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XLIV Sesja Rady Powiatu

kwietnia br. w Starostwie
Powiatowym w Głubczycach odbyła się już XLIV sesja
Rady Powiatu Głubczyckiego.
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który sporządzony został z uwagi na fakt, iż wystąpiła strata finansowa za 2016 rok w kwocie
767.094,76 zł. „Przyczyną straty
jest fakt, że NFZ nie zapłacił za
Podczas posiedzenia Rada powiatu nadwykonania”. Ponadto Dyrekpodjęła uchwały w sprawach:
tor Powiatowego Urzędu Pracy w
Głubczycach – Danuta Frączek wy1. Zmiany budżetu powiatu głub- jaśniła jak przedstawia się sytuacja
czyckiego na 2018 rok;
na rynku pracy w powiecie głub2. Zatwierdzenia programu na- czyckim.
prawczego SP ZOZ w Głubczycach W trakcie sesji przyjęto także prona lata 2018 – 2019;
tokół komisji rewizyjnej z kon-

3. Powołania członków Rady Mu- troli przeprowadzonej w DPS w
zeum przy Powiatowym Muzeum Klisinie filia Kietrz. Pani Dyrektor
Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach. – Małgorzata Krywko – Trznadel
poinformowała, że rozstrzygnięto
Niewątpliwie kluczowym punktem przetarg na realizację zadania pn.
wykluczeniu
obrad było zatwierdzenie progra- „Przeciwdziałanie
społecznemu
osób
zależnych
pomu naprawczego SP ZOZ w Głubprzez ich aktywizację i integrację
czycach na lata 2018 – 2019,
z mieszkańcami Kietrza” – realizować je będzie firma Eko – Jura
z Częstochowy. Ponadto poruszono sprawy inwestycji drogowych oraz remontów bieżących
dróg na 2018 rok.

Termomodernizacja
Głubczyckiego Liceum

P

Modernizacja dworca PKS

race na dworcu zbilżają się ku końcowi. Wszysto wskazuje na to, że Wykonawca dotrzyma terminu realizacj, który zgodnie z umową przypada
Zespole Szkół Ogólnokształcących w
na
dzień 30 czerwca br. Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz prace w
Głubczycach trwają prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn. „Termomo- zakresie organizacji zieleni terenu przyległego do dworca.

W

dernizacja obiektów użyteczności publicznej
na terenie Subregionu Południowego” RPO
WO 2014 – 2020.
Inwestycja zakłada wykonanie ocieplenia stropodachów, wymianę okien, drzwi oraz wymianę
pieca C.O. Termomodernizacja obejmuje zarówno budynek szkoły jak i starej sali gimnastycznej.
Planowany termin zakończenia prac przypada na
I połowę września.
Wartość zadania wynosi blisko 2 mln zł.
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Powiat nie próżnuje!

tarostwo Powiatowe w Głubczycach oraz jednostki podległe z wielkim zaangażowaniem walczą o środki
unijne! Kolejne wnioski otrzymały pozytywną ocenę i zostały wybrane do dofinansowania. Tym razem zadania przeprowadzać będą: Starostwo Powiatowe,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Szpital Powiatowy w Głubczycach oraz
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia
Kietrz. Oto projekty, które zostaną zrealizowane dzięki funduszom europejskim:
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice (km 0+000 do km 4+440)”. Zakres
prac obejmuje m.in. wymianę nawierzchni jezdni, odtworzenie chodników, wykonanie wpustów ulicznych, wyprofilowanie oraz uporządkowanie poboczy
do granicy pasa drogowego oraz montaż
oświetlenia.
Wartość projektu: 5.092.127,26 zł
2. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie
rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie
pieczy zastępczej – II edycja” w ramach
RPO WO 2014 – 2020. Zadanie zakłada
realizację różnych form wsparcia wychowanków pieczy zastępczej, których
celem będzie nabycie, przywrócenie lub
wzmocnienie kompetencji społecznych
oraz wsparcie środowiska rodzinnej pieczy zastępczej. Zadanie będzie realizowane poprzez:
a) poradnictwo psychologiczne dla wychowanków rodzin zastępczych przez 8h
raz w miesiącu.
b)zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
c)organizację zajęć o charakterze aktywnej integracji społecznej, mających na
celu zapobieganie procesom ubóstwa,
marginalizacji i wykluczenia społecznego
dzieci umieszczonych w środowisku pieczy zastępczej.

d)spotkanie integracyjne środowiska
pieczy zastępczej (rodziny z dziećmi) – ,
mające na celu integrację środowiska,
promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego
oraz promocję rodzicielstwa zastępczego.
Wartość projektu: 140 532,00 zł
3. „Poprawa wydajności i skuteczności
usług medycznych w zakresie opieki
nad matką i dzieckiem poprzez wyposażenie SP ZOZ w Głubczycach” zadanie
realizowane przez SP ZOZ w Głubczycach.
Przedmiotem projektu jest wyposażenie
w sprzęt medyczny Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Oddziału Neonatologicznego oraz Sali do wykonywania cięć
cesarskich znajdującej się na bloku operacyjnym. W ramach projektu zakupiona
zostanie usługa zdalnego monitorowania ciężarnych pacjentek aparatami KTG
w warunkach domowych, co pozwoli na
przeniesienie procedury wykonywanej w
szpitalu, do domu pacjentki, która wymaga monitorowania płodu. Po wykonaniu
badania, wynik będzie natychmiast interpretowany, a dalsze zalecenia przekazywane pacjentce.
Wartość projektu: 1.682.500,00 zł
4. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zależnych poprzez ich
aktywizację i integrację z mieszkańcami Kietrza”. Zadanie zakłada wykonanie
prac budowlano – montażowych i instalacyjnych związanych z dociepleniem ścian,
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
wymianą instalacji c.o i c.w.u., montażem
windy, kompleksowym przygotowaniem
pokoi do nauki codziennych czynności
oraz pomieszczeń terapeutycznych na
poddaszu, montaż pomp ciepła i instalacji
fotowoltaicznej.
Wartość projektu: 3.498.621,78 zł

Przebudowa drogi Księże Pole - Kietrz
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SPIS TELEFONÓW
Sekretariat

tel: 77 405 36 60

Wydział Ogólno - Organizacyjny
tel: 77 405 36 66

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

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

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

tel: 77 405 36 67, 77 405 36 68

Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel: 77 405 36 81

Ewidencja Gruntów

tel: 77 405 36 82, 77 405 36 83

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

Gospodarka Nieruchomościami
tel: 77 405 36 84

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

Wydział Komunikacji i Transportu

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

Biuro Rady Powiatu
tel: 77 405 36 80

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel: 77 405 36 65

W związku z przebudową drogi powiatowej na odcinku Księże- Pole - Kietrz poniżej
przedstawiamy zalecany objazd. Zakończenie robót zgodnie z umową planowane jest
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
na 28.09.2018 r.
tel. 77 405 36 69

STAROSTWO POWIATOWE
Godziny otwarcia kasy:

pn-czw: 8:00 - 14:30
pt: 8:00 - 14:00
Rzecz Powiatowa - info czerwiec 2018 / www.powiatglubczycki.pl
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Dzień Strażaka w Głubczycach

W
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dniu 11.05.2018r. w Głubczycach odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Strażaka. Obchody
rozpoczęły się przemarszem spod Starostwa Powiatowego do Kościoła OO. Franciszkanów. Następnie odprawiona została uroczysta Msza Św. w intencji
strażaków, po której udano się pod pomnik Św. Floriana, aby złożyć kwiaty. Pod akompaniamentem Orkiestry Dętej Plania z Raciborza zaproszeni goście oraz
jednostki OSP przemaszerowali pod Ratusz, gdzie
odbył się uroczysty apel. Z okazji strażackiego święta
wręczono odznaczenia oraz medale dla wyróżnionych
i zasłużonych.
Zarząd Powiatu pragnie przekazać słowa uznania i podziękowania wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo wypełniają strażacką posługę niesienia pomocy,
ratując życie, mienie, środowisko i ludzi. Bycie strażakiem to zadanie trudne i odpowiedzialne, wymagające
odwagi, hartu ducha i samodyscypliny. Niejednokrotnie ryzykując życiem i zdrowiem spieszycie, by zdążyć
z pomocą na czas. Doceniając Waszą postawę życzymy
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, satysfakcji z pełnionej służby społecznej oraz tyle samo powrotów ile wyjazdów na akcję.

W

73 Rocznica Zakończenia
II Wojny Światowej

dniu 08.05.2018r. w
samo południe władze
samorządowe powiatu głubczyckiego wraz z Komendą
Hufca ZHP, Związkami Kombatanckimi, pocztami sztandarowymi oraz przedstawicielami szkół i przedszkoli
uczestniczyli w uroczystym
apelu poświęconym 73. Rocznicy Zakończenia II Wojny
Światowej i 99. Rocznicy Powstania Związku Inwalidów
Wojennych RP.
Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach. Podczas uroczystości
Pani Amelia Mamczar - Prezes
Związku Inwalidów Wojennych
RP, Prezes Zarządu Związku
Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, za okazana

W

„Opolskie dla biznesu”

dniu 27 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Głubczycach odbyło się ostanie spotkanie z
pomoc i współpracę osobą wy- cyklu „Opolskie dla Biznesu” , które
różnionym wręczyła statuetki kierowane było dla przedsiębiorMarszałka Józefa Piłsudskiego, ców z województwa opolskiego.
przyznane przez Zarząd Inwalidów Wojennych RP. Wśród nich Cykl spotkań rozpoczął się 19 kwietznaleźli się: Józef Kozina - Sta- nia w Opolu, spotkania odbyły się we
rosta Głubczycki, Adam Kru- wszystkich miastach Opolszczyzny.
pa - Burmistrz Głubczyc oraz Celem cyklu „Opolskie dla Biznesu”
Ryszard Kańtoch - Komendant było przede wszystkim zaprezentoHufca ZHP. Ponad to dyplomy wanie przedsiębiorcom pełnej oferty
uznania otrzymały Barbara Pie- unijnego wsparcia (dotacje, pożyczki,
chaczek - Dyrektor Powiatowe- poręczenia, wsparcie na szkolenia)
go Muzeum Ziemi Głubczyckiej i oraz przedstawienie zmian jakie zaHalina Kleniewska - Pełnomoc- szły w prawie podatkowym.
nik Starosty Powiatu Głubczyckiego na rzecz Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Na
zakończenie apelu upamiętniając poległych podczas II Wojny
Światowej delegacje złożyły
kwiaty i zapaliły znicze pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego w
Głubczycach.

