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DYREKCJA, KOMITET ORGANIZACYJNY,
GRONO PEDAGOGICZNE  ORAZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH
MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ PAŃSTWA

 NA UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZOWE  50-LECIA  ZSM,
W DNIACH 11-12.10.2019 R.

To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa powitać ponownie w murach „Mechanika”.
Jubileusz to spotkanie, które łączy w sobie zapisane kartki 50-letnich wydarzeń szkoły,

a niejedna karta w tej historii należy właśnie do Państwa. Na spotkanie po latach liczą  absolwenci.
Niech te dni będą czasem wspomnień, wzruszeń i pozytywnych emocji,

niech łączą pokolenia, tradycję z nowoczesnością, doświadczenie z młodością!
„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze”

                                                                                                                                                         Dyrekcja i Komitet Organizacyjny
PROGRAM  JUBILEUSZU

11.10.2019 r. – piątek
9:00 - Spotkania z ciekawymi ludźmi w Auli ZSM - Absolwentami, Nauczycielami, Sympatykami Szkoły.
10:00 - Prezentacja dorobku szkoły: wystawy dyplomów, pucharów, prac i innych osiągnięć uczniów. Prezentacja Szkolnej
               Izby Pamięci.  Zwiedzanie szkoły.  Spotkania z Wychowawcami w klasach.  Spotkania w kawiarenkach szkolnych.
11:00 - Wspólne, pamiątkowe zdjęcie  społeczności szkolnej na placu szkolnym.
11:15 - Uroczysta Akademia Jubileuszowa dla nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości połączona z obchodami
               Dnia Edukacji Narodowej:  Przywitanie zaproszonych gości.  Wspomnienie o Dyrektorze Szkoły  Janie Mruku -
                Rozstrzygnięcie konkursu „Szkoła to nie tylko mury”,  prezentacja najlepszych prac.
                Wręczanie nagród:  Dyrektora Szkoły,  MEN,  OKO,  Starosty Głubczyckiego.   Program artystyczny.
13:00 – Uroczysty obiad dla zaproszonych gości i nauczycieli.
12.10.2019 r. – sobota
  9.00 – rejestracja uczestników zjazdu (odbiór materiałów zjazdowych), spotkania  w kawiarenkach  szkolnych
   9.30 - Nadanie imienia Jana Mruka Szkolnej Auli
10.00 – Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników zjazdu
10.30 – Przejście uczestników zjazdu na uroczystą Mszę Świętą do Kościoła Narodzenia NMP
11.00 – Uroczysta Msza Św. w intencji pracowników szkoły, uczniów i absolwentów
12.30 – Uroczysta Akademia w MOK w Głubczycach
14.30 – Obiad w stołówce szkolnej
15.30 – Zwiedzanie szkoły, spotkania z wychowawcami, koleżankami i kolegami  (kawiarenki szkolne, muzyka na żywo)
19.00 – BAL  ABSOLWENTÓW – Hotel DOMINO    **************************
JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w Jubileuszu 50-lecia ZSM, w dniu 12.10.2019 r.?
1. Wyślij do nas email'a -    50lat@zsmglubczyce.pl.
2. Skopiuj  ze str.  www.zsm.powiatglubczycki.pl   tabelę do treści swojego emaila, którą wypełnisz w emailu i nam prześlesz ,
lub wydrukuj, wypełnij i prześlij na adres szkoły: Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach ul. Al. Śląska 1, 48-100 Głubczyce
I.  Karta zgłoszenia - www.zsm.powiatglubczycki.pl - uczestników Jubileuszu w dniu 12.10.2019 r.
1. Imię i nazwisko/a uczestnika/ów....   2. Numer telefonu...    3. e-mail:....
LOGOWANIE DO REJESTRACJI  UCZESTNIKÓW ZJAZDU   i   KOSZTY UCZESTNICTWA
nr rachunku bankowego:  53 8868 0004 2000 0000 2668 0002“tytułem:(50 LAT MECHANIKA + imię + numer zgłoszenia L. p.)
(L. p.) Licznik - ilość osób, która zapisała się do uczestnictwa w Jubileuszu
L. p. ZGŁOSZENIA (ująć w tytule przelewu“ Nr L. p.) Licznik  Imię  Numer telefonu,  adres e-mailowy
ROZWINIĘCIE - (Po rejestracji będzie informacja zwrotna o NR L.p., który należy ująć w tytule przelewu)
Uczestnictwo w Jubileuszu CEGIEŁKA-buton, broszura, słodki poczęstunek  (min. 25 zł.)
ROZWINIĘCIE  - (Prośba do Sympatyków Szkoły oraz  Sponsorów“
o wsparcie organizacji Jubileuszu w formie CEGIEŁKI od 25,00 zł do 500,00 zł)
Zamówienie obiadu  w szkole  (sobota 12.10.2019r. -  25,0 zł/os.
Uczestnictwo  w Balu  Hotel DOMINO (sobota 12.10.2019r.- 130,00 zł/ os
Prośba do Sympatyków  Szkoły,  Sponsorów,  jeśli chcecie   dodatkowo  tylko wesprzeć finansowo organizację Jubileuszu ,
dokonajcie  przelewu na rachunek  bankowy  w formie CEGIEŁKI od 25,00 zł do 500,00 zł:
nr 53 8868 0004 2000 0000 2668 0002   tytułem: 50 LAT MECHANIKA - CEGIEŁKA
RAZEM: -   (łączna kwota do wpłaty)
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów we własnym zakresie:
- Hotel Restaurant Domino, Juliusza Słowackiego 3, 48-100 Głubczyce, telefon: 77 485 09 01
- Dworek Peszków,  Parkowa 4, 48-100 Głubczyce, telefon: 77 471 07 25
- Max Play,  Niepodległości 12A, 48-100 Głubczyce, telefon: 509 585 541
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  ul. Niepodległości 2, 48-100 Głubczyce, telefon: 77 485 30 11
                                                                                                                                                                       ZAPRASZAMY



LIPIEC  2019 nr 7/314 3

DNI GŁUBCZYC
Tegoroczne Dni Głubczyc przypadły na 14,15 oraz 16 czerw-

ca i miały wyjątkowo upalny przebieg. Można śmiało powiedzieć,
że tym razem pogoda przeszła samą siebie. Widać było to po
publiczności, która w czasie popołudniowym pojawiała się na
rynku w stopniu umiarkowanym, po to, aby chłodniejszym nieco
wieczorem, wypełniać głubczycki rynek niemal po brzegi.

10. obchody Dni Głubczyc zainaugurował w piątek Sławek Kusz
z zespołem, poruszający się w nurcie poezji śpiewanej. Następnie
na scenie wystąpił Bartas Szymoniak, znany z popularnego oneg-
daj programu telewizyjnego Idol, który zaprezentował nowator-
skie połączenie rocka, poezji śpiewanej i beatboxu. Późne popo-
łudnie wypełnione zostało animacjami dla dzieci, wieczór nato-
miast należał do zespołu Kapela z naszego miasteczka, która wy-
konała piosenki z repertuaru kultowego Mieczysława Fogga.
Zespół w niebywały wręcz sposób rozruszał widownię i porwał ją
do tańca. Dzięki późniejszym rozmowom z mieszkańcami, dowie-
dzieliśmy się, że są zachwyceni zespołem ze śląska. Dla wszyst-
kich zainteresowanych tematem, mamy niespodziankę w postaci
ponownego koncertu Kapeli z naszego miasteczka, który odbę-
dzie się 21 lipca o godz. 19:30 pod ratuszem. Już teraz serdecznie
na niego zapraszamy!!!

Sobotnią imprezę rozpoczęły występy uczniów szkoły tańca
Royal Dance Center pod kierownictwem Tomasza Nawrockiego,
działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury. Dzieci miały okazję
zaprezentować szerszej publiczności, wypracowane w pocie czo-
ła umiejętności taneczne. Następnie na scenie wystąpił Andrzej
Rybarczyk i Roman Gerczak w programie satyrycznym Zabrałaś
mi lato. Satyrycy przez cały występ starali się nawiązać z publicz-
nością kontakt, co zostało bardzo miło odebrane. Wczesnym wie-
czorem wystąpił zespół coverowy Budka Band z największymi
przebojami grupy Krzysztofa Cugowskiego. Trzeba przyznać, że
panowie bardzo zgrabnie odtworzyli specyficzny klimat twórców
utworu Jolka, Jolka pamiętasz. Przed gwiazdą wieczoru publicz-
ność rozgrzała do czerwoności afrykańska formacja Jambo Afri-
ca. Swoimi kolorowymi strojami i niezwykłą energią porwała do
tańca nawet zagorzałych przeciwników publicznego pląsania. W
końcu, o 22:30, przyszedł czas na finałowy i gwiazdorski kon-
cert belgijskiego piosenkarza Danzela. W trakcie największe-
go hitu, czyli kawałka Pump It Up, publiczność szalała pod
sceną i śpiewała razem z wykonawcą. Sobotni wieczór prze-
szedł do historii jako jeden z najbardziej tanecznych i weso-
łych momentów Dni Głubczyc.

