
RzeczPOWIATOWA

Lipiec 2021, Nr 3 / 2021 (029), wydanie bezpłatne 
www.powiatglubczycki.pl

Biuletyn Informacyjny Samorządu Powiatu Głubczyckiego

- info

Rzecz Powiatowa - info 2021 / www.powiatglubczycki.pl

ZARZĄD POWIATU ZARZĄD POWIATU W W GŁUBCZYCACH GŁUBCZYCACH 
Z Z WOTUM ZAUFANIA WOTUM ZAUFANIA I I ABSOLUTORIUMABSOLUTORIUM

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Głubczycach, która 
odbyła się 24 czerwca br. radni większością głosów podję-

li uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania za 2020 rok 
Zarządowi Powiatu w Głubczycach.

Przed podjęciem tak istotnej 
decyzji radni mieli możliwość 
zapoznania się z RAPORTEM 
O STANIE POWIATU GŁUB-
CZYCKIEGO ZA 2020 ROK. 
Raport obejmuje podsumo-
wanie działalności w roku 
poprzednim, w szczególno-
ści realizację polityk, progra-
mów, strategii i uchwał Rady 
Powiatu. Dokument stanowi 
podstawę do debaty, której 
zwieńczeniem jest podjęcie 

przez radnych uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wo-
tum zaufania.

Zatwierdzone zostało również sprawozdanie finansowe i sprawozda-
nie z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego, tym samym udzielając 
Zarządowi Powiatu absolutorium większością głosów. Absolutorium to 
jeden z najistotniejszych ustawowych środków nadzoru rady powia-
tu nad działalnością zarządu. Po zakończeniu roku budżetowego, rada 
powiatu ocenia pracę organu wykonawczego na podstawie przedsta-
wionego sprawozdania rachunkowego. Ocena działań Zarządu Powiatu 
w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy 
do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Za-

rządu dokonana przez 
Komisję Rewizyjną 
oraz pozytywna opinia 
Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. 

Zwieńczeniem obrad 
było uhonorowanie sta-
tuetką Głubczyckiego 
Lwa w kategorii INDY-
WIDUALNEJ Promocja 
Powiatu Pani Agnieszki 
Franków Żelazny. 

Pani Agnieszka Fran-
ków Żelazny jest ko-
bietą o niezwykłej 
osobowości oraz 
nieprzeciętnym do-
robku zawodowym, 
polską chórmistrzy-
nią, doktorem ha-
bilitowanym sztuk 
muzycznych, profe-
sorem nadzwyczaj-
nym Akademii Mu-
zycznej, wykładowcą 
akademickim, dyry-
gentem, biologiem 
(art. dot. uhonorowania statuetką,  str. 15).

Serdecznie gratulujemy!

Zmiana przepisów 
rejestracji pojazdów, 

str. 4
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W Biernatowie roboty drogowe dobiegły końca!
Umocnienie skarp i dna kanału, wyremontowanie zjazdów 

na posesje, montaż barierek ochronnych to najważniejszy 
zakres prac drogowych jaki został wykonany w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy w Biernatowie. 

„W ubiegłym roku mieszkańców Biernatowa dotykał problem nawalnych 
opadów atmosferycznych, w wyniku których doszło do uszkodzenia przy-
drożnego rowu, a tym samym korpusu drogi. Prace drogowe zostały wy-
konane nie tylko ze względu na uszkodzony rów przydrożny, ale również 
ze względu na zagrożenie w skraj-
ni jezdni i brak bezpieczeństwa dla 
użytkowników, a w szczególności 
mieszkańcw Biernatowa. Koniecz-
nym było podjęcie szybkich działań 
w celu umocnienia rowu wraz z mon-
tażem barier ochronnych. Wykona-
nie inwestycji zostało poprzedzone 
wykonaniem dokumentacji technicz-
nej. Wartość robót to około 280 tys. 
zł. Warto przy tej okazji wspomnieć, 
że z reguły inwestycje w terenie za-
budowanym stanowią duże utrudne-
inia dla mieszkańców. W Biernatowie 
współpraca przebiegała wzorowo, za 
co serdecznie dziękuję!” – mówi Wi-
cestarosta Anita Juchno  

Powiat Głubczycki otrzymał do�inansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 na realizację projektu pn. “Przebu-
dowa odcinka drogi powiatowej nr 1216O w miej-
scowości Gołuszowice”.

W ramach projektu zostanie poprawiona infrastruk-
tura drogowa na odcinku 0,768 km. Ponadto zostanie 
wykonane orurowania rowu a mieszkańcy będą mogli 
korzystać z nowego chodnika, aby bezpiecznie poru-
szać się w obszarze zabudowanym.

Przewidywany koszt inwestycji około 2,3 mln zł.

Wkrótce remont drogi 
w Gołuszowicach!

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

Niebawem remont DW 416 w Kietrzu
24 maja br. przedstawiciele samo-

rządu województwa opolskiego 
oraz gminy Kietrz podpisali porozu-
mienie na remont DW 416 w Kietrzu. 

W ramach inwestycji wykonane zostanie:
- budowa nowej drogi na długości 4,17 km, 

- budowa oraz przebudowa kana-
lizacji sanitarnej i wodociągowej,
- przebudowa skrzyżowań 
z drogami podporządkowany-
mi (w tym jedno typu rondo),
- budowa chodników, przebudowa zatok 
autobusowych, przepustów i zjazdów,

- przebudowa koli-
dujących mediów 
(sieci gazowej, elek-
troenergetycznej, 
telekomunikacyjnej),
- budowa elemen-
tów bezpieczeństwa 
ruchu drogowego,
- przebudowa 
oświetlenia uliczne-
go;

Planowany termin 
rozpoczęcia prac to 
październik 2021 
roku, natomiast 
koszt inwestycji to 
33,5 mln zł!

przed remontem

po remoncie
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SPIS TELEFONÓW
Sekretariat
tel: 77 405 36 60

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

Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel: 77 405 36 81
Ewidencja Gruntów
tel: 77 405 36 82, 77 405 36 83
Ośrodek Dokumentacji Kartogra�icznej
tel: 77 405 36 86, 77 405 36 89
Gospodarka Nieruchomościami
tel: 77 405 36 84

Wydział Ogólno - Organizacyjny
tel: 77 405 36 66

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 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

STAROSTWO POWIATOWE
w Głubczycach

Umowy 
podpisane

19 maja br. Zarząd Powiatu w Głub-
czycach podpisał umowy na re-

alizację kolejnych planów inwestycyj-
nych poprawiających infrastrukturę 
drogową w powiecie głubczyckim.  

W ramach pozyskanych środków z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg przebudo-
wane zostanie ponad 7 km nawierzchni. 
Jeszcze w tym roku poprawi się bezpie-
czeństwo pieszych i zmotoryzowanych 
na trasach relacji Lewice – Michałkowice 
oraz Klisino – Pomorzowiczki. 

Powiat Głubczycki wspiera 
organizacje pozarządowe

20  tys. zł tyle wynosi pomoc �inan-
sowa przekazana przez Zarząd 

Powiatu w Głubczycach organizacjom 
pozarządowym na realizację zadań 
publicznych. Bene�icjentami pomocy 
będą dzieci i młodzież.

Dofinansowane zostały dwa projekty:

- „Ściana SI”, która umożliwi przeprowa-
dzenie terapii sensoryczno – motorycz-
nej wśród dzieci niepełnosprawnych ko-
rzystających z rehabilitacji prowadzonej 
przez Stowarzyszenie TACY SAMI;

Stowarzyszenie rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych „Tacy Sami” jest pozarzą-
dową organizacją pożytku publicznego 
działającą na terenie powiatu głubczyc-
kiego, która istnieje dzięki zaangażowa-
niu grupy przyjaciół i rodziców dzieci 
niepełnosprawnych, której celem  jest 
wyrównywanie szans w każdej sferze ży-
cia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

„Naszą działalność prowadzimy wyłącz-
nie dzięki darowiznom i składkom człon-
ków stowarzyszenia. Wychodząc na-
przeciw oczekiwań rodzin obarczonych 
niepełnosprawnością, mając świado-
mość, że pojawienie się niepełnospraw-
ności u dziecka jest jednym z najbardziej 
obciążających rodzinę wydarzeń, skupili-
śmy się na świadczeniu pomocy w zakre-
sie ułatwiania dostępu do rehabilitacji, 

edukacji, udziału w kulturze, rekreacji 
i integracji ze środowiskiem, oraz zabez-
pieczeniu potrzeb socjalnych”. 

- „Nie damy się koronawirusowi”, ofe-
rujący wsparcie sojcoterapeutyczne dla 
dzieci i młodzieży. Franciszkański Ośro-
dek Pomocy Dzieciom zorganizuje zaję-
cia mentalne, ruchowe i sportowe celem 
odreagowania negatywnych emocji zwią-
zanych z czasem pandemii i brakiem kon-
taktu z rówieśnikami.

Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzie-

ciom w Głubczycach (FOPD) prowadzi 
działalność na rzecz środowiska głub-
czyckiego od 1997 r. Powstał 1 września 
1997 r. na wniosek Kapituły Prowincjal-
nej. Ośrodek jest przez wszystkie orga-
ny administracji publicznej traktowany 
jako organizacja pozarządowa powołana 
do istnienia przez Kościelną jednostkę 
prawną – Prowincję św. Jadwigi Zakonu 
Braci Mniejszych. 

Przez minione lata Ośrodek wtopił się 
w krajobraz miasta, gminy, powiatu głub-
czyckiego i w ogóle Opolszczyzny, stając 
się miejscem, w którym płonie przyjazny 
dla wszystkich „Brat Ogień” – płomień 
miłości, rozgrzewający tych, którzy po-
szukują sensu i celu życia.
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Dotacje na zabytki udzielone!
21 maja 2021 r. odbyło się uro-

czyste podpisanie umów do-
tyczących przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru.

Tym razem o dotacje ubiegały się 
dwie parafie 

- Para�ia Rzymsko – Katolicka pw. 
Tomasza Apostoła w Kietrzu, któ-
ra przeznaczy pozyskane środki na 
remont kaplicy cmentarnej pw. Św. 
Krzyża w Kietrzu przy ul. Okopowej 
1

- Rzymskokatolicka Para�ia 
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela 
w Grobnikach z przeznaczeniem na 
prace konserwatorskie przy obrazie 
– Matka Boska z Dzieciątkiem

Należy złożyć wniosek 
o udzielenie dotacji zgodny z Uchwa-
łą Nr XXIII/177/2008 Rady Powia-
tu w Głubczycach z dnia 26 czerwca 
2008r. wraz z wymaganymi załączni-
kami, tj.:

- dokument potwierdzający wpis za-
bytku, którego dotyczy wniosek do 
rejestru zabytków,

- aktualny dokument potwierdzający 
posiadanie przez wnioskodawcę tytu-
łu prawnego do zabytku,

- dokument poświadczający prawo 
osoby/osób wskazanej/wskazanych 

we wniosku do reprezentowania 
wnioskodawcy, składania oświadczeń 
woli i zaciągania w jego imieniu zobo-
wiązań, w tym finansowych,

- pozwolenie wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków na przeprowa-

dzenie prac lub robót budowla-
nych objętych wnioskiem przy 
zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, 

- kopia decyzji – pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia robót 
(gdy jest ona wymagana prze-
pisami prawa),

- kosztorys prac lub robót podpisany 
przez wnioskodawcę,

- harmonogram prac podpisany przez 
wnioskodawcę,

- dokumenty potwierdzające udziel-
nie dotacji (na zadanie objęte wnio-
skiem) przez inne podmioty lub 
informację o złożonych w tym celu 
wnioskach do innych podmiotów,

- jeżeli wnioskodawca jest przed-
siębiorcą, do wniosku o udzielenie 
dotacji winien załączyć informacje 
o pomocy publicznej otrzymanej 
przed dniem złożenia wniosku, spo-
rządzoną w zakresie i według zasad 
określonych w art. 37 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy pu-
blicznej.