Ostatnie spotkanie z cyklu „Opolskie
dla Biznesu” odbyło się w Głubczycach, poprowadził je Dyrektor OCRG
Pan Roland Wrzeciono, który przedstawił kompleksową ofertę dla firm
na lata 2018 -2019 samorządu woj.
Opolskiego. Natomiast ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Pan Patryk Weisser zaprezentował
nabory unijne oraz krajowe, a także możliwości pozyskiwania w nich
wsparcia. Przedsiębiorcy dowiedzieli
się również jakie zaszły zmiany w prawie podatkowym. Spotkanie z Cyklu „
Opolskie dla Biznesu” cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Rzecz Powiatowa - info czerwiec 2018 / www.powiatglubczycki.pl

czerwiec 2018 / www.powiatglubczycki.pl

23

5

Uroczysta zmiana służby

maja br. w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej
w Głubczyacach odbyła się uroczysta zmiana służby
z okazji Dnia Strażaka. Podaczas uroczystości wręczono wyróżnienia, nadano odznaczenia, a także wyższe stopnie służbowe. Wicestraosta Anita Juchno w imieniu Zarządu Powiatu
podziękowała strażakom za trud jaki każdego dnia ponoszą w
wypełnianiu służbowych obowiązków oraz życzyła pomyślności w służbie pożarniczej, a także bezpiecznych powrotów z akcji raunkowych.

Delegacja z Holzminden w Głubczycach

W

kwietniu do powiatu
głubczyckiego zawitała
delegacja z powiatu partnerskiego Holzminden z Niemiec.
Partnerstwo między powiatami trwa już blisko 15 lat.
Celem wizyty było m.in. nawiązanie współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu
Głubczyckiego. W związku z tym
20 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Głubczycach odbyło się spotkanie delegacji z
Holzminden z Kołami Gospodyń
Wiejskich z Jakubowic (gm. Bra-

W

nice), Zawiszyc (gm. Głubczyce),
Sułkowa (gm. Baborów) oraz z
Włodzienina (gm. Branice). Podczas spotkania Panie omówiły
zakres działalności jakie prowadzą, przedstawiły jakie tradycje
obyczajowe oraz kulinarne kultywowane są do dnia dzisiejszego
w ich miejscowościach. Zgromadzeni goście wyrazili chęć nawiązania współpracy, dlatego też
w najbliższej przyszłości planowany jest wyjazd Kół Gospodyń
Wiejskich z powiatu głubczyckiego do Holzminden w ramach
współpracy międzynarodowej.

Wyjątkowi Goście

dniu 20 kwietnia br. przedszkolaki z „Przedszkola Nr 3 - Przedszkola z tradycjami” odwiedziły Starsotwo Powiatowe w Głubczycach.
Podczas wizyty zaprezentowały program artystyczny z okazji Narodowego
Święta 3 - go Maja. Dużym zaskoczeniem były upominki jakie dzieci złożyły na ręce Wicestarosty Anity Juchno. Było to Godło Polski wykonane przez
Tymka Kobę oraz Herb Głubczyc wykonany przez Przemysława Wojtuś. W
podziękowaniu dzieci otrzymały drobne prezenty. Wizyta z pewnością będzie
mile wspominana.
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Pożegnanie uczniów klas trzecich w ZSO

W

auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach,
dnia 27 kwietnia 2018 r. odbyła się
uroczystość pożegnania uczniów
klas maturalnych, tradycyjnie poprowadzona przez nauczycieli:
Annę Siwiec i Piotra Naumczyka.
Po raz ostatni 77 absolwentów naszej
szkoły usłyszało Gaude Mater Polonia w wykonaniu chóru licealnego
pod kier. Tadeusza Eckerta. Dyrektor
szkoły Krzysztof Tokarz i wicestarosta
głubczycka Anita Juchno, pogratulowali absolwentom ukończenia szkoły
i życzyli im jak najlepszych wyników
na egzaminie dojrzałości. Każdy trzecioklasista otrzymał od wicestarosty obrazek pamiątkowy przedstawiający budynek liceum. Następnie
przedstawiciele poszczególnych klas
wręczyli uczącym ich nauczycielom
kwiaty, po czym odbyło się rozdanie
trzecioklasistom dyplomów, nagród

oraz listów gratulacyjnych rodzicom.
Mury liceum pożegnały cztery klasy:
III a (matematyczno – fizyczna) – wychowawczyni Jolanta Kruk, III b (biologiczno – chemiczna) – wychowawca Piotr Naumczyk, III c (biologiczno
– chemiczna) – wychowawczyni Urszula Chawa i III d (profil mieszany –
prawno – społeczny i Szkoła Mistrzostwa Sportowego) – wychowawczyni
Ewa Pigulska. Na pożegnanie uczeń
klasy II a Krzysztof Fuhs zagrał absolwentom na akordeonie utwór Astora
Piazzoli pt. „Libertango”. Dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom klas młodszych naszej szkoły, która się szczyci
wysoką zdawalnością matur, pozostaje trzymanie kciuków za maturzystów
z myślą o osiągnięciu przez nich jak
najlepszych wyników.
Katarzyna Maler
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„ Historia Polski – Rok 1918 – Odzyskanie
Niepodległości po 123 latach zaborów”

P

owiatowy Konkurs Historyczny rozstrzygnięty. 26
kwietnia 2018 r. w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w
Głubczycach odbył się finał II
edycji Powiatowego Konkursu
Historycznego.
Organizatorem konkursu był
ZSO w Głubczycach, a Patronem
Honorowym i fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe.
W konkursie na etapie szkolnym
wzięło udział 14 szkół, a w finale 13 z terenu powiatu głubczyckiego. W finale uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych rozwiązywali test na swoich poziomach edukacyjnych. Uczestnicy
rozwiązywali przez 60 minut
test składający się z 40 zadań.
Autorkami testów do dwóch etapów konkursu był nauczycielki
historii w ZSO w Głubczycach
- mgr Katarzyna Jasińska- Kaliwoda dla szkoły podstawowej ,

W

mgr Stanisława Wiciak dla gimnazjum oraz dr Katarzyna Maler
dla szkoły ponadgimnazjalnej.
W kategorii szkoły podstawowej laureatami konkursu zostali:
I. Zdzisław Malczewski - SP nr
3 w Głubczycach (opiekun- mgr
Ewa Lorek- Junka)
II. Paulina Kaliwoda - SP nr 3 w
Głubczycach (opiekun- mgr Ewa
Jordan)
III. Maja Tomaszewska - SP nr
3 w Głubczycach (opiekun- mgr
Ewa Jordan)
W kategorii gimnazjum laureatami konkursu zostali:
I. Dominik Skibiński - SP nr 3 w
Głubczycach (opiekun mgr Ewa
Lorek- Junka)
II. Łukasz Biernacki - SP nr 3 w
Głubczycach (opiekun mgr Ewa
Lorek- Junka)
III. Maciej Rasiuk - ZS w Kietrzu
(opiekun mgr Radosław Tarnawski)

Sukces Bartosza

XXIV Opolskim Turnieju
Chemicznym zorganizowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty, Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
i Opolski Oddział Polskiego
Towarzystwa
Chemicznego, naszą szkołę reprezentował uczeń klasy III a, Bartosz
Trynda.

i ogłoszenia wyników w dniu 4
kwietnia br. na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Opolskiego, wzięli
udział: Opolski Kurator Oświaty
Michał Siek, profesorowie Uniwersytetu Opolskiego - dr hab.
Izabella Pisarek, dr hab. Krzysztof Szczegot i dr hab. Krzysztof Ejsmont - przewodniczący
Opolskiego Oddziału PTCh, mgr
Urszula Ciosk-Rawluk i mgr ZbiZadaniem postawionym przed gniew Rawluk, - organizatorzy
uczestnikami turnieju, który turnieju i przedstawiciele Wojeodbył się 3 marca br., było roz- wódzkiej Komisji Turniejowej.
wiązanie sześciu zadań o bardzo wysokim stopniu trudności, Podczas tego spotkania bardzo
które wymagały od nich wiedzy, ciekawy wykład pt. „Superfood
wykraczającej poza program - moda czy konieczność” wygłoobjęty nauczaniem w szkole. siła dr Izabela Jasicka - Misiak.
Dzięki uzyskanym wynikom w Spotkanie zakończyło się natym konkursie, Bartosz został grodzeniem zwycięzców i laulaureatem XXIV Opolskiego Tur- reatów tegorocznego turnieju.
nieju Chemicznego. W uroczy- Bartoszowi gratulujemy sukcestości podsumowania turnieju su!
Julita Stebnicka
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W kategorii szkół ponadgimnazjalnych laureatami konkursu zostali:
I. Bartłomiej Biernacki - ZSO w Głubczycach
(opiekun - dr Katarzyna Maler)
II. Robert Lang - ZSM w Głubczycach (opiekun mgr Katarzyna Jasińska- Kaliwoda)
III. Kamil Fedorowicz - ZSM w Głubczycach
(opiekun - mgr Andrzej Seń)
Po zliczeniu punktów uzyskanych na etapie
szkolnym i powiatowym przez uczestników
konkursu poszczególnych szkół, zdobywcami
Przechodniego Pucharu Starosty Głubczyckiego zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3
w Głubczycach. Rozdanie zwycięzcom nagród
książkowych oraz wręczenie pucharu nastąpiło w auli ZSO w Głubczycach przez wicestarostę głubczyckiego Anitę Juchno oraz dyrektora
ZSO Krzysztofa Tokarza. Ponadto przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury w gminie
Głubczyce Barbara Piechaczek w imieniu burmistrza Adama Krupy, wręczyła nagrody książkowe dla najlepszego ucznia ze szkoły podstawowej i gimnazjum z gminy Głubczyce.
Zwycięskiej szkole oraz laureatom gratulujemy. Wszystkim uczestnikom II edycji Powiatowego Konkursu Historycznego dziękujemy za
udział oraz gratulujemy wiedzy historycznej.
Ponadto nauczycielom historii bardzo dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu

Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach pod
patronatem Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

oraz zorganizowanie w swoich placówkach
etapu szkolnego. Życzymy dalszego rozwoju

swoich pasji i sukcesów na konkursach przedmiotowych.
Zapraszamy za rok na kolejny Powiatowy KonStanisława Wiciak
kurs Historyczny organizowany przez Zespół
który zadebiutował
II LICEALNE SYMPOZJUM HISTORYCZNE recki,
już w I sympozjum o tematyce kresowej w 2016
auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
r. Krzysztof opowiedział widzom o losach kilku
Głubczycach w ubegłym roku w grudniu
polskich absolwentów gimnazjum w Głubczyodbyło się II Licealne Sympozjum Historyczne,
cach: profesora medycyny Bolesława Marcew tym roku pod tytułem: Polscy działacze narolego Kowalskiego herbu Czewoja, profesora
dowi z ziemi głubczyckiej przed 1945 r., zorgamedycyny Adama Ferdynanda Karwowskiego,
nizowane przez nauczycielki historii w ZSO, dr
psychiatry Emila Cyrana, dr. prawa, działacza
Katarzynę Maler i mgr Stanisławę Wiciak.
na polu gospodarczym w Wielkopolsce i zaraDyrektor ZSO Krzysztof Tokarz powitał gości: zem konsula honorowego Królestwa Węgier w
kierownika Wydziału Oświaty w Starostwie Poznaniu – Tadeusza Drzażdżyńskiego, księdza
Powiatowym Tomasza Senia, sekretarz gminy Józefa Gregora zwanego „śląskim Tacytem” i
Głubczyce Annę Hauptmann, prezesa Stowa- badacza gwar słowiańskich na ziemi głubczycXX w. na obszarze dzisiejszej gminy Baborów,
rzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głub- kiej, pochodzącego z Sułkowa Feliksa Steuera.
wygłosiła dr Katarzyna Maler, która poza dzieczyckiej - Piotra Kopczyka, absolwenta liceum
Po tym wykładzie widzowie obejrzeli scenkę jami tego miasteczka, przedstawiła kwestie ję– Tomasza Schmidta oraz przedstawicieli mept. Kółko Filaretów w gimnazjum w Głubczy- zykowe na tym terenie, gdzie poza urzędowym
diów lokalnych.
cach w 1901 r. W scence tej wystąpili nastę- językiem niemieckim, funkcjonowały dialekt
Jako pierwsza prelegentka wystąpiła S. Wiciak, pujący uczniowie: Jan Żaba z I b jako profesor morawski i gwara laska.
która opowiedziała o dziejach ziemi głubczyc- Stanisław Karwowski, Michał Szczepański z III
kiej, uwzględniając w swoim wykładzie histo- b jako profesor Stanisław Drzażdżyński, Łu- Szczególnym i ciekawym punktem w prograrię gimnazjum w Głubczycach, poprzednika kasz Remień z I b jako syn profesora - Tadeusz mie II sympozjum, był występ młodzieży z Zedzisiejszego ZSO oraz stosunki narodowościo- Drzażdżyński, Marcin Łoziński z I c jako uczeń społu Szkolno - Przedszkolnego w Baborowie
we na wyżej wymienionym obszarze. Kolejnym Bolesław Marceli Kowalski oraz Artur Jakub- pod kierunkiem dr Bożeny Bensz i mgr Barbaprelegentem był uczeń klasy I c Artur Jakub- czyński z I c i Damian Mikler z I b jako pozostali ry Piotrowskiej, pt. Wesele wg Feliksa Steuera z
Sułkowa, gmina Baborów. Uczniowie ci wykoczyński, który przedstawił widzom sylwetki uczniowie.
nali swój słowno – muzyczny program gwarą
polskich nauczycieli – działaczy narodowych w
Ostatni wykład pt. Polacy i Morawianie w XIX/ laską.
gimnazjum głubczyckim w XIX/XX w.: Stanisława Karwowskiego, Stanisława DrzażdżyńskieNa zakończenie sympozjum wystąpił zespół
go, Stanisława Szenica, Antoniego Borzuckiego
złożony z wyżej wymienionych uczniów lii Stefana Sikorskiego, w większości pochoceum, który wykonał piosenkę zespołu 2+1 pt.
dzących z Wielkopolski. Również część pol„Czerwone słoneczko”.
skich uczniów tego niemieckiego gimnazjum
pochodziła z Wielkopolski. Po tym wykładzie
Sympozjum przeszło do himuzyczną interpretację Ody do młodości Adastorii, lecz już jest planowama Mickiewicza przedstawiła grupa wokalno
ne kolejne, trzecie, którego
– muzyczna w składzie: Krzysztof Fuhs z II a –
tematyka będzie związana
akordeon, Błażej Biskup z II b – skrzypce, Marz setną rocznicą odzyskania
cin Łoziński z I c – klarnet i Natalia Niemczycka
przez Polskę niepodległości,
z I c – flet oraz chórzystki z klasy I c: Anna Maa odbędzie się ono w listopaleńczyk, Aleksandra Niżnik, Dominika Kaspedzie 2018 r.
rek, Dominika Haładus, Wioletta Klim i Liwia
Red. ZSO
Wieczorek. Kolejnym wykładowcą sympozjum,
był zdolny historyk z klasy III d, Krzysztof GóRzecz Powiatowa - info czerwiec 2018 / www.powiatglubczycki.pl
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„Coś się kończy, coś się zaczyna…”
… to właśnie hasło przewodnie uroczystej
akademii z okazji pożegnania klas maturalnych, która odbyła się 27 kwietnia w auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach.
Żegnający i żegnani. W sumie 58-osobowa grupa odświętnie ubranych absolwentów oraz ich
młodsi koledzy z klas przedmaturalnych.

W pierwszych rzędach zaproszeni goście. Wśród
nich radny sejmiku wojewódzkiego – Zbigniew
Ziółko, wicestarosta – Anita Juchno,z-ca burmistrza-Kazimierz Bedryj, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i prezes Głubczyckiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.
– Wsch. – Edward Wołoszyn, przewodniczący
Głubczyckiej Rady Seniorów - Janusz Peczkis,
kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego – Tomasz Seń, komendant
Powiatowej Straży Pożarnej – bryg. Wojciech
Semeniuk, z-ca komendanta Powiatowej Straży Pożarnej – st. kpt. Waldemar Hołownia, wicedyrektor Zakładu Karnego – kpt. Sławomir
Ptak, rzecznik prasowy policji –sier. sztab. Łukasz Golinowski, dyrektor Franciszkańskiego
Ośrodka Pomocy Dzieciom– O. Urban Adam
Bąk, koordynator współpracy czesko-polskiej –
Zdenek Welna z Krnova, dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. – Adam Kopyto , wiceprezes stowarzyszenia TACY SAMI – Krzysztof
Hajda,prezes Spółdzielni Mieszkaniowej-Renata Kulik, przewodnicząca Rady Rodziców – Joanna Papuga oraz nasze lokalne media (Marian
Pospiszel – właściciel TVPogranicze, Dorota
Pięciak – Rzecz Powiatowa oraz Mateusz Kitka
– Twojeglubczyce.pl).

Mazurkiewicz. Wokalistka i aktorka – laureatki wojewódzkich konkursów i przeglądów artystycznych. Wespół z
opiekunem teatru podziękowania i nagrody
wręcza im wicedyrektor -Tomasz Kaliwoda.
Istotnym momentem akademii są laudacje od
władz samorządowych skierowane do naszych
artystów „opuszczających’’ szeregi TRADYCJI.
Tak oto radny wojewódzki i dyrektor MOK Zbigniew Ziółko honoruje ich stosownymi dyplomami i nagrodami, nawiązując do aktywnej
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.
Miłe słowa padają z ust wiceburmistrza -Kazimierza Bedryja, który w imieniu burmistrza
Adama Krupy wręcza w/w dziewczętom i ich
instruktorce miłe upominki, dziękując przy
tym za wysokie osiągnięcia i czynny udział w
życiu kulturalnym Głubczyc i środowiska. Także
pan Edward Wołoszyn dziękuje za współprace
ze środowiskiem Kresowian. Serdeczności pod
adresem TRADYCJI kieruje także pani wicestarosta Anita Juchno,która wraz z kierownikiem
Tomaszem Seniem wręcza wszystkim absolwentom pomiątkowe płytki z płaskorzeżbą
ZSM. Jest miło! Trzeba też uhonorować odchodzącą redakcje ZSM, reprezentowaną przez Oliwię Smołkę z kl.4DI. Ona to otrzymuje dyplom i
nagrodę książkową za działania redakcyjne na
rzecz reklamy i promocji ZSM.
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Szymona Gagatka, Daniela Gomułki, Szymona
Haładusa, Magdaleny Larysz, Patrycji Podrazy,
Sandry Prassol, Aleksandry Richter oraz Natalii
Stańczyk. Wśród w/w są miłośnicy piłki nożnej,
siatkówki, koszykówki i inni. Gratulacjom nie
ma końca! Trzeba też podziękować absolwentom – dawcom krwi, uczestnikom akcji „Młoda
krew ratuje życie”. Wywołani przez Beatę Lehun – szkolnego koordynatora tej akcji pojawiają się: Arkadiusz Błaszczyk, Jolanta Borkowska,
Aleksandra Derkacz, Magdalena Larysz, Agata
Naryniecka, Aleksandra Rcihter, Kacper Sąsiadek, Dawid Smyk i Dagmara Szczygieł. To młodzi bohaterowie traktujący krwiodawstwo jako
swoiste posłannictwo. W asyście Marii Farasiewicz – rzecznika idei czerwonokrzyskiej, szkolna koordynatorka honoruje pamiątkowymi dyplomami tę właśnie grupę młodzieży.

Kolejni mówcy zabierają głos, życząc absolwentom powodzenia na maturze. To mundurowcy
i przedstawiciele różnych środowisk naszego
miasta. Wśród nich jest też przewodnicząca
Rady Rodziców – Joanna Papuga, zaangażowana w sposób szczególny w życie MECHANIKA.
Panuje miła atmosfera. Wyprowadzenie pocztu
sztandarowego i czas na program artystyczny
w wykonaniu klas przedmaturalnych (3A,3CD
i 3IU) pod kier. Katarzyny Kaliwody, Bernadety
Skoczylas i Krzysztofa Malika. Jeszcze tylko filmik o charakterze wspomnieniowym i ZSM
Stowarzyszenie TACY SAMI reprezentuje staje się już tylko sentymentalnym wspomnieKrzysztof Hajda. Dziękuje abiturientom i na- niem. Gorące brawa! Tymczasem powodzenia
uczycielom za pracę społeczną na rzecz dzieci na maturze Drodzy Abiturienci!
i młodzieży niepełnosprawnej. Ponadto certyRedakcja ZSM
fikat wolontariusza wręcza Patrycji Podrazie
(z kl 3M). Jednocześnie składa podziękowania,
stosowny dyplom i bukiet kwiatów na ręce MaUroczystość prowadzą uczniowie: Patrycja Ci- rii Farasiewicz, wyrażając swą wdzięczność za
saruk (kl. 3A) oraz Kacper Żelazny (kl. 2M). Naj- działania charytatywne i społecznikowskie na
pierw oddają głos panu dyrektorowi- Janowi rzecz Stowarzyszenia. Kolejnym mówcą jest O.
Łacie, który wprowadza w tematykę, anonsuje i Urban Adam Bąk – dyrektor F.O.P.Dz. Także on z
wita przybyłych gości. Następnie głos zabierają sympatią i życzliwością zwraca się do społeczwłodarze naszego miasta, powiatu i wojewódz- ności ZSM, dziękując za dobroczynne działania
twa, nie szczędząc ciepłych słów pod adresem na rzecz Ośrodka.
głubczyckiego MECHANIKA, jego edukacji,
osiągnięć i roli, jaką pełni w środowisku. Po Lecz to nie wszystko! Maria Farasiewicz - aninich do mównicy podchodzą wychowawcy klas matorka kultury wywołuje całą klasę 4A zamaturalnych. Wywołują swoich wychowanków angażowaną w życie kulturalne szkoły i śrona środek sali, by wręczyć im świadectwa. A dowiska. Wręczając dyplomy-podziękowania
czynią to: Artur Wanicki (kl. 4A – technikum podkreśla przy tym aktywny udział młodzieży
ekonomiczne), Wiesława Sobolewska (kl. 4DI – ZSM w akcjach charytatywnych OTWARTE SERtechnik pojazdów samochodowych i technikum CA. Zatem podziękowania trafiają do rąk: Edyty
informatyczne) jak i Leopold Twardochleb (kl. Budzan, Gabrieli Domereckiej, Aleksandry Fit,
3M – liceum ogólnokształcące mundurowe). Mateusza Gajdy, Adriana Jachecia, Magdaleny
Są też świadectwa z wyróżnieniem. Otrzymują Larysz, Pawła Leńczaka, Agaty Larynieckiej,
je: Aleksandra Fit oraz Magdalena Larysz z kl. Magdaleny Miki, Jagody Mazurkiewicz, Bar4A oraz Jolanta Borkowska z kl. 4DI. Nie może tłomieja Jabłońskiego, Sandry Prassol, Pauliny
też zabraknąć nagród książkowych ufundowa- Walczak, Aleksandry Richter i Jakuba Ozimka.
nych przez Radę Rodziców, listów gratulacyj- Ponadto spośród uczniów klasy 4DI dyplomy o
nych oraz podziękowań dla zaangażowanych podobnej treści otrzymują: Jędrzej Alferowicz,
rodziców. Tymczasem pani prezes Spółdziel- Bartłomiej Chojnacki, Mateusz Detko, Szymon
ni Mieszkaniowej wręcza absolwentom klasy Gagatek, Krzysztof Kopera, Mateusz Kulikowmundurowej certyfikaty ukończenia szkoleń ski, Katarzyna Sito, Oliwia Smołka i Mateusz
organizowanych przez instytucję, którą kieru- Kulikowski. Nie może też zabraknąć tu ucznia
je. Lecz nie może też zabraknąć wzruszających z klasy 4DI Łukasza Zaleckiego – laureata Turpodziękowań dla dyrekcji i wychowawców jak- nieju Motoryzacyjnego szczebla wojewódzkieże zaangażowanych w proces dydaktyczno-wy- go. Nagradza go Krzysztof Malik – opiekun i nauczyciel przedmiotów zawodowych.
chowawczy.
W kolejnym punkcie programu głos zabiera
Maria Farasiewicz- instruktor teatru TRADYCJA ZSM, która, nie kryjąc wzruszenia, przywołuje swoich młodych artystów, którzy zapisali
kolejne karty księgi kulturalnej szkoły, miasta i
regionu. Są to: Magdalena Mika i Jagoda