Ostatni dzień obchodów urodzin miasta, rozpoczął się kilku-
godzinnymi animacjami dla najmłodszych mieszkańców. W tym
dniu pojawiło się również upragnione wytchnienie od upałów
i przelotny deszcz, który nie zakłócił na szczęście występu Big
Bandu z Państwowej Szkoły Muzycznej w Głubczycach. Mło-
dzież, jak zawsze dała świetny i profesjonalny koncert, które-
go nie powstydziłyby się grupy z wieloletnim stażem. Kolej-
nym punktem niedzielnego programu były pokazy szkoły tań-
ca Dance Intensive działającej przy Miejskim Ośrodku Kultu-
ry pod kierownictwem Anny Tarki. Dzieci zaprezentowały prze-
krój różnych gatunków tańca w wykonaniu solowym i grupo-

wym. Ostatnim występem    w wykonaniu naszej młodzieży był
koncert Studia Piosenki Akord działającego przy Miejskim Ośrod-
ku Kultury pod kierownictwem Ewy Maleńczyk. Dzieci dały po-
pis swoich umiejętności, a Ewa Maleńczyk jak zawsze brawuro-
wo dyrygowała ekipie. Zanim na scenie pojawiły się gwiazdy
wieczoru, głubczyczanie udali się w podróż przez przepiękne Bał-
kany za pośrednictwem polsko-serbskiego zespołu Balkan Spirit
Projekt. Muzyka o zabarwieniu bałkańskiego folkloru wprawiła pu-
bliczność w doskonały nastrój, który był podtrzymywany przez
niezwykły kunszt występujących muzyków. I tak właśnie, w świet-
nym humorze, dotrwaliśmy do pierwszej gwiazdy wieczoru czyli
bardzo popularnego dziś Mesajaha. Muzyk przyciągnął pod scenę
wierne grono młodych fanów, którzy ochoczo wyśpiewywali ze
swoim idolem w rytmie reggae, że wszystko co najlepsze przyno-
sisz mi ty…….

O godz. 22:30, zaprosiliśmy pod scenę wszystkich fanów mu-
zyki disco-polo na występ legendarnej formacji Classic. Jesteśmy
przekonani, że żadnemu prawdziwemu miłośnikowi tej muzyki nie
trzeba przedstawiać panów z tego zespołu. Właśnie dlatego pod-
czas ich koncertu rynek pękał w szwach, a publiczność bawiła się
znakomicie.

    Było to wybuchowe i taneczne zakończenie 10. Dni Głubczyc.
Dodatkowo, przez cały weekend dostępne były inne atrakcje,

takie jak wesołe miasteczko, szeroka baza gastronomiczna i han-
dlowa oraz bezpłatne warsztaty plecionkarskie, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.

Dziękujemy mieszkańcom za tak liczne przybycie i cieszymy
się, że w końcu pogoda dopisała i mogliśmy poczuć się w tamten
weekend prawdziwą wspólnotą, która potrafi i nie wstydzi się
bawić.     Zapraszamy za rok!!!             Magdalena Derewecka

>>> Tłumaczenie na str. >>> 19
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JEDNORAZOWE
ODSZKODOWANIE
ZA WYPADEK  PRZY  PRACY
ROLNICZEJ

Kasa od lat prowadzi działalność prewencyjną, której celem
jest uczenie rolników bezpiecznej pracy w gospodarstwie rol-
nym. Mimo tego wypadki się zdarzają.

W 2018 roku najwięcej rolników zostało poszkodowanych
wskutek zdarzeń z grupy: -

"upadek osób", - "pochwycenia, uderzenia przez ruchome
części maszyn i urządzeń", - "uderzenia, przygniecenia bądź po-
gryzienia przez zwierzęta".

W związku z tym przypominamy, iż jednorazowe odszkodo-
wanie przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi,
pomocnikowi rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolni-
czej lub rolniczej choroby zawodowej, członkom rodziny ubez-
pieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolni-
czej lub rolniczej choroby zawodowej.

Należy pamiętać, że jednorazowe odszkodowanie nie przy-
sługuje ubezpieczonemu, jeżeli:

* spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego nie-
dbalstwa lub

* będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środ-
ków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych
środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przy-
czynił się do wypadku.

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie
wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykony-
wania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej
albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

* na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi
lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowe-
go bezpośrednio związanego z gospodarstwem rolnym,

* lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodar-
stwa rolnego, albo w drodze powrotnej,

* lub podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rol-
nego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działal-
ności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności,

* lub w drodze do miejsca wykonywania czynności albo w
drodze powrotnej.

W przypadku pomocnika rolnika za wypadek przy pracy rol-
niczej uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną ze-
wnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania przez pomoc-
nika rolnika czynności określonych w umowie o pomocy przy
zbiorach, o których mowa w art. 91a ustawy o u.s.r.

Pomoc przy zbiorach owoców i warzyw obejmuje następują-
ce czynności: zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół
lub roślin zielarskich, usuwanie zbędnych części roślin, klasyfi-
kowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owo-

ców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich lub wykonywa-
nie innych czynności mających na celu przygotowanie tych
owoców lub warzyw do transportu, przechowywania lub sprze-
daży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plo-
nów.

Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić
do najbliższej placówki terenowej Kasy bez zbędnej zwłoki, jed-
nak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.
Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna
osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem
poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

Osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna
w szczególności:

* zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty zwią-
zane z wypadkiem;

* udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wy-
padkiem;

* wskazać świadków wypadku;
* dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
* udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi

Kasy upoważnionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia po-
stępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przy-
czyn wypadku.

Osoba uprawniona do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci
wskutek wypadku przy pracy rolniczej powinna złożyć wniosek
o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23.

W przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolni-
czej ubezpieczonemu rolnikowi, domownikowi i pomocnikowi
rolnika, który w wyniku tego wypadku doznał stałego lub długo-
trwałego uszczerbku na zdrowiu, lub członkom rodziny ubezpie-
czonego zmarłego wskutek wypadku przy pracy rolniczej, przy-
sługuje jednorazowe odszkodowanie.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwa-
łego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy
pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ustala się w
myśl art. 13 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
proporcjonalnie do określonego procentowo - w wyniku postę-
powania orzeczniczego - stałego lub długotrwałego uszczerbku
na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się takie naru-
szenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego
czynności nie rokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek uzna-
je się takie naruszenie sprawności organizmu wskutek doznane-
go wypadku przy pracy rolniczej lub przebytej choroby zawodo-
wej, które spowodowało upośledzenie czynności organizmu na
okres przekraczający 6 miesięcy, mogące jednak ulec poprawie.

Od dnia 17 maja 2018r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowa-
nego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawo-
dową wynosi 809 zł za każdy procent tego uszczerbku.

Opracowała Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

WAKACJE  ...
Plenerowa Polsko - Czeska Scena  Dni Kultury -

14.07  niedziela    18:00 - zespół New Bone kwintet jazzowy z Krakowa
                             19:30 - Muzyka z Teatru Witkacego z płyty "Odjazdowo"
21.07  niedziela    18:00 - Orion "Niezapomniane polskie przeboje"
                             19:30 - Kapela Z Naszego Miasteczka
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"Istota szachów sprowadza się do tego,
 by zgodnie ze wskazówkami mędrców
 o zwycięstwie decydowała siła umysłu."

"SZACHY - SUKCES NA 64 POLACH"
W Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bog-

danowicach już trzeci rok prowadzone są zajęcia gry w szachy
dla najmłodszych w ramach projektu "Edukacja przez Szachy w
Szkole". Dzieci od przedszkola do klasy V szkoły podstawowej
zgłębiają tajniki tej królewskiej gry. Gra  w szachy rozwija i ćwiczy
wyobraźnię przestrzenną dziecka, współpracy w zabawie i nauce
szkolnej, w sytuacjach życiowych, przestrzegania reguł obowią-
zujących w społeczności dziecięcej. Ta niepozorna gra, która
ograniczona jest czarno -białymi kwadracikami, stała się nową
pasją naszej małej społeczności.

10 czerwca 2019 roku w ramach projektu odbył się I Szkolny
Dzień Szachowy pt. "W krainie Szachów", który stał się wstępną
ewaluacją naszych działań. Wśród gości zaproszonych pojawili
się:  Piotr Soroczyński - starosta powiatu, który objął swoim pa-
tronatem naszą inicjatywę,  Anna Wachnicka - st. wizytator,  Adam
Krupa Burmistrz Głubczyc,  Zbigniew Ziółko- radny sejmiku woj.
opolskiego. Gościem honorowym był  Krzysztof  Krupa - nasz
mentor oraz przewodnik po Szachowej Krainie.

Dzień podzielony był na trzy etapy. Pierwszy skupiał się wokół
I Turnieju Szachowego o Puchar Dyrektora Szkoły w dwóch ka-
tegoriach: klasy  I-III- zwycięzca Miłosz Szymański, II m. - Kuba
Marcinowski, III m. - Jakub Łukaszczyk, oraz klas IV-V - zwycięz-
ca Jakub Bobkier., II m. Milena Zapotoczna, III m. - Kamil Szyryń-
ski.  Drugi stawiał na prezentację uczniów. Przedszkolaki i ucznio-
wie klas I-III przygotowali zestaw wierszyków i piosenki o sza-
chach. Natomiast starsza młodzież przedstawiła modę szachową
- wizualizację figur szachowych. Ogłoszono również zwycięzców
konkursu plastycznego "Figura szachowa w mojej wyobraźni".
W młodszej kategorii wiekowej: I m. Pola Kurdysz, II m. Oliwier,
III m. Julia Fąfra oraz Zuzanna Chłopecka, w starszej kategorii:
I m.  Emilia Piskorz, II m. Paulina Antoszczyszyn, III m. Kamil
Szyryński.