Wydział odpowiedzialny za załatwie-
nie sprawy:

Wydział Oświaty i Zdrowia (pokój nr 
220), tel. 77/ 405 36 78

Wniosek o udzielenie dotacji składa 
się w terminie do 30 września roku 
poprzedzającego rok kalendarzo-
wy, w którym dotacja ma być udzie-
lona.  Złożone wnioski podlegają 
sprawdzeniu pod względem formal-
nym przez właściwą komórkę mery-
toryczną. Przekazanie dotacji nastę-
puje na podstawie pisemnej umowy 
zawartej pomiędzy zarządem Powia-
tu, a „Dotowanym” po podjęciu przez 

Radę Powiatu w Głubczycach uchwa-
ły o udzieleniu dotacji. 

Umowa podpisywana jest przez stro-
ny w siedzibie Starosta Powiatowego 
w Głubczycach i przekazana bezpo-
średnio po podpisaniu. 

REALIZACJA WNIOSKÓW JEST 
UZALEŻNIONA OD WYSOKOŚCI 
ŚRODKÓW W BUDŻECIE POWIATU 
PRZEZNACZONYCH NA OCHRONĘ 
ZABYTKÓW I OPIEKĘ NAD ZABYT-
KAMI

Warto wiedzieć:

- Dotacja może być udzielona w wyso-
kości do 60% nakładów koniecznych 
na realizację zadania

- podstawą rozliczenia dotacji jest ko-
misyjny odbiór wykonanych prac lub 
robót z udziałem stron umowy,

- w celu rozliczenia dotacji podmiot, 
któremu udzielono dotacji, skła-
da sprawozdanie z wykonania prac 
lub robót Zarządowi Powiatu. Wzór 
sprawozdania, stanowi załącznik do 
Uchwały Nr XXIII/177/2008 Rady Po-
wiatu w Głubczycach z dnia 26 czerw-
ca 2008r. w sprawie zasad udzielenia 
dotacji na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków.

Wzór wniosku dostępny jest na stro-
nie internetowej www.powiatglub-
czycki.pl oraz w Wydziale Oświaty 
i Zdrowia (pokój 220) Starostwa Po-
wiatowego w Głubczycach.

Jak otrzymać dotację?

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO 
W GŁUBCZYCACH WS. ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI POJAZDÓW

ZMIANY DOTYCZĄCE WYDŁUŻENIA DO 60 
DNI TERMINÓW NA ZAREJESTROWANIE 
POJAZDU ORAZ NA ZGŁOSZENIE KUPNA 
LUB ZBYCIA POJAZDU

W dniu 01 lipca 2021 r.,  ogłoszo-
no ustawę z dnia 24 czerwca 2021 
r., o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw na mocy której do dnia odwo-
łania stanu zagrożenia epidemiczne-
go albo stanu epidemii ogłoszonego 
z powodu COVID-19 wydłużono do 60 
dni terminy dla kierowców chcących 
zarejestrować nowy pojazd, używa-
ny pojazd sprowadzony z terytorium 
Unii Europejskiej lub przerejestrować 
używany pojazd kupiony w Polsce. Do 
60 dni wydłużono również czas na za-
wiadomienie starosty o nabyciu lub 
zbyciu pojazdu zarejestrowanego.

REJESTRACJA SAMOCHODU PRZEZ SALON  
DEALERSKI

4 czerwca 2021 r. weszły w życie nowe 
przepisy ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym. Od tego dnia możliwe będzie 
zarejestrowanie pojazdu online przez 
dealera, którego upoważni do tego na-
bywca. Na podstawie przedmiotowe-
go upoważnienia salon sprzedaży po-
jazdów samochodowych, przyczep lub 

motorowerów w imieniu właściciela 
pojazdu złoży wniosek o rejestrację 
pojazdu przy użyciu formularza elek-
tronicznego udostępnionego w syste-
mie teleinformatycznym wskazanego 
na stronie podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej ministra właści-
wego do spraw informatyzacji. Upo-
ważnienie trzeba będzie potwierdzić 
podpisem na odpowiednim dokumen-
cie lub podpisem elektronicznym.

Wniosek będzie zawierał: imię i na-
zwisko (nazwę lub firmę) właściciela, 
jego adres, adres, na który ma zostać 
doręczona decyzja o czasowej reje-
stracji pojazdu, pozwolenie czasowe  
i zalegalizowane tablice rejestracyjne, 
PESEL lub REGON a także określenie 
rodzaju pojazdu i jego przeznaczenie, 
markę, typ, model pojazdu, rok jego 
produkcji, numer identyfikacji VIN 
albo numer nadwozia, podwozia lub 
ramy pojazdu. We wniosku będzie 
się musiała także znaleźć informacja 
o sposobie odbioru przez właściciela 
pojazdu decyzji o rejestracji pojazdu 
i dowodu rejestracyjnego oraz orygi-
nał lub kopia: upoważnienia, dowo-
du sprzedaży pojazdu, dokumentów, 
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 
3, 6 albo 6a lub ust. 1b Prawa o ruchu 
drogowym, potwierdzenie dokonania 
wymaganych opłat za wydanie doku-
mentów komunikacyjnych: pozwole-
nia czasowego, tablic rejestracyjnych, 
kompletu znaków legalizacyjnych 
i dowodu rejestracyjnego oraz opłaty 
skarbowej za udzielone pełnomocnic-
two. 

Decyzję o czasowej rejestracji pojazdu 
wraz z pozwoleniem czasowym i zale-
galizowanymi tablicami rejestracyjny-
mi starosta przekaże uprawnionemu 
przedstawicielowi salonu sprzedaży 
pojazdów samochodowych albo prze-
śle do salonu sprzedaży pojazdów 
samochodowych, za pośrednictwem 
operatora pocztowego, na koszt na-
bywcy nowego pojazdu samochodo-
wego, ewentualnie przekaże nabywcy 
pojazdu albo prześle nabywcy pojaz-
du na adres wskazany we wniosku, na 
jego koszt. Decyzję o rejestracji pojaz-
du i dowód rejestracyjny właściciel 
pojazdu będzie mógł odebrać w urzę-
dzie obsługującym organ rejestrujący 
albo starosta po zarejestrowaniu no-
wego pojazdu samochodowego wyśle 
dokumenty na koszt nabywcy, na jego 
adres podany we wniosku o rejestra-
cję. 

ZMIANA ZASAD REJESTRACJI SAMOCHO-
DÓW CIĘŻAROWYCH I OSOBOWYCH SPRO-
WADZANYCH Z UE LUB WYPRODUKOWA-
NYCH W POLSCE

Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z ustawą 
z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie usta-
wy o podatku akcyzowym oraz niektó-
rych innych ustaw osoba rejestrująca 
samochod ciężarowy i specjalnych do 
3,5 tony sprowadzany z UE lub wy-
produkowany w Polsce będzie musia-
ła uzyskać dokument, który potwier-
dzi brak obowiązku zapłaty akcyzy. 
Obowiązek opłacenia akcyzy będą 
miały także osoby, które będą chciały 

zmienić kategorię zarejestrowanego 
już w Polsce pojazdu z ciężarowego 
na osobowy. Zatem by zarejestrować 
pojazd będziemy musieli mieć jeden 
z trzech dokumentów:

- potwierdzenie opłaty akcyzy;

- brak obowiązku opłaty akcyzy 
w przypadku pojazdów specjalnych 
lub ciężarowych o DMC do 3,5 t;

- zaświadczenie zwalniające z opłaty 
akcyzy.

Dopiero po uzyskaniu któregoś 
z wymienionych dokumentów bę-
dzie można zarejestrować samochód 
lub dokonać zmian w dowodzie reje-
stracyjnym. Sprawy związane z reje-
stracją i dokonywaniem zgłoszenia 
nabycia lub zbycia pojazdu można za-
łatwiać osobiście lub przez pełnomoc-
nika w WKiT Starostwa Powiatowego 
w Głubczycach przy ul. Kościuszki 4. 
Od dnia 01 lipca wizyta w wydziale 
komunikacji nie wymaga wcześniej-
szej rezerwacji telefonicznej.

Zachęcamy Państwa do przesyłania 
zawiadomień o zbyciu lub nabyciu po-
jazdu drogą elektroniczną EPUAP lub 
drogą pocztową. Należy wtedy prze-
słać zawiadomienie dołączając do 
niego kopię dokumentu, na podstawie 
którego nastąpiło zbycie/nabycie po-
jazdu. 
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Wicestarosta Anita Juchno Opolską Ambasadorką UE
Opolskie Ambasadorki UE powołane a wśród nich nasza Wice-

starosta Anita Juchno, której podczas uroczystej gali na Zamku 
w Mosznej Marszałek Województwa Andrzej Buła wręczył akt no-
minacji.

Być w takim wspaniałym gronie 59. kobiet reprezentujących różne po-
wiaty, gminy, środowiska, zawody to zaszczyt i ogromna siła do działa-
nia! Ambasadorki to kobiety, które angażują się w promowanie przed-
sięwzięć współfinansowanych z Funduszy Unijnych w województwie 
opolskim. Ambasadorki swoje działania prowadzić będą najbliżej nas 
czyli w środowiskach lokalnych, w których są aktywne i znają je najle-
piej.

Siłą regionu są kobiety

Dyrektor departamentu funduszy unijnych urzędu marszałkowskiego 
Karina Bedrunka opowiada, że pomysł powołania ambasadorek zrodził 
się pod koniec ubiegłego roku. – Razem z marszałkiem zastanawiali-
śmy się, jak inaczej niż do tej pory można promować kolejne pieniądze 
unijne, które będziemy otrzymywać do 2027 roku. I wtedy wspólnie 
stwierdziliśmy, że największą siłą Opolszczyzny są kobiety. I tak powoli, 
małymi kroczkami, pracowaliśmy nad pomysłem powołania Opolskich 
Ambasadorek UE – wyjaśnia Karina Bedrunka.

Marszałek Andrzej Buła podkreśla, że powołanie kobiet ambasadorek 
to nie kwestia braku zaufania do mężczyzn. – Powołujemy ambasadorki, 
bo chcemy pokazać, że jesteśmy w regionie wspólnotą ludzi, która wza-
jemnie o siebie dba. Przecież najmniejszą wspólnotą w każdym miej-
scu na świecie jest rodzina, najczęściej dba o nią kobieta, żona, matka. 
W oparciu o te doświadczenia, w późniejszym życiu, budujemy kolejne 

wspólnoty. Wartością dla nas tu, w województwie opolskim, jest wła-
śnie wspólnota – rodzinna, regionalna, państwowa, wreszcie europej-
ska – mówi marszałek i dodaje, że ambasadorki to naturalne autorytety 
w swoich środowiskach i swoich lokalnych czy zawodowych wspólno-
tach. –  Dostrzegliśmy kobiety, które są takimi autorytetami, które po-
trafią skupić koło siebie ludzi i potrafią dobrze oddziaływać na innych. 
Dlatego postanowiliśmy na tym zbudować pewną siłę w regionie – wy-
jaśnia.