Czas nagrodzić sportowców. A czyni to szef katedry wuefu-Marek Malewicz . Wywołuje na
środek ekipę zasłużonych sportowców, wręczając im wraz z dyrektorem Janem Łatą symboliczne statuetki. A trafiają one do rąk: Nikoli
Buczek, Aleksandry Derkacz, Aleksandry Fit,
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O SUKCESIE KAROLINY SOBCZYK

W

e wtorek, 8 maja w
Nysie odbył się Wojewódzki Festiwal Kultury
Młodzieży zorganizowany
przez Opolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych
Hufców Pracy. Wzięło w nim
udział 31 uczestników z
Opolszczyzny w grupie wiekowej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Zespół Szkół Mechanicznych
w Głubczycach, a tym samym
cały Powiat Głubczycki reprezentowała Karolina Sobczyk,
która zdobyła zaszczytne
drugie miejsce! A zaśpiewała
piosenkę
z repertuaru Ani
Dąbrowskiej. W wyjeździe do
Nysy towarzyszyła jej p. komendant OHP w Głubczycach
– Ksenia Domercka. Karolina
jest uczennicą klasy IIG za-

sadniczej szkoły zawodowej
głubczyckiego MECHANIKA.
Od dwóch lat związana jest
jako wokalistka i recytatorka z
teatrem TRADYCJA ZSM, gdzie
rozwija swoje pasje i zainteresowania artystyczne pod kier.
Marii Farasiewicz. Aktywnie
uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i lokalnego środowiska.
W dniach od 11 do 13 czerwca
w Puławach odbędzie się ogólnopolski etap w/w festiwalu,
na którym Karolina Sobczyk,
wespół z laureatką pierwszego
miejsca, będzie reprezentować
województwo opolskie. Gratulujemy jej sukcesu i oczywiście
trzymamy kciuki za występ na
szczeblu centralnym.
Z pozdrowieniami
Redakcja ZSM

PUCHATKOWO W ZSM

O, jakże gwarno było tego dnia w głubczyckim MECHANIKU! A mówię tu o czwartku, 19
kwietnia. Oto wyjątkowi i niecodzienni goście
przybyli do ZSM. To przedszkolaki-starszaki
z Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Głubczycach. Dwie grupy:
Kubusie Puchatki i Tygryski. Przy okazji, to już
taka nasza tradycja, że od kilku już lat właśnie
wiosną odwiedzają nas najmłodsi. Przypomnę,
że w roku ubiegłym gościliśmy PICCOLINO.

T

MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE

ak, tak. To nie przesada! Już po
raz czternasty aula głubczyckiego MECHANIKA zamieniła się w swoiste ambolatorium . To właśnie tu 5
kwietnia br. miała miejsce kolejna
akcja poboru krwi „Młoda krew”, a
zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Głubczycach przy współpracy z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Akcję nadzorowały
panie: Elżbieta Kubal – prezes Klubu
HDK PCK oraz jej mama – Helena.
Obie jakże zaangażowane i oddane
pracy społecznej na rzecz krwiodawstwa.
Przedsięwzięcie to, wspierane przez
dyrektora – Jana Łatę, koordynatorkę Beatę Lehun jak i moją osobę, stało się
niewątpliwie lekcją zrozumienia i miłości bliźniego. Czyż jest coś piękniejszego niż ofiarowanie cząstki siebie innym? Dzielenie się darem bezcennym.

się.
Kolejnym punktem
programu jest
zwiedzanie
Szkolnego
Muzeum Regionalnego,
w
którym
stare
pamiątki i przedmioty z przeszłości ziemi głubczyckiej wprawiają milusińskich w zachwyt i
zdumienie. A gdy docierają na salę gimnastyczną, ich radość sięga zenitu! Tu szaleją, biegając
w tę i we w tę. Dziecięcy entuzjazm i emocje
udzielają się wszystkim.

Lecz to nie wszystko! Przychodzi czas na zwiedzanie specjalistycznych pracowni. A jest co
oglądać!. W moim gabinecie polonistycznym,
przypominającym zresztą garderobę teatralną,
dzieciaczki mogą przenieść się w inny świat.
Kostiumy sceniczne, różnorodne stroje i re-

Nasi młodzi przyjaciele z „Puchatkowa” niewątpliwie ożywili ZSM! A przybyli do nas z wychowawczyniami: p. wicedyrektor Małgorzatą Nowakowską i p. Lidią Grabowską. Towarzyszyły
im także panie z obsługi: Magda Indziniak, Marzena Kołodyńska, Wiesława Talik oraz Anna
Wochnik. U progu szkoły słodki poczęstunek
na „dzień dobry” i miłe powitanie poprzez moją
osobę oraz asystujące mi uczennice klasy 1A
technikum ekonomicznego: Beatę Baran, Dominikę Jurkiewicz, Olę Kusiak, Klaudię Steuer, Olę
Tasior, Ewę Tyburczy, Dorotę Tokar i Angelikę
kwizyty szybko znajdują chętnych. Oj dzieje
Zakrzyk.
się dzieje! „Przebierańcy”, fotografowani przez
Potem wizyta w sekretariacie i ciepłe słowa od swoje panie, nie kryją radości! Po zabawie w
szkolnego sekretarza i kadrowej (p. Martiny teatr pora na zwiedzanie pozostałych klas.
Chmiel i p. Małgorzaty Święs-Jagiełło). Następ- Najpierw informatyczne, prowadzone przez p.
nie spotkanie w gabinecie p. wicedyrektora- To- Agnieszkę Korczyńską i p. Grażynę Zaworską. I
masza Kaliwody, który „ucina” sobie pogawęd- tu wielkie zaskoczenie! Tyle komputerów, a na
kę z niecodziennymi gośćmi. Tymczasem nasze ich ekranie znane dzieciom bajki. Wow! Potem
dzieciaki zatrzymują się przy gablocie z fotogra- wizyta w gabinecie biologiczno-chemicznym i
fiami najlepszych uczniów ZSM, w prawie 50-let- małe doświadczenie przygotowane przez naniej historii szkoły. Na niektórych zdjęciach uczycielkę chemii – Beatę Lehun.
odnajdują swoich rodziców i dziadków. Cieszą

Darem, który ratuje zdrowie, a nawet
życie. Tego dnia czterdzieści osiem
osób wyraziło chęć oddania krwi. Lecz
nie wszyscy mogli to uczynić! W sumie
dwudziestu siedmiu zostało zakwalifikowanych. Każdy z nich oddał 45ml
krwi. Ogółem zebrano 12,150 ml życiodajnego płynu.
Wśród oddających krew były dwie
osoby z zewnątrz, a także ks. Grzegorz
Bławicki - szkolny katecheta i wieloletni krwiodawca oraz ppor. Bartłomiej
Kawulok z Zakładu Karnego. Liczba
uczniów deklarujących chęć uczestnictwa w akcji „Młoda Krew” sukcesywnie
wzrasta. A to cieszy!
Dziękujemy więc wszystkim ofiarującym każdą kroplę swojej krwi, anonimowym bohaterom, którzy w szlachetnym geście człowieczeństwa niosą
pomoc potrzebującym.
Maria Farasiewicz

Nie może też zabrakną pokazu musztry i meldunku klasy 2m – mundurowej. Przedszkolaki są oszołomione! Wszak dla nich to zupełnie
nowa rzeczywistość! Przedszkolny „mikrokosmos” zmienia się tu w szkolny „makrokosmos”.