Ukoronowaniem całego dnia był pokaz "Żywych szachów",
któremu towarzyszyła efektowna oprawa kostiumowa i ruchowa.
Uczniowie w skupieniu wędrowali po polach szachownicy, by w
spektakularny spo-
sób zaskoczyć swego
przeciwnika, dzięki
temu partia nabierała
bardzo ostrego i dra-
matycznego charakte-
ru. Na pomysł, by w
szkole zorganizować
taki dzień, wpadli pani
Agata Mormul i pan
Andrzej Bobkier ,
szkolni koordynato-
rzy projektu "Eduka-
cja przez Szachy w
S z k o l e " .
mgr Agata Mormul
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OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
 OPOLSKIEGO w KARATE WKF  ...
...zorganizował  08 czerwca 2019r w Prudniku Ludowy Klub

Zarzewie Prudnik. Zawody zostały przeprowadzone sprawnie
i na wysokim poziomie organizacyjnym. W zawodach startowali
zawodnicy z Polski i Czech. Ludowy Zespół Sportowy Karate-
Do Głubczyce reprezentowali:

1. Mateusz Stankiewicz, który w kata juniorów zdobył złoty
    medal oraz w kata kadetów zdobył brązowy.
2. Maja Kowalczyk,  w kata 7 lat zdobyła złoty medal
3. Wojciech Patryjach, w kata 9 lat zdobył złoty medal
4. Michalina Jung,  w kata kadetów zdobyła brązowy
5.Oliwia Raniowska, w kata junior zdobyla brązowy medal
6. .Julia Hac,  w kata  12-13 lat zdobyła brązowy medal
7. Michalina Kaliwoda, w kata 10 lat zdobyła brązowy medal,
   oraz w kata 11 lat zdobyla brązowy medal
8. Marta Fiet,  w kata 12-13 lat zdobyła brązowy medal
9. Wiktoria Sawicka, która w kata 11 lat zdobyla brązowy medal
10. Julia Szuszkowska, w kata 12-13 lat jako początkująca
    zawodniczka bo trenuje od września 2018r zajęła 5m
11. Natalia Szuszkowska, ktora w kata 11 lat tak samo
      trenująca od wrzesnia 2018r zajęła 5 m
12. Klaudiusz Leliński, który w kata 12-13 lat zajął 7m
13. Milena Kozieł, która wykazała się dobrym startem
      i zaangażowaniem, ale odpadła z dalszych startów.
GRATULUJĘ wszystkim naszym zawodnikom za wspaniałe

wyniki uzyskane w bardzo dobrym stylu. Gratuluję rodzicom za
doping na zawodach i przed treningami bo to jest rowniez ich
sukces.  JH
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IX PIKNIK INTEGRACYJNY
 9 czerwca w Nowych Gołuszowicach odbył się już po raz 9.
   Środowiskowy Dom Samopomocy wraz ze Stowarzyszeniem

Centrum Rozwoju Społeczno - Zawodowego "Naprzeciw" oraz
Sołectwem Nowe Gołuszowice po raz kolejny zorganizowali pik-
nik na którym mógł bawić się każdy. Jak co roku oprócz dobrej
zabawy, wszyscy uczestnicy pikniku wspierali dziecko, które po-
trzebuje pomocy. Tym razem pomagaliśmy 9-letniej Lili Sikora-
Balickiej z Bogdanowic. Lila potrzebuje operacji nóżek, na którą
trzeba zebrać kwotę 170 tys. zł.

Dzięki ludziom o dobrych, wspaniałych sercach udało się nam
zebrać  w tym dniu 26 892 zł. Natomiast cała kwota zebrana na
rzecz Lili wraz z wpłatami na konto bankowe wynosi 31 392zł.
Dzięki tej kwocie będzie można ustalić termin operacji dla dziew-
czynki. Cieszymy się bardzo i dziękujemy wszystkim, którzy "zło-
żyli" się na tą kwotę.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim tym,
 których obecność uatrakcyjniła piknik. Dziękujemy:
* Zespołowi Szkół w Bogdanowicach za najbardziej kolorową

strefę zabaw dla  dzieci, * zespołom: Terne Cierchemie, Sand Wave,
Retro oraz Marcie Mansfeld za   porywającą muzykę,

* klubowi Karate - Do z Głubczyc oraz Formie Fitnes Club
z Głubczyc za pokaz  sportowych możliwości,

* Retro Garażowi z Racławic Śląskich oraz państwu Gorczycom
z Raciborza   za przejażdżki na koniach mechanicznych i kucykach
z bryczką, * Miss Adriannie Bąk za upiększenie swoją obecno-
ścią aukcji dobroczynnej, * Alpakolandowi z Królowej za możli-
wość przebywania z Alpakami,  * Strażakom za wspaniałą zabawę
w pianie,  *  oraz wielu, wielu cudownym ludziom, dzięki którym
piknik okazał się wspaniałą  zabawą  którzy na niego przybyli.

Dziękujemy również ogromnej liczbie sponsorów. To dzięki nim
mogliśmy pomóc Lili, a uczestników pikniku ugościć. Darczyń-
ców jest tak wielu, że nie sposób ich tu wszystkich wymienić,
Wyjątkowe podziękowania kierujemy również do wszystkich
wolontariuszy, którzy i przed i w trakcie i po pikniku włożyli wiele
swojej pracy, aby to przedsięwzięcie mogło dojść do skutku.

DZIĘKUJEMY TAK BARDZO, JAK TYLKO POTRAFIMY!!!
                                                                       Ewa Bartusik
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SŁUŻBA WIĘZIENNA  Z  POMOCĄ
Służba Więzienna pomaga w usuwaniu skutków nawałnic na terenie naszego okręgu. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Głub-

czycach nie byli obojętni na wezwanie Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, które ma swoją siedzibę w Głubczycach,
aby ratować tych, którzy o siebie sami nie zadbają.

Spływająca z pól woda zalewała teren schroniska, pozostawiając po sobie obraz pobojowiska. Na wczorajszy apel odpowiedzie-
liśmy wysyłając skazanych do usuwania skutków powodzi. Zaoferowaliśmy również wsparcie materialne (materace, koce), gdyby
istniała taka potrzeba. Pozostajemy ze Stowarzyszeniem w stałym kontakcie i pomagamy jak tylko umiemy. Oczywiście wsparcie
schroniska to nie tylko jednorazowa akcja, ale prace porządkowe wykonywane przez skazanych będą miały charakter stały, zgodnie
z podpisanym porozumieniem. Schronisko można wspomóc na stronie:  https://zrzutka.pl/9gfbte  

Teks i zdjęcia: por. Kawulok Bartłomiej

SŁUŻBA WIĘZIENNA  KONTYNUUJE  WSPARCIE DLA MAI
Od dawna głubczyccy więziennicy angażują skazanych do działań na rzecz potrzebujących osób. Po raz kolejny pomogliśmy

chorej dziewczynce Mai Bubiak, a duży w tym udziała miała Pani Agnieszka Wilisowska - Bielak, pracująca na co dzień w głubczyc-
kiej jednostce.

Już dziś wiemy, że udało się zebrać pieniądze na zakup Cyber Oka
dla dziewczynki. Rodzice Mai są ogromnie wdzięczni za pomoc i zaan-
gażowanie. Dziękują za kiermasz zorganizowany w Racławicach Ślą-
skich przez pracownika głubczyckiego więzienia Panią Agnieszkę Wi-
lisowską - Bielak, gdzie udało się zebrać aż 2000 zł oraz zorganizowanie
kiermaszu w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach, podczas
którego udało się zebrać 380 zł. Głubczycką kadrę nie trzeba namawiać 
do wzięcia udziału w tak szczytnym celu. W ramach działań kultural-
no-oświatowych zaczeła się produkcja świątecznych stroików, ozdób
i różnego rodzaju rękodzieł. Skazani z Zakładu Karnego w Głubczy-
cach, chcąc pomóc dziewczynce, z wielkim zaangażowaniem podjęli
pomysł na zrobienia "czegoś od siebie" i przeznaczenia tego na kier-
masz. Teraz już zostało tylko zakupienie sprzętu.

Więcej na: https://www.facebook.com/fanpagemaibubiak/“ “Tekst: por. B. Kawulok“Zdjęcia: ppor.Katarzyna Kędzierska

DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ GEN. JACEK KITLIŃSKI POWOŁAŁ NA STANOWISKO
DYREKTORA  ZAKŁADU KARNEGO W  GŁUBCZYCACH KPT. SŁAWOMIRA PTAKA,

Podczas uroczystej odprawy,  (13 maja br). która z udziałem funkcjonariuszy i pracowników odbyła się w Zakładzie Karnym,
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba podziękował ustępującemu ppłk. Tomaszowi Pyrze za trzyletnią
służbę na stanowisku dyrektora głubczyckiej jednostki. Pogratulował jednocześnie  powołania na stanowisko Dyrektora Aresztu
Śledczego w Opolu, życząc sukcesów oraz wytrwałości w dalszej służbie. Nowo powołanemu Dyrektorowi Zakładu Karnego w Głub-
czycach kpt. Sławomirowi Ptakowi życzył powodzenia w realizacji obowiązków na nowym stanowisku.     

Kpt. Sławomir Ptak dotychczas wykonywał obowiązki jako Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach. Rozpoczynał
służbę w 1997 roku w Areszcie Śledczym w Prudniku od stanowiska strażnika działu ochrony. Następnie od 2004 roku  pełnił służbę 
w dziale  kwatermistrzowskim, a od 2015 awansował na stanowisko  kierownika działu kwatermistrzowskiego. W roku 2017  przybył 
do Zakładu Karnego w Głubczycach jako zastępca dyrektora. Kpt. Sławomir Ptak posiada wykształcenie wyższe, w 2008 roku
ukończył studia na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi.

Uczestnikami dzisiejszej uroczystości  byli również wszyscy przedstawiciele służb mundurowych powiatu głubczyckiego oraz przed-
stawiciele samorządu lokalnego. Zaproszeni goście podziękowali ppłk. Tomaszowi Pyrze za do-
tychczasową współpracę
i kierowanie jednostką
oraz życzyli wiele szczęścia
i pomyślności na nowym sta-
nowisku służbowym.

Tekst i zdjęcia:
por. Bartłomiej Kawulok



LIPIEC  2019 nr 7/314 9

NOWY ROŻNÓW

URLOP OJCOWSKI?
 DLACZEGO NIE!
TATUSIOWIE ZOSTAJĄ W DOMU
Gdy rodzi się maluch, to najczęściej zo-

staje z nim w domu mama. Urlop macierzyń-
ski i rodzicielski przysługuje obojgu rodzi-
com, ale z urlopu ojcowskiego może sko-
rzystać tylko tato. W ubiegłym roku w na-
szym regionie aż 4386 panów skorzystało
z okazji, żeby zostać w domu z dzieckiem.
To najwięcej od kilku lat.

Zasiłek macierzyński kojarzy się
z matczyną opieką nad potomstwem. Nie
wszyscy rodzice wiedzą, że są świadczenia,
które z racji opieki na dzieckiem przysługują
też ojcom. Dane ZUS pokazują, że ojcowie
częściej niż kiedykolwiek wcześniej, zostają
w domu ze swoimi pociechami.

