
Grudzień 2017, Nr 7 / 2017 (013), wydanie bezpłatne
www.powiatglubczycki.pl

Biuletyn Informacyjny Samorządu Powiatu Głubczyckiego

RzeczPOWIATOWA-info

SAMORZĄD / Głubczyce / Piłka nożna

Turniej halowy piłki nożnej 
o Puchar Starosty

Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych
» s. 4

    
Rzecz Powiatowa - info   grudzień 2017   /   www.powiatglubczycki.pl

Niech Magiczna moc Wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w rodzinnym gronie
życzą:
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KULTURA

II Przedszkolny Festiwal Kultury 
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Informacje z terenu
powiatu głubczyckiego.
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SPIS TELEFONÓW
Sekretariat
tel. 77 405 36 60

Wydział Ogólno - Organizacyjny
tel. 77 405 36 66

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

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

Wydział Oświaty i Zdrowia
tel. 77 405 36 78

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 77 405 36 71, 77 405 36 72

Wydział Drogownictwa
tel. 77 405 36 67, 77 405 36 68

Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 77 405 36 81
Ewidencja gruntów
tel. 77 405 36 82, 77 405 36 83
Ośrodek Dokumentacji Kartografi cznej
tel. 77 405 36 86, 77 405 36 89
Gospodarka Nieruchomościami
tel. 77 405 36 84

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

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 77 485 04 93, 77 485 08 87, 77 485 22 75

Biuro Rady Powiatu
tel. 77 405 36 80

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 77 405 36 65

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 77 405 36 69

Godziny otwarcia kasy:

pn-czw: 8:00-14:30
pt: 8:00-14:00

Starostwo Powiatowe

Szóstego grudnia została 
podpisana umowa o do-
finansowanie projektu 
pn.: „Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej 
na terenie Subregionu Południo-
wego” w ramach którego Powiat 
Głubczycki przeprowadzi prace 
termomodernizacyjne w 2 bu-
dynkach przynależnych do Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Głubczycach, polegające na:

W budynku głównym:

• docieplenie wełną mineralną 
stropu nad ostatnią kondy-
gnacją

• renowacja elewacji w pierw-
szej, najstarszej części szkoły

• wymianę pokrycia dachowego 
nad pierwszą i drugą częścią 
budynku

• wymianę okien znajdujących 
się w lukarnach na połaci dachu

• instalację układu 4 pomp ciepła 
typu powietrze-woda 

W budynku sali 
gimnastycznej:

• docieplenie stropodachu wełną 
mineralną

• wymiana istniejącej drewnia-
nej krosnowej stolarki okiennej 
na stolarkę drewnianą dwuszy-
bową

• renowacje elewacji budynku
• docieplenie wełną mineralną 

ścian zewnętrznych.

 ” Wartość 
kosztorysowa robót 

budowlanych dla zadania 
realizowanego przez 

Powiat Głubczycki 
wynosi 1,6 mln zł 

przy dofi nansowaniu 
w wysokości 

ok. 937 tys. zł

Projekt zrealizowany 
zostanie do września 
2018 r.

SAMORZĄD / Nysa / Subregion Południowy

Termomodernizacja Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących
Realizacja już w 2018 r.
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Pierwsza pomoc przedmedycz-
na im nie straszna! Kluby spor-
towe w powiecie głubczyckim 
i prudnickim otrzymały nowe 

wyposażenie.
W dniu 9 grudnia 2017 r. na hali spor-

towej ZOKiSu odbył się Turniej halowy 
piłki nożnej o Puchar Starosty Głubczyc-
kiego, który był zwieńczeniem projektu 
subregionalnego pn. „Poprawa bezpie-
czeństwa na obiek-
tach sportowych” 
fi nansowanego ze 
środków publicz-
nych pochodzą-
cych z dotacji 
z budżetu Woje-
wództwa Opol-
skiego w ramach 
Marszałkow-
skiego Budże-
tu Obywatelskiego. W projekcie 
wzięły udział 34 kluby sportowe 
- 24 z powiatu głubczyckiego i 10 
z gminy Głogówek.

Piłka nożna w naszym kraju 
jest bardzo popularnym spor-
tem drużynowym, a kluby 
sportowe istnieją praktycznie 
w każdej większej miejsco-
wości, zatem tak ważnym 
jest aby uzmysłowić działa-
czom sportowym jak istotna 
jest wiedza w zakresie pierwszej pomocy 
przy tak kontuzjogennym sporcie jakim 
jest piłka nożna. 

 ” Pomysłodawca 
powyższego projektu Józef 
Kozina wyszedł naprzeciw 

potrzebom środowisk 
sportowych z powiatu 

głubczyckiego i prudnickiego, 
które niejednokrotnie nie 

mają odpowiednich środków 
fi nansowych ani możliwości, 

aby odpowiednio przeszkolić 
i wyposażyć swoją kadrę. 

Stąd idea projektu, która zakładała wy-
posażenie klubów sportowych w sprzęt 
i wiedzę, niezbędne do niesienia pierwszej 
pomocy. Działacze sportowi z klubów ob-
jętych projektem odbyli szkolenie z pierw-
szej pomocy przedmedycznej z uwzględ-
nieniem urazów specyfi cznych dla piłki 

nożnej oraz otrzy-
mali sprzęt, w skład 

którego wchodzą 
m.in.: 

- sportowe torby 
medyczne wraz z peł-

nym wyposażeniem
- apteczki

- nosze
- lodówki przenośne wraz z wkłada-

mi chłodzącymi.
Ponadto każdy z klubów otrzymał 

pakiet 20 koszulek sportowych.
Turniej halowy piłki nożnej, który 

odbył się w minioną sobotę był doskonałą 
okazją, aby uroczyście przekazać klu-
bom nowe wyposażenie oraz towarzy-
sko rozegrać mecze. Każda z gmin oraz 
KS Polonia Głubczyce wystawiła swoją 
reprezentację, która zacięcie walczyła 
o miano najlepszej drużyny oraz o Pu-

char Starosty Głubczyckiego, 
który ostatecznie powędro-
wał do KS POLONII GŁUB-
CZYCE, II miejsce zajęła 
Reprezentacja Gminy Gło-
gówek, III miejsce – Repre-
zentacja Gminy Baborów, 
IV miejsce – Reprezentacja 
Gminy Głubczyce, V miejsce 
– Reprezentacja Gminy Brani-
ce i VI miejsce – Reprezentacja 
Gminy Kietrz.

Podczas turnieju miano 
najlepszego bramkarza otrzy-
mał Piotr Panicz – Reprezen-
tant Gminy Branice.

Wśród najlepszych strzelców, 
zdobywając dla swoich drużyn 

po dwie bramki, 
znaleźli się:

- Marcin Bogucki 
– Reprezentant Gmi-

ny Baborów
- Greg Szymon – 

Reprezentant KS Polonia 
Głubczyce

- Bawoł Łukasz – Re-
prezentant KS Polonia Głub-

czyce.

 ” Imprezę uświetniły 
swoimi występami 

wielokrotne Mistrzynie 
Polski, Europy i Świata 

Branickie Mażoretki 
„KAPRYS”, które 

uroczyście wprowadzały 
każdą z drużyn na boisko, 

a w przerwach między 
meczami wykonywały 

wspaniałe pokazy 
taneczno-artystyczne.

Podsumowując wyda-
rzenie Marszałek Andrzej 

Buła podzięko-
wał wszystkim 
z a  o g r om ne 
zaangażowa-
nie oraz udział 
w tak ważnym 
projekcie jakim 

jest zwiększenie 
bezpieczeństwa 

uczestników wyda-
rzeń sportowych. 

Przedstawiciel 
OZPN Marek Cury-
ło wręczył każdej 
z drużyn biorącej 

udział w turnieju 
piłki sportowe. Kluby 

jednogłośnie zdecydo-
wały, aby otrzymane 
piłki przekazać na ręce 
wychowanków Domu 

Dziecka w Krasnem Polu 
jako prezent mikołajko-
wy. Dzieci były bardzo 
szczęśliwe.

I tym miłym akcentem 
zakończyliśmy Turniej 
halowy o Puchar Starosty 
Głubczyckiego.

Marszałek, Starosta, samorządowcy i członkowie klubów sportowych

SPORT / Głubczyce / Piłka nożna

TURNIEJ HALOWY PIŁKI NOŻNEJ 
O PUCHAR STAROSTY
Turniej Piłki Nożnej zorganizowany w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa 
na obiektach sportowych” Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych” fi nansowany ze środków publicznych pochodzących z dotacji 
z budżetu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
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Powiat Głubczycki zakończył inwestycje drogo-
we w Pomorzowicach oraz Głubczycach przy 
ulicach: Żeromskiego i Alei Lipowej. Poniżej 
przedstawiamy Państwu opis przeprowadzo-

nych inwestycji.

Pomorzowice

W miejscowości Pomorzowice przeprowadzono pra-
ce w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej 
oraz wykonano zatoczkę autobusową w celu zwiększe-
nia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Ul. Żeromskiego

Na odcinku drogi w okolicy skrzyżowania ul. Żerom-
skiego z alejką biegnącą od „Świątyni dumania” została 
wyremontowana droga o długości ok. 1 km do wiaduktu 
od strony Gadzowic.

Została wykonana nowa warstwa asfaltowa, wzmoc-
niona siatką przeciwspękaniową jak również została 
wybudowana nowa ścieżka pieszo-jezdna z masy bitu-
micznej po jednej stronie. 

Aleja Lipowa

Drugim odcinkiem drogowym objętym remontem, 
był odcinek ok 2 km Alei Lipowej do skrzyżowania 
z drogą tzw. „betonową”. 

Pomiędzy drzewostanem lipowym, wykonana zo-
stała aleja spacerowa z miału kamiennego. Dodatkowo 
została również oświetlona, postawiono latarnie. Przy 
alejce ustawione są ławki, stojaki na rowery oraz kosze.

Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1276 O na odcinku Księże Pole – Kietrz” 
znalazła się na 5 miejscu listy rankingowej, 
czyli w czołówce projektów wybranych do do-

fi nansowania w 2017 r. w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019. 

W ramach planowanych do przeprowadzenia robót 
zaprojektowano szereg rozwiązań, których efektem 
będzie poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu, tj.:
• poszerzenie jezdni do szerokości min. 5,5 m
• wzmocnienie podbudowy poprzez stabilizację ist-

niejącego podłoża
• wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

wzmocnionej siatką zbrojeniową
• konserwację i odtworzenie rowów odwadniających

• odbudowę zniszczonych przepustów pod zjazdami
• przebudowę przyległych drodze chodników w miej-

scowości 
• wykonanie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach na 

przyległe użytki rolne
• wykonanie oznakowania w postaci linii krawędzio-

wych z umieszczeniem elementów odblaskowych 
w miejscach niebezpiecznych – w tym przed zjazdem 
do miejscowości Księże Pole i na wjeździe w miej-
scowości Kietrz (na łuku w obrębie skrzyżowania 
z drogą gminną) 

• umieszczenie zasilanych solarnie aktywnych znaków 
przy przejściu dla pieszych w Kietrzu

• podświetlenie latarnią solarną przejścia dla pieszych 
w Kietrzu 

 ” Przebudową zostanie objęty odcinek 
drogi długości 5,9 km.