Zdziwienie budzi też pracowania motoryzacyjna p. Krzysztofa Malika. Przekrój „malucha”
(Fiata 126p) wprawia milusińskich w zachwyt.
Zwłaszcza chłopców. Jeszcze tylko spotkanie z
kadrą pedagogiczną w pokoju nauczycielskim i
wycieczka wokół szkoły. Ogromne boisko sportowe, plac i parking zaskakują małych gości.
Idę w parze z Michałkiem, wspominając wczesne dzieciństwo… Podążamy w stronę warsztatów szkolnych. Tam witają wycieczkowiczów
nasi diagności – panowie: Andrzej Jedliński
i Radek Uhryn. Olbrzymie urządzenia stacji
diagnostycznej, podnośniki i inne maszyny
oraz myjnia samochodowa robią wrażenie. Są
świadkami mycia mojego samochodu. Haha…
Są szczęśliwi… Mijają dwie godziny w ZSM. Dochodzi 1200. Czas na pożegnanie i końcową sesję zdjęciową p. Wiesia Gałązki towarzyszącego
nam z aparatem. P. Marian Pospiszel – właściciel
TV Pogranicze przez chwilę także był z nami.
Nie kryję wzruszenia, gdy wdzięczne dzieciaczki wraz z p. wicedyrektor wręczają mi własnoręcznie zrobiony obrazek z postacią Kubusia
Puchatka. Jestem mile zaskoczona! Dziękuję
sześciolatkom i ich opiekunom za przyjęcia zaproszenia i wspólne chwile w MECHANIKU. Żegnam się z przedszkolakami słowami: „do zobaczenia za osiem lat w szkolnej ławie”. Jak Bóg da
doczekać, jeszcze tu będę pracować!
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Laureaci nagrodzeni!

maja 2018 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Głubczycach
odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród
zwycięzcom i wyróżnionym etapu powiatowego XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii: gospodarstwa indywidualne oraz VIII
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi
mamy – upadkom zapobiegamy”, organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówkę Terenową KRUS
w Głubczycach.

czerwiec 2018 / www.powiatglubczycki.pl

- Magdalena Czapla – kl. 3 ZGSP w Pawłowiczkach /gmina Pawłowiczki/,

W kategorii klas od IV – VII:
I miejsce – Tomasz Witek – kl. 4 SP Nr 2 w
Głubczycach /gmina Głubczyce/ - nauczyciel
Danuta Pyrczak,
II miejsce – Martyna Larysz – kl. 4 SP Nr 2 w
Głogówku /gmina Głogówek/ - nauczyciel Bożena Nowicka – Kolb,
III miejsce – Oliwia Kasprzycka – kl. 6 ZS w
Lisięcicach /gmina Głubczyce/ - nauczyciel
Barbara Chudy

Celem konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne” jak co roku jest - promocja zasad ochro- W tej kategorii również przyznano wyróżnienia, które otrzymali:
ny zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Laureaci BGR 2018 z terenu działania PT KRUS - Karolina Krybus – kl. 5 ZSP w Nowej Cerekwi
/gmina Kietrz/ - nauczyciel Barbara Maczuw Głubczycach:
ga,
I miejsce: Państwo Monika i Krzysztof Led- - Laura Sywulak – kl. 5 SP Nr 2 w Głubczycach
woch oraz Sebastian Ledwoch z Trawnik / /gmina Głubczyce/ - nauczyciel Danuta Pyrgm. Pawłowiczki/,
czak,
II miejsce: Państwo Józefa i Krzysztof Nogaj z - Marie Szyroki – kl. 4 SP Nr 2 w Głogówku /
gmina Głogówek/ - Bożena Nowicka Kolb,
Zubrzyc /gmina Głubczyce/,
- Piotr Langer – kl. 6 ZSP w Większycach /gmiIII miejsce: Państwo Gabriela i Edward Kurze- na Reńska Wieś/ - nauczyciel Małgorzata Lela z Zakrzowa /gmina Polska Cerekiew/.
śnik Koza,

Celem konkursu plastycznego dla dzieci jest: - Nadia Mazur – kl. 5 ZSP w Większycach /gm.
promowanie wśród uczniów szkół podstawo- Reńska Wieś/ - nauczyciel Małgorzata Leśnik
wych z terenów wiejskich pozytywnych zacho- – Koza.
wań związanych z pracą i zabawą na terenie
Barbara Ziółko
gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie
wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych,
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (www.krus.gov.pl), których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
W 2018 r. do PT KRUS w Głubczycach wpłynęło 131 prac plastycznych z 17 szkół podstawowych. Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa, powołana przez dyrektora
Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu brała
pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu i jej
trafne przedstawienie, walory estetyczne pracy
oraz oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu.

Laureaci z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Głubczycach: w kategorii klas od
0 – III SP:
I miejsce – Marcela Razik uczennica 1 klasy
PSP w Biedrzychowicach /gmina Głogówek/
- nauczyciel Anna Lerch,
II miejsce – Karolina Witwicka – uczennica
3 klasy PSP z Oddziałem Przedszkolnym w
Pilszczu /gmina Kietrz/ - nauczyciel Jolanta
Głogiewicz,
III miejsce – Wiktoria Wolny – uczennica 1
klasy ZGSP w Pawłowiczkach /gmina Pawłowiczki/ - nauczyciel Renata Kownacka.
Komisja Konkursowa przyznała również wyróżnienia w tej kategorii wiekowej, które otrzymali:
- Miłosz Timler – kl. 0 z ZSP w Kietrzu /gmina
Kietrz/,
- Maja Prochera – kl. 1 ZGSP w Pawłowiczkach
/gmina Pawłowiczki/,
Rzecz Powiatowa - info czerwiec 2018 / www.powiatglubczycki.pl
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„Ojczyznę sprzątamy bo ją kochamy”

W

dniu 11.05.2018r. w
Szkole Podstawowej z
Oddziałami Przedszkolnymi
im. Marii Konopnickiej w Bogdanowicach odbył się uroczysty apel podsumowujący projekt pn. „Ziemię sprzątamy i
jej pomagamy” połączony z
obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości przez
Naszą Ojczyznę.

Projekt był prowadzony w ramach cyklu zajęć ekologicznych i kształtowania odpowiednich postaw życiowych
wśród uczniów. Jego celem było
uświadomienie dzieciom jak
ważne jest dbanie o naszą planetę, środowisko a najlepszym
przykładem jest praktyka. I tak
uczniowie porządkowali rowy
przy wszystkich powiatowych
drogach dojazdowych do szkoły

W

oraz w miejscowości Bogdanowice,. Blisko 12 km dróg. Uczniowie szkoły wykazali się dużym
zaangażowaniem, dzięki czemu
akcja przebiegała bardzo szybko
i sprawnie, a przede wszystkim
bezpiecznie. Podczas apelu Wicestarosta Anita Juchno podziękowała uczniom za wielkie serce
oraz wysiłek włożony w sprzątanie „Wasza postawa jest godna
do naśladowania, a mieszkańcy
powiatu mogą być z was dumni”.
Wicestarosta wyraziła również
nadzieję, że mieszkańcy uszanują tę pracę i nie będą zaśmiecać
otoczenia. W podziękowaniu
złożyła na ręce Pani Dyrektor
Aleksandry Bobkier upominki
w postaci książek tematyką nawiązujących zarówno do ekologii jak i odzyskania przez Polskę
Niepodległości.

Dotacje do wymiany źródeł ciepła

zorem lat ubiegłych w Starostwie
Powiatowym w Głubczycach w
bieżącym roku zostały udzielone dotacje z budżetu powiatu głubczyckiego
osobom fizycznym z terenu powiatu
Głubczyckiego do wymiany źródeł ciepła oraz zakupu i montażu pomp ciepła.

wody użytkowej.

W roku bieżącym rozpatrzono pozytywnie 39 wniosków na dotacje do wymiany
źródeł ciepła, z czego 21 z terenu Gminy
Głubczyce, 10 z terenu Gminy Kietrz, 6 z terenu Gminy Baborów oraz 2 z terenu Gminy Branice oraz 2 wnioski na zakup i montaż pomp ciepła. 59% przyznanych dotacji
Wysokość dotacji do zakupu i zainsta- dotyczy instalacji kotłów węglowych klasy
lowania nowego źródła ciepła nie ule- V,28 % kotłów gazowych, 10 % kotłów na
gła zmianie i stanowi 60% ceny zakupu i pelet i 3% kotłów elektrycznych. Umowy
montażu, nie więcej jednak niż 2.200,00 z inwestorami zostały już sporządzone, a
zł. w przypadku budynku mieszkalne- środki finansowe wypłacane są na bieżągo oraz 1.800,00 zł. w przypadku lokalu co, w zależności od terminu realizacji zamieszkalnego. Zakup i montaż pomp cie- dania, określonego w Umowie.
pła dofinansowany jest w wysokości 60%
Dofinansowanie do
ceny zakupu i montażu, nie więcej niż
wymiany źródeł cie5.000,00zł.
pła dla mieszkańców
Powiatu GłubczyckieW regulaminach udzielania dotacji cego prowadzone jest
lowych wprowadzono kilka zmian. Przy
od 2015 r. natomiast
wymianie źródeł ciepła na węglowe dodo zakupu i montażu
towane są tylko kotły klasy V, spełniające
pomp ciepła od 2017
wymagania normy PN EN 303-5:2012, por. Łącznie udzielono
twierdzone certyfikatem wydanym przez
już 179 dotacji do
właściwą jednostkę certyfikującą (posiawymiany źródeł ciedającą akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji lub jego odpowiednika dla pła oraz 13 dotacji do zakupu i montażu
kraju jednostki certyfikującej). Ponadto pomp ciepła. Zanieczyszczenie powietrze
kotły te muszą być wyposażone w auto- na naszym terenie jest wynikiem przede
matyczny podajnik paliwa oraz nie mogą wszystkim niskiej emisji tj. emisji gazów i
posiadać rusztu awaryjnego ani elemen- pyłów do powietrza pochodzącej ze spatów umożliwiających jego zamontowanie. lania paliw w lokalnych kotłowniach węNatomiast dotacje do zakupu i montażu glowych i domowych piecach grzewczych,
pomp ciepła nie dotyczą pomp przezna- w których spalanie węgla odbywa się w
czonych tylko do przygotowania ciepłej nieefektywny sposób, najczęściej węglem
tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Dotacje
udzielane przez Powiat dotyczą jedynie
kotłów na paliwo stałe o najlepszych parametrach, opalanych paliwem bardzo dobrej jakości (ekogroszek, pelet) lub kotłów
elektrycznych, gazowych, olejowych, gazowo – olejowych itp. Tak więc działania
samorządu powiatowego w dużej mierze
przyczyniają się do ograniczenia niskiej
emisji w Powiecie Głubczyckim.

Dary Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy dla SP ZOZ!

W

ielka
Orkiestra
Świątecznej Pomocy
od lat wspiera głubczycki szpital wyposażając
go w najnowocześniejsze
sprzęty niezbędne do obsługi pacjentów, dzięki
którym standardy szpitala z roku na rok są coraz
większe.

posażony został Odział Pediatryczny, który otrzymał
mobilny aparat RTG, 6 kompletów łóżek i szafek, 2 rozkładane fotele dla rodziców
i opiekunów, 6 kompletów
łóżek rehabilitacyjnych dla
dużych dzieci. Dzięki otrzymanym sprzętom komfort
przebywających na oddziale znacznie się zwiększy.
Podczas tegorocznego 26 Ponadto Odział NeonatoFinału WOŚP zbierano pie- logiczny otrzymał nowy
niądze dla wyrównania aparat do przesiewowego
szans w leczeniu nowo- badania słuchu u noworodrodków, dzięki temu wy- ków.
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la kolekcjonerów znaczków turystycznych mamy nie lada gratkę, w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej są już dostępne 4 rodzaje drewnianych krążków.

Na znaczkach zostały zaprezentowane:
- Ratusz Miejski w Głubczycach
- Kościół Narodzenia NMP w Głubczycach
- Mury obronne w Głubczycach
- Park miejski – Promenada w Głubczycach
Każdy z tych znaczków przedstawia niesamowitą historię związaną z Głubczycami.