- Podsumowaliśmy 2018 rok i widać, że
urlop ojcowski jest coraz bardziej popular-
ny, bo pierwszy raz ta liczba przekroczyła
ponad 4 tysiące zgłoszeń. W ciągu 2017
roku na taki krok zdecydowało się w na-
szym regionie 3800 panów, a rok wcześniej
około 3300 mężczyzn - podaje Sebastian
Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa opolskiego i dodaje: - (..)

Czym jest urlop ojcowski? Trwa dwa ty-
godnie i trzeba się na niego zdecydować
nie później niż do ukończenia przez dziec-
ko 24 miesiąca życia. Jeśli ubezpieczony
mężczyzna przegapi ten okres - przysługu-
jące dwa tygodnie z dzieckiem w domu -
niestety przepadną. Z urlopu rodzicielskie-
go mogą korzystać jednocześnie oboje ro-
dzice. Mama i tato mogą się nim podzielić.
Jednak do urlopu ojcowskiego prawo mają
wyłącznie panowie, a mama nie może go
przejąć. Ojcowie mogą wykorzystać to
świadczenie jednorazowo albo rozłożyć ten
urlop na maksymalnie dwie raty, po 7 dni.

Oprócz urlopu ojcowskiego, panowie
sięgają czasami po całe 32 tygodnie przy-
sługującego urlopu rodzicielskiego.
Wszystko zależy od tego, co ustalą z drugą
stroną, czyli mamą dziecka. Jednak ten spo-
sób spędzenia czasu z dzieckiem jest wśród
mężczyzn wciąż mało popularny.

- W minionym roku zaledwie 100 panów
zdecydowało się u nas na urlop rodziciel-
ski, w całej Polsce takich mężczyzn było
ponad 4200. Ta forma opieki nad dzieckiem
ciągle jest domeną mam. W całym 2018 roku
w województwie opolskim na urlopie ro-
dzicielskim było 8400 matek, zaś dane kra-
jowe pokazują, że w tym czasie z urlopu
rodzicielskiego skorzystało ponad 391 ty-
siące kobiet

- Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy
ZUS w regionie.

OD CZERWCA NOWE LIMITY
 DLA DORABIAJĄCYCH
EMERYTÓW I RENCISTÓW
Jeśli jesteś na wcześniejszej emerytu-

rze lub rencie to możesz dorabiać, jednak
tylko do pewnego poziomu. ZUS może
zmniejszyć emeryturę lub rentę jeśli prze-
kroczysz 70 proc. przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia, a po przekroczeniu 130
proc. może zawiesić wypłatę świadczenia.

O tym, by nie przekroczyć wyznaczone-
go poziomu zarobków powinni pamiętać
wcześniejsi emeryci oraz renciści. Bez ogra-
niczeń mogą zarabiać emeryci, którzy udali
się na świadczenie po osiągnięciu po-
wszechnego wieku emerytalnego czyli ko-
biety po 60 roku życia i mężczyźni, którzy
składali wnioski kończąc 65 lat.

- To, czy zmniejszymy świadczenie czy
zawiesimy jego wypłacanie, zależy od
ewentualnych przychodów z umowy o pra-
cę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od
których obowiązkowo są odprowadzane
składki na ubezpieczenia społeczne. Każ-
dy wcześniejszy emeryt lub rencista, który
ma dodatkowe źródło przychodu musi
sprawdzać górne granice, do których może
dorabiać bez ryzyka uszczuplenia świad-
czeń z ZUS. Limity zmieniają się co kwartał,
więc warto znać te, które będą obowiązy-
wały już od czerwca - wyjaśnia Sebastian
Szczurek, regionalny rzecznik prasowy
ZUS w regionie.  Od czerwca do sierpnia

Przez najbliższe trzy miesiące będą obo-
wiązywały następujące limity, po przekro-
czeniu których dorabiający wcześniejszy
emeryt lub rencista powinien powiadomić
ZUS:

- jeśli suma dodatkowego przychodu nie
przekroczy 3465,70 zł miesięcznie, świad-
czenie będzie wypłacane w pełnej wyso-
kości,

- uzyskanie przychodów w granicach od
3465,70 zł do 6436,30 zł, spowoduje zmniej-
szenie wypłacanego świadczenia,

- przekroczenie kwoty przychodów w
wysokości 6436,30 zł, będzie skutkowało
zawieszeniem wypłaty emerytury lub ren-
ty w danym miesiącu.

Skąd się biorą limity dorabiania
Wpływ na zmianę progów dodatkowych

przychodów dla świadczeniobiorców ma
wysokość przeciętnego wynagrodzenia za
pracę. Zmienia się ono co kwartał, a jest
ogłaszane przez Główny Urząd Statystycz-
ny. Limity przychodów dla III kwartału bie-
żącego roku ustalane są w odniesieniu do
przeciętnego wynagrodzenia z I kwartału
2019 r., które zostało ogłoszone 13 maja
przez Prezesa GUS i wyniosło 4950,94 zł.

                                    dok na str.10 >>>

DOMINACJA UKRAIŃCÓW
Już prawie 20 tysięcy osób z innym pasz-

portem niż polski  legalnie pracuje na Opolsz-
czyźnie. W regionie przebywają obywatele
z 83 państw.

Z wiosennych danych oddziału ZUS w
Opolu wynika, że opolscy pracodawcy zgło-
sili do ubezpieczeń społecznych już 19 556
osób, z czego 17 405 osób posiada pasz-
port ukraiński.

W naszym regionie zatrudnionych jest
3,8 proc. wszystkich obywateli Ukrainy, któ-
rzy legalnie pracują w Polsce. W całej Pol-
sce jest obecnie rekordowo dużo - bo 609
tys. cudzoziemców - którzy znaleźli zatrud-
nienie. Zaś liczba ubezpieczonych obcokra-
jowców, którzy samodzielnie prowadzą dzia-
łalność gospodarczą, przekroczyła właśnie
18,2 tys.

- Oprócz pracowników z obywatelstwem
ukraińskim, najliczniej ze wschodu przybyli
do nas Mołdawianie, to 463 osoby i 340
obywateli Białorusini. Ponadto, w regionie
zatrudnienie znalazło między innymi 139
Gruzinów, 91 Rumunów, 90 Bułgarów, 70
Rosjan, 39 Słowaków, 38 Czechów, 18 Ka-
zachów oraz po 16 Ormian i Azerów - wyli-
cza Sebastian Szczurek, regionalny rzecz-
nik prasowy ZUS w Opolu.

Obecnie, w opolskich placówkach ZUS,
opłacanie składek z tego tytułu zadeklaro-
wały 303 osoby z 44 państw. Tak jak wśród
zatrudnionych, w gronie samodzielnych
przedsiębiorców przeważają obywatele ze
wschodniej Europy. Aż 105 osób ma pasz-
port ukraiński, jest też 37 Bułgarów, 8 Biało-
rusinów, 4 Ormian, 6 Czechów oraz 3 Ro-
sjan. Prowadzenia firmy podjęło się też 33
Niemców, 15 Turków, 13 Włochów i 8 Wiet-
namczyków. Zaś po jednym biznesmenie na
Opolszczyźnie mają na przykład takie kraje
jak Afganistan, Brazylia, Chorwacja, Chiny,
Cypr, Iran, Kolumbia czy Syria.   (...)

- Pod koniec 2015 r. osób z paszportem
ukraińskim było w naszych rejestrach nie-
co ponad 3 200. Minęły ponad cztery lata, a
pracodawcy zgłosili do ubezpieczeń spo-
łecznych grubo ponad 17 tysięcy ukraiń-
skich pracowników, czyli ponad pięć razy
więcej - Sebastian Szczurek, regionalny
rzecznik prasowy ZUS.

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, większość z przybyszów, bo 58 proc.
ma umowę o pracę, pozostali pracują na
podstawie umów cywilnoprawnych, które
również podlegają oskładkowaniu.

Głównymi gałęziami gospodarki, w któ-
rych cudzoziemcy są aktywni zawodowo są
usługi ochrony mienia, utrzymanie czysto-
ści (23 proc.), przemysł i przetwórstwo (15
proc.), oraz budownictwo (12 proc.).

Sebastian Szczurek  Rz P
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Informacja prasowa
Opole,
3 czerwca 2019 r.

CORAZ WIĘCEJ GROSZOWYCH EMERYTUR
JAK JEST NA OPOLSZCZYŹNIE?
Najzamożniejszych i najuboższych emerytów na Opolszczyź-

nie dzieli przepaść. Najskromniejsze emerytury w regionie nie
przekraczają kwoty 2 złotych. W ostatnich latach rośnie liczba
emerytur niższych od najniższej (1100 zł brutto) czyli gwaranto-
wanej ustawowo przy odpowiednim stażu pracy.

Kilkadziesiąt groszy co miesiąc otrzymuje kobieta, która for-
malnie przepracowała tylko 21 dni, więc okres składkowy w ZUS
to zaledwie trzy tygodnie. Dokładnie 1,85 zł również dostaje ko-
bieta, która udowodniła 42 dni pracy na umowie zlecenie.

- Od niemal 20 lat przepis na wysoką emeryturę jest jasny.
Działa system zdefiniowanej składki, który jest odbiciem wkładu
pracy czyli zgromadzonych składek na indywidualnym koncie w
ZUS. Do emerytury ma prawo każdy, ale tylko w takiej wysoko-
ści, jaka wynika ze zgromadzonych składek. Najniższa gwaranto-
wana emerytura, czyli 1100 zł brutto przysługuje po udowodnie-
niu minimalnego okresu ubezpieczenia, dla kobiet 20 lat, dla męż-
czyzn - 25 lat. Warto więc dbać o legalne zatrudnienie, co daje
gwarancję składkowania - wyjaśnia Sebastian Szczurek, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Niepokojące są wnioski płynące z danych ZUS. Otóż szybko
rośnie segment "bardzo niskich emerytur" czyli tych, których
poziom nie sięga najniższej ustawowej emerytury, tj. progu 1100
zł brutto. Pod koniec ubiegłego roku w całej Polsce ZUS wypła-
cał takie emerytury dla 218,8 tys. Polaków, a rok wcześniej czyli
pod koniec 2017 r., było ich 166,6 tys.