Wartość przedmiotowego projektu 
to ponad 5,8 mln zł, przy dofi nansowaniu 
z Budżetu Państwa w wysokości 
2.9 mln zł. 

Inwestycja przeprowadzona zostanie 
w 2018 r. 

WYDARZENIA / Powiat / Inwestycje drogowe

Modernizacje dróg powiatowych dobiegły końca
Głubczyce robią się coraz piękniejsze!

WYDARZENIA / Powiat / Inwestycje drogowe

2,9 mln dofi nansowania dla Powiatu Głubczyckiego
Odcinek drogi Księże Pole – Kietrz

Wartość przedmiotowego projektu 
to ponad 5,8 mln zł, przy dofi nansowaniu 
Wartość przedmiotowego projektu 
to ponad 5,8 mln zł, przy dofi nansowaniu 
Wartość przedmiotowego projektu 

z Budżetu Państwa w wysokości 
to ponad 5,8 mln zł, przy dofi nansowaniu 
z Budżetu Państwa w wysokości 
to ponad 5,8 mln zł, przy dofi nansowaniu 

2.9 mln zł. 
z Budżetu Państwa w wysokości 
2.9 mln zł. 
z Budżetu Państwa w wysokości 
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Redakcja ZSM

W dniach 6 i 8 listopada 2017 r. 
w sali widowiskowej Miej-
skiego Ośrodka Kultury 
w Głubczycach miała miej-

sce 15. jubileuszowa edycja programu 
integracyjnego BEZ BARIER, wkom-
ponowanego w Głubczyckie Dni Kul-
tury. Pierwszego dnia, już tradycyjnie, 
z udziałem dzieci, a drugiego – mło-
dzieży i dorosłych. Przyświecało mu ha-
sło: „Jedno jest niebo dla wszystkich”, 
wyśpiewane zresztą w fi nale.

To szlachetne przedsięwzięcie zostało 
zorganizowane i poprowadzone przez jego 
pomysłodawczynię – Marię Farasiewicz 
przy współpracy z MOK oraz Zespołem 
Szkół Mechanicznych. Razem na scenie, 
w jedności i wspólnocie niepełnosprawni 
i zdrowi. Tu niepełnosprawność nie jest 
ułomnością a wartością! Tu wszyscy są 
tacy sami!

Podczas tych integracyjnych wie-
czorów sala widowiskowa, jak zawsze, 
wypełniona była po brzegi. Na widowni 
przedstawiciele władz samorządowych 
różnych szczebli. Wśród nich radny Sej-
miku Wojewódzkiego – Zbigniew Ziółko, 
wicestarosta – Anita Juchno, burmistrz 
– Adam Krupa, jego zastępca Kazimierz 
Bedryj, przewodniczący Rady Miejskiej - 
Kazimierz Naumczyk, członek Zarządu 
Powiatu – Irena Sapa i inni. Ponadto dy-
rektorzy przedszkoli, szkół, poradni, pla-
cówek opiekuńczo – wychowawczych, or-
ganizacji i stowarzyszeń, osoby duchowne, 
kierownicy instytucji świadczących pomoc 
potrzebującym, nauczyciele, wychowaw-

cy, opiekunowie, rodzice, dzieci, młodzież, 
lokalne i wojewódzkie media, etc. Sympa-
tycy idei integracji i solidaryzmu z tymi, 
dla których los nie był łaskawy, bo obarczył 
brzemieniem niepełnosprawności czy też 
nieuleczalnej choroby. 

Jest matką dwójki dzieci, od niedawna 
pracuje zawodowo. Jej obecność to świa-
dectwo walki o powrót do „normalności”, 
w miarę aktywnego życia, mimo inwa-
lidztwa. Jak sama powiada: „Bywa ciężko, 
ale mam dla kogo żyć”.

Wielkie emocje, łzy i wzruszenia. 
Na scenie bogactwo treści i formy: 

tematyczne piosenki, piękne układy ta-
neczne, inscenizacje, 
recytacje, muzyka kla-
syczna…

Podniosłym mo-
mentem koncertu było 
wystąpienie prezesa 
(Katarzyna Słupska) 
i wiceprezesa (Krzysz-
tof Hajda) Stowarzy-
szenia TACY SAMI, którzy wręczyli Marii 
Farasiewicz i Joannie Radeckiej statuet-
ki Honorowego Członka Stowarzyszenia 
TACY SAMI, dziękując tym samym za 
wieloletnie, społeczne działanie na rzecz 
Stowarzyszenia, niepełnosprawnych i idei 
integracji.

W tegorocznej edycji BEZ BARIER wy-
stąpiło ok. 300 wykonawców! Od przed-
szkolaków po osoby dorosłe. Przybyli 
tu także, po raz kolejny,reprezentanci 
Zespołu Placówek Oświatowych w Strze-
linie k. Wrocławia oraz artyści z czeskiego 
Krnova. Oj działo się, działo!

BEZ BARIER to swoisty festiwal inte-
gracji. Od lat cieszy się uznaniem, zain-
teresowaniem i popularnością. To praw-
dziwa lekcja zrozumienia, przyjaźni i… 
miłości!

W 15. jubileuszowym festiwalu BEZ BA-
RIER wystąpili: grupy- „Kubusie Puchat-
ki”, „Przyjaciele Krzysia” i „Tygryski” 
z Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Głubczycach pod 
kier. Magdaleny Szafrańskiej, Anny Sem-
czuk I Elżbiety Naszkiewicz; podopieczni 
stowarzyszenia TACY SAMI pod kier. Mag-
daleny Szafrańskiej; klasa II integracyjna 
SP nr1 pod kier. Małgorzaty Szuszkowskiej 

i Kariny Kowalskiej; 
Ojciec Urban Adam 
Bąk z dziećmi Fran-
ciszkańskiego Ośrod-
ka Pomocy Dzieciom, 
milusińscy z PICCO-
LINO pod kier. Renaty 
Ostrowskiej i Iwony 
Junki; podopieczni 

placówki interwencyjno-opiekuńczej 
„Gniazdo” pod kier. Barbary Antoszczy-
szyn, jak i reprezentacja Domu Dziecka 
w Krasnym Polu pod kier. Eweliny Kraft 
i Joanny Tokarczyk; zespół taneczny „Eu-
phoria” SP nr 3 pod kier. Mirosławy Ma-
siuk; reprezentanci SP w Lisięcicach pod 
kier. Urszuli Wojciechowskiej i Izabeli Łaty, 
dzieci i młodzież Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego pod kier. Joan-
ny Cieślik, Agnieszki Seń i Ilony Kwaśnik; 
Małgosia i Marta Kubów z akompaniującą 
im mamą – Agnieszką Jaglą-Kubów, klasa 
7 D integracyjna i gimnazjaliści SP nr 3 
pod kier. Ireneusza Szkwarka, Bernadety 

Basińskiej i Elżbiety Majcher, Ks. Krzysztof 
Cieslak – proboszcz parafi i Równe; wspo-
mniani wcześniej goście ze Strzelina pod 
kier. Marii Cimkiewicz; muzycy z Krnova 
pod kier. Libora Unczowskiego, tancerze 
Opolskiej Szkoły Tańca Royal Dance Center 
Tomasza Nowackiego fi lia MOK pod kier. 
Grażyny Pokulskiej: Natalia Kawa, Michał 
Wysocki, Luiza Lelińska, Oliwia Prus, Pau-
lina Piekarz, Rafał Artymiak i jego siostra 
Marysia; ponadto: mieszkańcy DPS-u Kli-
sino fi lia Kietrz pod kier. Sylwii Nowak; 
przedstawiciele Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Nowych Gołuszowicach 
(Aleksandra Kantyka, Bożena Całka, Bog-
dan Stroka) pod kier. Ewy Bartusik; Klasa 4 
oraz grupa gimnazjalistów ZS w Pietrowi-
cach pod kier. Barbary Starczewskiej oraz 
Marceliny Podgórskiej, a także młodzież 
szkół ponadgimnazjalnych i absolwenci: 
Dominika Sozańska (ZSO), Aleksandra Pa-
bian (ZSM), Maciej Albert (ZSM), Kamil 
Kaźmierczak (absolwent ZSM); Marian 
Bażyński (organy) oraz Tomasz Mirga 
(skrzypce). 

Przygotowanie poczęstunku dla gości 
i asysta: młodzież ZSCKR pod kier. Anety 
Dudasz-Jakubczyńskiej; wicedyrektor – 
Dorota Wierzba. 

Pomoc organizacyjna: dyrekcja i pra-
cownicy MOK oraz Krzysztof Rzym, Maciej 
Gwaj, Oskar Seemann, Damian Zieliński 
(ZSM).

Już za rok, kolejna, 16. edycja festiwalu 
integracyjnego BEZ BARIER. Zapraszamy!

Władze Powiatu Głubczyc-
kiego uczestniczyły w ob-
chodach 99. Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości.
Obchody 99. Rocznicy Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości rozpoczęły 
się od uroczystej Mszy Świętej w intencji 
Ojczyzny z udziałem pocztów sztanda-
rowych. Władze Powiatu reprezentowali: 
Wicestarosta Anita Juchno, Przewodni-
czący Rady Powiatu Stanisław Krzacz-
kowski, Wiceprzewodniczący Adam Le-
liński. 

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczy-
stości prowadzeni przez Orkiestrę Dętą 
przeszli pod Pomnik Czynu Zbrojnego, 
gdzie po odśpiewaniu Hymnu Polski 
delegacje władz samorządowych, kom-
batantów, służb mundurowych, stowa-
rzyszeń, młodzieży szkolnej, przed-
szkolaków i harcerzy złożyły wiązanki 
kwiatów.

Zwieńczeniem uroczystości był kon-
cert Pieśni Patriotycznej w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Głubczycach.

WYDARZENIA / Głubczyce / Starostwo Powiatowe

Obchody Święta Niepodległości
99. Rocznica Odzyskania Niepodległości

WYDARZENIA / Głubczyce / Społeczność

15 lat programu integracyjnego „Bez barier”
Sprawozdanie z wydarzenia

Złożenie kwiatów pod pomnikiem

 ” Tegoroczna edycja BEZ 
BARIER dedykowana była 
29-letniej Marlenie Sobol, 

która przed sześciu laty uległa 
wypadkowi samochodowemu, 

w wyniku czego porusza się 
na wózku inwalidzkim
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Tadeusz Eckert

W czwartek 12 października 
2017 r. 38-osobowa gru-
pa młodzieży chóralnej 
uczestniczyła w bardzo 

ciekawej wycieczce. Korzystając z wie-
loletniej współpracy naszego liceum 
ze środowiskiem akademickim i arty-
stycznym Opola, odwiedziliśmy szereg 
ciekawych instytucji i miejsc. 