– Dla mnie jest ważne, by czerpać z mądrości innych ludzi. A wszystkie 
te 59 pań ma ogromne doświadczenie wynikające z ich zaangażowania 
w życie zawodowe i społeczne, które pozwala nam lepiej i bardziej wni-
kliwie spojrzeć  na problemy wokół nas – podkreśla marszałek.

Europa jest daleko – trzeba ją przybliżać

Ambasadorki wspiera Elżbieta Bieńkowska, była komisarz UE, była wi-
cepremier i minister rozwoju regionalnego, która zawsze żywo intere-
suje się tym, co dzieje się w naszym regionie i kibicuje opolskim inicja-
tywom, związanym z funduszami europejskimi. – Byłam zawsze pełna 
podziwu jak tu, w województwie opolskim, kontaktują się z Europą, jaką 
utrzymują z nią współpracę. Ale byłam też pełna podziwu dla różnych 
inicjatyw związanych z kobietami – mówi pytana, dlaczego przyjechała 
wesprzeć opolskie kobiety i dodaje: – Będąc przez pięć lat komisarzem 
UE widziałam, jak Europa jest daleko, jak tak naprawdę mało o niej wie-
my, jak to, co się dzieje w tych budynkach w Brukseli, jest mało odczu-
walne tutaj, szczególnie w mniejszych miejscowościach. I dlatego im 
więcej ambasadorów i ambasadorek Unik Europejskiej, tym lepiej.

Źródło: https://www.opolskie.pl/2021/06/mamy-opolskie-ambasadorki-ue/

Majowe obrady Rady Powiatu w Głubczycach
20 maja br. w sali konferencyjnej Staro-

stwa Powiatowego w Głubczycach od-
była się XXVII sesja Rady Powiatu w Głub-
czycach, w której uczestniczyło 16 radnych.

W trakcie obrad zgromadzeni podjęli uchwały 
w sprawach:

- w sprawie zmian budżetu po-
wiatu głubczyckiego na 2021 rok;
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej;

- w sprawie udzielenia dotacji Rzymskoka-
tolickiej Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzci-
ciela w Grobnikach oraz Parafii Rzymsko 
– Katolickiej pw. św.  Tomasza Apostoła 
w Kietrzu, na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków;
- w sprawie przyznania pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej Gminie Branice na re-
alizację zadania bieżącego – organizację Doży-
nek Wojewódzkich 2021;

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
w postaci przekazania samochodu osobowego 
Gminie Kietrz;

- w sprawie przyjęcia zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej należących do właściwości 
Wojewody Opolskiego związanych z przepro-

wadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021r.;

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełno-
sprawnych z siedzibą w Głubczycach umowy 
najmu na czas nieokreślony lokalu użytkowego 
przy ul. Sobieskiego 5 w Głubczycach;

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bo-
nifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
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1 CZERWCA - DZIEŃ DZIECKA
„Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat” Janusz Korczak

1 czerwca – Międzynarodowy Dzień dziecka, to z pewnością najrado-
śniejszy dzień w ciągu roku!  

W tym szczególnym dniu Starosta Piotr Soczyński wraz z Wicestarostą 
Anitą Juchno spotkali się z najmłodszymi mieszkańcami powiatu głub-
czyckiego, aby złożyć im najserdeczniejsze życzenia w dniu ich święta.

Nie zabrakło słodkości oraz drobnych upominków, a w podzięce za od-
wiedziny Samorządowcy otrzymali piękne, szczere uśmiechy, które za-
gościły na twarzy każdego dziecka. 

Pamiętajmy, że Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony 
przede wszystkim, by uświadamiać jak ważne są prawa dziecka i ochro-
na najmłodszych. 

Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie wszystkim placówkom! 
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Nowy Komendant 
Społecznej Straży 

Rybackiej 
Powiatu Głubczyckiego

Grzegorz Prask został po-
wołany przez Starostę 

Piotra Soczyńskiego do peł-
nienia funkcji Komendanta 
Społecznej Straży Rybac-
kiej Powiatu Głubczyckiego. 
Z wnioskiem o jego powoła-
nie wystąpił Opolski Zwią-
zek Wędkarski z siedzibą 
w Opolu. 

Do tej pory funkcję Komen-
danta pełnił Pan Stanisław 
Furmański, któremu serdecz-
nie dziękujemy za wieloletnią 
współpracę.

„W imieniu własnym jak też Za-
rządu Powiatu w Głubczycach 
składam serdeczne gratulacje 
z okazji powołania na tak za-
szczytną funkcję. Wybór na to 
stanowisko świadczy o doce-
nieniu dotychczasowych do-
konań Pana Grzegorza Praska, 
a także jego aktywności w pra-
cy na rzecz Społecznej Straży 
Rybackiej” – mówi Starosta 
Piotr Soczyński

Unijny Certy�ikat COVID 
(potwierdzenie szczepienia) 

w aplikacji mObywatel

INFORMACJA  MINISTERSTWA 
 KLIMATU  I ŚRODOWISKA

KIEROWANA  DO  WŁAŚCICIELI  
LASÓW  NIESTANOWIĄCYCH 

WŁASNOŚCI  SKARBU  PAŃSTWA  
Z  TERENU  

POWIATU  GŁUBCZYCKIEGOPOWIATU  GŁUBCZYCKIEGO
W związku z rozpoczętą w 2020 r. na terenie całego kraju re-

alizacją opracowania pn.: Wykonanie Wielkoobszarowej In-
wentaryzacji Stanu Lasu w kraju, w latach 2020-2024,  informu-
je się, że przedsiębiorstwo państwowe - Biuro Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, w lasach wszystkich form 
własności na terenie województwa opolskiego będzie wykony-
wać (wyłącznie dla celów statystycznych) pomiary i obserwacje 
na stałych powierzchniach próbnych, zakładanych w tzw. trak-
tach, rozmieszczonych w sieci 4 x4 km.

Z uwagi na powyższe, prosimy o umożliwienie pracownikom Biu-
ra Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – Oddział w Brzegu wstępu 
na teren Państwa lasów oraz założenia w nich powierzchni prób-
nych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych po-
wierzchniach.

Działa w trybie of�line - Wystar-
czy uruchomić aplikację mObywa-
tel, dodać dokument (na pulpicie 
aplikacji „Dodaj dokument” lub 
„Dodaj swój pierwszy dokument”). 
Od tego momentu certyfikat moż-
na okazywać bez dostępu do inter-
netu. Funkcja przydatna np. pod-
czas kontroli granicznej.

Zawiera zdjęcie z dowodu oso-
bistego - Zdjęcie ułatwia szybką 
kontrolę, wskazuje wyraźnie, kto 
jest właścicielem certyfikatu.

Ma duży, wyraźny kod QR - To 
minimalizuje błędy podczas ska-
nowania kodu.

Szczegółowe dane zostały ukry-
te przed wzrokiem osób po-
stronnych. Aby wyświetlić szcze-
góły certyfikatu należy rozwinąć 
sekcję „Dodatkowe dane”. Dane, 
które zawierają więcej informacji 
zostały ukryte przed wzrokiem 
osoby kontrolującej (w krajach UE 
certyfikat może być wykorzysty-
wany nie tylko podczas odprawy 
granicznej).

Pozwala na szybkie okazanie 
dokumentów. Jeśli podczas kon-
troli wymagane jest okazanie do-
datkowego dokumentu, można to 
zrobić z poziomu aplikacji. W dol-
nym menu UCC wystarczy wybrać 

„mObywatel”.

W każdym kraju UE mogą obo-
wiązywać inne zasady związane 
z danym statusem.

Pozwala na międzynarodową we-
ryfikację

Certyfikat UCC z mObywatela 
może być zweryfikowany podczas 
odprawy aplikacją, którą dyspo-
nują służby graniczne danego 
kraju.

Aplikacja mObywatel, zawarty 
w niej certyfikat i pozostałe do-
kumenty wydawane są bezpłat-
nie. Nie ma obowiązku posiadania 
Unijnego Certyfikatu COVID. Cer-
tyfikat można w każdej chwili po-
brać lub usunąć.

Unijny Certyfikat COVID w mO-
bywatelu jest dostępny w języku 
polskim i po angielsku. W takiej 
formie jest akceptowany w całej 
Unii Europejskiej.

Aby skorzystać z UCC w mOby-
watelu należy posiadać polskie 
obywatelstwo oraz ważny dowód 
osobisty. 

Szczegółowe informacje pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/mobywatel/unij-
ny-certyfikat-covid
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OFERTA EDUKACYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 

W GŁUBCZYCACH
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-

wawczy w Głubczycach to szkoła oraz 
internat z 58 letnią historią. Obecnie po 
generalnym remoncie stolarki okiennej, 
dachu internatu oraz centralnego ogrze-
wania. W planie są kolejne działania ma-
jące zapewnić wszystkim uczniom bez-
pieczne i komfortowe warunki do nauki, 
a także aktywnego spędzania czasu. 

Od zawsze głównym celem Ośrodka jest za-
pewnienie uczniowi oraz wychowankowi jak 
najlepszych warunków do wszechstronnego 
rozwoju, edukacji na miarę jego indywidual-
nych możliwości, samodzielności, zaradności 
życiowej oraz prawidłowego funkcjonowania 
w społeczeństwie. W związku z tym oraz zgod-
nie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, dla każdego ucznia opracowywany jest 
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeu-
tyczny (IPET), na bazie którego prowadzony 
jest proces dydaktyczno-wychowawczy. Odby-
wa się on w następujących typach szkół:

1) Podstawowa Szkoła Specjalna dla uczniów:

- z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu lekkim – możliwość nauki w klasach od 
pierwszej do ósmej, 

- z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym,  znacznym oraz z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi w zespołach edu-
kacyjno-terapeutycznych.

2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
dla uczniów: 

 - z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, którzy ukończyli 
gimnazjum lub klasę VIII szkoły podstawowej. 
Etap edukacyjny trwa 3 lata z możliwością wy-
dłużenia. Uczniowie mogą pobierać naukę do 
ukończenia 24 roku życia. Klasy liczą od czte-
rech do ośmiu osób, a ocenianie ma charakter 
opisowy. Zajęcia odbywają się od poniedziałku 
do piątku i obejmują następujące przedmioty: 
Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne, Przy-
sposobienie do Pracy, Zajęcia Kształtujące Kre-
atywność, Zajęcia Rozwijające Komunikowanie 
się, Wychowanie Fizyczne, Religię,  zajęcia re-
walidacyjne oraz szereg zajęć specjalistycznych. 
Realizowane są również zajęcia praktyczne 
w ramach doradztwa zawodowego, które obej-
mują m.in. gospodarstwo domowe, rękodzieło, 
zajęcia kulinarne, ogrodnictwo i pielęgnacja te-
renów zielonych, a także różnego rodzaju zaję-
cia artystyczne. Wszystkie nakierowane na in-
dywidualne możliwości i zdolności ucznia tak, 
aby mógł funkcjonować samodzielnie.   

3) Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze dla 
dzieci:

- z niepełnosprawnością intelektualną w stop-

niu głębokim do ukończenia 25 
roku życia

4) Nauczania indywidualne zgod-
nie z zalecaniami poradni specja-
listycznych oraz edukacyjnymi. 

Szkoła, na każdym szczeblu edu-
kacyjnym, zapewnia naukę dla 
uczniów z autyzmem oraz  zespo-
łem Aspergera. 

Edukacja jest bezpłatna z różny-
mi formami wsparcia dla uczniów 
tj. 