- W naszym regionie, pod koniec ubiegłego roku średnia wy-
sokość emerytury niższej od tej minimalnej to 735,95 zł brutto.
Średnia dla kraju była mniejsza, bo 731,90 zł. Opolskie panie mia-
ły wyższą średnią od panów, a świadczenia te wyniosły odpo-
wiednio 744,36 zł i 673,04 zł. Emeryci z tak zwanymi groszowymi
emeryturami mieszkający w województwie opolskim stanowią
2,4 proc. ogółu polskich najuboższych świadczeniobiorców. Naj-
więcej seniorów z najniższymi świadczeniami mieszka w woje-
wództwie śląskim - 14,2 proc oraz mazowieckim - 12,8 proc - do-
daje Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Niskie świadczenia, często kilkunastogroszowe bądź kilkuzło-
towe otrzymują ci emeryci, którzy nie mają imponującej kariery
zawodowej. Nie posiadają wymaganego stażu, zatem nie mają
podstawy, by ubiegać się o ustawowo przyjętą minimalną eme-
ryturę. Biegunowo odległe od najniższych opolskich emerytur
są te maksymalne. Dostają je mężczyźni o imponującym stażu i
okresie ubezpieczenia. Pierwszy z nich przepracował legalnie
ponad 57 lat i teraz cieszy się z 17 tys. zł brutto co miesiąc. Trzecia
wysokość w całej Polsce. Inny mieszkaniec opolskiego, dostaje
ponad 13 tys. zł brutto za 55 lat odprowadzania składek w ZUS.

Średni wiek osoby pobierającej niższą niż minimalna emerytura
wyniósł na przełomie 2018/2019 roku dokładnie 64,2 lat. Średnio,
starsi byli mężczyźni - 66,8 lat, przy 63,7 latach pań. Kobiety
chociaż młodsze i szybciej otrzymują świadczenie z ZUS, to sta-
nowią aż  85,8 proc. beneficjentów najskromniejszych świadczeń.

Pod koniec 2018 r. najniższa wypłacana w Polsce emerytura
wynosiła 2 grosze. Otrzymuje ją osoba, której historia ubezpie-
czenia w ZUS stanowi epizod, bo jeden dzień.

Sebastian Szczurek
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa opolskiego

>>> dok. ze str. .9   Do 70 proc. tej kwoty można dorabiać bez
ograniczeń. Przekroczenie tego pułapu skutkuje zmniejszeniem
świadczenia, a 130 proc. to kwota graniczna powyżej której, wy-
płata emerytury lub renty jest zawieszana.

Zupełnie inaczej niż w przypadku wcześniejszych emerytur czy
rent jest w przypadku osób otrzymujących rentę socjalną. Co
prawda od 1 czerwca kwota dodatkowego przychodu wzrasta
dla tego świadczenia również do 3465,70 zł, ale po jej przekrocze-
niu świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone. Tutaj
wpływ na wstrzymanie wypłaty mogą mieć nie tylko przychody z
pracy, ale też ze stypendium sportowego czy prowadzenia poza-
rolniczej działalności gospodarczej.

Są wyjątki. ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi świadczenia w
razie osiągania przychodu w przypadku prawa do emerytury czę-
ściowej. Pełna wysokość gwarantowana jest również dla renty
inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach
odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach. Dotyczy
to również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą woj-
skową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma zwią-
zek ze służbą wojskową.

Sebastian Szczurek Reg. Rzecznik Prasowy ZUS

O SUKCESIE UCZNIA
 Szanowni odbiorcy, z radością pragnę zako-

munikować, że  4 czerwca br. w Regionalnym
Centrum Rozwoju Edukacji  w Opolu odbył się
wojewódzki finał konkursu "E-Portfolio"
a zorganizowany w ramach projektu "Opolskie
Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy". W
tym prestiżowym konkursie Zespół Szkół Me-
chanicznych, a tym samym cały Powiat Głub-
czycki reprezentował uczeń klasy 3il technikum
informatycznego - Krzysztof Rzym, który stanął na podium,
zdobywszy II m.! Jego znakomita prezentacja została wyso-
ko oceniona przez jurorów. Krzysztof to świetny informatyk
i dobrze zapowiadający się programista. Na co dzień pełni
tez rolę technika i akustyka w teatrze TRADYCJA ZSM.

 Angażuje się we wszelkie działania społeczno-kulturalne
szkoły i lokalnego środowiska.

 Przy tej okazji warto również wspomnieć, że I m.  w konkur-
sie, o którym tu mowa, zajął Michał Jedliński z Zespołu Szkół
Medycznych w Prudniku, który jest synem nauczyciela i dia-
gnosty warsztatów szkolnych głubczyckiego Mechanika - An-
drzeja Jedlińskiego. Gratulujemy laureatom wspaniałych wyni-
ków na szczeblu wojewódzkim, życząc dalszych sukcesów.

Jest mi szalenie miło przekazać państwu tę informacje, zwłasz-
cza ,że kandydaturę Krzysia Rzyma do uczestnictwa w tym pro-
jekcie zgłosiłam osobiście, widząc w nim wielki potencjał.

                Z pozdrowieniem  Maria Farasiewicz
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Uroczysta Gala Powiatowa
IX Ogólnopolskiego Konkursu

Plastycznego dla Dzieci
oraz XVII Ogólnokrajowego Konkursu

"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
     Tegoroczna, dziewiąta już edycja Konkursu Plastycznego

pod hasłem: "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko ob-
serwuje", poświęcona tematyce zapobiegania wypadkom, zwią-
zanym z obecnością maszyn i urządzeń rolniczych w gospodar-
stwie rolnym została zorganizowana przez KRUS, we współpracy
z MRiRW, PIP, KOWR oraz ARiMR,  pod Honorowym Patrona-
tem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Arda-
nowskiego. Natomiast celem XVII edycji Konkursu BGR, jedne-
go z wielu działań prewencyjnych podejmowanych przez KRUS
jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach
rolnych. Konkurs BGR uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorem jest:

*Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
*Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
*Państwowa Inspekcja Pracy
*Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
* Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

      Placówka
Terenowa KRUS
w Głubczycach
zorganizowała
podsumowanie
powiatowe obu
Konkursów, któ-
re odbyło się 6.06
br. o w Staro-
stwie Powiato-
wym.

Wszystkich gości przywitała Kierownik Placówki Terenowej -
Janina Witkoś - Lenartowicz.

      Laureaci w obecności rodzin, nauczyciele i dyrektorzy szkół
wysłuchali przemówienia Dyrektora Oddziału Regionalnego
KRUS w Opolu Lecha Waloszczyka oraz Starosty Głubczyckiego
Piotra Soczyńskiego.

Podkreślano szczytne cele Konkursów, a mianowicie: posze-
rzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym zarówno
wśród dzieci jak i rolników,  a w odniesieniu do Konkursu Pla-
stycznego dla Dzieci: promowanie wśród uczniów pozytywnych
zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenach wiej-
skich, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indy-
widualnych zdolności twórczych młodych artystów.

  Następnie podczas prezentacji dzieciom i rolnikom zostały
wręczone dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Kasę Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego, Starostwo Powiatowe w Głub-
czycach, Burmistrza Głubczyc, Burmistrza Baborowa, Burmistrza
Kietrza, Bank Spółdzielczy w Baborowie - Grupa BPS, Bank Spół-
dzielczy w Głubczycach - Grupa BPS, Kombinat Rolny "Kietrz"
Sp. z o.o. w Kietrzu oraz "Top Farms" Sp. z o.o. w Głubczycach.

     W 2019 r. w Konkursie wzięło udział 132 uczniów z 9 szkół
podstawowych z powiatu głubczyckiego.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w
formacie A-3 w dowolnej technice plastycznej, o tematyce zwią-
zanej z bezpieczeństwem na wsi.

     Na uwagę zasługuje fakt, że prace konkursowe uczestników
wpisywały się w założenia kampanii "Nie daj się wkręcić', prowa-
dzonej przez Kasę, bowiem w 2019 r. większość działań prewen-
cyjnych jest prowadzona pod tym hasłem.

 Zgodnie z regulaminem, prace były oceniane w dwu katego-
riach  wiekowych (kl. 0 - III i IV - VIII).

Komisja konkursowa w składzie:
1. Marta Kitka - absolwentka  Akademii Sztuk Pięknych we

Wrocławiu - magister sztuki, ilustratorka podręczników szkolnych,
książek i kolorowanek dla dzieci, autorka ilustracji podręczników
MEN dla klas I - III, prowadząca zajęcia z rysunku i malarstwa
w MOK w Głubczycach dla dzieci i młodzieży;

2. Janina Witkoś - Lenartowicz - Kierownik PT KRUS
 w Głubczycach;
3. Barbara Ziółko - Główny Specjalista w PT KRUS w Głubczy-

cach na Stanowisku Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecz-
nictwa Lekarskiego - brała pod uwagę: zgodność z tematyką kon-
kursu i jej trafne przedstawienie, walory estetyczne pracy oraz
oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania Kon-
kursu.       Ostatecznie wyróżniono 8 prac.   dok. >>>str. 13
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O MATCE PIEŚŃ…
… to tytuł dorocznego koncertu poetycko-muzycznego, który

odbył się w niedzielę, 26 maja br. godz. 18.00 w kościele oo. Fran-
ciszkanów w Głubczycach, a dedykowany Maryi - Matce nad Mat-
kami i ziemskim mamom w dniu ich święta.