Politechnika

Wycieczkę rozpoczęliśmy od wizyty 
na Politechnice Opolskiej. Odwiedzając 
Instytut Konfucjusza dowiedzieliśmy się, 
że na tej uczelni – oprócz tradycyjnych 
kierunków inżynierskich – można też 
studiować… język chiński! Mimo, że ma-
tematyka i fi zyka to trudne przedmioty, 
warto się do nich przyłożyć, bo możli-
wości uzyskania bardzo dobrze płatnej 
pracy, są w dzisiejszych czasach niemal 
nieograniczone! 

Filharmonia

Prosto z Politechniki pojechaliśmy do 
Filharmonii Opolskiej. Dzięki uprzejmo-
ści Dyrektora Przemysława Neumanna 
mogliśmy uczestniczyć w próbie orkie-
stry symfonicznej pod jego kierunkiem, 
która przygotowywała się do wykonania 
wspaniałego dzieła Gustava Holsta pt. 
„Planety”. Następnego dnia utwór ten 
został wykonany w opolskim „Okrągla-
ku” dla ponad 3 tysięcznej publiczności, 
a całość okraszona była laserowymi ilu-

minacjami oraz specjalnym komenta-
rzem. Po próbie spotkaliśmy się z Panem 
Dyrektorem Neumannem, któremu po-
dziękowaliśmy za gościnę oraz omówili-
śmy projekt wspólnego występu jesienią 
2018 roku.

Muzeum Polskiej Piosenki

W sąsiadującym z Filharmonią Mu-
zeum Polskiej Piosenki, które mieści się 
pod Opolskim Amfi teatrem, mogliśmy 
przeżyć wiele wzruszeń związanych ze 

słuchaniem wspaniałych piosenek, jak 
również pięknych opowieści o ich po-
wstawaniu, premierach oraz reakcjach 
publiczności. Muzeum jest bardzo no-
woczesne. Ze słuchawkami na uszach 
mogliśmy wybierać z nieprzebranych 
zasobów dowolne utwory, dowolnych 

zespołów i dowolnych wykonawców. 
Szczególnie poruszające były opowieści 
wybitnych muzyków oraz krytyków mu-
zycznych dotyczące legendarnych prze-
bojów oraz ich twórców, np. „Dziwny 
jest ten świat” Czesław Niemena, „To nie 
ja byłam Ewą” Edyty Górniak, czy „Mał-

gośka” Maryli Rodowicz. Atrakcją mu-
zeum była możliwość nagrania własnej 
wersji znanego przeboju w specjalnym 
studiu. Nagraną przez siebie piosenkę 
każdy mógł wysłać na swojego maila lub 
maila zaprzyjaźnionej osoby

Collegium Maius

Przed obiadem udaliśmy się do „Col-
legium Maius” Uniwersytetu Opolskiego. 
Zwiedzając piękne otoczeni tego pięk-
nego gmachu, mogliśmy się zapoznać 
z historią uniwersytetu oraz jego współ-
czesnym obliczem. Atrakcją tej części 
wizyty był spacer po „Skwerze twórców” 
gdzie można było „spotkać” m.in. Jerze-
go Grotowskiego, Agnieszkę Osiecką, czy 
Wojciecha Młynarskiego! Uwieńczeniem 
naszej wycieczki było spotkanie infor-
macyjne w „Sali Senatu”.

Po obiedzie i wypoczynku w popular-
nym „Solarisie”, kończąc bardzo udaną 
wycieczkę, uczestniczyliśmy w pięknym 
pokazie „Światło-woda-dźwięk”. Mul-
timedialna fontanna przy stawku Bar-
lickiego (obok Urzędu Wojewódzkiego), 
„gra” polskie piosenki, a wszystko jest 
pięknie zsynchronizowane w jednolitą 
całość artystyczną.

To była bardzo udana wyprawa edu-
kacyjno-artystyczna. Bardzo zadowo-
lona młodzież, całą drogę powrotną do 
Głubczyc wypełniła śpiewem chóralnych, 
biesiadnych i popularnych piosenek!

WYDARZENIA / Głubczyce / Zespół Szkół Mechanicznych

Otwarcie hali sportowej w ZSM
Hala sportowa Mechanika wyremontowana!

WYDARZENIA / Głubczyce / Liceum Ogólnokształcące

Edukacyjno-artystyczna wycieczka chóru do Opola
Podróże kształcą i inspirują

Redakcja sportowa ZSM 

Dnia 22.11.2017 roku nastąpiło 
uroczyste otwarcie wyremon-
towanej hali sportowej w Ze-
spole Szkół Mechanicznych.

Dyrektor szkoły pan Jan Łata przywi-
tał zaproszonych gości w osobach: Sta-
rostę głubczyckiego pana Józefa Kozinę, 
Wicestarostę głubczyckiego panią Anitę 
Juchno, Kierownika oświaty wychowania 
i zdrowia pana Tomasza Seń, radnych 
powiatowych, dyrektorów szkół, na-
uczycieli i młodzież szkolną.

Po przecięciu wstęgi zaproszeni go-
ście obserwowali lekcję piłki siatkowej 
prowadzoną przez nauczyciela pana 
Marka Malewicza.

Z inicjatywy nauczycieli wychowa-
nia fi zycznego pana Marka Malewicza 
i pana Marcina Hryckiewicza powstała 
dodatkowa salka do tenisa stołowego. 

Dyrekcja szkoły, nauczyciele, spo-
łeczność uczniowska i rodzice serdecz-
nie dziękują Starostwu Powiatowemu za 
przekazane środki, dzięki którym hala 
została wyremontowana.

Od lewej: J. Łata, J. Kozina, A. Juchno



Plan dyżurów ogólnodostępnych w 2018 roku 
GŁUBCZYCE dyżur rozpoczyna się w piątek o godz. 20:00 i trwa do następnego piątku do godz. 20:00

NAZWA APTEKI TERMIN DYŻURÓW

Apteka „Jaśminowa” ul. Kochanowskiego 8 05.01 – 12.01.2018 / Styczeń

Apteka „Zdrowit”, Plac 1 Maja 9 12.01 – 19.01.2018

Apteka „Przyjazna” ul. Sobieskiego 27 19.01 – 26.01.2018

Apteka „Kolorowa” ul. Kościuszki 28/1 26.01 – 02.02.2018 / Luty

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 02.02 – 09.02.2018

Apteka „Sanitas” ul. Kościuszki 16 09.02 – 16.02.2018

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 16.02 – 23.02.2018

Apteka „Zdrowie” ul. Powstańców 11A/1 23.02 – 02.03.2018 / Marzec

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 02.03 – 09.03.2018

Apteka „Jaśminowa” ul. Kochanowskiego 8 09.03 – 16.03.2018

Apteka „Zdrowit”, Plac 1 Maja 9 16.03 – 23.03.2018

Apteka „Przyjazna” ul. Sobieskiego 27 23.03 – 30.03.2018

Apteka „Kolorowa” ul. Kościuszki 28/1 30.03 – 06.04.2018 / Kwiecień

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 06.04 – 13.04.2018

Apteka „Sanitas” ul. Kościuszki 16 13.04 – 20.04.2018

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 20.04 – 27.04.2018

Apteka „Zdrowie” ul. Powstańców 11A/1 27.04 – 04.05.2018 / Maj

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 04.05 – 11.05.2018

Apteka „Jaśminowa” ul. Kochanowskiego 8 11.05 – 18.05.2018

Apteka „Zdrowit”, Plac 1 Maja 9 18.05 – 25.05.2018

Apteka „Przyjazna” ul. Sobieskiego 27 25.05 – 01.06.2018 / Czerwiec

Apteka „Kolorowa” ul. Kościuszki 28/1 01.06 – 08.06.2018

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 08.06 – 15.06.2018

Apteka „Sanitas” ul. Kościuszki 16 15.06 – 22.06.2018

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 22.06 – 29.06.2018

Apteka „Zdrowie” ul. Powstańców 11A/1 29.06 – 06.07.2018 / Lipiec

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 06.07 – 13.07.2018

Apteka „Jaśminowa” ul. Kochanowskiego 8 13.07 – 20.07.2018

Apteka „Zdrowit”, Plac 1 Maja 9 20.07 – 27.07.2018

Apteka „Przyjazna” ul. Sobieskiego 27 27.07 – 03.08.2018 / Sierpień

Apteka „Kolorowa” ul. Kościuszki 28/1 03.08 – 10.08.2018

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 10.08 – 17.08.2018

Apteka „Sanitas” ul. Kościuszki 16 17.08 – 24.08.2018

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 24.08 – 31.08.2018 / Wrzesień

Apteka „Zdrowie” ul. Powstańców 11A/1 31.08 – 07.09.2018

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 07.09 – 14.09.2018

Apteka „Jaśminowa” ul. Kochanowskiego 8 14.09 – 21.09.2018

Apteka „Zdrowit”, Plac 1 Maja 9 21.09 – 28.09.2018

Apteka „Przyjazna” ul. Sobieskiego 27 28.09 – 05.10.2018 / Październik

Apteka „Kolorowa” ul. Kościuszki 28/1 05.10 – 12.10.2018

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 12.10 – 19.10.2018

Apteka „Sanitas” ul. Kościuszki 16 19.10 – 26.10.2018

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 26.10 – 02.11.2018 / Listopad

Apteka „Zdrowie” ul. Powstańców 11A/1 02.11 – 09.11.2018

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 09.11 – 16.11.2018

Apteka „Jaśminowa” ul. Kochanowskiego 8 16.11 – 23.11.2018

Apteka „Zdrowit”, Plac 1 Maja 9 23.11 – 30.11.2018 / Grudzień

Apteka „Przyjazna” ul. Sobieskiego 27 30.11 – 07.12.2018

Apteka „Kolorowa” ul. Kościuszki 28/1 07.12 – 14.12.2018

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 14.12 – 21.12.2018

Apteka „Sanitas” ul. Kościuszki 16 21.12 – 28.12.2018

Apteka M.T. Schmidt. ul. Kochanowskiego 9 28.12 – 04.01.2019

11.05 – 18.05.2018

18.05 – 25.05.2018

25.05 – 01.06.2018 / Czerwiec

01.06 – 08.06.2018

08.06 – 15.06.2018

15.06 – 22.06.2018

22.06 – 29.06.2018

29.06 – 06.07.2018 / Lipiec

06.07 – 13.07.2018

13.07 – 20.07.2018

20.07 – 27.07.2018

27.07 – 03.08.2018 / Sierpień

03.08 – 10.08.2018

10.08 – 17.08.2018

G
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Plan dyżurów ogólnodostępnych w 2018 roku 
KIETRZ dyżur rozpoczyna się od poniedziałku od godz. 08:00 i trwa do następnego poniedziałku do godz. 08:00