- dofinansowanie posiłków, 

- dofinansowanie do zakupu podręczników, 

- bezpłatny dojazd na zajęcia,

- atrakcyjne wyjścia, wycieczki, 

- dni akcyjne, uroczystości szkolne, państwowe, 

- pikniki rodzinne, 

- zapewnienie pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej i wsparcia zarówno dla dzieci, jak          
i ich rodzin, 

- opiekę wykwalifikowanej kadry, 

- opiekę pielęgniarki szkolnej, 

Zapewniamy szereg zajęć specjalistycznych 
prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę: 

- zajęcia z alpakoterapii, 

- zajęcia z elementami hipoterapii, 

- sala doświadczania świata, 

- metoda M. Ch. Knillów 

- metoda ruchu rozwijającego wg Weroniki 
Sherborne 

- metoda malowania dziesięcioma palcami 

- muzykoterapia, 

- bajkoterapia, 

- stymulacja polisensoryczna 

- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

- logopedia

- zajęcia z psychologiem 

- zajęcia z pedagogiem. 

Wszystkie wymienione wyżej zajęcia odbywają 
się w przystosowanych i wyposażonych salach/
gabinetach specjalistycznych m.in. w:

- sali doświadczania świata, 

- sali integracji sensorycznej, 

- gabinecie logopedycznym, 

- gabinecie psychologa, 

- gabinecie pedagoga, 

- sali gimnastycznej, 

- siłowni. 

Uczniowie do dyspozycji mają:

- dwie, w pełni wyposażone kuchnie, w których 
odbywają się zajęcia kulinarne na wszystkich 
etapach edukacyjnych, 

- bibliotekę oraz czytelnię,

- stołówkę, 

- świetlicę.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy za-
pewnia uczniom również pobyt i opiekę wy-
chowawców w internacie od poniedziałku do 
piątku. 

Posiadamy również udogodnienie w postaci 
podjazdu dla wózków inwalidzkich, który za-
pewnia możliwość bezpiecznego przemieszcze-
nia się do sali gimnastycznej. 

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Głubczycach biorą czynny 
udział w różnych atrakcyjnych zajęciach, wy-
cieczkach, zawodach sportowych, przeglądach 
artystycznych, programach profilaktycznych, 
warsztatach. Niejednokrotnie rozsławiają do-
bre imię szkoły, zdobywając medale, nagrody, 
wysokie miejsca na podium oraz wyróżnienia. 

W celu zapoznania się z działaniami i osiągnię-
ciami naszych uczniów zapraszamy na  naszą 
szkolną stronę pod adresem https://soswglub-
czyce.pl oraz na portal społecznościowy Face-
book pod nazwą Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Głubczycach. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kon-
takt z placówką pod numerem tel.: 77 485 27 
20 lub osobiście: ul. Raciborska 17, 48-100 
Głubczyce.           

 Zapraszamy!
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Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Głubczycach

Zapraszamy do LO w Głubczycach! Koń-
czysz właśnie szkołę podstawową. Ko-

niec roku szkolnego zbliża się wielkimi 
krokami, a Ty w dalszym ciągu nie wiesz, co 
ze sobą począć i którą ze szkół wybrać? Wy-
bierz głubczyckie liceum. 

Jednym z najważniejszych argumentów jest 
fakt, że przygotujemy Cię do matury najlepiej, 
jak potrafimy. Dlaczego? Dlatego, że spośród 
szkół średnich w powiecie głubczyckim mamy 
najwyższą zdawalność. Dzięki temu będziesz 
mieć szansę na studiowanie na Twoim wyma-
rzonym kierunku. Nasi absolwenci z powodze-
niem odnajdują się na takich uczelniach jak 
Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo 
Hutnicza czy Akademia Medyczna.

W naszej szkole możesz rozwijać się w wie-
lu dziedzinach, zarówno tych naukowych, jak 
i kulturalnych oraz artystycznych.

Ogromnym atutem jest możliwość nauki j. an-
gielskiego na odpowiednim dla siebie pozio-
mie zaawansowania. Nie marnujesz więc czasu 
na powtarzanie treści, które już dawno masz 
opanowane. Żadna szkoła średnia w Głubczy-
cach tego Ci nie zapewni. 

Dajemy Ci możliwość realizowania się i udziału 
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 
(matematycznych, chemicznych, historycznych 
i biologicznych itp. ) na szczeblu wojewódzkim, 
regionalnym i ogólnopolskim. 

Kolejnym plusem naszej szkoły jest bogate 
i zróżnicowane życie pozalekcyjne. Z nami mo-
żesz pojechać na rajd rowerowy, spływ kaja-
kowy, jak również na Euroweek -  kilkudniowe 

warsztaty z wolontariuszami z całego 
świata, podczas których doskonalimy 
komunikowanie się w j. angielskim. 
Możemy pochwalić się również  orga-
nizowaniem wymian międzynarodo-
wych. Od ponad 10 lat wspólnie z Pol-
sko Niemiecką Współpracą Młodzieży 
odbywają się spotkania, podczas któ-
rych naprzemiennie gościmy uczniów 
z Niemiec i wyjeżdżamy za granicę.

Współpracujemy również z presti-
żowymi uczelniami . Nasi uczniowie 
mogą brać udział w zajęciach organi-
zowanych m.in. na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, Uniwersytecie Opolskim 
i w Państwowej Medycznej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Opolu.

Ci z Was, którzy odkryją w sobie duszę 
artysty, będą mieli okazję wykazać się 
swoimi zdolnościami w organizowa-
nym od lat Konkursie Mickiewiczow-
skim.

Niektórzy z Was pewnie będą mie-
li okazję pracować w Samorządzie 
Uczniowskim. Aktywność ta umożliwi 
Wam realny wpływ na  życie szkoły. 

Jeżeli nieobca Ci jest empatia, będziesz mógł 
pracować w ramach wolontariatu. Społeczność 
szkolna bierze udział w wielu akcjach chary-
tatywnych, zarówno tych organizowanych jak 
i podejmowanych z własnej inicjatywy.

Więcej o tym, co planujemy, jak również o tym, 
co do tej pory działo się w naszej szkole, spraw-
dzisz w naszych mediach społecznościowych. 

Obserwuj nas na Facebooku i Instagramie. Za-
praszamy.

OFERTA EDUKACYJNA
I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Głubczycach

na rok szkolny 2021/2022

PROFILE DO WYBORU 

MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY

BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

HUMANISTYCZNY

JĘZYKOWY

Dokumenty do pobrania oraz szczegółowe informacje na stronie 
www.lo.powiatglubczycki.pl w zakładce OFERTA EDUKACYJNA. 

W imieniu społeczności 

Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach 

Katarzyna Jasińska - Kaliwoda oraz 
Jolanta Kruk

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

Tegoroczne laureatki to uczennice klas o pro�ilu biologiczno-
-chemicznym:  

• Martyna Pawlak, klasa 1b - 1 miejsce, grawerowany Dyplom laureata 
i Nagroda książkowa,

• Grażyna Galara, klasa 2b – 6 miejsce, Dyplom laureata, 

• Amelia Mikler, klasa 2b – 7 miejsce, Dyplom laureata,

• Anna Jepiszko, klasa 2b – 8 miejsce, Dyplom laureata,  

• Dominika Hamerla, klasa 2b – 9 miejsce, Dyplom laureata.

Na wyróżnienie zasługują również pozostali uczestnicy olimpiady. Nasi 
startujący olimpijczycy zajęli miejsca od 1 do 27, za bardzo dobre wyni-
ki zostali nagrodzeni Dyplomami uznania.

Oto najlepsi:

• Julia Śrutwa, klasa 1b – 11 miejsce, 

• Liwia Siemieniec, klasa 2g – 11 miejsce 

oraz kolejno: Marta Lewicka, klasa 1b, Maria Cieślak, klasa1b, Zuzan-
na Mułyk, klasa 1b, Michalina Jung, klasa 2b, Emilia Leśniak, klasa 2g, 

Dominika Sąsiadek, klasa 
2g, Karolina Pojda, klasa 
2g, Agata Pyrczak, klasa 
2g, Barbara Lenczewska, 
klasa 2g.

Wszystkim serdecznie 
gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Julita Stebnicka
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Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczy-
cach  to szkoła zawodowa sięgająca swoją 

tradycją do 1969 r. 

Przez wiele lat kształciliśmy i kształcimy na wy-
sokim poziomie dla potrzeb lokalnych podmio-
tów gospodarczych oraz studiów technicz-
nych na terenie całego kraju. Współpracujemy 
z lokalnymi przedsiębiorstwami stwarzając 
uczniom możliwości rozwojowe w nauczanym 
zawodzie. 

W skład ZSM wchodzą:

• Technikum nr 2

• Liceum Ogólnokształcące „Mundurowe”

• Branżowa Szkoła I Stopnia

• Centrum Kształcenia Zawodowego

• Stacja Diagnostyczna

• Warsztaty

• Internat

W szkole znajdują się świetnie przygotowane 
pracownie specjalistyczne spełniające naj-
wyższe standardy wymagań wspomagające 
wiedzę uczniów o kierunkach technicznych. 
Nauka w Technikum trwa 5 lat i kończy się 
stosownymi egzaminami. 

Oferta edukacyjna TECHNIKUM NR 2

• t. ekonomista,

• t. logistyk,

• t. handlowiec, 

• t. mechanik. 

• t. elektryk, 

• t. informatyk, 

• t. pojazdów samochodowych, 

• t. budownictwa, t. urządzeń sanitarnych, 

• t. urządzeń i systemów energetyki odnawial-
nej.

Oferta edukacyjna Branżowej Szkoły I Stopnia

Nauka trwa 3 lata. Kierunki oferowane przez 
szkołę to:

• mechanik pojazdów samochodowych (prak-
tyka na warsztatach szkolnych)

• Ślusarz 

• Mechanik- monter  maszyn i urządzeń

• Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

• Blacharz samochodowy

• Kierowca- mechanik

• Sprzedawca

• Magazynier-logistyk

• Elektryk

• Fryzjer

• Cukiernik

• Piekarz

• kucharz

Ponadto, w naszej szkole funkcjonuje placów-
ka Centrum Kształcenia Zawodowego organi-
zująca dla kursantów zajęcia teoretyczne oraz 
współpracująca z województwem dolnoślą-
skim, śląskim, podkarpackim i lubelskim. CKZ 
kształci w systemie 3 stopniowym (I,II,III kla-
sa), nauka trwa 4 tygodnie i odbywa się w sys-
temie stacjonarnym (obecnie zdalnie). 

Kierunki kształcenia CKZ:

- Elektryk

- Elektromechanik pojazdów samochodowych

- Lakiernik samochodowy

- Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolni-
czych

- Elektromechanik

- Elektronik

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Głubczycach

Pożegnanie klas maturalnych w ZESPOLE SZKÓŁ 
MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

30.04.21r. pożegnaliśmy nasze klasy matural-
ne: 4A – technikum ekonomiczne, 4L – tech-

nikum logistyczne, 4CD – technikum elektryczne 
i pojazdów samochodowych oraz 4I – technikum 
informatyczne. Absolwenci odebrali świadectwa 
ukończenia szkoły z rąk swoich wychowawców: p. 
Aleksandry Pieszak, p. Anny Kobeluch, p. Andrzeja 
Senia i p. Marka Malewicza.