W wyreżyserowanym przez Marię Farasiewicz programie wy-
stąpili: Grupa Estradowa MIRIAM Miejskiego Ośrodka Kultury,
Teatr TRADYCJA Zespołu Szkół Mechanicznych, jak i znakomici
soliści, a mianowicie Ewa Szmit-Chawa oraz Tomasz Wierzba (ba-
ryton), w którego wykonaniu można było usłyszeć m.in. słynne
"Ave Maria" F. Schuberta, "Matko moja ja wiem" czy tytułowy
utwór z repertuaru Mieczysława Fogga.

Zespół artystyczny przybył tu po raz kolejny na zaproszenie
o. Gwardiana - Aureliusza Kułakiewicza, który
ciepłymi słowy przywitał artystów i  wszyst-
kich tak licznie zebranych w świątyni i zapro-
szonych gości. Wśród nich byli: radny Sejmi-
ku Wojewódzkiego - Zbigniew Ziółko, wice-
starosta - Anita Juchno, burmistrz - Adam Kru-
pa, wiceburmistrz - Kazimierz Bedryj, radni róż-
nych szczebli samorządowych, goście z Krno-
va w Republice Czeskiej,  z okolicznych miej-
scowości, różnych zakątków Opolszczyzny
i oczywiście mieszkańcy Głubczyc

W ponad godzinnym koncercie wybrzmiały
pełne wspomnień i nostalgii pieśni, jak i te
współczesne o charakterze życzeniowym,
z motywem matki oraz te Maryjne, nurtu oazowego i pielgrzymkowe-
go w jakże ciekawych aranżacjach, z żywym i bogatym akompania-
mentem (instrumenty klawiszowe, pianino, gitara, skrzypce, flet, or-
gany, tamburyn). Warto podkreślić, że, akompaniujący na czterech
instrumentach Maciej Albert, wzbudził nie lada sensację. Z kolei
,,Litania do Boga i ludzi" zaśpiewana wraz z wiernymi stworzyła at-
mosferę wspólnoty.

 Nie mogło też zabraknąć tematycznej poezji. Wybrzmiały więc
wiersze Józefa Czechowicza, K.K. Baczyńskiego, Jana Śpiewaka,
Anny Kamieńskiej, jak i własne teksty Marii Farasiewicz, napisane
na tę okoliczność.

Punktem kulminacyjnym programu były wyśpiewane życzenia oraz
kwiaty wręczone przez członków zespołu swoim mamom, uczestni-
czącym w tym niecodziennym wydarzeniu. Swoista niespodzianka,
której towarzyszyły łzy i wzruszenia.

 Niepowtarzalnego uroku dodała obecność siostrzyczek: 3-letniej
Kalinki i 5-letniej Zosi Borek, które z dziecięcym urokiem asystowa-
ły występującym, a powiedziany przez Zosię wierszyk wywołał wielki
aplauz wśród publiczności. Zaś odśpiewana na zakończenie finało-
wa pieśń "Maryjo, ja Twe dziecię" zjednoczyła wszystkich obec-
nych. To jakże barwne, ambitne przedsięwzięcie zostało nagrodzo-
ne przez widownię gromkimi brawami i owacjami na stojąco. Musiał wiec być bis!

O. Gwardian z serdecznością podziękował wykonawcom za piękny koncert, zapraszając przy tym na kolejny.
A w koncercie tym obok wyżej wymienionych artystów wystąpili: wspomniana wcześniej Maria Farasiewicz (śpiew, recytacja,

prowadzenie, scenariusz), Witold Dereń (śpiew, recytacja, Filip Plata (śpiew),przywołany już Maciej Albert (pianino, organy, akorde-
on, saksofon, śpiew), Marian Bażyński (instrumenty klawiszowe), Tomasz Mirga(skrzypce), Dominika Sąsiadek (flet), Wiesław
Wierzba (gitara, tamburyn, śpiew) oraz Agnieszka Zwolińska (flet).

Kończąc program, Maria Farasiewicz  wyraziła swą wdzięczność, zwracając się do  wszystkich zgromadzonych, swojego zespołu,
przedstawiając jednocześnie jego skład. Słowa podziękowania skierowała również do dyrektora MOK - Zbigniewa Ziółko, jak
i pracowników tej instytucji (Dawida Konopackiego, Piotra Kałka, Elżbiety Zenfler oraz nagłaśniającego koncert- Krzysztofa Skwar-
ka i jakże pomocnego swego syna Kamila). Ponadto podziękowała lokalnym mediom - Marianowi Pospiszelowi (TV Pogranicze)
i Janowi Wacowi ("Głos Głubczyc"), Gabrieli Karaczyn za fotoreportaż, Krzysztofowi Rzymowi za transmisję na FB, a Krystynie
Zamojskiej za kosz pięknych kwiatów.  Na koniec syn pani Marii-Kamil wręczył swej mamie bukiet polnych kwiatów, co w tym
momencie miało wymiar symboliczny. Koncert ten dostarczył odbiorcom wielu wrażeń, przeżyć i niezapomnianych emocji.

                                                                                                                                                                                          Redakcja ZSM
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      Laureatami etapu powiatowego IX edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci zostali:

w I grupie wiekowej (klasy 0 - 3)
I m.- Aleksander Wójcik, SP z Oddz. Przedszkolnymi

im. Weteranów II   Wojny Światowej     w Lisięcicach,

II m. - Zuzanna Wołoszyn, ZS im. Jana Pawła w Pietrowicach,
III m. ex aequo - Oliwia Porwoll - PSP w Gołuszowicach                                      i

Helena Augustynek - PSP w Gołuszowicach
w II grupie wiekowej (klasy 4 -8)
I m.- Kacper Foryś, ZS im. Jana Pawła II w Pietrowicach,

II m - Karolina Witwicka, PSP z  Oddz. Przed. im. Jana II   Sobieskiego
w Pilszczu,

III m - Mateusz Rybacki - SP Nr 2 im. Janusza Korczaka w Głubczy-
cach  W ramach etapu powiatowego w Konkursie w obu grupach wie-
kowych przyznano również wyróżnienia Kierownika Placówki Tereno-
wej: o Michał Stepczuk, SP z Oddz. Przedszkolnymi im. Weteranów II
Wojny   Światowej w Lisięcicach, o Patrycja Starzyńska, SP Nr 2 im.
Janusza Korczaka w Głubczycach.

Laureatami etapu powiatowego XVII edycji Ogólnokrajowego Kon-
kursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" zostali mieszkańcy gminy
Baborów: - Państwo Maria i Janusz Wieczorek z miejscowości Tłusto-
mosty. Wyróżnienie otrzymał Pan Witold Konik z Babic.

      Gratulujemy wszystkim Laureatom!
      Rolnikom życzymy bezwypadkowej pracy w gospodarstwie rol-

nym, a dzieciom radosnych i bezpiecznych wakacji!
Dyrektorom szkół, Pedagogom i Rodzicom dziękujemy za przygotowa-

nie dzieci i wspieranie ich na co dzień w podejmowanych wyzwaniach.
Opracowała: Barbara Ziółko
Główny Specjalista na Stanowisku Pracy
ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Zucholandia 2019
Tegoroczna edycja Zucholandii odbyła się na bazie na-

szej Stanicy Harcerskiej w Ściborzycach Małych. Po po-
rannym deszczu wyczekiwaliśmy promyków słońca, aby
nasz piknik zuchowy mógł zostać zrealizowany zgodnie z
zamierzonym planem. Po inauguracyjnym apelu słoneczko
opromieniło naszych uczestników i ruszyliśmy do zadań.
Patrole wyruszyły na trasę w poszukiwaniu punktów kon-
trolnych, na których czekały na nich qwizy do rozwiązy-
wania, zagadki, konkurencje sportowe i sprawnościowe.
Na terenie Stanicy odbywały się zajecia plastyczne. Uczest-
nicy mieli wykonać farbami na folii plakat Zucholandii oraz
techniką dowolną przygotować prace o tematyce zucho-
wej. Harcerki starsze malowały twarze naszym zuchom. Przy-
gotowany tor przeszkód zakończony strzelaniem z łuku cie-
szył się powodzeniem zarówno wśród zuchów jak i u har-
cerzy. Żołnierze z 10 Brygady Logistycznej w Opolu prze-
prowadzili zajęcia z musztry wojskowej i przewozili uczestni-
ków samochodem wojskowym po okolicznych terenach.
Dołączyliśmy również do akcji "Jak nie czytam, jak czytam".
Podsumowaliśmy działania gromad zuchowych i drużyn har-
cerskich w grze ekologicznej organizowanej przez nasz hufiec
i nagrodziliśmy je owocami. Nie obyło się bez zabaw i pląsów
harcerskich, śpiewu przy dźwiękach gitary. Podczas pikniku
uczestnicy mieli przygotowany poczęstunek, na który w prze-
ważającej części składały się warzywa i owoce.

D z i ę k u j e m y
wszystkim za udział,
za zaangażowanie i za
to że byliście z nami.

Dziękujemy pracownikom Urzędu Miejskiego w Głubczy-
cach, a szczególnie Panu Burmistrzowi za wsparcie mate-
rialne naszych przedsięwzięć, żołnierzom z 10 Opolskiej
Brygady Logistycznej z Opola, instruktorom, drużynowym,
wszystkim którzy wspierają i pomagają nam w tym co robi-

my i Wam kochane zuchy i harcerze. Wasz uśmiech, życz-
liwość i entuzjazm jest dla nas nagrodą i motywacją do
dalszej pracy. Dziękujemy i już dziś zapraszamy na kolejną
edycję Zucholandii.               Czuwaj!
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3.-5.maja .2019r. odbyła się na głubczyckim rynku majówka.
Ta trzydniowa impreza powstała w ramach polsko-czeskiego projektu "Ślą-
skie Portamento - śpiew - współbrzmienie - tradycja" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/
17_028/0001656. Dzięki pozyskanym funduszom europejskim, tegoroczna
majówka miała rozmach bardzo zbliżony do corocznych Dni Miasta. Organi-
zatorem imprezy był Urząd Miejski w Głubczycach przy współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury.