OPISY ZNACZKÓW:
Znaczek nr 457 Ratusz Miejski
Głubczycki rynek ma unikatowy w Europie
kształt ćwierci koła. Prawa miejskie otrzymali
głubczyczanie przed 1253r. Ratusz wzniesiono
przed 1383 r. nad sukiennicami (1298-1332).
Zachowane profile gotyckich portali sukiennic
potwierdzają czas ich wzniesienia. Budynki
miały wymiary około 23,5 x 6 m, a całość założenia mierzyła około 23,5 x 16,9 m. Wymiary
kramów były różne. Materiałem budowlanym
był połamany piaskowiec układany na zaprawie wapiennej. Do każdej z 12 komór wchodziło
się przez kamienny portal. Istniejąca pomiędzy
2 rzędami sukiennic uliczka miała 5m szerokości. Na jej krańcach zainstalowano bramy,
które zamykano o zmierzchu. W XIV w. uliczkę
wybrukowano i wykonano pośrodku rynsztok.
W 1570r. po pożarze wyremontowano ratusz.
W 1603r. kolejny pożar zniszczył ratusz, który
w 1606r. ponownie wyremontowano i prawdopodobnie podwyższono o trzecią kondygnację. W latach 1862-1864 siedzibę władz miasta
rozbudowano według projektu Carla Lűdecke.
W latach 1931-36 ratusz ponownie przebudowano wg projektu Paula Klehra. W czasie działań wojennych w marcu 1945r. ratusz spłonął,
a po wojnie ulegał stopniowej dewastacji. W latach 2006 – 2008 odbudowano ratusz z budżetu gminy i środków UE. W sąsiedztwie ratusza
stoi kolumna Niepokalanego Poczęcia NMP autorstwa Antona Jörga z 1738 r. Powyżej figury
dawniej stał miejski pręgierz.
Znaczek nr 458
Kościół Narodzenia NMP w Głubczycach
O początkach budowli niewiele wiadomo,
pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła pochodzi z 15.12.1259r. i dotyczy nadania kapelanowi Eliaszowi (Elye) i jego następcom przysługujących im dochodów, a w 1272r. pojawia się on
jako proboszcz z Głubczyc. Kościół wzniesiono
około 3. ćwierci XIII w. z fundacji głubczyckich
mieszczan i być może przy udziale czeskiego
króla Ottokara II, rozbudowano go w XIII/XIV
w. oraz w XVIII w. i XX w. Kościół wzniesiono
z palonej cegły (zendrówki) na podmurówce z
kamienia. Do ciekawszych elementów kościoła
w Głubczycach należą: kamienny cokół kościoła
z licznymi otworami, portale, filary i maswerki
okien z roślinną dekoracją wraz z rzadkim motywem chmielu oraz witraże z początku XX w. W
podziemiach kościoła znajduje się kilkadziesiąt
pochówków głubczyckich mieszczan , niektóre
z nich dokumentują tablice nagrobne umieszczone na ścianach wewnątrz kościoła. Ciekawostką tej budowli są ,zachowane do dnia dzi-

Znaczki turystyczne

siejszego, pomieszczenia mieszkalne (ceglana
podłoga, piec) dawnego strażnika-dzwonnika
w południowej wieży kościoła (2 otynkowane
ośmioboki wieży). W pobliżu kościoła znajduje
się mały dwuprzęsłowy kościółek p.w. śś. Fabiana i Sebastiana z 1 poł. XIV w.- obecnie kaplica pogrzebowa, w którego krypcie na pocz.
XIXw. pochowano dwie głubczyckie mieszczki.

Znaczek nr 459 Mury obronne w Głubczycach
Obwarowania miejskie to obwód murów, bramy, baszty oraz fosa i stawy. Głubczycki mur,
po raz pierwszy odnotowany w 1282 r., miał
19 baszt ( w tym 7 o rzucie półkolistym i 12
o ostrołukowym - jedyny taki kształt baszt w
murach obronnych na terenie Polski. Do miasta
prowadziły 3 bramy - wysokie wieże z przejazdem w dolnej kondygnacji. Bramę Górną
(Nyską) - znajdowała się między dzisiejszym
budynkiem cukierni „Keks”, a basztą przy blokach mieszkalnych przy ul. Ratuszowej i Bramę Dolną (Opawska) między basztą na Nowym
Świecie, a starą remizą strażacką - wzniesiono
w 2 poł. XIII w. Natomiast trzecią - Bramę Grobnicką (Klasztorną, Floriańską) wybudowano w
sąsiedztwie kościoła franciszkanów na przełomie wieków XIII i XIV, po sporze mieszczan z joannitami (1282 r.). Z zewnętrznej strony miasta
wszystkie bramy umacniało dodatkowo przedbramie złożone z niedługiej szyi i dodatkowej
wieży z przejazdem. Mury dodatkowo otoczono stawami i fosą (w części suchą) oraz wałami,
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Dla niewtajemniczonych
Znaczek Turystyczny
To okrągły, drewniany krążek o średnicy 60 mm
i grubości 8-10 mm, posiada metalowe oczko
do zawieszenia. Awers i rewers przeważnie jest
taki sam. Znaczek Turystyczny jest pamiątką
z naturalnego materiału - drewna, bez użycia
barwników, farb, lakierów, jest w 100 % ekologiczny. Składa się z trzech elementów: samego
znaczka, karteczki i naklejki. Stanowi wyjątkową propozycję dla kolekcjonerów, w porównaniu z innymi w większości prefabrykowanymi
produktami. Produkowany jest ręcznie, każda
sztuka jest wyjątkowa. Grafika jest swego rodzaju dziełem sztuki, wypalana jest w wysokiej
temperaturze przy pomocy metalowej, grawerowanej matrycy. Poprzez silny nacisk matryca
wypala w drewnie plastyczny wizerunek, który
jest bardzo trwały i odczuwalny także przy dotyku.
Znaczek Turystyczny przedstawia miejsce,
do którego dotarł turysta. Jest pamiątką i potwierdzeniem pobytu. W żadnym innym miejscu nie można kupić takiego znaczka. Kolejne
numery znaczków przedstawiają grzbiety gór,
schroniska turystyczne, biegi rzek, oznaczają
miasta, zamki, miejsca historyczne, pamiątki
przyrodnicze, zabytki techniki, jaskinie, ogrody
zoologiczne i inne miejsca, do których dociera
ciekawy turysta. Jest on turystyczną zachętą do
zwiedzania tych miejsc a zarazem wyjątkową
pamiątką. Zbieranie znaczków jest impulsem
do wzięcia udziału w grze kolekcjonerskiej.
Cały system jest nieustannie rozszerzany. W
2012 roku Znaczki Turystyczne znajdują się już
w piętnastu państwach Europy! Jest to ogólnoeuropejska akcja kolekcjonerska.
© Nazwa i znak towarowy Znaczek Turystyczny są zastrzeżone i prawnie chronione w Polsce
i Europie.

dalej miasto chroniły naturalne mokradła.

Znaczek nr 460 Promenada w Głubczycach
W 1837 r. w miejscu dawnych zewnętrznych obwarowań miasta i rozlewisku rzeki Psina (Cyna)
miejscowy lekarz Joseph Laufer zorganizował
wschodni fragment dzisiejszego parku, który
na początku XX w. przedłużono w kierunku na
zachód. Parkowi nadano kształt promenady. W
latach 1911-1912 z fundacji właściciela browaru Eduarda Beyera wzniesiono fontannę „ZOO”,
którą wykonała miejscowa fabryka sztucznego
kamienia. Kolejną fontannę - zwaną Studnią Filozofa z Lasu, poświęconą poecie gwarowemu
Johannesowi Reinelt (pseudonim „Philo vom
Walde”) wykonano w latach 1922-1923 z inicjatywy i przy dużym wsparciu finansowym
jego przyjaciela. W latach 1935-1936 miejscowy mistrz budowlany Paul Klehr założył duży
Łabędzi staw z kamiennymi altanami i różanymi rabatami. W parku wzniesiono domek

Karteczka
Do każdego Znaczka Turystycznego przymocowana jest papierowa karteczka, która imituje
drewno. Na jednej stronie znajduje się nazwa
produktu, kraj, z którego pochodzi, krótkie wyjaśnienie czym jest ZT, w środku umieszczone
jest logo /róża wiatrów/, pod spodem adres
strony internetowej oraz kupon z flagą państwową, na której został specjalną techniką wydrukowany srebrny numer konkretnego znaczka. W środku, do naciętych miejsc, jest włożona
naklejka.
Na drugiej stronie znajdują się podstawowe zasady gry kolekcjonerskiej, strona internetowa i
kod kreskowy.
Naklejka
Na włożonej w karteczce naklejce o średnicy
22 mm z folii samoprzylepnej, został wydrukowany zmniejszony wygląd Znaczka Turystycznego. Znaczki wyprodukowane przed rokiem
2010 takiej naklejki jeszcze nie posiadały. Naklejka służy do usystematyzowania kolekcji,
można ją wkleić do dziennika kolekcjonerskiego, do zeszytu, nakleić na ramę roweru, na kijki
nordic-walking.
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Dzień kobiet w MOK

ak co roku o tej samej porze, czyli 8 marca
tradycyjnie w Miejskim Ośrodku Kultury
odbył się fantastyczny koncert tym razem
pt. „Paryski walc” zorganizowany z okazji
Dnia Kobiet.

Na scenie zaprezentowali się mężczyźni z
chóru „Feniks”, zespołu „Dziarski senior” oraz
grupy estradowej MOK. Panowie wykazali się
niezwykłym kunsztem artystycznym, bowiem
charakter widowiska był bardzo różnorodny.
Mogliśmy wysłuchać pięknych piosenek dedykowanych Paniom między innymi takich
jak „Gdybym miał gitarę”, „Paryski walczyk”,
czy „Cała sala”, cudownych wierszy oraz fantastycznych skeczy. Byliśmy również świadkami

R

pokazu mody „Po śląsku”. Na scenie wystąpił również Zbigniew Ziółko, dyrektor MOK,
który zaprezentował się w krótkim skeczu.
Ogromne podziękowania oraz słowa uznania
należą się reżyserowi oraz pomysłodawcy –
Panu Józefowi Kaniowskiemu, który włożył
wiele pracy oraz serca w przygotowanie tego
wspaniałego wydarzenia. Koncert miał charakter humorystyczny, co bardzo przypadło
widzom do gustu. Artyści za swoje wystąpienie zostali nagrodzeni owacjami na stojąco,
a Panie Uczestniczące w koncercie nie kryły
wzruszenia oraz zadowolenia. Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury była wypełniona po brzegi.

17

Wieczór poezji
„Na ziarnku maku”

marca o godzinie 17:00 w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach odbył się wieczór poezji Czesława Miłosza pt. „Na ziarnku maku” pod kierownictwem
Józefa Kaniowskiego.
Podczas tego wydarzenia została przedstawiona
historia życia artysty od początków twórczości do
jego śmierci, która przeplatana była utworami poety.
Były one zarówno odczytywane jak i śpiewane do
kompozycji Józefa Kaniowskiego, a wykonawcami
byli członkowie zespołu „Dziarski senior”. Wieczór
poetycki miał charakter kameralny, zgromadziło się
na nim ok. 35 osób. Panowała na nim spokojna a zarazem podniosła atmosfera.