Nasi maturzyści pozostawili trwały ślad w historii 
„Mechanika”, uczestnicząc aktywnie w życiu szkoły, 
udzielając się w licznych przedsięwzięciach kultu-
ralnych (m.in. w Teatrze TRADYCJA) oraz charyta-
tywnych: WOŚP, „Gorączka Złota”, oddawanie krwi 
w ramach akcji „Młoda krew ratuje życie” i wiele, 
wiele innych…

Wśród naszych absolwentów pożegnaliśmy również 
grono zasługujących na wyróżnienie sportowców. 
Podczas rozdania świadectw ukończenia szkoły, 
dyrekcja wraz z nauczycielem wychowania fizycz-
nego, p. Markiem Malewiczem, wręczyła  statuetki 
za osiągnięcia i sukcesy sportowe w trakcie edukacji 
w,, Mechaniku’’. Uczniowie uczestniczyli w różnych  
rozgrywkach na szczeblu  powiatowym, makrore-
gionalnym i wojewódzkim. Nagrodzeni uczniowie 
to: Aleksandra Tasior, Matylda Podstawka, Kacper  
Litwin, Wojciech Sowa, Damian Chort, Sebastian 
Gala, Tomasz Baran, Bartłomiej Badower, Mateusz 
Damboń.

Nie zapomniano o uczniach, którzy reprezentowali 
naszą szkołę ze Sztandarem podczas uroczystości 
szkolnych i państwowych. Statuetki otrzymali: Kry-
stian Stańczak, Krystian Zając oraz Gabriel Zelman.

Drodzy Absolwenci!

Wspaniale było Was poznać i obserwować każdego 
szkolnego dnia, jak dorastacie na naszych oczach, 
rozwijacie się, odkrywacie w sobie talenty, uczycie 
się i zdobywacie doświadczenia w różnych życio-
wych dziedzinach... Dziś pożegnaliśmy Was z łezką 
w oku, ale i wielką dumą, ponieważ kolejne poko-
lenie wartościowych młodych ludzi opuściło mury 
„Mechanika”!

W tym miejscu chcielibyśmy ogromnie pogratu-
lować wszystkim absolwentom, którzy ukończy-
li szkołę z wyróżnieniem, uzyskując świadectwo 
z czerwonym paskiem. Na szczególne wyrazy uzna-
nia zasługuje uczeń klasy 4A, Robert Lang, który 
ukończył szkołę z najwyższą średnią ocen wśród 
absolwentów oraz uzyskał Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów. Gratulujemy!

Żegnając naszych maturzystów chcielibyśmy rów-
nież szczególnie podziękować jednemu z nich, Ma-
ciejowi Cykowskiemu, za zaangażowanie w pracę 
artystyczną Teatru TRADYCJA ZSM oraz promowa-
nie naszego miasta i regionu na wielu uroczysto-
ściach i konkursach kulturalnych.

Maciek to ze wszech miar uzdolniony młody artysta. 
Każdego dnia udowadniał nam, że możliwe jest po-
łączenie nauki z pasją, będąc jednocześnie uczniem 
„Mechanika” i studentem kierunku „Organista”.
Maćku, Ciebie byśmy chętnie zostawili w szkole na 
dłużej  , bo będzie nam bardzo brakowało Twojego 
akompaniamentu na naszych szkolnych uroczysto-
ściach!

Drodzy Absolwenci, to był niezwykły dla nas wszyst-
kich czas, w którym samodzielność i wytrwałość 
okazały się tak ważne, razem pokonywaliśmy trudy 
nauki zdalnej, by jak najefektywniej wykorzystać 
dany nam czas. Gratulujemy Wam, bo zmierzyli-
ście się z tym wyzwaniem zwycięsko. Oto świat stoi 
przed Wami otworem, spełniajcie się w życiu zawo-
dowym, realizujcie swoje pasje i marzenia, a nam 
pozostaje trzymać za Was mocno kciuki!

Wychowawcy klas maturalnych.
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W życiu szkoły zamknął się kolejny roz-
dział. Z nadzieją spoglądamy w przy-

szłość i przygotowujemy się na przyjęcie  
uczniów do klas pierwszych.

Obecnie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Władysława Szafera - szkole pro-
wadzonej przez Ministra Rolnictwa -  kształcimy 
w następujących zawodach: technik rolnik, tech-
nik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik 
architektury krajobrazu (uczniowie zdobywają  
kwalifikacje rolnicze wymagane do prowadzenia, 
dziedziczenia i nabywania gospodarstw rolnych 
oraz uprawnienia do korzystania z dofinansowa-
nia ze środków UE). Kolejne atrakcyjne zawody 
to: technik żywienia i usług gastronomicznych, 
technik technologii żywności – specjalność cu-
kiernik. Możliwe także jest kształcenie w zawo-
dach: technik hodowca koni, technik agrobiz-
nesu i technik turystyki na obszarach wiejskich, 
a w szkole branżowej I stopnia w zawodach: ku-
charz, cukiernik i rolnik.

Wszyscy nasi uczniowie mają zapewnione zajęcia 
praktyczne zarówno w szkole i u pracodawców. 
Dodatkowo uczniowie klas technikum rolniczego 
korzystają z możliwości prawa jazdy kategorii T, 
a uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - prawa jaz-
dy kategorii T oraz B. Odbywa się to w ramach obowiązujących zajęć, 
nieodpłatnie. ZSCKR posiada zróżnicowane i dobrze wyposażone  za-
plecze do nauczania praktycznej nauki zawodu oraz Centrum Praktyk 
na terenie firmy „Top Farms” Głubczyce. 

W związku z tym jesteśmy również ośrodkiem egzaminacyjnym w kwa-

lifikacjach wyodrębnionych  w naszych zawodach. W ramach praktycz-
nej nauki zawodu współpracujemy z zakładami pracy z naszego rejonu, 
zrzeszonymi w cechu rzemiosł, restauracjami, hotelami, z firmami „Top 
Farms” Głubczyce, Kombinat Rolny Kietrz oraz z Regionalnym Zespo-
łem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Jest to organizacja oferująca 
płatne staże uczniowskie w ramach programu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku 
pracy”. 

W ramach współpracy międzynarodowej realizujemy program  „ERA-
SMUS +”,  nasi uczniowie wyjeżdżając do Grecji i Czech mają okazję za-
poznać się z formami kształcenia zawodowego w tych krajach oraz zdo-
być doświadczenie. Obecny projekt „ERASMUS +” nosi nazwę  „Etyka 
w komunikacji” i realizowany jest we współpracy z partnerami z Czech 
i Słowacji. W ramach programu prowadzone są Kluby Etyki a w przy-
szłości wizyty w krajach partnerskich. W następnych latach planuje-
my współpracę z innymi krajami europejskimi.  Ważna w działaniach 

szkoły jest współpraca z wyższymi uczelniami: 
z Uniwersytetem  Przyrodniczym we Wrocławiu, 
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie  
oraz z instytucjami podległymi naszemu mini-
sterstwu: z Instytutem Zootechniki w Krakowie, 
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, 
z KRUS-em, z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Łosiowie  i z Krajowym Centrum 
Edukacji Rolniczej w Brwinowie. 

Należy zaznaczyć, że współpracujemy z Grupą 
Azoty ”Zakładami Azotowymi Kędzierzyn-Koźle 
S.A”. Uczniowie uczący się w zawodach: technik 
rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotro-
niki, technik architektury krajobrazu mają możli-
wość zdobycia stypendium patronackiego.

W tym trudnym czasie nie możemy jak zwykle 
zaprosić Was do  naszej szkoły  na Dni Otwarte. 
Dlatego jesteśmy do Waszej dyspozycji w sekre-
tariacie szkoły – codziennie między 8.30 a 15.00 - 
chętnie odpowiemy na wasze pytania, wyjaśnimy 
wątpliwości (osobiście lub telefonicznie). Śledź-
cie nas również na facebooku: https://www.fa-
cebook.com/zsckr.glubczyce, zaglądajcie na stro-

nę internetową: www.rolniczakogl.pl – rekrutacja -  tam prezentujemy 
wszystkie zawody, tam znajdziecie elektroniczną wersję podania oraz 
inne ważne informacje rekrutacyjne.

Czekamy na Was!

Najnowszy utwór „W obłoku” już dostępny!
Nazywam się Amelia Lipa, 

mam 16 lat. Jestem uczen-
nicą Liceum Ogólnokształcące-
go w Głubczycach. Mieszkam 
w małej miejscowości - Bliszczy-
ce w Województwie Opolskim. 

Moją największą pasją jest muzy-
ka. Śpiewam od 3 roku życia. Bra-
łam udział w wielu konkursach 
wokalnych m.in. Zostałam laureat-
ką Polonijnego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Piosen-
ka dobra na wszystko” zajmując 3 
miejsce. 

Aktualnie szkolę  swój wokal 
w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Raciborzu pod okiem Pana Da-

niela Rożka. Śpiew to dla mnie wyrażenie siebie, mowa o uczuciach. 
Muzyka to wszystko, kocham śpiewać i chcę to dalej kontynuować, aż 
spełnię wszystkie marzenia. Jednym z moich marzeń jest wydanie swo-
jej płyty i koncertowanie po całej Polsce. Moje całe życie jest przepeł-
nione muzyką. Kiedy idę na spacer śpiewam, kiedy odrabiam lekcje za-
wsze nucę coś pod nosem. Muzyka jest dla mnie lekarstwem na smutek. 
Chciałabym przekazywać młodszym osobom, że warto marzyć i dążyć 
do wyznaczonego celu.

Utwór „W obłoku” opowiada o relacjach dwojga ludzi, ich niespełnio-
nym uczuciu oraz tęsknocie za miłością bohaterki utworu. Piosenka 
„W obłoku” to muzyczna, bajkowa opowieść, piękna i wzruszająca balla-
da. Tekst piosenki odwołuje się do sytuacji codziennych w której ludzie 
będący w związkach znajdują się w tak zwanym „obłoku” nie potrafią 
odwzajemnić swojej miłości czy dojść do kompromisu. Uczucie to to-
warzyszy głównej bohaterce utworu. Autorem tekstu jak i muzyki jest 
Kamil Koksa. Link do utworu: https://youtu.be/MYWWEbubdPA

Amelia Lipa
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,,O śp. Józe�ie Kamińskim 
wspomnienie’’

1. czerwca 2021r. o godz. 15:30 Pan Józef 
Kamiński opuścił swą doczesna ojczy-

znę, by zamieszkać w wiecznej. Wieść o jego 
śmierci jeszcze tego samego dnia lotem bły-
skawicy rozeszła się w lokalnym środowi-
sku. I odszedł do wieczności, skończywszy 
lat 70. Mężczyzna w sile wieku! Odszedł po 
długiej i jakże nierównej walce z nieuleczal-
ną chorobą. Odszedł,  by stanąć przed obli-
czem Pana. Odszedł człowiek wyjątkowy.

Śp. Józef Kamiński. Powszechnie znany, lubia-
ny i szanowany. Troskliwy i kochający mąż, oj-
ciec, teść i dziadek. Głowa rodziny, jej ostoja.

Urodził się 5. grudnia 1950r. w Prudniku. Tam 
spędził dzieciństwo, po czym w 1964 r. wraz 
z rodzicami, Marią i Władysławem, przybył do 
Głubczyc i osiadł na stałe. Pokochał to miasto! 
Tu ukończył Liceum Ogólnokształcące, gdzie 
też spotkał swą wielką miłość – Halinę Szybiń-
ską, którą poślubił 26. grudnia 1970 r. Wkrótce 
na świat przyszedł ich syn Adam, dziś ojciec Na-
talii i Michała. 