Występy artystów z Polski i Czech mogliśmy oglądać na dużej scenie,
rozstawionej pod ratuszem miejskim. W piątek, ów sceną zawładnęły orkie-
stry dęte, które przyjechały m.in. z Raciborza, Ostravy i Vitkova. W sobotę
występowali soliści i zespoły wokalne, a gwiazdą wieczoru był znany głub-
czyckiej widowni zespół Horyzont. Niedziela w całości poświęcona została
najmłodszym mieszkańcom naszego rejonu. Na dzieci czekały różne niespo-
dzianki, m.in. animacje Pluszaki z leśnej chatki, spotkanie z iluzjonistą Ma-
giczny Pan, program Gapciowatość. Największym powodzeniem cieszyły się
bez wątpienia warsztaty plecionkarskie oraz animacje, podczas, których dzie-
ci puszczały ogromne bańki mydlane.

Zaplecze gastronomiczne oferowało szeroki wybór potraw, przekąsek i
deserów, które można było skonsumować przy zadaszonych stolikach. Do-
datkowo, na placu nieopodal ratusza, stanęło ogromne, kolorowe wesołe
miasteczko. Część z atrakcji dostępna była za darmo, na pozostałą część
można było wygrać bony biorąc udział w konkursach.

Niestety w beczce miodu znalazła się łyżka dziegciu w postaci brzydkiej
i deszczowej pogody. Gdyby nie aura, z pewnością więcej mieszkańców sko-
rzystałoby z atrakcji przygotowanych przez miasto.

                                                                                  Magdalena Derewecka

 "Młode talenty" ze Szkoły Podstawowej w Bogdanowicach
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bogdanowicach wzięli  udział w konkursie plastycznym: "Nasi sąsiedzi - Czechy. Spotkanie

z kulturą i zwyczajami. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach.  Spośród
wielu prac (w kategorii klas IV - VI)  pierwsze miejsce zajęła nasza Julia Kępa (kl. IV). Brawo Julka! W tej samej kategorii Paulina
Antoszczyszyn (kl. VI) zdobyła drugie  miejsce. Uczennice otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dziewczyny wykazały się
ogromną kreatywnością. Julia przygotowała makietę przestrzenną, na której przedstawiła współpracę straży pożarnej obu państw.
Natomiast Paulina w swojej pracy zaprezentowała postacie z bajek: "Krecika" oraz " Bolka i Lolka" , a w tle zamek na Hradczanach
i Pałac Kultury. Udział w tym konkursie dał możliwość rozwinięcia zdolności artystycznych. Bardzo cieszymy się z sukcesów
naszych uczennic. Jesteśmy z Was bardzo dumni!  Gratulujemy!                                                                       mgr Joanna Antoszczyszyn
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CORAZ WIĘCEJ
GROSZOWYCH

EMERYTUR
JAK JEST NA OPOLSZCZYŹNIE?

Najzamożniejszych i najuboższych emerytów na Opolszczyź-
nie dzieli przepaść. Najskromniejsze emerytury w regionie nie
przekraczają kwoty 2 złotych. W ostatnich latach rośnie liczba
emerytur niższych od najniższej (1100 zł brutto) czyli gwaranto-
wanej ustawowo przy odpowiednim stażu pracy. Kilkadziesiąt
groszy co miesiąc otrzymuje kobieta, która formalnie przepraco-
wała tylko 21 dni, więc okres składkowy w ZUS to zaledwie trzy
tygodnie. Dokładnie 1,85 zł również dostaje kobieta, która udo-
wodniła 42 dni pracy na umowie zlecenie. - Od niemal 20 lat prze-
pis na wysoką emeryturę jest jasny. Działa system zdefiniowanej
składki, który jest odbiciem wkładu pracy czyli zgromadzonych
składek na indywidualnym koncie w ZUS. Do emerytury ma pra-
wo każdy, ale tylko w takiej wysokości, jaka wynika  ze zgroma-
dzonych składek. Najniższa gwarantowana emerytura, czyli 1100
zł brutto przysługuje po udowodnieniu minimalnego okresu ubez-
pieczenia, dla kobiet 20 lat, dla mężczyzn - 25 lat. Warto więc dbać
o legalne zatrudnienie, co daje gwarancję składkowania - wyja-
śnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS wo-
jewództwa opolskiego.

Niepokojące są wnioski płynące z danych ZUS. Otóż szybko
rośnie segment "bardzo niskich emerytur" czyli tych, których
poziom nie sięga najniższej ustawowej emerytury, tj. progu 1100
zł brutto. Pod koniec ubiegłego roku w całej Polsce ZUS wypła-
cał takie emerytury dla 218,8 tys. Polaków, a rok wcześniej czyli
pod koniec 2017 r., było ich 166,6 tys.

- W naszym regionie, pod koniec ubiegłego roku średnia wy-
sokość emerytury niższej od tej minimalnej to 735,95 zł brutto.
Średnia dla kraju była mniejsza, bo 731,90 zł. Opolskie panie mia-
ły wyższą średnią od panów, a świadczenia te wyniosły odpo-
wiednio 744,36 zł  i 673,04 zł. Emeryci z tak zwanymi groszowymi
emeryturami mieszkający w województwie opolskim stanowią 2,4
proc. ogółu polskich najuboższych świadczeniobiorców. Najwię-
cej seniorów z najniższymi świadczeniami mieszka w wojewódz-
twie śląskim - 14,2 proc oraz mazowieckim - 12,8 proc - dodaje
Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Niskie świadczenia, często kilkunastogroszowe bądź kil-
kuzłotowe otrzymują ci emeryci, którzy nie mają imponującej
kariery zawodowej. Nie posiadają wymaganego stażu, zatem
nie mają podstawy, by ubiegać się o ustawowo przyjętą mi-
nimalną emeryturę.

Biegunowo odległe od najniższych opolskich emerytur są te
maksymalne. Dostają je mężczyźni o imponującym stażu i okresie
ubezpieczenia. Pierwszy z nich przepracował legalnie ponad 57
lat i teraz cieszy się z 17 tys. zł brutto co miesiąc. Trzecia wyso-
kość w całej Polsce. Inny mieszkaniec opolskiego, dostaje po-
nad 13 tys. zł brutto za 55 lat odprowadzania składek w ZUS.

Średni wiek osoby pobierającej niższą niż minimalna emerytura
wyniósł na przełomie 2018/2019 roku dokładnie 64,2 lat. Średnio,
starsi byli mężczyźni - 66,8 lat, przy 63,7 latach pań. Kobiety
chociaż młodsze i szybciej otrzymują świadczenie z ZUS, to sta-
nowią aż  85,8 proc. beneficjentów najskromniejszych świadczeń.

Pod koniec 2018 r. najniższa wypłacana w Polsce emerytura
wynosiła 2 grosze. Otrzymuje ją osoba, której historia ubezpie-
czenia w ZUS stanowi epizod, bo jeden dzień.

Sebastian Szczurek Regionalny Rzecznik Prasowy
ZUS  województwa opolskiego

MATKI 4+
ZA UKRYTE DOCHODY

ZAPŁACĄ ODSETKI
Emerytury dla matek nadal budzą wiele wątpliwości.

Matki pobierające to świadczenie mają obowiązek powiadomić
KRUS o swoich dodatkowych przychodach. Jeśli tego nie uczy-
nią będą musiały zwrócić świadczenie i dodatkowo zapłacić odsetki.

Przypomnijmy, że celem świadczenia Mama 4+ jest zapewnie-
nie minimalnego dochodu osobom, które aby wychować swoje
pociechy w rodzinach wielodzietnych nie podjęły zatrudnienia
bądź z niego zrezygnowały. W związku z czym nie nabyły prawa
do emerytury.

Świadczenie o specjalnym charakterze, finansowane z budżetu
państwa, którego celem jest zabezpieczenie sytuacji dochodowej
mam, które zamiast pracować poświęciły się wychowaniu dzieci
jest świadczeniem nieskładkowym. Przyznanie tego świadczenia
uzależnione jest od braku niezbędnych środków utrzymania.

Dlatego KRUS wnikliwie bada sytuację osób ubiegających się
o przyznanie tego świadczenia. Jeśli wnioskodawca posiada środ-
ki w wysokości co najmniej najniższej emerytury to Rząd uznał,
że pozwala to na utrzymanie się takiej osobie.

Każdy uzyskany dochód i świadczenie pieniężne otrzymywa-
ne przez osobę ubiegającą się  o rodzicielskie świadczenie uzu-
pełniające ma znaczenie dla oceny, która pokaże czy ma ona nie-
zbędne środki utrzymania się. Rodzicielskie świadczenie uzupeł-
niające przyznawane jest na czas nieokreślony, natomiast jeśli
ustaną okoliczności będące podstawą jego przyznania prawo do
niego również ustanie i KRUS wstrzyma wypłatę tego świadcze-
nia. Ci, którym KRUS przyznał emerytury matczyne zobowiązani
są do informowania KRUS o wszystkich zmianach mających
wpływ na prawo do niego lub jego wysokość, w tym o fakcie
uzyskania dochodu.

Dochodami, które mają wpływ na prawo do w/w świadczenia
są dochody z pracy  i z prowadzonej działalności gospodarczej,
renty wpłacone osobom represjonowanym i członkom ich ro-
dzin, emerytury i renty zagraniczne, należności pieniężne z tytułu
wynajmu pokoi gościnnych. Świadczeniobiorca, który nienależ-
nie pobrał świadczenie będzie musiał je zwrócić, a od pobranych
kwot będą naliczane odsetki za opóźnienie w zwrocie rodziciel-
skiego świadczenia uzupełniającego.

Opracowała Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń
 OR KRUS w Opolu

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-

domości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczy-
cach wykazów obejmujących nieruchomości Gminy Głubczy-
ce, przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę:

- nieruchomości lokalowe przeznaczone do zbycia, położone
w Głubczycach przy ulicach: Ratuszowej nr 9/8, Sudeckiej nr
16/6, Kościuszki nr 16a/3, Alei Lipowej nr 2/4, Bałuckiego nr 2/
2, Warszawskiej nr 28a/9, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego nr
9/7, Plater nr 5/8 oraz w Bogdanowicach przy ulicy Długiej nr
18/2;

- nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę, poło-
żona w Głubczycach, oznaczona jako działka nr 872/3.
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 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

Bezpieczny wypoczynek
- o czym warto pamiętać?