NAZWA APTEKI TERMIN DYŻURÓW

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 01.01 – 01.01.2018 / Styczeń

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 02.01 – 07.01.2018

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 08.01 – 14.01.2018

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 15.01 – 21.01.2018

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 22.01 – 28.01.2018

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 29.01 – 04.02.2018 / Luty

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 05.02 – 11.02.2018

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 12.02 – 18.02.2018

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 19.02 – 25.02.2018

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 26.02 – 04.03.2018 / Marzec

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 05.03 – 11.03.2018

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 12.03 – 18.03.2018

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 19.03 – 25.03.2018

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 26.03 – 02.04.2018 / Kwiecień

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 03.04 – 08.04.2018

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 09.04 – 15.04.2018

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 16.04 – 22.04.2018

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 23.04 – 29.04.2018

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 30.04 – 06.05.2018 / Maj

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 07.05 – 13.05.2018

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 14.05 – 20.05.2018

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 21.05 – 27.05.2018

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 28.05 – 03.06.2018 / Czerwiec

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 04.06 – 10.06.2018

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 11.06 – 17.06.2018

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 18.06 – 24.06.2018

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 25.06 – 01.07.2018 / Lipiec

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 02.07 – 08.07.2018

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 09.07 – 15.07.2018

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 16.07 – 22.07.2018

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 23.07 – 29.07.2018

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 30.07 – 05.08.2018 / Sierpień

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 06.08 – 12.08.2018

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 13.08 – 19.08.2018

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 20.08 – 26.08.2018

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 27.08 – 02.09.2018 / Wrzesień

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 03.09 – 09.09.2018

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 10.09 – 16.09.2018

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 17.09 – 23.09.2018

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 24.09 – 30.09.2018

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 01.10 – 07.10.2018 / Październik

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 08.10 – 14.10.2018

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 15.10 – 21.10.2018

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 22.10 – 28.10.2018

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 29.10 – 04.11.2018 / Listopad

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 05.11 – 11.11.2018

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 12.11 – 18.11.2018

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 19.11 – 25.11.2018

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 26.11 – 02.12.2018 / Grudzień

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 03.12 – 09.12.2018

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 10.12 – 16.12.2018

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D 17.12 – 23.12.2018

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2 24.12 – 30.12.2018

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7 30.12 – 31.12.2018

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2

Apteka „CENTRALNA” ul. Wojska Polskiego 5-7

Apteka „ESKULAP” ul. Wojska Polskiego 1 D

Apteka „DROFARM” ul. Wojska Polskiego 2

Apteka 

K
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Redakcja ZSM

1 grudnia o godz. 17:00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego („Pod Magno-
lią”) odbyło się doroczne spotkanie 
Klubu Honorowych Dawców Krwi 

PCK w Głubczycach podsumowujące 
działalność tej organizacji w 2017 r.

Zostało zorganizowane w ramach ob-
chodów tzw. Dni Honorowego Krwio-
dawstwa. Przybyli tu zaproszeni goście. 
Wśród nich: wiceprezes Zarządu Oddzia-
łu Rejonowego PCK w Opolu – Janusz 
Mogielnicki, członek Zarządu tegoż 
oddziału – Ryszard Furtak, burmistrz 
– Adam Krupa, wicedyrektor Zespołu 
Szkół Mechanicznych w Głubczycach 
– Tomasz Kaliwoda, Maria Farasiewicz 
– rzecznik idei czerwonokrzyskiej na 
ziemi głubczyckiej, Beata Lehun – ko-
ordynator akcji „Młoda Krew” w ZSM, 
przedstawiciel OSP Grobniki, sponso-
rzy, krwiodawcy oraz ich rodziny. Uro-
czyste spotkanie w przedświątecznym 
już klimacie prowadziły panie: Elżbieta 
Kubal – prezes Zarządu Klubu HDK PCK 
w Głubczycach oraz Wioletta Makselan 
– wiceprezes Zarządu.

W pierwszej części zebrania wspo-
mniana wiceprezes przedstawiła rzeczowe 
i bogate treściowo sprawozdanie z szero-
kiej i owocnej działalności głubczyckiego 
Klubu HDK z uwzględnieniem licznych ak-
cji pobory krwi, festynów krwiodawczych, 
współpracy z ZSM, imprez rekreacyjnych 
i sportowych, w których nasz Klub wiedzie 
prym nie tylko na Opolszczyźnie, ale także 
w kraju. Wiele ciepłych słów pod adresem 
Klubu HDK w Głubczycach padło z ust go-

ści. Wyrazili swą wdzięczność za każdą 
kroplę oddanej krwi, niesienie pomocy 
drugiemu człowiekowi, bezinteresowność, 
człowieczeństwo i swoiste bohaterstwo. 

W kolejnym punkcie programu Elżbieta 
Kubal wespół z Wioletta Makselan wrę-
czyły stosowne dyplomy i świąteczne stro-

iki, dziękując za współpracę, działalność 
na rzecz Klubu Krwiodawców i PCK oraz 
okazaną pomoc. A otrzymali je: burmistrz 
- Adam Krupa i Urząd Miejski, dyrektor 
ZSM – Jan Łata, Maria Farasiewicz, Beata 
Lehun, OSP Grobniki, przedstawiciele PCK 
z Opola oraz darczyńcy.

 ” Przy tej okazji 
warto wspomnieć, że 

w październiku tego roku 
nastąpiło rozstrzygnięcie 

konkursu „Gorączka złota” 
organizowanego przez Zarząd 

Okręgowego PCK w Opolu. 
Laureatem tego konkursu 

został głubczycki MECHANIK, 
zdobywając I miejsce 

w województwie. 

Otóż młodzież tej placówki w minio-
nym roku szkolnym już po raz kolejny 
zbierała monety 1,2 i 5 groszowe na rzecz 
dzieci z ubogich rodzin. Ogółem zebrano 
40 kg tego drogocennego kruszcu. Akcję 
koordynowały nauczycielki tej szkoły: 
wspomniana już Maria Farasiewicz i Be-
ata Lehun.

Dziękujemy więc za ten gest 
dobroczynności i gratulujemy 
zwycięstwa!

Zarząd Klubu HDK PCK 
zachęca wszystkich ludzi 
dobrej woli do współpracy, 
a przede wszystkim otwartości 
serca i oddawania krwi 
– bezcennego daru!

Marszałek Województwa 
Opolskiego docenił ani-
matorów i twórców kultury 
z regionu. Wśród 10 nagro-

dzonych znalazła się mieszkanka po-
wiatu głubczyckiego Pani Lidia Szpak. 
Jest ona nauczycielką w Szkole Podsta-
wowej w Branicach oraz kierownikiem 
i instruktorem Branickich Mażoretek 
Kaprys.

W swojej działalności nie zapomi-
na o promocji naszego regionu. Zespół 
„KAPRYS”, nad którym sprawuje pieczę 
odnosi wiele sukcesów w kraju i za gra-
nicą, zdobywając medale dla Polski oraz 
wielokrotnie tytuły: Mistrza Polski, Mi-
strza Europy, Wicemistrza oraz Mistrza 
Świata Tańców Mażoretkowych. 

Nauczycielka pozyskuje sponsorów 
i organizuje wyjazdy zagraniczne dla 
młodzieży. Branickie Mażoretki swymi 
występami promowały rodzimą kulturę 
w wielu miastach Polski i krajach Europy 

m.in. we Włoszech, w Austrii, w Anglii, 
w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, 
w Bułgarii, w Chorwacji. Tańczyły też 
w Watykanie i w Paryżu. 

Ponadto Pani Lidia Szpak angażuje się 
w organizacje uroczystości szkolnych, 
gminnych i powiatowych oraz imprez 
charytatywnych i sportowych. 

Za swoją pracę została doceniona Zło-
tym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Medalem Srebr-
nym za Długoletnią Służbę, Odznaką 
Honorową „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Opolskiego” oraz „Zasłużony dla 
Gminy Branice”. Otrzymała też Nagrodę 
Opolskiego Kuratora Oświaty i Nagrodę 
Ministra Edukacji Narodowej. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów. 

WYDARZENIA / Głubczyce / Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

Dni honorowego krwiodawstwa
Podsumowanie roku w siedzibie głubczyckiego PCK

EDUKACJA / Opole / Szkolnictwo

MIESZKANKA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO WŚRÓD 10 NAJLEPSZYCH 
TWÓRCÓW KULTURY!
Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego

Zarząd Klubu HDK PCK 
zachęca wszystkich ludzi 
Zarząd Klubu HDK PCK 
zachęca wszystkich ludzi 
Zarząd Klubu HDK PCK 

dobrej woli do współpracy, 
zachęca wszystkich ludzi 
dobrej woli do współpracy, 
zachęca wszystkich ludzi 

a przede wszystkim otwartości 
dobrej woli do współpracy, 
a przede wszystkim otwartości 
dobrej woli do współpracy, 

serca i oddawania krwi 
a przede wszystkim otwartości 
serca i oddawania krwi 
a przede wszystkim otwartości 

– bezcennego daru!
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Agnieszka Biśta, nauczycielka
Przedszkola nr 1 w Głubczycach

19 października na deskach MOK w Głubczy-
cach, miała miejsce II edycja Przedszkolnego 
Festiwalu Kultury „Głubczycki Tygiel”, której 
organizatorem jest Przedszkole nr 1 w Głub-

czycach, a patronat pełni Dyrektor Powiatowego 
Muzeum Ziemi Głubczyckiej - Pani Barbara Piecha-
czek. Na początku reprezentanci z gr. „Biedronki” 
zaprezentowali pieśń „Głubczycki Tygiel”. Następnie 
głos zabrały: pomysłodawczyni imprezy Pani Dy-
rektor Anna Pyrczak oraz Pani Barbara Piechaczek 
współorganizatorka festiwalu, które wprowadziły 
wszystkich zaproszonych gości w tematykę festiwa-
lu. Obie Panie pięknie prezentowały się w sukniach 
na styl mody międzywojennej.