Śp. Józef Kamiński. Nie tak dawno obchodził 
wraz z małżonką złote gody małżeńskie, pla-
nował wielką uroczystość dla rodziny i znajo-
mych, lecz pandemia pokrzyżowała plany. Z ko-
lei pogorszenie stanu zdrowia nie pozwoliło mu 
odebrać osobiście 27.maja w USC Medalu od 
Prezydenta za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Tego właśnie dnia trafił do szpitala, skąd już nie 
powrócił…

Śp. Józef Kamiński. Mistrz cukiernictwa, rze-
mieślnik, przedsiębiorca. Tuż po ukończeniu 
szkoły średniej podjął pracę w administra-
cji państwowej, lecz na krótko. Bliższe mu 
bowiem były tradycje rodzinne. Oto po ojcu 
przejął dobrze prosperującą piekarnię przy ul. 
Warszawskiej, gdzie zresztą mieszkał, a którą 
przebranżowił w znakomitą cukiernię. Rozbu-
dował firmę, pracował bez wytchnienia, dawał 
ludziom zatrudnienie. Szalenie pracowity, dnie 
i noce  spędzał w swym zakładzie. Niewiele 
odpoczywał… Zgłębiał technologię cukiernic-
twa .Jego drożdżówki i serniki nie miały sobie 
równych! Eksperymentował… „Kamiński” to do 
dziś marka i jakość.

Śp. Józef Kamiński. Postać nietuzinkowa. 
W „Historii rzemiosła na Śląsku Opolskim” na 
str. 230 czytamy o nim:

„Właściciel zakładu cukierniczego w Głubczy-
cach, mistrz szkolący, aktywny rzemieślnik w sa-
morządzie gospodarczym rzemiosła. Od 1999 r 
.pełnił funkcję Starszego Cechu Rzemiosł Róż-
nych w Głubczycach. Od 2005 r. sekretarz Pre-
zydium Zarządu w Izbie Rzemieślniczej w Opo-
lu. Od roku 2003 członek Wojewódzkiej Komisji 
Dialogu Społecznego przy Wojewodzie Opolskim, 
a od 2008 r. wiceprzewodniczący Powiatowej 
Rady Zatrudnienia działającej przy Staroście Po-
wiatu Opolskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi, Szablą Kilińskiego, Złotym Medalem im. 
Jana Kilińskiego oraz Kordzikiem Izby Rzemieśl-
niczej w Opolu”.

Przejmująca dedykacja wspomnianej tu księgi 
stawia zmarłego w panteonie zasłużonych rze-
mieślników. Oto i ona: ,,Tym, którzy pracują tu 
od pokoleń i tym, którzy przybyli, aby budować 
tutaj przyszłość.’’

Śp. Józef Kamiński. Pracodawca, nauczyciel 
praktycznej nauki zawodu, wychowawca mło-
dzieży. Wykształcił rzesze cukierników, którzy 
pod jego czujnym okiem zgłębiali tajniki zawo-
du. Uczył fachu. Lecz to nie wszystko! Zaangażo-
wany w pracę cechu, nadzorował i organizował 
egzaminy czeladnicze  i mistrzowskie. Znajdo-
wał zatrudnienie młodym rzemieślnikom. Pe-
łen empatii i zrozumienia troszczył się o swych 
podopiecznych. Ich los nie był mu obojętny. Po-
magał im odnaleźć się na rynku pracy, zwłasz-
cza w niełatwych czasach transformacji.

Śp. Józef Kamiński. Człowiek szlachetny, pra-
wy, jakże życzliwy. Miły, sympatyczny, a przede 
wszystkim dobry. Zawsze uśmiechnięty. Pe-
łen nadziei i optymizmu. Nigdy nie narzekał, 
nie skarżył się. Nawet w chorobie. Postawiona 
przed dziesięciu laty diagnoza nie załamała 
go. Walczył i z ufnością patrzył w przyszłość, 
wierząc w wyzdrowienie… Tryskał humorem! 
Dowcipny, przytaczał anegdoty stosowne do sy-
tuacji. Oczytany, elokwentny, typ gawędziarza. 
Operował barwną, wysublimowaną polszczy-
znę. Chciało się go słuchać…

Śp. Józef Kamiński. Wieloletni przyjaciel głub-
czyckiego „Mechanika”. Często gościł w murach 
ZSM. Bywał na akademiach okolicznościowych, 
dniach otwartych, zawsze serdecznie witany. 
Wręczał  wyróżniającym się uczniom klas za-
wodowych nagrody książkowe i dyplomy. Anga-
żował w sprawy szkoły i jej rozwój. Częstokroć 
przemawiał, nie szczędząc ciepłych słów pod 
adresem placówki. Promował „Mechanik”. Mo-
tywował młodych do podnoszenia kwalifikacji, 
pokonywania słabości. Dodawał wiary we wła-
sne siły i możliwości. Żywił wielki szacunek dla 
ludzi pracy. Mądry i pragmatyczny. Pozytywista. 
Niczym Wokulski z „Lalki” B. Prusa. Współpra-
cował z kolejnymi dyrektorami i kadrą nauczy-
cielską. Częstokroć spotykałam go w gabinecie 
dyrektora Jana Łaty, gdzie prowadzili długie 
i konstruktywne rozmowy na temat przyszłości 
kształcenia zawodowego. Przyjaźnili się. Pod 
jego mistrzowskim nadzorem uczniowie ZSM 
realizowali praktyczną naukę zawodu. A i mnie 
jako wychowawcy zdarzało się prosić go o po-
moc w znalezieniu praktyki dla uczniów, czy 
pracy dla absolwentów. Nie było dlań rzeczy 
niemożliwych. A przecież nie tak dawno, bo 
w październiku  2019 r. wspólnie celebrowali-
śmy jubileusz 50-lecia szkoły. Z tej okazji upiekł 
olbrzymi tort, którym częstowano gości…

Śp. Józef Kamiński. Mistrz nad mistrzami – 
można rzec o nim. Aktywista i człowiek czynu, 
jakże zaangażowany w życie społeczne miasta 
i powiatu. Baczny obserwator i komentator ota-
czającej rzeczywistości. Od młodości związany 
z licznymi organizacjami młodzieżowymi. Jego 
owocna współpraca z Komendantem Hufca ZHP 

Ryszardem Kańtochem i Ochotniczym Hufcem 
Pracy dała możliwość przyuczenia do zawodu 
młodzieży trudnej, z problemami. Organizo-
wał dlań wespół z Hufcem wyjazdy zarobkowe 
w kraju i za granicą.

Śp. Józef Kamiński. Sprawiedliwy i uczciwy. 
Prawdomówny i rzeczowy. Właściwy człowiek 
na właściwym miejscu. Godnie reprezentował 
Cech Rzemiosł Różnych. Z dumą nosił charak-
terystyczny, oficjalny strój: czarną togę z bia-
łym kołnierzem i złoty łańcuch oraz nietypową 
czapkę. Kostium jakby z innej epoki - renesansu. 
Zakładał go na uroczystości państwowe i reli-
gijne, w których zawsze uczestniczył. Apropo’s. 
Trzy tygodnie przed śmiercią wraz ze swym 
zastępcą Michałem Janem Gawłowskim udał 
się do Prudnika, by zamówić nową togę, a wła-
ściwie przerobić starą, bo była już za szeroka. 
Tracił na wadze… Już jej  nie zdążył  odebrać. 
Uczynił to pan Jan w dniu jego śmierci, co ma 
niejako wymiar symboliczny…

Śp. Józef Kamiński. Człowiek wielu pasji i ta-
lentów. Doskonale grał na perkusji. W latach 70. 
był kierownikiem zespołu muzycznego „Brac-
two”, który zresztą założył. Już w liceum grywał 
na akademiach szkolnych. Potem były zabawy, 
wesela, festyny,  Wiosna Głubczycka i słynny 
teleturniej telewizyjny „Bank Miast” w 1977, 
w którym jego zespół zwyciężył w konkurencji 
muzycznej Głubczyce-Busko Zdrój. Informacje 
te uzyskałam od ówczesnego wokalisty tego 
zespołu-pana Zdzisława Zygmunta .Nasz mistrz 
kochał muzykę. Zwłaszcza retro.  Niejednokrot-
nie widywałam go z małżonką na koncertach 
Głubczyckich Dni Kultury w MOK-u, a tuż przed 
pandemią na spotkaniach Klubu Winylowego 
Krążka Mariana Pospiszela. Z zapałem słuchał 
nagrań Czesława Niemena, Krzysztofa Klen-
czona i innych twórców. Porywał go rock&roll! 
A ręką wybijał rytm muzyki, jakoby grał na 
perkusji… Siedziałam naprzeciw i obserwowa-
łam…. Z zachwytem…

Jeśli zaś idzie o zamiłowania sportowe to wier-
ny kibic piłki nożnej i naszego klubu sportowe-
go   „Polonia”. Niegdyś miłośnik marszobiegu 
i pływania…

Ryszardem Kańtochem i Ochotniczym Hufcem 
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Śp. Józef Kamiński. Koleżeński i towarzyski. 
Od młodości po kres swych dni pielęgnował 
i podtrzymywał dawne przyjaźnie. Z Witkiem 
Sochackim, wspomnianym Rysiem Kańtochem, 
Antonim Jakubowskim, Krzysiem Płotkiem, An-
drzejem Walczakiem i innymi stanowili zgraną 
paczkę. Spotykali się, zapraszali, wspólnie ob-
chodzili uroczystości rodzinne, okolicznościo-
we, urodziny, imieniny, etc…. Przed laty czę-
sto bawili się na dancingach w Ogrodowej czy 
Centralnej. Jeździli na wycieczki. A pan Józef 
zawsze w centrum uwagi…Trwali przy sobie 
w zdrowiu i chorobie…Szanowali tę przyjaźń…

To właśnie p. Witek i Rysiek - wspominani ko-
ledzy – przekazali mi wiele ciekawych faktów 
z życia zmarłego.

Śp. Józef Kamiński. Doskonały organizator. 
Zawsze dyspozycyjny i gotowy do działania. 
Pro publico bono. Kreatywny i twórczy. Pomy-
słowy. Umiał zjednywać sobie ludzi. Roztrop-
ny, wzbudzał zaufanie. Miał szereg kontaktów! 
Współpracował z samorządem gminy, powiatu, 
województwa, licznymi organizacjami i sto-
warzyszeniami, instytucjami, zakładami pra-
cy, innymi rzemieślnikami, szkołami i lokalna 
społecznością. Odwiedzał burmistrzów i staro-
stów. Z wszystkimi sympatyzował i żył w zgo-
dzie. Ceniony w środowisku, stanowił jego in-
tegralną  część.

Śp. Józef Kamiński. Charyzmatyczny, szar-
mancki, taktowny i kulturalny. Zawsze w przy-

ciemnionych, stylowych okularach. I ten cha-
rakterystyczny wąs…

Z żoną Haliną stanowili piękną parę i zgrany 
duet. W pracy, życiu osobistym i rodzinnym. 
A syn Adam, z małżonką Danusią u swego boku, 
podtrzymuje rodzinną tradycję,  kontynuując 
cukiernicze zamiłowania  ojca. Wszak nie mo-
gło być inaczej! Wnuczka Natalia  to z kolei mgr 
technologii żywności i żywienia, a wnuk Michał 
– jeszcze nastolatek – być może w przyszłości 
pójdzie w ślady swych przodków…

Śp. Józef Kamiński. Darczyńca, sponsor, ofia-
rodawca. Społecznik. Zatroskany o los ubogich 
i potrzebujących. Anonimowo wspierający 
akcje dobroczynne i koncerty charytatywne 
OTWARTE SERCA…

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ale 
to nieprawda! Pana Józefa nie da się zastąpić…

Śp. Józef Kamiński. Przychodzi mi dziś go że-
gnać, a przecież chciałabym go móc wkrótce 
powitać w ,,Mechaniku’’  na uroczystej aka-
demii zakończenia roku szkolnego, gdzie jako 
persona grata żegnałby absolwentów szkoły 
branżowej. Przychodzi mi pisać wspomnienie 
o nim, a przecież chciałabym napisać wierszo-
waną laudację na jego cześć z okazji zbliżają-
cego się jubileuszu 75-lecia Cechu Rzemiosł 
Różnych w Głubczycach, który to już za rok! 
Niestety, jako memoriał…

Śp. Józef Kamiński. Jego nieoczekiwana śmierć 
to niepowetowana strata nie tylko dla rodziny 
i bliskich, ale także całego lokalnego środowi-
ska i ziemi głubczyckiej, do rozwoju której nie-
wątpliwie się przyczynił.

