
akcji dobroczynnej, o której tu mowa,
w świetlicy ZSM o godz.10:00 odbył się
znakomity koncert młodzieżowego zespołu rockowego „Sound wave”, w skład
którego wchodzą absolwenci PSM I stopnia w Głubczycach, obecnie uczniowie
klas pierwszych LO. A są to: Piotr Szmit
– gitara prowadząca, Krzysztof Fuhs –
akordeon i wokal, Daniel Stawarz – gitara rytmiczna, Antek Wołoszyn- perkusja
oraz Mateusz Atłachowicz – wokal. Żywiołowo reagująca, zachwycona widownia nie szczędziła braw zespołowi, który
wystąpił w wiosennej scenerii autorstwa
nauczycielek: Alicji Ozimek oraz Elżbiety
Śmidody. Były miłe słowa i podziękowania, a także dyplomy i symboliczny upominek. Występ „Sound wave” w murach
MECHANIKA to przykład prawdziwej,
międzyszkolnej integracji.
Reasumując, koncert charytatywny
OTWARTE SERCA i poprzedzająca go akcja dobroczynna to żywa lekcja zrozumienia, oﬁarności, wrażliwości i otwarcie się na potrzeby innych.
Koncert OTWARTE SERCA, zarejestrowany przez TV Pogranicze, wkrótce
ukaże się na antenie TV oraz dostępny
będzie na YouTube.
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SAMORZĄD / Głubczyce / Państwowa Inspekcja Pracy

Zdobądź dyplom
PIP – Edycja 2017

S

zanowny Pracodawco jeżeli
rozpocząłeś działalność gospodarczą i chcesz aby wszystko
funkcjonowało zgodnie z obowiązującym prawem lub jeśli prowadzisz działalność już od lat i chciałbyś
wprowadzić nowe, bezpieczne rozwiązania w Twojej ﬁrmie zapraszamy Cię
na szkolenie z zakresu BHP.
Program prewencyjny „Dyplom PIP” skierowany jest do
mikroprzedsiębiorstw, czyli
najliczniejszej grupy podmiotów funkcjonujących
w województ w ie opolskim. Państwowa Inspekcja Pracy przy współpracy
ze Starostwem Powiatowym
w Głubczycach zaprasza na
szkolenie z zakresu najważniejszych zagadnień prawa
pracy i bhp, które odbędzie
się w dniu 14.04.2017 r.
w godz. 10:00 – 13:00 w sali
konferencyjnej Starostwa
przy ul. Kochanowskiego 15.

Pracodawca, który zadeklaruje swój
udział zostanie kompleksowo przeszkolony, otrzyma materiały edukacyjne
oraz listę kontrolną problemów do samodzielnej identyﬁkacji występujących
w ﬁrmie nieprawidłowości, ocenienie
skali zagrożeń i określenia sposobu ich
likwidacji.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczeń inspektorów pracy dla
popraw y bezpieczeństwa
w Państwa ﬁrmie!
Szczegółowe informacje
można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Opolu pod numerem telefonu:
77 47 00 900.

EDUKACJA / Bogdanowice / Zespół Szkół

ZIEMIĘ SPRZĄTAMY I JEJ POMAGAMY!
Relacja

Małgorzata Białek

W

słoneczną sobotę 31 marca
2017r. w ramach cyklu zajęć ekologicznych „ZIEMIA
JEST W NASZYCH RĘKACH!”
odbyła się akcja porządkowania rowów
przy wszystkich drogach dojazdowych
do Zespołu Szkół w Bogdanowicach i we
wsi Bogdanowice.
Apel porządkowy w szkole o godzinie
8:00 i oczywiście pogadanka o zasadach
bezpieczeństwa podczas poruszania się
po drogach oraz głównych celach akcji.
186 uczniów pozytywnie zmotywowanych szczytnym celem, zaopatrzonych
w worki na śmieci, rękawice i oczywiście
koszulki odblaskowe wraz z nauczycielami wyruszyło w teren. Przedszkolaki

opanowały boisko, uczniowie SP ulice
Bogdanowic, a gimnazjaliści wszystkie
powiatowe drogi dojazdowe do wsi, razem 12 km.
Podzieleni na mniejsze zespoły zaczynali m.in. od Głubczyc, Przejazdu
PKP, Nowych Gołuszowic, Krzyżowic,
Nowej Wsi i sprzątali idąc w kierunku
szkoły. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko
i sprawnie, a efekty pracy wszystkich
uczniów były zachwycające, wszędzie
solidnie posprzątano. Zachęcamy do
obejrzenia fotorelacji ze sprzątania na
naszym Facebooku.