II Przedszkolny Festiwal Kultury „Głubczycki 
Tygiel” to prezentacja działalności o charakterze 
teatralno-muzycznym związanej z kulturą ziemi 
głubczyckiej, tej sprzed 1945 r. i tej, którą przy-
wieźli tutaj nowi jej mieszkańcy (przesiedleńcy, 
repatrianci, mieszkańcy z nakazem pracy). To tak-
że dzieje ziemi głubczyckiej, na której od zarania 
wieków spotykały się różne tradycje, dające nam 
ogromne możliwości aktywności kulturowej. Fe-
stiwal jest sposobnością zmierzenia się dziecka 
w wieku przedszkolnym z całą gamą trudności, 
jakie niesie za sobą aktywność sceniczna, mająca 
wartości poznawcze i kształcące. To swego rodzaju 
trening osobowości i sposobność nauki, w nie-
co innym wymiarze. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas przedstawiciele władz samorządowych, 
mediów, dyrektorzy głubczyckich przedszkoli, 
seniorki z DDP w Głubczycach, przekupki, oraz 
gość specjalny Pan Ryszard Brzeziński. Miłym 
akcentem uroczystości był występ naszego ab-
solwenta Pawła Popczyka , który zaprezentował 
nam utwór „Oczka zmruż” – kołysankę zagra-
ną na akordeonie. Po części wstępnej rodzice 
w roli Anioła (Pani P. Ksobiech) i Joanity (Pan D. 
Gadzimski) zapraszali do występów kolejnych 
wykonawców. Jako pierwsze wystąpiły dzieci 
z naszego przedszkola - gr. IV „Motylki”, które 
zaprezentowały „Legendę Lwowską” w formie 
pantomimy, pod kierunkiem Pana W. Lankaufa 
oraz Pani Marzeny Gisal. 

Kolejnym punktem programu był wywiad 
Pani Barbary Piechaczek z zaproszonym go-
ściem- Panem Ryszardem Brzezińskim, którego 
korzenie związane są z Kresami. Pan Ryszard 
opowiedział nam krótko o zabawach z tamtych 
lat organizowanych przez dzieci. Do najcie-
kawszych zaliczył „Walkę z Tatarami” oraz 
grę z piłką tzw. „szmacianką”. Na festiwalu 
wystąpiły również dzieci z Przedszkola nr 2, 
które zaprezentowały inscenizację „Córki Wod-
nika”, przygotowaną przez Panią Magdalenę 
Szafrańską. 

Następnie dzieci z Przedszkola nr 3 wyko-
nały taniec „My dzieciaki”, pod kierunkiem 
Pani Katarzyny Komplikowicz. Improwizację 
do legendy „Wielka tasiemka” przedstawiły 
dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 
Piccolino, pod opieką Pań: Renaty Ostrowskiej i Iwony 
Junka. W tym roku gościnnie wystąpiła również Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi z Bogda-
nowic. Przedszkolaki z tej placówki zaprezentowały 
na scenie taniec „Zasiali górale owies”. Na zakończe-
nie występów dzieci z gr. V „Biedronki” zatańczyły 
„Lwowski Walczyk”. Taniec opracowały Panie: Dorota 

Raniszewska i Małgorzata Grąziowska- Wojnarowicz. 
Po występach organizatorzy festiwalu wręczyli 

wszystkim uczestnikom nagrody, a mamy naszych 
przedszkolaków (J. Czarnecka, J. Bara-
nowska, W. Winder, A. Zapotoczna-Kopeć) 

p r z e -

brane w stroje 
„głubczyckich przekupek” częstowały gości 
bułeczkami. 

Zarówno dzieci jak i dorośli, uczestni-
czący w tak niecodziennym festiwalu, byli 
poruszeni atmosferą panującą podczas wy-
stępów tak małych aktorów. Brawom nie 

było końca. Dużym zaskoczeniem dla zaproszonych 
gości był wysoki poziom prezentowanych na scenie 
form artystycznych i zaangażowanie dzieci w od-

grywane role. Najtrudniej-
szym problemem dla dzie-
ci było opanowanie tremy, 
ale systematyczne próby 

i ćwiczenia 
przyniosły 
oczekiwa-
ne efekty. 
M o ż e m y 
być dumni, 
że  nasza 
t r a d y c j a 
i kultura są 
przekazy-
wane z po-
kolenia na 
pokolen ie . 
Pod z ięko-
wania należą 
się wszyst-
k i m os o-
bom zaan-
gażowanym 
w to przed-
sięwzięc ie, 
zarówno or-
ganizatorom, 
n auc z yc ie-
lom, dzieciom, 
m e d i o m , 
jak i rodzi-
com, którzy 
włączyli się 
w przygoto-
wanie pięk-
nych strojów 
dla dzieci. Już 
teraz zaprasza-
my na III edycję 
Przedszkolnego 
Festiwalu Kul-
tur y „Głub-
czycki Tygiel”, 
który zapowia-
da się bardzo, 
bardzo ciekawie!

KULTURA / Głubczyce / Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej / Przedszkole nr 1 / MOK

II PRZEDSZKOLNY FESTIWAL KULTURY 
„GŁUBCZYCKI TYGIEL”
Relacja z wydarzenia

ale systematyczne próby 

być dumni, 
że  nasza 
t r a d y c j a 
i kultura są 
przekazy-
wane z po-
kolenia na 
pokolen ie . 
Pod z ięko-
wania należą 
się wszyst-
k i m os o-
bom zaan-
gażowanym 
w to przed-
sięwzięc ie, 
zarówno or-
ganizatorom, 
n auc z yc ie-
lom, dzieciom, 
m e d i o m , 
jak i rodzi-
com, którzy 
włączyli się 
w przygoto-
wanie pięk-
nych strojów 
dla dzieci. Już 
teraz zaprasza-
my na III edycję 
Przedszkolnego 
Festiwalu Kul-
tur y „Głub-
czycki Tygiel”, 
który zapowia-
da się bardzo, 
bardzo ciekawie!

Festiwalu Kultury „Głubczycki Tygiel”, której 
organizatorem jest Przedszkole nr 1 w Głub-

czycach, a patronat pełni Dyrektor Powiatowego 
Muzeum Ziemi Głubczyckiej - Pani Barbara Piecha-
czek. Na początku reprezentanci z gr. „Biedronki” 
zaprezentowali pieśń „Głubczycki Tygiel”. Następnie 
głos zabrały: pomysłodawczyni imprezy Pani Dy-
rektor Anna Pyrczak oraz Pani Barbara Piechaczek 
współorganizatorka festiwalu, które wprowadziły 
wszystkich zaproszonych gości w tematykę festiwa-
lu. Obie Panie pięknie prezentowały się w sukniach 

II Przedszkolny Festiwal Kultury „Głubczycki 
Tygiel” to prezentacja działalności o charakterze 
teatralno-muzycznym związanej z kulturą ziemi 
głubczyckiej, tej sprzed 1945 r. i tej, którą przy-
wieźli tutaj nowi jej mieszkańcy (przesiedleńcy, 
repatrianci, mieszkańcy z nakazem pracy). To tak-
że dzieje ziemi głubczyckiej, na której od zarania 
wieków spotykały się różne tradycje, dające nam 
ogromne możliwości aktywności kulturowej. Fe-
stiwal jest sposobnością zmierzenia się dziecka 
w wieku przedszkolnym z całą gamą trudności, 
jakie niesie za sobą aktywność sceniczna, mająca 
wartości poznawcze i kształcące. To swego rodzaju 
trening osobowości i sposobność nauki, w nie-
co innym wymiarze. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas przedstawiciele władz samorządowych, 
mediów, dyrektorzy głubczyckich przedszkoli, 

Piccolino, pod opieką Pań: Renaty Ostrowskiej i Iwony 
Junka. W tym roku gościnnie wystąpiła również Szkoła 

brane w stroje 
„głubczyckich przekupek” częstowały gości 

 ” Możemy być dumni, 
że nasza tradycja i kultura 

są przekazywane 
z pokolenia na pokolenie

Międzywojenne stroje dzieci

Organizatorki „Tygla”, Panie: Anna Pyrczak i Barbara Piechaczek
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KULTURA / Głubczyce / Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej

Z WIZYTĄ W POWIATOWYM MUZEUM 
ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
Reportaż z wystawy prac uczniów i absolwentów PWSZ w Raciborzu, zatytułowanej „Przemiany” 

Redakcja ZSM

W środę, 11 października Klasa 
I A technikum ekonomicz-
nego udała się do Powiato-
wego Muzeum Ziemi Głub-

czyckiej, by poznać bliżej tę instytucję 
kultury, zwiedzić ją, a przede wszyst-
kim obejrzeć wystawę pt. „Przemiany”, 
której wernisaż odbył się w niedzielę, 
8 października tego roku. 

Mowa tu o wystawie fotografi i i rzeź-
by przygotowanej przez członków Stu-
denckiego Koła Naukowego Fotografi i 
Artystycznej FOTON, studentów kie-
runku edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych Państwowej Wyższej 
szkoły Zawodowej oraz uczniów i absol-
wentów Liceum Plastycznego ZSO nr 1 
w Raciborzu. 

Wizycie w PMZG towarzyszyła pre-
zentacja multimedialna wprowadzająca 
w tematykę wystawy, odsłaniająca pracę 
przygotowawczą, jak i kulisy jej powsta-
nia. Ponadto młodzież ZSM mogła bliżej 
poznać p. dyrektor muzeum – Barbarę 
Piechałek i „skorzystać” z jej szerokiej 
wiedzy historycznej sztuki. Tymczasem 
wystawa fotografi i zrobiła na uczniach 
MECHANIKA piorunujące wrażenie. Nie 
ukrywali swego zdumienia, gdy wśród 
artystycznych zdjęć ujrzeli swoją polo-
nistkę – Marię Farasiewicz (statyczną 
i w ruchu). Po owej „przemianie” wręcz 
nie do poznania!

Treść

A oto jakże ważne treści dotyczące 
w/w wystawy:

„Istotą kreacji plastycznej (a może 
wszelkiej kreacji) jest przemiana. W pla-
styczny kształt może przemienić się 
nieomalże wszystko: idea, lęk, radość, 
zachwyt i wiele, wiele innych treści wy-
pełniających naszą egzystencję, poru-
szających naszą wyobraźnię. Ważne jest, 
aby artysta dokonujący owej „przemia-
ny” wynajdywał właściwe dla wyrażonej 
treści zespoły środków. Od jego talen-
tu zależy uzyskana tutaj adekwatność. 
Każda dyscyplina sztuki objawia w tym 
względzie swoją specyfi kę. Także rzeź-
ba czyni to w swoisty sposób. Istnieje 
w przestrzeni i dzięki przestrzeni. To, co 
ją otacza, to trójwymiarowa rozciągłość. 
Nieograniczona – gdy rzeźba istnieje 
w otwartej przestrzeni, ograniczona – 
gdy jest usytuowana we wnętrzu. Rzeźba 
tym różni się od każdego innego fi zycz-
nie istniejącego kształtu, że zawsze jest 
próbą zbudowania jakiejś wyraźnej re-
lacji pomiędzy własną zewnętrznością, 
własną powłoką, a ową trójwymiarową 
rozciągłością. To jej główne formalne za-
danie. Rzeźba może przestrzeń, w której 
jest umieszczona wchłaniać, odpychać, 
zawłaszczać, może się także w niej nie 
mieścić. Takich relacji nie musi budować 
żadne inne dzieło.