Śp. Józef Kamiński. Chciałby dziś powiedzieć 
za Horacym „Non omnis moriar” (Nie wszystek 
umrę). Bo oto żyć będzie w dziele swego życia, 
w naszych sercach i umysłach. W modlitwie…

Śp. Józef Kamiński. 8. czerwca 2021 r. odpro-
wadzony tłumnie  na miejsce wiecznego spo-
czynku. Najpierw uroczysta Msza Św. w kościele 
parafialnym NNMP koncelebrowana pod prze-
wodnictwem ks. Kamila Sowady z udziałem o. 
Urbana  Adama Bąka i wiele ciepłych słów pod 
adresem zmarłego. A potem przejście na cmen-
tarz komunalny i ostatnie pożegnanie…

Śp. Józef Kamiński ….

Maria Farasiewicz 

 w imieniu władz samorządowych
 gminy, powiatu  i województwa,

                           Rady Miejskiej, Rady Powiatu  
oraz lokalnej społeczności

                             Głubczyce, 8 .czerwca 2021 r.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci śp. Danuty Frączek 

wieloletniej Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Głubczycach.   

Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcała 
się pracy oraz sprawom lokalnej społeczności.

Śp. Danuta Frączek była inicjatorem 
Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego 

działającego na rzecz ożywienia 
społeczno-gospodarczego i tworzenia miejsc 

pracy w powiecie głubczyckim. 
W 2019r. otrzymała honorowe odznaczenie 

Primus in Agendo (pierwszy w działaniu) 
za szczególne działania i zasługi 

na rzecz rynku pracy i polityki społecznej.
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego 

współczucia.

Zarząd Powiatu w Głubczycach
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ZMIANA TERMINU I TRASY PÓŁMARATONU W KIETRZU
Szanowni Państwo,

Przyszło nam żyć w niezwykle trud-
nych czasach. Trwająca pandemia SAR-
S-CoV-2 pokazała, że nie ma w życiu 
nic pewnego oprócz tego, że sport to 
zdrowie i uprawiać go trzeba. Jednak 
obowiązujące obostrzenia nie ułatwia-
ją nam tego i jako organizatorzy bie-
gu zmuszeni jesteśmy zaplanowany 
Półmaraton przesunąć na 21 sierpnia 
2021. Jednak nie ma tego złego, co by 
na dobre nie wyszło. Dla biegaczy może 
to oznaczać tylko jedno – dodatkowy 
miesiąc, w czasie którego organizato-
rzy będą mieli możliwość przygotowa-
nia najlepszej imprezy biegowej w po-
łudniowej części kraju!

Planowana trasa czerwcowego XIII 
Półmaratonu przebiegała przez Repu-
blikę Czeską, co wymuszałoby na biegaczach dwukrotne przekroczenie 
granicy polsko- czeskiej. Obowiązujące obostrzenia na terenie Republiki 
Czeskiej dopuszczają możliwość przekroczenia granicy wyłącznie przy 
posiadaniu negatywnego testu na koronawirusa lub posiadaniu certyfi-
katu potwierdzającego szczepienie przeciwko COVID, o ile od przyjęcia 
pierwszej dawki szczepionki upłynęło co najmniej 22 dni (przed wjaz-
dem trzeba jednak wypełnić elektroniczny formularz lokalizacyjny) . 
Granicę mogą też przekroczyć osoby, które przechorowały COVID-19, 
nie mają oznak zachorowania i posiadają przetłumaczone zaświadcze-
nie od lekarza, o ile nie upłynęło więcej niż 90 dni od pierwszego pozy-
tywnego testu PCR.

Natomiast przekroczenie granicy czesko – polskiej z obecnie obowiązu-
jącymi obostrzeniami, które obowiązywać mają do 5 czerwca, tak aby 
uniknąć 10- dniowej kwarantanny, wymagałoby od biegaczy przedsta-

wienia negatywnego wyniku testu 
w kierunku koronawirusa (PCR lub 
antygenowy), wykonanego nie póź-
niej niż 48 godzin przed przekrocze-
niem granicy. Z obowiązku odbywa-
nia kwarantanny zwolnione byłyby 
m.in. osoby, które przeszły pełen cykl 
szczepień przeciw koronawirusowi 
i posiadają stosowne ,,zaświadcze-
nie” oraz ozdrowieńcy.

Powyższe obostrzenia powodują, że 
udział w półmaratonie wiązałby się 
dla osób niezaszczepionych i nie-
posiadających statusu ozdrowieńca 
z dodatkowymi, niemałymi koszta-
mi związanymi z wykonaniem testu 
w kierunku korona wirusa, a i to nie 
dałoby gwarancji sprawnego prze-
prowadzenia biegu, ponieważ kon-
trole Straży Granicznej odbywają się 

na granicy i zatrzymywanie biegaczy do kontroli fałszowałoby faktyczny 
czas przebiegu trasy.

Jednak jak już wspomnieliśmy na wstępie dodatkowy czas będzie dla 
nas organizacyjnie bardzo pracowity. Trasa Półmaratonu zostanie zmie-
niona i poprowadzona wyłącznie na terenie Polski tak, aby każdy chętny 
mógł wziąć w nim udział. Zachęcamy do zapisów. Szczegółowych infor-
macji udziela Dyrektor Biegu Andrzej Wójtowicz tel. 785 944 578.

Do zobaczenia w sierpniu !

Organizatorzy  Biegu

Urząd Miejski w Kietrzu

Dyrektor Biegu Andrzej Wójtowicz

„Smaki tradycji. Kulinaria subregionu głubczyckiego”
16 maja br. na kanale You Tube odbyła się premiera 

publikacji „Smaki Tradycji. Kulinaria subregionu 
głubczyckiego” pod red. dr Barbary Górnickiej – Naszkie-
wicz.
Publikacja jest efektem projektu „Smaki trady-
cji”, który realizowany był od listopada 2020 r. do 
końca stycznia 2021 r. Na łamach miesięcznika 
„Głubczyce. Podaj dalej!” dr Górnicka-Naszkiewicz 
zaprosiła do udziału w przedsięwzięciu lokalne 
stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, rodzi-
mą gastronomię, wytwórców oraz samych miesz-
kańców.

Głównym celem projektu było zwrócenie uwa-
gi lokalnej społeczności na tematykę dziedzictwa 
kulinarnego oraz aktywizacja wszystkich pokoleń: 
od seniorów, których zadaniem było przypomnie-
nie sobie dawnych przepisów i dań, po pokolenie 
średnie, aby motywowało swoich rodziców do po-
szukiwań w zakamarkach pamięci, i wreszcie do 
dzieci oraz młodzieży, by zainteresować je trady-
cyjnymi potrawami. Badaczka starała się zwrócić 
uwagę najmłodszych pokoleń na bogactwo wła-
snego dziedzictwa kulinarnego i wyeksponować 
jego wartość jako ważnego elementu naszej kultu-
ry i tożsamości. Pokazała w publikacji oprócz prze-
pisów różne formy aktywności, dzięki którym tra-
dycje kulinarne są pielęgnowane i przekazywane. 

Działania projektowe dopełniła więc obserwacja uczestnicząca i kwe-
renda archiwalna materiałów zebranych w jej archiwum.

Oddając tę publikację do rąk Czytelników, mamy nadzieję, że publikacja 
będzie zaproszeniem do bogatego świata trady-
cji kulturalnych, a pokazane w niej ciekawe for-
my aktywności społecznej zainspirują do dobrych 
praktyk tego typu - B. Górnica Naszkiewicz

Patronat honorowy nad premierą publikacji ob-
jął Narodowy Instytut Dziedzictwa i Marszałek 
Województwa Opolskiego Andrzej Buła.
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GŁUBCZYCKI LEW DLA AGNIESZKI FRANKÓW-ŻELAZNY
Niecodzienna uroczystość miała miejsce 

24 czerwca 2021 r. podczas XXVIII sesji 
Rady Powiatu. Oto Pani Agnieszka Franków–
Żelazny została uhonorowana najwyższym 
wyróżnieniem Rady Powiatu, a mianowicie 
Statuetką Głubczyckiego Lwa w kategorii 
,,Promocja Powiatu Głubczyckiego’’.

Aktu wręczenia dokonali: przewodniczący 
Rady – Radosław Gorzko, starosta – Piotr So-
czyński oraz wicestarosta – Anita Juchno, któ-
ra ofiarowała laureatce także ,,Album Głub-
czyckich Rodzin Kresowych’’. Moja osoba jako 
wnioskodawcy miała zaszczyt i przyjemność 
przedstawić jakże bogatą biografię artystyczną 
i spektakularny dorobek naukowy nagrodzonej. 
Pragnę przypomnieć, iż nominacja i wniosek 
o wyróżnieniu zostały jednomyślnie zaakcepto-
wane przez w/w gremium na świątecznej sesji 
w grudniu 2020 r. Niestety, pandemia uniemoż-
liwiła laureatce wcześniejszy odbiór statuetki, 
lecz właśnie absolutoryjna sesja stała się sto-
sowną okazją. Dziękując za to zaszczytne wy-
różnienie, Pani Agnieszka wiele ciepłych słów 
skierowała pod adresem swych nauczycieli 
i mentorów, wśród których szczególne miej-
sce zajmują ówczesny Dyrektor LO i inicjator 
powstania głubczyckiego chóru – Edward Wo-
łoszyn oraz mistrz chóralistyki – Tadeusz Ec-
kert. Ponadto podkreśliła, jak ważny dla rozwo-
ju i życia człowieka jest kontakt ze sztuką. Jak 
istotne jest wspieranie tych nielicznych, a jakże 
cennych osób (nauczycieli, społeczników, etc.), 
które są inspiracją dla młodych ludzi poszuku-
jących siebie. Wzruszyłam się, gdy moją osobę 
podała tu za przykład…

Trudno w kilku słowach zawrzeć tak olbrzymi 
dorobek artystyczno-naukowy Pani Agniesz-
ki Franków-Żelazny. Wszak to wyjątkowa po-
stać. Dyrygent, chórmistrz, pedagog, profesor 
zwyczajny doktor habilitowany sztuki. Absol-
wentka LO im. A. Mickiewicza i PSM I st. im. I. 
J. Paderewskiego w Głubczycach, Uniwersytetu 
Wrocławskiego (studia biologiczne – 2000 r.), 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu: Wydziału Edukacji Muzycznej (dy-
plom w 2004 r.) i Wydziału Wokalnego (dyplom 
2005 r.). W 2006 r. ukończyła Podyplomowe 
Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycz-
nej w Bydgoszczy, a w 2014 r. – Akademię Lide-
rów Kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie. W jej posiadaniu jest też dyplom 
Szkoły Głównej Menedżerskiej (MBA) Colle-
gium Humanum – czerwiec 2021 r.