XIII MARSZ PAMIĘCI - co roku upamiętniają dzień śmierci
JanaPawła II

Anna Bieniasz, MOK Głubczyce

ównież w tym roku - trzynaście lat po śmierci
Jana Pawła II (2 kwietnia 2005) – ok 180 osób
w tym duża grupa ludzi młodych wyruszyli w XIII
Marszu Pamięci, który odbył się 3 kwietnia.

cy się pielgrzymi nieśli relikwiarz z relikwiami papieża należący do parafii
w Braciszowie. Trasa
przebiegała przy śpiewie, modlitwie i rozważaniach
różańca świętego, Drogi Krzyżowej oraz modlitwie
Koronki do Miłosierdzia Bożego. Można było usłyWyruszyli rano z Głubczyc, by na koniec pielgrzymki szeć fragmenty dotyczące nauczania na temat ojczyliczącej ok. 22 km trasy dojść do Zespołu Szkół im. Jana zny, patriotyzmu ponieważ tematem tegorocznego
Pawła II w Pietrowicach a następnie wziąć udział w marszu jest „Polska, Ojczyzna, Matka nasza” w Roku
n a b o ż e ń - Niepodległości. XIII Marsz Pamięci był zorganizostwie
i wany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrou c a ł o w a - wicach Głubczyckich i Parafię w Braciszowie przy
niu relikwii współpracy z parafiami w Gołuszowicach, Równym i
św.
Jana Opawicach oraz przy współorganizacji Gminy GłubPawła II w czyce oraz Powiatu Głubczyckiego.
kościele w
P i e t ro w i Daniel Bartusik
cach. Przez
całą drogę
zmieniają-

D

Wizyta Chóru „Smiling Faces” Campe-Gymnasium z Holzminden

zięki dofinansowaniu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w Warszawie, w dniach 5-8 kwietnia
2018 r., mogliśmy zorganizować
w naszej chóralnej społeczności
kolejne spotkanie śpiewającej
młodzieży.

Centrum Kultury!

Wszystko udało się znakomicie!
Najpierw niesamowicie udane
warsztaty z udziałem Chóru „Smilig Faces” z Holzminden na czele z
Paulem Symannem. Gospodarzem
tych warsztatów był Adam Dziurowski (szef zaprzyjaźnionego z
Warsztaty
polsko-niemieckiego nami chóru „Caprcolium”), który
chóru odbyły się w Głubczycach i stworzył w Głuchołazach wspaniaw Głuchołazach. Centralnym punk- łą atmosferę i wszystko – na czele
tem tego przedsięwzięcia były wy- z niedzielnym koncertem – świetstępy na koncertach zorganizowa- nie zorganizował. Potem koncerty.
nych w ramach Głubczyckich
Spotkań Chóralnych „Silesia
Cantat” – w piątek 6.04. w Głubczyckim Kościele Parafialnym,
w sobotę 7.04. w hali sportowej
głubczyckiego Liceum oraz w
niedzielę 8.04. w głuchołaskim

Wystąpiliśmy 3-krotnie z fragmentami „Mszy Jazzowo-Latynoamerykańskiej” Martina
Vőllingera, napisanej na chór
głosy solowe i jazzowy band.
W tej roli gościnnie wystąpili
nauczyciele PSM w Głubczy-

cach: Agnieszka Hautz – fortepian,
Karolina Peczkis – saksofon, Marcin Kaczorowski – gitara basowa,
Tomasz Rawski – perkusja oraz
trójka uczniów Campe-Gymnasium. Bardzo interesującym punktem programu był udział (w roli
nieoficjalnego jury) w „V Konkursie o Nagrodę Głubczyckiego Anioła”, w którym wystąpiło 15 chórów
z Polski i z Czech!. W tym dniu odbył się także niezwykły koncert
laureatów „Stonvskiej Barborki”, w
którym wystąpili wspaniali czescy
młodzi muzycy - łzom wzruszenia
nie było końca. Poziom artystyczny
tego koncertu był absolutnie fantastyczny! Wszystko zakończyło się
w głuchołaskim Centrum Kultury
radosnym „Halleluja” z jazzowej
mszy oraz pięknym spotkaniem
podsumowującym w pensjonacie „Czerwony kozioł”. Zwieńczeniem 4-dniowych warsztatów
było cudowne ognisko. Radosne
emocje wdzięczności i niezwykłej
przyjaźni osiągnęły swoje apogeum. Bardzo serdecznie dziękuję
Wszystkim, którzy przyczynili się
do realizacji tego niezwykłego projektu!
Tadeusz Eckert
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Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie
powiatu głubczyckiego w I kwartale 2018r.

odstawowym kryterium
jakie powinna spełniać
woda do spożycia jest to,
aby była ona bezpieczna dla
zdrowia, a woda jest w pełni bezpieczna dla
zdrowia jeśli spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zakres badań obejmuje zarówno badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń promieniotwórczości w wodzie. Podstawą zapewnienia
konsumentom bezpiecznej wody do spożycia
stanowią zarówno badania realizowane w ramach nadzoru organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, jak i badania wykonywane przez

Uwaga na kleszcze!

Wraz z nadejściem wiosny pojawiły się
kleszcze, które są powszechnie kojarzone z
wycieczką do lasu. To jednak błąd.
W rzeczywistości te małe pajęczaki chętnie
przebywają w trawie i równie dobrze czują się
na zwykłym skwerku. Potrafią wspinać się na
wybujałe trawy bądź krzewy, jednak zwykle
nie wyżej niż na 70 cm. W związku z tym drzewa wcale nie są im potrzebne, by dostać się na
twoją odzież, a stamtąd na skórę. Dodatkowo
problem stanowi fakt, że ukłucie kleszcza nie
jest odczuwane, ponieważ wydziela on substancję znieczulającą. To sprawia, że wracając
z wycieczki, zapominamy o tym, aby dokładnie
obejrzeć swoje ciało.
Jakie skutki zdrowotne może powodować ukąszenie przez kleszcza?
Podczas wysysania krwi kleszcz może przekazać żywicielowi groźne wirusy, bakterie oraz
pierwotniaki będące czynnikami etiologicznymi chorób takich jak: anaplazmoza, babeszjoza, kleszczowe zapalenie mózgu czy borelioza.
Badania dowodzą, że co trzeci kleszcz jest nosicielem chorobotwórczego patogenu, czasem
nawet kilku jednocześnie- tzw. koinfekcja. Choroby te dają wiele niespecyficznych objawów,
trudnych do właściwego zdiagnozowania, a
ujawniających się nawet po długim czasie od
ukąszenia przez kleszcza. Mogą to być: bóle
kostno- stawowe, zapalenie stawów, mięśni
i ścięgien, zapalenie opon mózgowych, porażenie i zapalenie nerwów, zapalenie mięśnia
sercowego, stany chronicznego zmęczenia, objawy psychiatryczne (jak depresja i zaburzenia
pamięci) i inne. Sprawę może komplikować
jednoczesne wystąpienie kilku różnych chorób
odkleszczowych. Leczenie bywa długotrwałe
i tym trudniejsze, im później postawiona właściwa diagnoza, a niektórych szkód wyrządzonych w organizmie przez patogeny nie sposób
już cofnąć. Statystyka zachorowań na boreliozę na terenie powiatu głubczyckiego. W roku
2017 zarejestrowano niewielki spadek zachorowań na boreliozę w stosunku do roku ubie-

producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej. Przekroczenie parametrów określonych w rozporządzeniu wymaga każdorazowo dokonania oceny zagrożeń oraz określenia
przydatności wody do spożycia. Ocena jakości
wody sporządzana jest osobna dla każdego
wodociągu. Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludności na terenie powiatu głubczyckiego pochodzi z ujęć podziemnych.
Jakość wody skontrolowano w 17 wodociągach. W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano 52 próbki do badań
mikrobiologicznych i 38 próbek do badań fizykochemicznych. Krótkotrwałe zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody stwierdzono
w 4 wodociągach: Włodzienin, Branice, Sucha
Psina, Dziećmarów- Baborów. W wyniku pro-

głego. Odnotowano 27 przypadków boreliozy
(w 2016r. 32 przypadki).
W większości przypadków głównym objawem
zachorowania był rumień na skórze.
Istotnym problemem, który potęguje i uniemożliwia szybkie opanowanie zakażenia, jest
brak szczepionki przeciwko tej chorobie.
Gdzie i kiedy atakują kleszcze?
Kleszcze bytują w miejscach zacienionych i
wilgotnych oraz w pobliżu potencjalnych żywicieli, a więc w lasach, na łąkach, w okolicach
naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych,
a także w przydomowych ogródkach. Potrafią
rozpoznać żywiciela na podstawie zapachu
potu, wydychanego przez niego dwutlenku
węgla, ciepłoty ciała czy zmiany oświetlenia
(rzucanego cienia). Przechodząc przez trawy
czy krzewy „zbieramy” kleszcze. Gdy średnia
dobowa temperatura przekroczy 8°C, kleszcze
stają się aktywne i poszukują żywiciela, a więc
od wczesnej wiosny do późnej jesieni, czasem
nawet zimą.
Kto jest szczególnie narażony?
Osoby które:
• aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu, uprawiają turystykę pieszą, rowerową, kajakarstwo, żeglarstwo i inne, zbierają
grzyby i jagody, polują i wędkują,
• wyjeżdżają na obozy i kolonie,
• przebywają często w lesie i na tzw. terenach
zielonych w ramach
pracy, hobby czy rekreacji.
Jak się pozbyć kleszcza?
1. Kleszcza usuwać delikatnie specjalna pęsetą /dostępna w aptece/ wykonując ruch
obrotowy, zwracając uwagę aby nie został
w skórze żaden jego element. Nie należy
smarować wkłutego kleszcza tłuszczemduszący się kleszcz zwraca do organizmu
żywiciela wyssaną wcześniej krew, a wraz z
nią patogeny chorobotwórcze.
2. Obserwować miejsce ukłucia przez kleszcza w kierunku wystąpienia tzw. rumienia
wędrującego (czerwonej plamy rozchodzącej się promieniście z przejaśnieniem w
środku) charakterystycznego dla borelio-

wadzonego postępowania administracyjnego
oraz podjętych działań naprawczych, zanieczyszczenia zostały wyeliminowane. Jakość
wody z wodociągu publicznego Mokre Wieś
doprowadzono do odpowiednich wymagań. W
zbiorniku zapasowo-retencyjnym zamontowano system uzdatniania polegający na napowietrzaniu wody. Podjęte działania doprowadziły
do obniżeniem zawartości radonu w wodzie. W
I kwartale wszystkim konsumentom na terenie powiatu głubczyckiego dostarczano wodę
w ramach zbiorowego zaopatrzenia zgodną z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi.
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Głubczycach

mgr Alina Mazur-Ciapa

zy. Niestety w ok. 40-70% przypadków zakażenia krętkami Borrelia spp. rumień nie
występuje, a choroba ujawnia się dopiero
po dłuższym czasie jako postać przewlekła.
Profilaktyka to podstawa.
1. Udając się w miejsce występowania kleszczy ubierać się warstwowo, w długie rękawy i wysokie buty, aby maksymalnie utrudnić kleszczom dostęp do ciała. Powinniśmy
wyrobić w sobie nawyk dokładnego sprawdzania czy z wycieczki nie przynieśliśmy
nieproszonych gości. Po powrocie do domu
niezwłocznie zdjąć i wyprać ubranie.
2. Stosować na ciało specjalnie do tego przeznaczone repelenty, odstraszające kleszcze.
3. Po ekspozycji w miejscu narażenia na kleszcze dokładnie obejrzeć całe ciało. Szacuje
się, że kleszcz przekazuje chorobotwórcze
patogeny dopiero po kilku, a nawet kilkunastu godzinach od wkłucia. Im szybciej
usunięty kleszcz, tym mniejsze ryzyko zachorowania.
4. Przy częstym narażeniu na ukąszenia kleszczy, warto rozważyć szczepienie przeciwko
kleszczowemu zapaleniu mózgu. Skuteczna szczepionka na boreliozę jak dotąd nie
powstała.Po każdym kontakcie z kleszczem
skonsultować się z lekarzem pierwszego
kontaktu.
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TOWARZYSKI MECZ SIATKÓWKI W KRNOVIE