Dr Henryk Fojcik

Fotografi a, jako wszechobecne 
dziś medium, umożliwia 
w ułamku czasu ujęcia 
w kadrze przestrzeń 
wykraczającą poza możliwości 
wzroku obserwatora, 
przekształcają ją jednocześnie 
w „lustro z pamięcią” zdjęcie, 
odcisk czy odbitkę, będącą 
świadectwem – dokumentem.

Rejestrując ślady upływającego czasu 
w szczególnej chwili, w której oko, rozum 
i emocje stanowią jedność, fotografi k 
utrwala motywy kreując nową rzeczy-
wistość. Przekształca to, co niewidzialne 
w widzialne – obraz fotografi czny. Sto-
sując ponadto określone środki wyrazu 
artystycznego, twórca powołuje do życia 
unikatowe kompozycje nacechowane au-
torskim punktem widzenia.

 ” Głównym celem 
rejestracji każdego zdjęcia – 

z pierwotnego założenia tego 
medium – jest utrwalanie 

prawdy o świecie, czyli 
archiwizacja. 

Nazywane kadrami fotografi cznymi 
obrazy w procesie twórczej przemiany 
odsłaniają treści spoza horyzontu wi-
dzialnego, dotykając tym samym isto-
ty fotografi i. Pozwala ona na swobodę 
przenikanie treści i formy. Tym samym, 
świadomie wybrany – przez pryzmat 
obiektywu fotografi cznego – wycinek 
rzeczywistości, będący dokumentem, 
staje się odbiciem wrażliwości artysty , 
czyli dziełem o estetycznych walorach.

 ” Fotografi a zmienia to, 
co zwyczajne w niezwykłe.

Dr Gabriel Habrom-Rokosz

Wkrótce kolejne klasy pierwsze w ramach zajęć 
z wiedzy o kulturze udadzą się do Powiatowego 
Muzeum Ziemi Głubczyckiej.

EDUKACJA / Głubczyce / Liceum Ogólnokształcące

Głubczyccy licealiści w Krakowie
Wyjazd naukowy

Kamila Tarnawska II C

Trzy godziny jazdy – taki dystans 
dzieli Głubczyce od Krakowa. 
Pokonaliśmy te trasę w obie 
strony 29 września 2017 roku 

w ramach naszej licealnej wycieczki. 
Każdy z jej uczestników bez wątpie-
nia mógł w osobisty sposób „dotknąć” 
starej stolicy, jednak wyjazd miał jeden 
priorytetowy cel, ważny dla całej naszej 
szkoły. 

Podczas spotkania przedstawicie-
li szkoły (w osobach Pana Dyrektora 
Krzysztofa Tokarza i Pani Profesor 
Julity Stebnickiej) z dziekanem Wy-
działu Chemii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego Panem Profesorem doktorem 
habilitowanym Piotrem Kuśtrowskim 
podpisana została uroczyście umowa 
o współpracy między dwiema pla-
cówkami. Wydział Chemii objął naszą 
szkołę patronatem. Nie do przecenienia 
jest w tym przedsięwzięciu rola Pana 
doktora Michała Płotka, pracownika 
naukowego Wydziału Chemii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego a jednocześnie 
absolwenta głubczyckiego liceum. 
Mamy wszyscy nadzieję, że długofa-
lowym skutkiem tego wydarzenia będą 
coraz bliższe relacje między Liceum 
Ogólnokształcącym w Głubczycach 
a Uniwersytetem Jagiellońskim. Biorąc 
pod uwagę tę perspektywę, odległość 
dzieląca Głubczyce od Krakowa zde-
cydowanie się zmniejszyła.

Pewien poziom partnerstwa zawią-
zany z pierwszym w Polsce ośrodkiem 
uniwersyteckim jest dla nas nobilitu-
jący. Wszyscy uczniowie, którzy mieli 
okazję odwiedzić Kraków w ten piękny 
jesienny wrześniowy dzień, poczuli się 
też jakoś szczególnie wyróżnieni. Kra-
ków budzi rozliczne skojarzenia kul-
turowe ale w bezpośrednim zetknięciu 
staje się wyjątkowo magiczny. Począ-
tek krakowskiej przygody miał miej-
sce w murach sławetnego Collegium 
Maius. Uczniowie zwiedzili trzy sale 
tematyczne, mierząc się z zagadnie-
niami matematycznymi, fizycznymi 
i astronomicznymi. To miejsce różni 
się zdecydowanie od większości mu-
zealnych czy wystawowych pomiesz-
czeń, gdzie dominująca zasada brzmi: 
„Nie dotykać eksponatów!”. Każdy miał 
szansę przeprowadzenia doświadczeń 
naukowych, które umiejętnie łączyły 
edukację z dobrą zabawą. Prawie dwu-
godzinny pobyt w Collegium Maius 
uwiecznił orszak figurek uruchamiany 
w wielkim zegarze uniwersyteckim. 
Punktualnie w południe krużgankowy 
dziedziniec Collegium Maius wypełnił 
się melodią „Gaudeamus” i ku uciesze 
widzów przemaszerowali w dostojnym 
rytmie: królowa Jadwiga, król Jagiełło 
i rektorzy uniwersytetu.

Program edukacyjny naszej wy-
cieczki był bardzo napięty. Kolejnym 
etapem stał się uniwersytecki Wydział 
Fizyki, Astronomii i Informatyki Sto-
sowanej. Dużym zainteresowaniem 
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cieszyły się warsztaty dotyczące ta-
jemnic związanych z powstawaniem 
gier komputerowych. Część uczniów 
z kolei skupiła uwagę na przyrządach 
fizycznych. Być może w pewnym mo-
mencie zagadnienia fizyczne stawały 
się zbyt skomplikowane, nie obniżało 
to jednak poczucia, że świat nauki jest 
jednak fascynujący. Przed wejściem do 
siedziby Wydziału FAIS znajduje się 
metalowa konstrukcja modelu ato-
mu węgla. Uznaliśmy, że to najlepsza 
scenografia do zrobienia pięknego, 
pamiąt kowe-
g o  z d j ę c i a . 
W gmachu Wy-
działu Fizyk i 
odkryliśmy też 
studencki bar 
„Atom”. Posili-
li się tu przede 
wszystkim ma-
turzyści, przed 
którymi stawa-
ła ciężka prze-
prawa z prób-
nymi arkuszami 
maturalnymi.

 Na terenie 
uniwersy tec-
kiego kampusu 
mieści się także 
Wydział Chemii, do którego skierowa-
liśmy dalsze kroki. Nowa siedziba Wy-
działu to obiekt, który oddany został do 
użytku całkiem niedawno i wciąż jesz-
cze trwają w nim prace adaptacyjne. 
Z dumą możemy podkreślić, że byliśmy 
tu pierwsi, jeszcze przed inauguracją 
roku akademickiego. W holu wejściowym 
można dać odpocząć na chwilę zmęczo-
nym nogom na jednym z pomarańczo-
wych siedzeń, które ustawione są we 
wzór chemiczny tlenku glinu (korundu). 

Innowacyjny wydział robi duże wraże-
nie. Wszyscy mieli okazję zapoznać się 
nie tylko z bazą dydaktyczną i socjalną 
ośrodka ale także tą częścią, która na co 
dzień nie jest dostępna dla studentów. 
Chodzi o laboratoria, gdzie w doskona-
łych i bezpiecznych warunkach pracują 
naukowcy uniwersyteccy. Pobyt na Wy-
dziale Chemii UJ nie ograniczył się tylko 
do zwiedzania. Mieliśmy szansę poczuć 
się jak prawdziwi adepci chemii, między 
innymi podejmując ćwiczenia w zakresie 
techniki miareczkowania.

O godzinie 15 uczniowie k las 
trzecich rozpoczęli próbną maturę 
z chemii. Była to świetna okazja do 
sprawdzenia poziomu swojej wiedzy 
i to w tak szczególnym miejscu. Dla 
młodszych uczestników wycieczki 
przewidziano czas wolny. Spędzi-
liśmy kilka godzin w samym sercu 
Krakowa, czyli w okolicach uroczego 
Rynku. Kraków rozbrzmiewa tysiącem 
dźwięków i błyszczy tysiącem barw. 
Ktoś wyłowi z ogólnego chaosu rytm 

melodii hiszpańskiej czy francuskiej. 
Ktoś inny przystanie by posłuchać in-
strumentów rodem ze średniowiecza. 
Bardziej wrażliwe uszy skoncentrują 
się na stukocie o bruk krakowskich 
dorożek lub trzepocie skrzydeł bar-
dzo śmiałych i licznych gołębi. Oczy 
wszystkich cieszą kolory straganów 
kwiaciarek lub licznych stoisk w kli-
matycznych sukiennicach. W jednym 
wszyscy mogą być zgodni. W Krako-
wie bardzo szybko traci się poczucie 
czasu.

Na szczęście nikt się nie zgu-
bił. W przeciwnym wypadku stra-
ciłby jeszcze jedną z zaplanowanych 
atrakcji. Wieczorem wszyscy udali się 
do Teatru „Bagatela” na sztukę pod 
tytułem „Szalone nożyczki”. Ta nie-
zwykła komedia kryminalna rozgrywa 
się w jednym z krakowskich salonów 
fryzjerskich. Zaskakujące jest to, że 
o kierunkach akcji decydują sami wi-
dzowie. 

To pierwsze w Polsce interaktyw-
ne przedstawienie, które grane jest 
na wielu scenach od kilkunastu już 
lat. A najważniejsze jest to, że w rów-
nym stopniu jak dawniej wciąga widza 
w krąg doskonałej zabawy.

 Aktywny i pasjonujący dzień za-
kończyliśmy po północy. Może zmę-
czenie spowodowało, że na miejscu 
w Głubczycach nie każdy zdołał wyrazić 
podziękowanie organizatorom i opie-
kunom wycieczki. Za tak wspaniałe 
przeżycia, które były udziałem uczest-

ników wyciecz-
ki do Krakowa, 
wielkie słowa 
wdzięcznośc i 
kierujemy do: 
Pana Dyrekto-
ra Krzysztofa 
Tokarza, Pani 
Profesor Juli-
ty Stebnickiej, 
Pani Profesor 
Ew y Tr yndy, 
Pani Profesor 
Urszuli Chawy 
oraz Pani Pe-
dagog Barbary 
Zdeb.

Dla  w ie lu 
naszych liceali-

stów Kraków dotychczas występował 
zawsze w jakimś kontekście. Raz jako 
Kraków Kopernika, innym razem jako 
Kraków Wyspiańskiego czy Kraków 
Wojtyły... Po ostatniej wycieczce bę-
dziemy raczej zgodnie myśleć i mówić: 
„NASZ Kraków”.