KOCHANI UCZNIOWIE JESTEŚMY Z WAS DUMNI!
BYLIŚCIE WSPANIALI!

Mamy nadzieję, iż Wasza praca nie
pójdzie na marne, a kolejna akcja sprzątania będzie mniej obﬁta w pozbierane
śmieci. Czynny udział w akcji dał nam
wszystkim do zrozumienia, że należy
dbać o swoje środowisko, a rozwiązaniem problemu nie jest tylko zbiórka
śmieci, lecz głównie zmiana nawyków
w codziennym życiu każdego z nas, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.
Dziękujemy wszystk im, k tórzy
wspierali nas w tym tak wielkim przedsięwzięciu, a byli to: Wojewódzki Urząd
Pracy w Opolu, Starostwo Powiatowe
w Głubczycach, Gmina Głubczyce, Telewizja Pogranicze oraz czuwająca nad
bezpieczeństwem dzieci Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach. Czynnie w akcji brały udział służby drogowe
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Starostwa Powiatowego, które dokonały podcinki drzew i Usługi Komunalne
z Głubczyc, które bardzo sprawnie zebrały i wywiozły zebrane śmieci.

BARDZO DZIĘKUJEMY
WSZYSTKIM ZA POMOC!
Największe podziękowania należą się
jednak Wam drodzy uczniowie za wielkie
zaangażowanie i wspaniałą pracę!

DRODZY MIESZKAŃCY
ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ, DZIECI
WSPANIALE POSPRZĄTAŁY!
USZANUJMY ICH PRACĘ I NIE
ZAŚMIECAJMY NASZEJ ZIEMI!

SPORT
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SPORT / Głubczyce / Liceum Ogólnokształcące

MAMY PUCHAR STAROSTY
Relacja

J. Kruk

N

a początku lutego br. (9 II) na
hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki
Siatkowej Chłopców o Puchar Starosty
Powiatu Głubczyckiego.
Turniej organizowany był w ramach projektu realizowanego przez
ZSM w Głubczycach. Nasze Liceum było
współorganizatorem imprezy. Komitet
organizacyjny w składzie: p. Ewa Pigulska, p. Krzysztof Tokarz oraz sędzia

zawodów – p. Jarosław Idziak pracowali
pod czujnym okiem Dyrektora.
W turnieju wzięło udział 6 drużyn:
Gimnazjum Krnov (odpowiednik naszej szkoły średniej), Szkoła Zawodowa Krnov, ZS Kietrz, ZSCKR Głubczyce,
ZSM Głubczyce i oczywiście my, czyli
LO Głubczyce.
Mecze rozgrywane były jednocześnie w dwóch grupach. Nam w przydziale
przypadły drużyny z Kietrza oraz Gimnazjum Krnov. Można by śmiało stwierdzić, że była to „grupa śmierci”. Chłopcy z Gimnazjum pokazali nam próbkę
swoich możliwości i chociaż momentami

było drastycznie, to i tak miło było popatrzeć, jak nasi licealiści walczą zacięcie
o każdy punkt. Ostatecznie wygraliśmy
potyczki w grupie, z której wyszliśmy
na pierwszym miejscu.
Okazało się, że w walce o pierwsze
miejsce zagramy mecz z drużyną z mechanika. Oj działo się tam, działo. Kto
nie był, niech żałuje. Były takie chwile,
w których emocje sięgały zenitu. Nawet
dyrektorzy obu szkół kibicowali swoim
drużynom. Tam dopiero były chwile grozy, jednak OSTATECZNIE WYGRALIŚMY
2:0! Brawo chłopcy! Zapewniliście nam
naprawdę niezapomniane widowisko.

Nasza drużyna grała w składzie:
Mateusz Atłachowicz, Wojciech Bury,
Dominik Górecki, Marcin Kurek, Jakub
Lejczak, Mariusz Przysiężniuk, Michał
Szczepański, Dawid Turski i Wojciech
Żłobicki. Trenerem drużyny była p. Ewa
Pigulska. Turniej sędziowali p. Jarosław
Idziak oraz nasz ubiegłoroczny absolwent – p. Michał Cyganek.
Oby więcej było takich turniejów,
tak emocjonujących potyczek i przede
wszystkim tak spektakularnych zwycięstw.