Pani Agnieszka najpierw związana była z  Chó-
rem Mieszanym Liceum Ogólnokształcącego 
w Głubczycach pod kierownictwem wspomnia-
nego Tadeusza Eckerta. Jako solistka, asystent-
ka dyrygenta, jak również współuczestniczka 
wyjazdów na koncerty, konkursy oraz festiwa-
le w kraju i za granicą. Następnie współpraco-
wała z wrocławskimi chórami akademickimi. 
W latach 1995-1999 była członkiem Polsko-
-Niemieckiej Akademii Chóralnej „In terra pax”. 
W roku 1999 założyła chór „Con Amore” przy 
Zespole Szkół Nr 1 we Wrocławiu. Pełniła też 
funkcję dyrygenta i kierownika artystycznego 
Akademickiego Chóru Politechniki Wrocław-
skiej. W roku 2000 powołała do życia Kame-
ralny Chór Akademii Medycznej (obecnie Chór 
Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu), z którym zdobyła wiele nagród 
i wyróżnień w konkursach krajowych i zagra-
nicznych. Od czerwca 2006 r. jest dyrektorem 
artystycznym Chóru Narodowego Forum Mu-

zyki (wcześniejsza nazwa – Chór Filharmonii 
Wrocławskiej). W okresie od stycznia do lipca 
2013r. była opiekunem artystycznym Chóru 
Polskiego Radia, reaktywując Zespół i wpro-
wadzając go na powrót na polską scenę mu-
zyczną. Występowała jako dyrygent lub chór-
mistrz gościnny takich zespołów, jak: Gabrieli 
Consort, NFM Filharmonia Wrocławska, NFM 
Orkiestra Leopoldinum, Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Sudeckiej, Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Opolskiej, Wrocławski Zespół Soli-
stów Ricordanza, Orkiestra Kameralna Akade-
mii Muzycznej we Wrocławiu, Chór Festiwalo-
wy Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia 
Cantans, Chór Filharmonii Śląskiej, Chór der 
Bamberger Symphoniker, Schleswig-Holstein 
Festival Choir, Chór Teatru Wielkiego w Pozna-
niu czy Kaunas State Choir czy Coral Juvenil do 
Guri. Z jej to inicjatywy w roku 2013 powstał 
Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, którego 
została dyrektorem artystycznym, a prowadzo-
ny przez Narodowe Forum Muzyki. W styczniu 
2015 r. objęła funkcję dyrektora programowego 
projektu Akademia Chóralna.

Pani Agnieszka Franków-Żelazny pracuje na 
stanowisku profesora w Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie 
prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, Chór im. 
S. Krukowskiego oraz metodykę śpiewu zbioro-
wego. Apropo’s profesury. Ten jakże zaszczyt-
ny, tzw. belwederski tytuł naukowy uzyskała 
w kwietniu tego roku, nadany jej przez Prezy-
denta RP.

Pani Agnieszka częstokroć bywa zaprasza-
na jako konsultant wokalny do prowadzenia 
warsztatów dla chórmistrzów oraz zespołów 
chóralnych. Jest osobą bardzo cenioną w śro-
dowisku artystycznym, naukowym i studenc-
kim. Życzliwa, otwarta i ciepła propaguje umi-
łowanie muzyki i śpiewu. Tę miłość zaszczepia 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych… To osoba 
charyzmatyczna… Autorytet…

W latach 2013-2016 pełniła funkcję kuratora 
projektu „Muzyka Europejskiej Stolicy Kultury 
– Wrocław 2016”. W swoim dorobku posiada 22 
nagrane płyty oraz ponad 70 nagró d indywidu-
alnych i zespołowych, w tym I nagrodę w Ogó l-
nopolskim Konkursie Dyrygentury Chó ralnej 
(2004), I miejsce etapu dolnośląskiego Konkur-
su na Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej Primus Inter Pares (2004), Odznakę Ho-
norową Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2008), 
Wrocławską Nagrodę Muzyczną (2010), Nagro-
dę Internautó w w konkursie „Człowiek Roku 
2011”, Nagrodę „Iuvenes Vratislaviae” Polskiej 
Akademii Nauk (2012), Brązowy Medal Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej – Gloria Artis (2014), 
a także Fryderyka 2017 i 2019. W 2018 roku 
programowany przez nią projekt Akademia 
Chóralna otrzymał nominację do Nagrody „Ko-
ryfeusz Muzyki Polskiej”. Wystąpiła w ponad 
20 krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych, 
Izraelu i Brazylii. Zrealizowała niezliczoną ilość 
utworów chóralnych oraz  wokalno-instrumen-
talnych. Wiele by tu mówić…

Przez wszystkie lata swojej bogatej i twórczej 
kariery artystycznej Pani Agnieszka utrzymy-
wała kontakty edukacyjno-artystyczne z głub-
czyckim środowiskiem chóralnym. Zresztą czy-
ni to nadal… Prowadziła wyjazdowe warsztaty 
muzyczne, zapraszała śpiewającą młodzież do 
udziału w projektach organizowanych w ra-
mach Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” 
do Filharmonii Szczecińskiej i Narodowego Fo-

rum Muzyki we Wrocławiu. Sprawowała tak-
że funkcję jurora w Głubczyckich Spotkaniach 
Chóralnych „Silesia Cantat”. Na tym samym fe-
stiwalu realizowała także warsztaty artystycz-
ne dla dyrygentów z Polski i z Czech; prowa-
dziła zajęcia z emisji głosu oraz interpretacji 
utworów różnych stylów i epok. Była także 
wykładowcą w projekcie Akademia Myśli i Sło-
wa w głubczyckim liceum. Tymczasem z sen-
tymentem powraca do domu swych rodziców, 
w rodzinne strony, gdzie wszystko się zaczęło…

Pani Agnieszka Franków-Żelazny poprzez swą 
spektakularną działalność artystyczną w kraju 
i za granicą niewątpliwie rozsławia Głubczyce 
i cały Powiat Głubczycki. Promuje naszą Zie-
mię. Jesteśmy z niej szalenie dumni! Życzymy 
jej dużo zdrowia, wytrwałości, radości z pasji 
i dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawo-
dowym. Pozdrawiamy serdecznie.

Przy okazji, prywatnie Pani Agnieszka jest 
wspaniała żoną i spełnioną mamą trójki po-
ciech: 19-letniego Jakuba, 15-letniej Zosi 
i 12-letniego Michała.

Maria Farasiewicz
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

fot. M. Farasiewicz
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15 maja 2021 r. w hali sporto-
wej ZOKIS w Głubczycach 

odbyły się XI Grand Prix Śląska 
Polsko-Czeskiego w karate WKF /
Światowej Federacji Karate/. W za-
wodach startowało 160 zawodni-
ków z 16 klubów z Polski i Czech.

Ludowy Zespół Sportowy Karate - Do 
Głubczyce reprezentowali:

1. Jakub Patryjach, który w kata ju-
nior zdobył złoty medal;

2. Łucja Wysoczańska, która w para 
kata zdobyła złoty medal, natomiast 
jej brat zdobył srebrny medal. Sę-
dziowie zdecydowali się jednak 
uznać rodzeństwo remisem, a oklaski 
widowni, trenerów i sędziów okazały 
wspaniały gest przyjaźni;

3.Drużyna kata 14-17 lat w składzie 
Julia Szuszkowska, Natalia Szusz-
kowska oraz Michalina Kaliwoda 
zdobyły złoty medal;

4.Julia Hac, która w kata junior zdo-
była srebrny medal;

5.Klaudiusz Leliński, który w kata ju-
nior zdobył brązowy medal;

6.Julia Szuszkowska, która w kata ka-
det oraz kata junior zdobyła brązowe 
medale;

7. Wojciech Reichel w kata 10 lat zdo-
był brązowy medal;

8. Wojciech Patryjach, który w kata 
11 lat oraz w kata 12-13 lat zdobył 
brązowe medale;

9. Natalia Szuszkowska w kat zajęła 
5 miejsce, Marta Fiet zajęła 7miejsce, 
Emilia Klein 9 miejsce natomiast na 11 
miejscu uplasowała się Milena Kozieł.

Na 16 drużyn LZS Karate Do zajął 9 
miejsce medalowe.

Zawody odbyły się na bardzo dobrym 
poziomie wykonanym przez zawod-
ników oraz przez profesjonalnych 
sędziów. Serdeczne podziękowania 
składam za wsparcie Urzędowi Miej-
skiemu w Głubczycach, Top Farms 
Głubczyce, Firmie Pozytyw, LKS Tech-
nik Głubczyce, ZOKIS Głubczyce, ro-
dzicom, a przede wszystkim zawodni-
kom, którzy wsparli nas w organizacji 
zawodów.

W dniach 11.06 -13.06.20021 
r w Głubczycach odbyły się 

XXXIV Mistrzostwa Polski Ta-
ekwon-do Seniorów. W Mistrzo-
stwach wzięło udział około 150 
zawodników. Głównym organi-
zatorem Mistrzostw był Ludowy 
Klub Sportowy Sparta Głubczyce 
i Pietrowice przy współpracy z Pol-
skim Związkiem Taekwon-Do.

Patronat honorowy nad tegorocz-
ną imprezą objęli: Pan Adam Krupa 
- Burmistrz Miasta Głubczyce i Pan 
Piotr Soczyński - Starosta Powiatu 
Głubczyckiego oraz TVP 3 Opole. Na 
uroczyste otwarcie przybyli Pan Zbi-
gniew Ziółko radny Sejmiku Woje-
wódzkiego reprezentujący Marszałka 
Województwa Opolskiego, Pan Piotr 
Soczyński Starosta Powiatu Głub-
czyckiego, Pan Kazimierz Bedryj Wi-
ceburmistrz Gminy Głubczyce, Pan 
Jerzy Treffon Wójt Gminy Pawłowicz-
ki, Pan Kazimierz Naumczyk Prze-
wodniczący Rady Gminy Głubczyce, 
Pan Jan Domek Wiceprzewodniczą-
cy Wojewódzkiego Zrzeszenia Lu-
dowych Zespołów Sportowych oraz 
Radni Gminy Głubczyce.

Zawodnicy LKS Sparta Głubczyce 

i Pietrowice  zdobyli: 3 medale złote, 
3 medale srebrne i 5 medali brązo-
wych. Wyniki naszych zawodników: 
Patrycja Piworun I m testy siły i II 
m walki, Karolina Słodkowska I m 
walki, Daria Baran I m układy, Kinga 
Sztucka III m układy, Bartosz Słod-
kowski II m walki i II m testy siły, 
Michał Jano III m układy i Wojciech 
Żłobicki III m walki, drużyna kobiet 
w składzie: Karolina Słodkowska, 
Kamila Ciechanowska, Olga Jabłoń-
ska, Daria Baran, Kinga Sztucka, 
Martyna Bernaś i Aleksandra Dudzik 
zdobywając III m w układach dru-
żynowe i drużyna mężczyzn w skła-
dzie Bartosz Słodkowski, Wojciech 
Nylec, Michał Jano, Jakub Brewus 
i Wojciech Żłobicki wywalczyła III m 
w walkach drużynowych.

Serdeczne podziękowania składamy  
za pomoc w dofinansowaniu zawo-
dów dla Burmistrza Głubczyc Pana 
Adama Krupy, Starosty Powiatu 
Głubczyckiego Pana Piotra Soczyń-
skiego oraz Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego Pana Andrzeja Buły. 
Dziękujemy również wszystkim za-
angażowanym w organizację  tych 
Mistrzostw.

Daniel Jano
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Janusz Hołda