Natalia Kozłowska 
i Anna Hamerla

W piątek 6 października 
2017 r. uczniowie klas ma-
turalnych wyjechali do Ślą-
skiego Międzyuczelnianego 

Centrum Edukacji i Badań Interdyscy-
plinarnych w Chorzowie, gdzie mieli 
okazję uczestniczyć w ciekawych wy-
kładach i laboratoriach, prowadzonych 
przez pracowników naukowych Uni-
wersytetu Śląskiego. Wyjazd był kon-
tynuacją dwuletniej współpracy naszej 
szkoły z „Latającym Uniwersytetem 
Śląskim”.

Na miejscu czekał na nas dr hab. Ar-
mand Cholewka, którego już wcześniej 
gościliśmy w naszej szkole. Poprowadził 
dla nas dwa wykłady: „Pokonać nowo-
twór” oraz „Światło, które diagnozuje – 
światło, które leczy”. Mówił z taką pasją, 
że wszyscy byliśmy pod wrażeniem. Na-
wet nie poczuliśmy kiedy minęło półtorej 
godziny.

Następnie zostaliśmy przekazani 
w ręce trzech młodych doktorantek Za-
kładu Fizyki Medycznej, które poprowa-
dziły z nami trzy bloki warsztatów: ,,Za-
glądnąć w głąb ciała - ultrasonografi a”, 
,,Jak dobrze słyszymy - audiometria” 
oraz ,,Niekonwencjonalne źródła prądu 
– skąd bierzemy prąd elektryczny?”. 

 ” Niesamowite było dla 
nas to, że mogliśmy sami 

przeprowadzić badanie USG!!! 
Zobaczyliśmy na monitorze 

nasze nerki, stawy kolanowe 
i naczynie krwionośne. 

Badanie audiometryczne polegało na 
tym, że jedna osoba została zamknięta 
w dźwiękoszczelnej kabinie ze słuchaw-
kami na uszach, podczas gdy reszta gru-
py ustawiała parametry dźwięku, który 
był odbierany przez słuchawki. Dzięki 
niemu mogliśmy sprawdzić stan słuch 
badanej osoby.

Ostatnie ćwiczenie polegało na stwo-
rzeniu prostego źródła prądu elektrycz-

nego. Badaliśmy natężenie prądu, który 
przepłynie przez: naszą grupę, grupę cy-
tryn i grupę ziemniaków, po podłączeniu 
do naelektryzowanego ciała. Wygrały 
cytrynki! 

Prowadzący byli bardzo dobrze przy-
gotowani, widać było, że fi zyka jest ich 
prawdziwą pasją, byli otwarci na pytania, 
udzielili kilku wskazówek i zmotywo-
wali do pracy.

Wyjazd był dobrą formą zarówno 
edukacji jak i rozrywki.

EDUKACJA / Głubczyce / Liceum Ogólnokształcące

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim
Wspólne warsztaty naukowe
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dyrygent Ewa Maleńczyk

W dniach od 17 19 listopada 
2017 roku chór „Cantabile” 
działający przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Głubczy-

cach pod kierunkiem Ewy Maleńczyk 
uczestniczył w XXXVII Ogólnopolskim 
Konkursie Chórów a Cappella Dzieci 
i Młodzieży w Bydgoszczy.

Udział w jednym z najbardziej presti-
żowych konkursów chóralnych zakoń-
czył się dla naszych młodych chórzystów 
wielkim sukcesem! 

Chór otrzymał Złoty Kamerton 
oraz Nagrodę specjalną 
Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego. Chór Cantabile 
powstał we wrześniu 2014 
roku. 

W Bydgoszczy młodzi wykonawcy 
występują w sali Filharmonii Pomorskiej 
im. I. J. Paderewskiego, słynącej z do-
skonałej akustyki, gdzie mają możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności 
w idealnych warunkach koncertowych, 
podkreślających w wyjątkowy sposób 
walory śpiewu a cappella. Dla uczestni-
ków Konkursu jest to nobilitujące i nie-
zapomniane wrażenie artystyczne. Cenią 
także możliwość zaśpiewania podczas 
koncertów towarzyszących, m.in. w sa-
lach Akademii Muzycznej im. F. Nowo-
wiejskiego czy bydgoskich kościołach.

Co roku do Bydgoszczy przyjeżdża 
około 20 chórów z całej Polski, co daje 

ponad tysiącosobową grupę rozśpiewa-
nych chórzystów. 

Tak o konkursie mówi Jerzy Stanecki 
– profesor Akademii Muzycznej w Byd-

goszczy, który w tegorocznej edycji kon-
kursu pełnił funkcję przewodniczącego 
jury:

„Obserwuję od wielu już lat znako-
mity rozwój rozgrywanego w Bydgosz-
czy Finału Ogólnopolskiego Konkursu 
Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży, 

którego organizatorem jest Pałac Mło-
dzieży. Niesamowita, twórcza atmosfera, 
wspaniałe zaangażowanie wszystkich 
młodych wykonawców, dyrygentów 
i organizatorów, ogromna praca wy-

chowawcza, która dokonuje się przez 
cały rok w placówkach szkolnych, a jej 
uhonorowaniem jest występ w Bydgosz-
czy, wyjątkowe przeżycia, które tu się 
dokonują, pozostawiając w życiu tylu se-
tek młodych ludzi niezatarty, niezwykle 
pozytywny ślad - oto część wielkiego 
dorobku bydgoskiego Konkursu.

 ” W świecie agresji i upadku 
autorytetów Konkurs stał się 

jedną z nielicznych społecznych 
enklaw w Polsce, w ramach 

których proponuje się dzieciom 
i młodzieży najlepsze wzorce 

pedagogiczne i wychowawcze. 
Pałacowi Młodzieży w Bydgoszczy 

gratuluję niezwykłej sprawności orga-
nizacyjnej i wielkiego zaangażowania, 
życząc jednocześnie wielu dalszych suk-
cesów w organizacji i dalszej promocji 
imprezy”.

Udział w tego typu konkursie wymaga 
od całego zespołu wielkiego zaangażo-
wania i ciężkiej, systematycznej pracy 
skupiającej w sobie pracę nad emisją gło-

su, barwą oraz ekspresją. Jest to również 
wielka przyjemność wspólnego muzy-
kowania i twórczego zaangażowania, co 
skutkuje sukcesem całego zespołu. Chór 
to również grupa fantastycznych mło-
dych ludzi tworzących wielką muzyczną 
rodzinę.

Korespondent

W sali koncertowej Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia im. Fryderyka Cho-
pina w Opolu 29 listopada 

br. odbyła się uroczystość wręczenia 
stypendiów Prezesa Rady Ministrów 
najzdolniejszym uczniom Opolszczy-
zny. 

Wśród nich znalazła się Kamila 
Tarnawska, uczennica klasy II c Licem 
Ogólnokształcącego w Głubczycach oraz 
Aleksandra Fit, uczennica klasy IV a Ze-
społu Szkół Mechanicznych w Głubczy-
cach. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
otrzymuje uczeń liceum ogólnokształcą-
cego lub technikum, który otrzymał pro-
mocję z wyróżnieniem, uzyskując przy 
tym najwyższą w danej szkole średnią 
ocen. 

 ” Może to być też szkolny 
geniusz, wykazujący 

szczególne uzdolnienia 
w jakiejś dziedzinie, z resztą 

radzący sobie co najmniej 
dobrze. 

Takich uczniów w minionym roku 
szkolnym w całej Opolszczyźnie było 88.

Stypendyści otrzymali 
z rąk Opolskiego Kuratora 
Oświaty dyplomy. Wszystkim 
wyróżnionym serdecznie 
gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

EDUKACJA / Głubczyce / Szkoła Podstawowa nr 3

Złoty kamerton chóru Cantabile
Sukces głubczyckiej młodzieży

EDUKACJA / Opole / Liceum Ogólnokształcące, ZSM

Stypendium Rady Ministrów dla uczennic z powiatu 
głubczyckiego!
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla głubczyckich Prymusów
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których proponuje się dzieciom 
i młodzieży najlepsze wzorce 

których proponuje się dzieciom 
i młodzieży najlepsze wzorce 

których proponuje się dzieciom 

pedagogiczne i wychowawcze. 
i młodzieży najlepsze wzorce 

pedagogiczne i wychowawcze. 
i młodzieży najlepsze wzorce 
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Dh. Joanna Herbut 

Już od 29 lat, pod koniec listopada młodzież z te-
renu powiatu Głubczyckiego uczestniczy w Po-
wiatowym Przeglądzie Recytatorskim „Strofy 
o Ojczyźnie”, którego celem jest propagowanie 

piękna polskiej poezji, upowszechnianie kultury słowa 
i sztuki recytacji.

Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” odbył się 
23.11.2017 r. o godz. 9:00 w Auli Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach. 

Organizatorami całego przedsięwzięcia była Ko-
menda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego wraz ze 
Starostwem Powiatowym, Urzędem Miejskim, Specjal-
nym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym i Miejskim 
Ośrodkiem Kultury. 

W tym roku do recytacji przystąpiło ponad 50 osób 
reprezentujących szkoły podstawowe i ponadpodsta-
wowe powiatu głubczyckiego. Każdy uczestnik miał za 
zadanie przedstawić jeden wiersz o tematyce patrio-
tycznej i jeden dowolnie przez siebie wybrany. Występy 
oceniała komisja złożona z nauczycieli języka polskiego 
i instruktorów ZHP w składzie:

Przewodnicząca: phm. Grażyna Liczkowska
Członkowie: phm. Urszula Wojciechowska, phm. Jan 

Wojnarski, Pani Barbara Starczewska
Wszyscy uczestnicy Strof zostali podzieleni według 

czterech kategorii wiekowych. A oto zwycięscy w po-
szczególnych kategoriach:

Kategoria I: I Miejsce – Hanna Kownacka ze Szkoły 
Podstawowej w Lisięcicach, II Miejsce – Malina Baca 
ze Szkoły Podstawowa w Branicach, III Miejsce – Mar-
tyna Zakowicz ze Szkoły Podstawowej w Branicach, IV 
Miejsce – Aleksandra Łachmańska z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Kietrzu, V Miejsce – Aleksandra 
Pasoń z Publicznej Szkoły Podstawowej w Baborowie.

Wyróżnienia otrzymali: Maria Cieśla ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach, Ma-
ria Biczak ze Szkoły Podstawowej w Lisięcicach, Gabrie-
la Skrętowicz z Zespołu Szkół w Pietrowicach, Emilia 
Broniak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach, 
Oliwia Stachowicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Nowej Cerekwii.

Kategoria II: I Miej-
sce – Zuzanna Rostow-
ska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Głubczycach, 
II Miejsce – Martyna 
Tomczyk ze Szkoły 
Podstawowej w Lisię-
cicach, III Miejsce – 
Łukasz Kleszczyński 
ze Szkoły Podstawowej 
we Włodzieninie, IV 
Miejsce – Magdalena 
Kacprzak z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolne-
go w Kietrzu, V Miejsce 
– Zuzanna Wacławczyk 
ze Szkoły Podstawowej 
we Włodzieninie.