SPORT / Bogdanowice / Zespół Szkół

PUCHARY STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO ROZDANE!
Relacja

P

owiatową wiosenną tradycją
jest organizacja Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty.
Tak było i w tym roku.
W pierwsza sobotę wiosny na sali
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Głubczycach do sportowych zmagań
przystąpiło wielu pasjonatów tego sportu. Równocześnie na czterech stołach
rozgrywały się emocjonujące sety, każdy
zawodnik walczył o jak najlepszy wyniki. Po zaciętej sportowej walce wśród
najlepszych znaleźli się:

Kobiety – kategoria OPEN:

Mężczyźni – kategoria 18-25 lat:
I miejsce – Jakub Mielnik
II miejsce – Tomasz Baran
III miejsce – Mateusz Gułaj

Mężczyźni – kategoria 26-50 lat:
I miejsce – Wojciech Tobiasz
II miejsce – Marcin Guzik
III miejsce – Artur Kramarczyk
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy
za rok!

I miejsce – Katarzyna Walo
II miejsce – Anna Berlik
III miejsce – Wioletta Tarasiewicz
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SPORT / Głubczyce / Zespół Szkół Ogólnokształcących

POWIATOWY TURNIEJ
SIATKÓWKI CHŁOPCÓW

25.01.2017 r. odbył się Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców Szkół
Ponadgimnazjalnych

SPORT / Głubczyce / Zespół Szkół Ogólnokształcących

POWIATOWY TURNIEJ
SIATKÓWKI DZIEWCZĄT

25.01.2017 r. odbył się Powiatowy Turniej Siatkówki Dziewcząt Szkół
Ponadgimnazjalnych

Aleksandra Brodowicz

Wyniki spotkań

D

1. GRUPA A: ZSM Głubczyce – ZSRCKU
Głubczyce 2-0.
2. GRUPA B: ZSO Głubczyce – ZS Kietrz
2-0.

nia 25.01.2017 r. w środę, odbył
się Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. W zawodach
brały udział 4 drużyny.
W hali ZSO Głubczyce doszło do miłej niespodzianki w meczu o pierwsze
miejsce gdzie zmierzyły się drużyny ZSM
i ZSO Głubczyce.
Po zaciętym spotkaniu uczniowie
„Mechanika” wygrali w dwóch setach
i zostali Mistrzami Powiatu. Mecz stał
na wysokim poziomie gdyż na co dzień
niektórzy uczniowie z obu szkół grają w miejscowym klubie LKS „Miraż”.
W roli faworyta wystąpili gospodarze,
którzy po drodze do ﬁnału pokonali zespół z „Rolniczaka” (2:0).
Nasi uczniowie wygrali spotkanie
z Zespołem Szkół w Kietrzu (2:0) przez
to zapewnili sobie udział w ﬁnale.
Tego dnia zespołem lepszym okazał się zespół z „Mechanika”, który reprezentować będzie Powiat Głubczycki
w Półﬁnale Wojewódzkim w Kędzierzynie-Koźlu.

Mecz o III Miejsce: ZS Kietrz – ZSRCKU Głubczyce 2-0.

Wyniki Spotkań
1.
2.
3.
4.

ZSO Głubczyce - ZSRCKU Głub (2:0)
ZSM Głubczyce - ZS Kietrz (2:0)
ZSRCKU Głubczyce - ZS Kietrz (2:0)
ZSM Głubczyce - ZSO Głub (2:0)

Tabela Końcowa
I m – ZSM Głubczyce
II m - ZSO Głubczyce
III m – ZSRCKU Głubczyce
IV m – ZS Kietrz
Zawodnicy ZSM: Wojciech Zamłyński,
Dawid Jarosz, Dawid Kulik, Krzysztof
Janicki, Adrian Churas, Maciej Bieniek,
Karol Fedorowicz, Przemysław Zawadz-

ki, Łukasz Kamorski, Kasjan Lorenc.Marek Malewicz.