W

Krnovie 4.04.2018 r. rozegrany został towarzyski
mecz siatkówki chłopców, szkół
partnerskich. Do rywalizacji przystąpili uczniowie Zespołu Szkół
Mechanicznych w Głubczycach
i gospodarze, uczniowie Streni
Śkoly Automobilnej z Krnova. Mecz
był sprawdzianem przed międzynarodowym turniejem siatkówki,
który rozegrany zostanie w czerwcu
bieżącego roku w Głubczycach. Gospodarze z Krnova okazali się lepszym zespołem odnosząc zasłużone
zwycięstwo. W drużynie gospodarzy
wystąpili także absolwenci, którzy

studiują już na wyższych uczelniach.
Nasz zespół reprezentowali tylko
uczniowie z ,,mechanika’’. Spotkanie
sędziował nauczyciel wychowania fizycznego pan Marek Malewicz, który
był jednocześnie opiekunem zespołu z Głubczyc. Po spotkaniu, władze
szkoły z Krnova wręczyły dyplomy i
pamiątkowy puchar zwycięskiej drużynie. ZSM reprezentowali: KAROL
FEDOROWICZ, DAWID KULIK, MACIEJ ALBERT, ADRIAN CHURAS, DAMIAN CHORT, KRZYSZTOF JANICKI,
PAWEŁ WACHNIEWSKI.
Redakcja sportowa ZSM

„Open Roma - Rzym 2018” Taekwondo

W

dniach 23-25.02.2018 w Rzymie (Włochy) odbył się międzynarodowy turniej Taekwondo
Open Roma.
Startowało w nim ponad 620 zawodników z 15 państw. Zawody odbywały się w dwóch konkurencjach:
walkach i układach. LKS Sparta Głubczyce i ZS Pietrowice zdobyło 4 złote,
8 srebrnych i 2 brązowe medale. Wyniki naszych zawodników: seniorzy:
Karolina Konik zajęła I m walki i II m
walki kategoria otwarta, Kamila Ciechanowska II m walki, Paulina Szpak

II m walki i II m układy, Bartosz Słodkowski I m walki i II m walki kategoria otwarta. Bardzo dobrze spisali się
także nasi juniorzy i młodzicy zajmując czołowe miejsca: Barbara Mróz II
m walki i II m układy, Wiktoria Konik II m walki i III m układy i Jakub
Brewus III m walki, młodzicy : Nicola
Brewus I m układy i Anna Żłobicka I
m układy.
Serdecznie gratulujemy tak wspaniałego wyniku i życzymy dalszych sukcesów na arenach krajowych i międzynarodowych.

ZMAGANIA BOGDANOWICKICH
UCZNIÓW

P

oczątek roku był bardzo
intensywny pod względem rozgrywek sportowych.
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bogdanowicach reprezentowali szkołę na licznych
zawodach gminnych.

było z naszymi siatkarzami. Jesteśmy bardzo dumni z naszych
podopiecznych za wolę walki,
zaciętość, kulturalną postawę na
boisku i grę fair play. Wiemy , że
porażka mobilizuje zawodników
do większej pracy nad swoim
rozwojem fizycznym. Mamy nadzieję, że uczniowie będą podejmować coraz to nowe wyzwania
przy naszym profesjonalnym
wsparciu. Każdy indywidualny
wynik jest bardzo cenny ale naszym głównym priorytetem jest
propagowanie zdrowych nawyków sportowych, które uczniowie zabiorą z naszej szkoły w
Jak to w sporcie bywa były suk- swoje dorosłe życie.
cesy, dwa złote medale w tenisie
stołowym dziewcząt (Wiktoria
nauczyciele wychowania
fizycznego SP Bogdanowice
Olszyna , Nikola Kosowska) i
brąz chłopców (Kacper Kaźmierczak). O podium
otarł się Szymon
Ciapała zdobywając IV miejsce. Nie
zabrakło także porażek - II miejsce
chłopców w piłce
siatkowej. Czasami,
jak to w sporcie,
brakło
odrobiny
szczęścia do osiągnięcia celu, tak

Puchar Polski Taekwondo 2018

W

dniach 02-04.2018 roku
w Mykanowie odbyły się
Puchar Polski Taekwondo.
Jest to turniej kwalifikacyjny
do Mistrzostw Polski i Kadry
Narodowej.
Reprezentacja Ludowego Klubu
Sportowego Sparta Głubczyce i
ZS w Pietrowicach przywiozła z
Pucharu dwa krążki złote, dwa
srebrne i trzy brązowe. Wyniki
naszych zawodników: złote medale wywalczyli: Bartosz Słodkowski i Jakub Brewus w walkach, srebrne medale zdobyli:
Karolina Konik walki i Michał
Jano układy, brązowe medale:
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Kamila Ciechanowska walki,
Paulina Szpak układy i Daria
Baran układy. Bardzo dobrze
wypadła także Olga Jabłońska
zajmując punktowane VI miejsce w układach. Podczas gali
finałowej Karolina Konik, Bartosz Słodkowski i trener Daniel
Jano otrzymali Nagrodę Ministra
Sportu i Turystyki za medale z
ostatnich Mistrzostw Świata i
Europy, którą wręczył Prezes
Polskiego Związku Taekwondo.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy za wysokie
wyniki i życzymy dalszych sukcesów.
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Ogólnopolski
Turniej Młodzików

W

G

Dwa złote medale
w Grand Prix Polski!

rand Prix Polski Młodzików Młodszych w
Żyrakowie w woj. podkarbadmintonie. Impreza odbywała się przez
packim odbył się Ogólnopolski Turniej Młodzików. Za- dwa dni 14-15 kwietnia w Żyrakowie koło Dęwody trwały dwa dni od 10 do11 bicy, a zawody odbywały się tylko w grach pojedynczych.
marca 2018r.

Nasi zawodnicy wystąpili na tych zawodach w następuUczestniczyli w nim także nasi zawodjącym składzie: Maja Janko, Kaja Naumczyk, Oliwia
nicy odnosząc końcowy sukces. PoniZielińska, Mateusz Golas, Dominik Lenartowicz,
żej wyniki:
Rafał Mielnik, Paweł Kiszczyk oraz Jakub Gałązka.
Gra pojedyncza dziewcząt -U-15
Wspaniale zaprezentowali się nasi podopieczni zdobyI miejsce – Maja Janko
wając dwa złote medale: w grze pojedynczej dziewcząt
Gra pojedyncza chłopców U-15
- Maja Janko i w grze pojedynczej chłopców - Mateusz
V miejsce – Mateusz Golas
Golas.
Gra podwójna dziewcząt U-15
I miejsce – Maja Janko/ Julia Wójcik Serdecznie gratulujemy.
Beninca K-Koźle
Gra mieszana U-15
III miejsce – Mateusz Golas / Julia
Wójcik
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N

Mistrzostwa Województwa
w Głubczycach

a hali w Głubczycach 21 kwietnia odbyły się
Mistrzostwa Województwa w badmintonie.
Zawodnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych - U-9, U-11, U-13.

Nasi zawodnicy wywalczyli aż 11 miejsc na podium w tych
zawodach. Poniżej przedstawiamy medalistów.
U-9 chłopcy: II miejsce - Łukasz Golas
U-11 dziewczęta: I miejsce - Maja Naumczyk,
II miejsce - Julia Krawiec
U-11 chłopcy: I miejsce Paweł Kiszczyk,
III miejsce - Piotr Adamów,
III miejsce - Dawid Serafin
U-13 dziewczęta: I miejsce - Kaja Naumczyk,
II miejsce - Anna Gałaszkiewicz,
III miejsce - Oliwia Zielińska
U-13 chłopcy: I miejsce - Mateusz Golas,
III miejsce - Rafał Mielnik

XXIII WOJEWÓDZKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W

dniu 09.05.2018 w sali Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego odbył się XXIII
Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego.
W zawodach wzięło udział 45 zawodników z 7 Zespołów Szkół Specjalnych oraz
Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych woj. opolskiego: Głogówek,
Grodków, Kluczbork, Kędzierzyn - Koźle,
Praszka, Leśnica oraz Głubczyce. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał
Dyrektor SOSW Tomasz Kiszczyk. Po raz
dwudziesty trzeci mieliśmy przyjemność
organizować Turniej, to już tradycja naszej szkoły, w której co roku odbywają się
długo oczekiwane zawody. Najbardziej
jesteśmy dumni z naszych zawodników,
którzy dzielnie podtrzymują tradycje i
stają na wysokości zadania walcząc o
miejsca na podium. Tak też było i tym
razem , uczniowie SOSW egzekwo z Kluczborkiem zdobyli I m. drużynowo tuż
przed Kędzierzynem - Koźlem i Głogów-

kiem. Indywidualnie uczniowie naszej
szkoły zajęli: Dziewczęta starsze: III
m. - Wiktoria Mirga. Chłopcy młodsi: I
m. - Dawid Gabor, II m. - Kamil Mirga.
Chłopcy starsi: I m. - Denis Marcinek, IV
m. - Jakub Bielski
Mężczyźni: IV m. - Robert Bilik
Zawody sędziowane były przez nauczyciela wychowania fizycznego Dariusza
Szałagan. Zwycięzcy otrzymali dyplomy
ufundowane przez SOSW. Mam nadzieje,
iż w przyszłym roku podczas XXIV turnieju również będziemy mogli dumnie
reprezentować naszą szkołę.

Dariusz Szałagan
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