Wyróżnienia otrzymali: Kamil Kmiecik z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Baborowie, Milena Ciura 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilszczu, Zuzan-
na Puk z Zespołu Szkół w Pietrowicach, Małgorzata 
Jasiura ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczycach, 
Aleksandra Wal z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Nowej Cerekwii.

Kategoria III: I Miejsce – Magdalena Wabnic z Zespołu 
Szkół w Pietrowicach, II Miejsce – Amelia Cybulska z Ze-
społu Szkół w Pietrowicach, III Miejsce – Maja Łopatka 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Cerekwii.

Wyróżnienia otrzymali: Weronika Hipnarowicz 
z Publicznego Gimnazjum w Baborowie, Agata Pyrczak 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głubczycach, Michał 
Kiner z Publicznego Gimnazjum w Baborowie.

Kategoria IV: I Miejsce – Aleksandra Pabian z Ze-
społu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, II Miejsce – 

Maria Sobczyk z Zespo-
łu Szkół Mechanicznych 
w Głubczycach.

W imieniu Ko-
mendy Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego 
w Głubczycach składa-
my wszystkim uczest-
nikom podziękowania 
ze odwagę oraz wspa-
niałe występy, a opie-
kunom życzymy jeszcze 
większej wytrwałości 
w przygotowaniu na-
szych artystów i za-
praszamy wszystkich 
na przyszłoroczną, 
jubileuszową już edy-
cję „Strof o Ojczyźnie”. 

Mamy nadzieje, że za rok spotkamy się w jeszcze więk-
szym gronie.

Komenda Hufca ZHP Głubczyce

W dniach 6-7 października odbył się XXXIV 
Harcerski Rajd Jesienny „Granicznym 
Szlakiem”. Po raz kolejny zuchy, harcerze 
i harcerze starsi wraz z kadrą instruk-

torską przeszli wzdłuż 
granicy powiatu głub-
czyckiego. Na trasie 
młodzież harcerska 
zdobywała punkty na 
punktach kontrolnych, 
jak również zdobywała 
wiedzę. Staraliśmy się 
połączyć edukację i za-
bawę. W Rajdzie brało 
udział około 130 uczest-
ników. 

W organizacji Rajdu 
pomagali nam przed-
stawiciele służb mun-
durowych: 10 Opolskiej 
Brygady Logistycznej 
w Opolu, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, Komen-
dy Powiatowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej 
Policji. Niespodzianką rajdu była możliwość wyciecz-
ki wozem terenowym jednostki wojskowej. Pogoda 
dopisała i wszyscy uczestnicy szczęśliwie ukończyli 
trasę rajdu. 

Włączyliśmy się również w trwającą dnia 7 paź-
dziernika akcję „Różaniec do Granic” odmawiając ró-
żaniec na Wzgórzu ks. Biskupa Antoniego Adamiuka 
i oddelegowując jeden patrol do Opawicy.

Na podsumowaniu rajdu przyznano następuje pu-
chary: 

• Drużyna harcerska 
„Iskra” – Puchar Bur-
mistrza Głubczyc
• Drużyna harcerska 
„Kompleks” – Puchar 
Zastępcy Burmistrza 
Głubczyc
• Drużyna harcerska 
„Wichry” – Puchar Sta-
rosty Głubczyckiego
• Drużyna harcerska 
„Płomienie” – Puchar 
Przewodniczącego Rady 
Powiatu
• Drużyna harcerska 
„Zawisza Czarny” – Pu-
char Dyrektora Zespołu 

Szkół w Pietrowicach
• Gromada harcerska „Iskierki” oraz drużyna harcer-

ska „Płomyki” – Puchar Komendanta Powiatowej 
Straży Pożarnej w Głubczycach

• Drużyna harcerska „Tropiciele” – Puchar Preze-
sa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 

w Głubczycach
• Drużyna harcerska „Paradox” – Puchar Dowódcy 10 

Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu
• Drużyna harcerska „Żywioły” – Puchar Komendanta 

Hufca ZHP w Głubczycach
• Gromada zuchowa „Płomyki” – Puchar Komendanta 

Powiatowej Policji w Głubczycach

Już dziś serdecznie zapraszamy na XXXV Jubile-
uszowy Harcerski Rajd Jesienny Granicznym szlakiem.

EDUKACJA / Głubczyce / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Powiatowy przegląd recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”
Relacja z wydarzenia

EDUKACJA / Głubczyce / Związek Harcerstwa Polskiego

XXXIV HARCERSKI RAJD JESIENNY „GRANICZNYM SZLAKIEM”
Relacja z rajdu
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SPORT / Głubczyce / Badminton

XII WOJEWÓDZKI TURNIEJ 
BADMINTONA 
Turniej badmintona szkół specjalnych

SPORT / Dublin / Taekwondo

MISTRZOSTWA ŚWIATA 
TAEKWONDO
Srebro dla Karoliny Konik 
i Bartosza Słodkowskiego

SPORT / Głubczyce / Liceum Ogólnokształcące

KOLEJNE SUKCESY NASZYCH 
BADMINTONISTÓW
Sportowe sukcesy ostatniego miesiąca uczniów Liceum Ogólnokształcącego
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Trener, Daniel Jano

W dniach od 10.10 do 15.10.2017 r. 
w Dublinie (Irlandia) odbyły się XX 
Mistrzostwa Świata Taekwondo, 
które rozgrywane są raz na dwa 

lata. W zawodach wzięło udział 1051 zawodni-
ków i zawodniczek posiadających czarny pas. 
Z każdego kraju w konkurencji mogło brać 
udział po dwóch zawodników. 

Spośród 61 państw zgłoszonych w zawodach 
brały udział między innymi: Chiny, USA, Rosja, 
Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Argenty-
na, Brazylia, Kanada, Chile, Etiopia, Boliwia, 
Kolumbia, Malezja oraz kraje Europy. Ludowy 
Klub Sportowy Sparta Głubczyce w zawodach 
reprezentowali Karolina Konik i Bartosz Słod-
kowski, którzy także zostali wyznaczeni do 
reprezentowania Naszego Kraju w uroczystym 
otwarciu Mistrzostw Świata. 

Nasi zawodnicy uzyskali wspaniałe wyniki 
zdobywając 2 medale srebrne i 2 medale brą-
zowe. Karolina Konik zajęła II m w walkach 
drużynowych i III m w testach siły druży-
nowych oraz Bartosz Słodkowski zajął II m 
w testach siły drużynowych i III m w walkach 
indywidualnych pow. 85 kg. 

Zawodnikom serdecznie gratulujemy wspa-
niałego sukcesu. Szczególne podziękowania 
kierujemy dla Pana Burmistrza Głubczyc Ada-
ma Krupy, za pomoc w dofi nansowaniu wy-
jazdu.

Katarzyna Jasińska-Kaliwoda

Ostatni miesiąc był pełen sportowych sukce-
sów uczniów naszej szkoły. Uczestniczyli oni 
w wielu turniejach na arenie krajowej, jak 
również międzynarodowej.

GPJM Puchar Gór Świętokrzyskich 
Suchedniów

Listopadowe starty rozpo-
częli uczniowie klasy 1 SMS: 
Sandra Miler oraz Artur 
Gwiazdowski. Artur dwukrot-
nie stanął na podium–zarówno 
w grze pojedynczej, jak i w grze 
podwójnej (w parze z Adamem 
Bogaczem) udało mu się wy-
walczyć brązowy medal.

Mistrzostwa Europy 
U-17 Praga

W dniach 21-29.11 uczniowie 1SMS: Dominika Kwa-
śnik, Bartosz Gałązka oraz Maciej Matusz reprezento-
wali nasz kraj w Mistrzostwach Europy do lat 17. Tur-
niej rozpoczął się od rozgrywek drużynowych. Polacy 
zwyciężyli w fazie grupowej z Białorusią 3-2. Drugim 
przeciwnikiem była Turcja (późniejsi wicemistrzowie 
Europy), której niestety nawet po wytrwałej walce 
naszej drużynie nie udało się pokonać. Świadkami 
pełnych zaangażowania spotkań byliśmy również 
podczas indywidualnej części turnieju. Mimo, że 

nasi reprezentanci nie stanęli na podium, należą im się 
serdeczne gratulacje i słowa uznania za ich doskonałą 
grę i walkę do ostatniej lotki. Ten turniej był bardzo 
cennym doświadczeniem dla młodych zawodników 
i z pewnością zaowocuje kolejnymi sukcesami. 

Drużynowe Mistrzostwa Polski

W dniach 01-03.12 w Bia-
łymstoku rozegrano Drużyno-
we Mistrzostwa Polski. Swoje 
kluby reprezentowali ucznio-
wie naszej szkoły - z kla-
sy 1SMS: Dominika Kwaśnik 
(z klubem BENINCA UKS Fe-
niks Kędzierzyn-Koźle), Ar-
tur Gwiazdowski (UKS Korona 
Pabianice), Maciej Matusz oraz 
Bartosz Gałązka (LKS Technik 
Głubczyce), z klasy 2: Kordian 
Kobylnik i Maciej Siemiginow-
ski (LKS Technik Głubczyce), 

a z klasy 3 Jakub Gireń (LKS Technik Głubczyce).
Reprezentanci Głubczyckiego klubu dwukrotnie sta-

nęli na najwyższym stopniu podium (w kategorii U17 
oraz U19). Klub BENINCA UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle 
również zdobył złoty medal, natomiast UKS Korona 
Pabianice zajął wysokie 4 miejsce. 

Dariusz Szałagan

22 listopada 2017 r. w hali sportowej Technika 
Głubczyce odbył się XII Wojewódzki Turniej 
Badmintona. W zawodach wzięło udział 45 za-
wodników, z 7 Zespołów Szkół Specjalnych wo-

jewództwa opolskiego (Grodkowa, Kędzierzyna-Koź-
la, Kluczborka, Leśnicy, Głogówka, Dobrodzienia oraz 
Głubczyc).

Uroczystość otwarcia Mistrzostw zaszczycili swoją 
obecnością Dyrektor SOSW Tomasz Kiszczyk, wicesta-
rosta Powiatu Głubczyckiego Anita Juchno oraz wice-
burmistrz Głubczyc Kazimierz Bedryj.

Zawodnicy startowali w sześciu kategoriach. Najlep-
szymi którzy reprezentowali Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Głubczycach okazali się:
• Karolina Mirga II miejsce dziewczęta starsze,
• Żaklina Mirga IV miejsce dziewczęta młodsze,
• Kamil Mirga IV miejsce chłopcy starsi.

Wszyscy uczestnicy zawodów zostali poczęstowa-
ni bardzo smacznym ciepłym posiłkiem przygotowa-
nym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Głubczycach.

Dziękujemy wolontariuszom ze szkoły podstawowej 
nr 1 za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów.

Zawody sędziowane były przez nauczyciela wycho-
wania fi zycznego Dariusza Szałagana.