W

środę 11 stycznia 2017 roku
w hali ZSO odbył się Powiatowy Turniej siatkówki
dziewcząt szkół ponadgim-

nazjalnych.
Do rywalizacji przystąpiły zespoły czterech szkół: ZSM Głubczyce, ZS
Kietrz, ZSRCKU Głubczyce i ZSO Głubczyce w roli gospodarza. Organizatorzy
turnieju rozstawili ﬁnalistów z tamtego roku a do nich dolosowano po jednej
drużynie. Grano systemem „do dwóch
wygranych” setów. Przegrani w grupach
grali o 3 miejsce a wygrani o pierwsze.

Mecz o I miejsce: ZSM Głubczyce –
ZSO Głubczyce 0-2, (-18,-18).

Tabela końcowa
I miejsce: ZSO Głubczyce.
II miejsce:ZSM Głubczyce.
III miejsce: ZS Kietrz.
IV miejsce: ZSRCKU Głubczyce.
ZSM Reprezentowały: Karolina Olejnik, Roksana Wysz, Patrycja Podraza.
Magdalena Opic, Natalia Urbańska, Sara
Kopytyńska, Aleksandra Richter, Natalia
Stańczyk, Dominika Farasiewicz, Anna
Gala.

SPORT / Branice / Mażoretki

BRANICKIE MAŻORETKI NA WOJEWÓDZKIM
PODIUM
3 miejsce w 49. edycji plebiscytu NTO „Sportowiec Roku 2016”

C

z y telnic y docenili sukcesy
i ciężkie treningi Zespołu Kaprys i przyznali Mażoretkom
III miejsce w kategorii Najpopularniejszej Drużyny Roku 2016 oraz
I miejsce Najpopularniejszej Drużyny
Roku 2016 powiatu głubczyckiego.
Podczas uroczystej Gali Mistrzów
Sportu Opolszczyzny 2016, która odbyła się 3 lutego br. w Teatrze im. Jana
Kochanowskiego w Opolu, Trener i Choreograf branickich Mażoretek „Kaprys”
– Aleksandra Szpak-Listopadzka odebrały pamiątkowe dyplomy i nagrody dla
zespołu. Po raz kolejny zespół Kaprys
stanął na wysokości zadania tak wspaniale promując powiat głubczycki.
Branickie Mażoretki są nie tylko naj-

lepsze w województwie opolskim, ale
również w Europie i na świecie. Najpierw
wywalczyły złoty medal w konkurencji
tak zwanych cheerleaderek, w słowackim Puchovie podczas XIII European
Majorette Sport Championship Slovakia
2016. Pokonały m.in. zespoły z Austrii,
Czech, Chorwacji i Włoch. Branickie Mażoretki zatańczyły do ścieżki dźwiękowej
z ﬁlmu „Akademia Policyjna” oraz orkiestralnej wersji kubańskiego „Cumbanchero”. Zwycięstwo w Mistrzostwach
Europy otworzyło branickim złotkom
drogę do udziału w najważniejszych zawodach na świecie Majorette Sport Word
Championship Porec w Chorwacji, gdzie
dziewczyny stanęły na wysokości zadania i zdobyły złoto w kategorii „klasycz-
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ne pompony”. Konkurencja była ogromna, na zawody przybyło ponad 20 000
mażoretek z trzech kontynentów, które
zaprezentowały ponad 700 choreograﬁi. Ale to właśnie dziewczyny z powiatu głubczyckiego okazały się najlepsze!
W kategorii „klasyczne pompony” pokonały m.in. mażoretki z Chorwacji, Czech,
Austrii, Włoch a także Republiki Południowej Afryki. Sukces był tym ogromny, iż był to jedyny medal dla naszego
kraju i w dodatku złoty!
Dziewczynom gratulujemy sukcesów
i liczymy na więcej!

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Głubczycach,
48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15.
Kontakt telefoniczny: +48 77 405 36 85
e-mail: rzeczpowiatowa.info@gmail.com /
rzeczpowiatowa@powiatglubczycki.pl

Informacje prasowe z terenu powiatu głubczyckiego
prosimy kierować na adres:
rzeczpowiatowa.info@gmail.com
do 15-go każdego miesiąca.
Redakcja zastrzega sobie możliwość adjustacji
i skracania tekstów. Redakcja nie odpowiada za brak
publikacji przekazanych materiałów.
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