Wszystkie formy wypoczynku dzieci i młodzieży wymagają
zgłoszenia. Zbliżają się wakacje, a więc czas wypoczynku. Wy-
bierając dla swojego dziecka kolonię, obóz, czy inną zorgani-
zowaną formę wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim
o sprawdzenie wiarygodności organizatora. Wypoczynek trwa-
jący nieprzerwanie co najmniej 2 dni (z noclegiem lub bez)
organizowany w czasie ferii letnich czy zimowych ( w kraju lub
za granicą), w szczególności w  formie kolonii, półkolonii, obo-
zu, biwaku, warsztatów itp. wymaga zgłoszenia do kuratora
oświaty.

Zgłoszenie powinno być złożone na min. 21 dni przed termi-
nem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku półkolonii na
14 dni. Jedynie szkoły i placówki nie muszą zgłaszać wypo-
czynku organizowanego do 3 dni.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłosze-
niu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypo-
czynku i rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higie-
nicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz progra-
mu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki
medycznej.

Dzięki temu, służby  takie jak Inspekcja Sanitarna, Kurato-
rium Oświaty, Straż Pożarna  mogą kontrolować miejsca wy-
poczynku dzieci i młodzieży. Na stronie internetowej bazy na
bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych
zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz
terminie i lokalizacji wypoczynku.

Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz za-
trudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opie-
kę wychowawczą.

Rodzice mają prawo wymagać od organizatora, z którym
wyjeżdża ich dziecko, aby przed wyjazdem przedstawił on
warunki pobytu. Obowiązkiem organizatora jest również prze-
kazanie rodzicom i opiekunom wszystkich istotnych informa-
cji o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaga-
niach, w tym przedstawienie wydruku potwierdzenia o zgło-
szonym wypoczynku.

Rodzic powinien z kolei pamiętać o dokładnym wypełnieniu
karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, która zawiera
niezbędne informacje o dziecku. Kartę trzeba przekazać orga-
nizatorowi wypoczynku przed wyjazdem.

Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicz-
nościach, czy warunkach lub sytuacjach w czasie trwania zor-
ganizowanego wypoczynku, należy zgłosić je przede wszyst-
kim do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i/lub
Kuratorium Oświaty właściwego ze względu na miejsce loka-
lizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego do-
tyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić wła-
ściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) straż pożarną lub
inne służby interwencyjne.

Z myślą o rodzicach  Ministerstwo Edukacji Narodowej
stworzyło publiczną internetową bazę danych o wypoczynku:
https://wypoczynek.men.gov.pl/,  gdzie w zakładce  "Pytania
i odpowiedzi" umieszczono odpowiedzi na najczęściej poja-
wiające się wątpliwości dot. zasad organizacji i zgłaszania
wypoczynku.

                   Alina Mazur-Ciapa  PPIS    w Głubczycach

DOBRY PATENT
NA OSWOJENIE TABLICZKI MNOŻENIA

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGDANOWICACH
Tabliczka mnożenia to bardzo ważny element w edukacji mate-

matycznej. Niektórym dzieciom i ich rodzicom spędza sen z po-
wiek, gdy napotykają trudności w opanowaniu pamięciowym ilo-
czynów liczb.

A Jednak bez tej ważnej umiejęt-
ności trudno ruszyć dalej. Z tabliczki
mnożenia korzystamy w każdym dzia-
le matematyki. Potrzebujemy jej przy
ułamkach, obliczaniu pola figur, licz-
bach wymiernych itd… Ale też czę-
sto w życiu codziennym. Jak wiado-
mo od dawna najlepiej uczyć się przez
zabawę. Jeżeli wprowadzimy radość,
współzawodnictwo to nasz mózg sta-
je się bardziej chłonny i otwarty.  Ba-
wiąc się dzieci tak naprawdę nie
wiedzą, że się uczą.

Wkuwanie tabliczki na pamięć jest
mozolne i szybko zniechęca.

Chylimy czoło przed człowiekiem,
który wpadł na genialny pomysł - wymyślił karty. Był nim nauczy-
ciel Andrzej Grabowski. Od lat korzystamy w naszej szkole z wyna-
lazku tego pana i nasi uczniowie świetnie radzą sobie w obszarze
tabliczki mnożenia.

 Co roku bierzemy udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnoże-
nia (ostatni piątek września). Ponadto sprawdzamy nasze umiejęt-
ności w Powiatowych Mistrzostwach w Tabliczce Mnożenia. Oczy-
wiście udział w tym konkursie poprzedzają przygotowania w szko-
le. Każdego roku odbywają się  szkolne Mistrzostwa w Tabliczce
Mnożenia, które wyłaniają reprezentantów naszej placówki do
zmagań  w powiecie.

 Nasze przygotowania nie poszły na marne. Znowu Szkoła Pod-
stawowa w Bogdanowicach stanęła na podium. Mamy II m.
w powiecie. To ogrom sukcesu uczniów, którzy opanowali różne
konkurencje do perfekcji. Brawo dla Julii Sznicer (kl. VIII), Bartło-
mieja Czarnuch (kl. VIII), Rafała Buchaniec (kl. VIII) i Amelii Krawiec
(kl. IV). Kosztowało to wszystkich wiele wysiłku a może zabawy…

Gratulujemy!!!
 Zachęcamy wszystkich do trenowania. W naszej szkolnej biblio-

tece jest możliwość wypożyczenia kart i w zaciszu domowym można
sprawdzić mamę, tatę i innych domowników. Im więcej gier, zabaw i
pomocy dydaktycznych liczenie staje się przyjemniejsze a liczby
przestają budzić strach. Stwierdzam, że karty niektórym odczarowa-
³y tabliczkê mno¿enia.                           mgr Wiesława Krawiec
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W Mistrzostwach  Polish Open U-17,  które odbywały  się w Głubczycach...
... w  dniach 24-26.05.2019 udział wzięło ponad 200 zawodniczek i zawodników w wieku do 16 lat z 17 państw w tym z Polski.
Dla Polski zawodnicy wywalczyli aż  6 medali w tym 4 trafiło do Województwa Opolskiego reprezentowanego  przez 3 kluby: LKS

Technik Głubczyce, Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle oraz MMKS Kędzierzyn-Koźle. Najlepiej zaprezentowali się : Szymon
Ślepecki z LKS Technik Głubczyc zdobywając 2 medale: srebrny w grze podwójnej z Dominikiem Kwintą z Krakowa oraz w grze
mieszanej z Julia Pławecką z Pszczyny oraz Mikołaj Szymanowski zdobywając również 2 medale brązowe z Beninca UKS Feniks
Kędzierzyn -Koźle  w grze pojedynczej i podwójnej z Andrzejem Niczypurukiem z Warszawy. Dużą niespodziankę sprawiła nasza
młodziutka zawodniczka z LKS Technik Głubczyce 12 - letnia Maja  Janko w grze podwójnej z Julią Wójcik z Beninca Kędzierzyn-
Koźle zdobywając 5 miejsce, pokonując po drodze  o wiele starsze zawodniczki z Estonii i Anglii.

Gratulujemy
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu

gminy, w formacie A4 w kolorze. Ukazuje się na przełomie
miesięcy w nakładzie 3 000 egz. oraz w wersji elektronicznej
na www.glubczyce.pl  Reklamy - tylko na wewnętrznych

stronach - podstawowy moduł - w  ramce 9x9cm,
jednorazowa edycja 100,00zł +VAT,

przy większej ilości cenę można negocjować.
   Treść reklam nadsyłać  w wersji elektronicznej w pliku JPG
(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac@o2.pl", w terminie

do 15. każdego miesiąca na miesiąc następny,
wraz z podaniem "parametrów"
niezbędnych do wystawienia

 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

 Wydawca - Urząd Miejski w Głubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nakład 3000 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,  współpraca Mateusz Kitka
Adres Redakcji: 48-100 Głubczyce,

ul. Niepodległości 14, Urząd Miejski,  tel. 77 485-30-21
e-mail: janwac@o2.pl

Materiały zamówione i niezamówione przyjmujemy
 do 10. każdego miesiąca.

 Materiały można zostawiać  w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane

i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania,
redagowania  tekstów i zmiany tytułów.

Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych  ogłoszeń i reklam.
Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl, wszystkie GG

oraz Kalendarze Głubczyckie na  http://www.sbc.org.pl
Druk -Drukarnia Printgraph ul. Mickiewicza  32-800 Brzesko

tel. +48 14 663 07 50 fax +48 14 664 07 25
<drukarnia@printgraph.pl>

Szanowni Państwo,
Przedstawiciele Starostwa, Urzędu Gminy,
Przyjaciele, znajomi, pogrążona w smutku rodzino.
Żegnamy dziś naszą koleżankę - Sybiraczkę,
członka Związku Inwalidów Wojennych  RP w Głubczycach.

Wspaniałą matkę, babcięi prababcię, która po długim i niełatwym
życiu odeszła na wieczną wartę. Kazimiera Sawicka urodziła się 31
marca 1928 r. w Kołomyi na Kresach Wschodnich. Ojciec Pani Kazi-
miery   - Karol był Legionistą Ii Brygady gen. Józefa Hallera. Pani
Kazimiera miała rodzeństwo - siostrę i brata jej życie rodzinne    do
wybuchu wojny było wspaniałe. Wszystko się skończyło z chwilą
wkroczenia na te tereny Armii Czerwonej 17. września 1939r.  13.
Kwietnia 1940 r. w nocy do drzwi domu załomotały kolby karabinów
i zabrzmiały okrzyki "Odkrywaj dwiery!!!" Do mieszkania wtargnęło
dwóch Rosjan i nakazało pakować rzeczy i w ciągu godziny Kazi-
miera z matką i siostrą musiały opuścić swój dom. Furmanką zawie-
ziono ich do Kołomyi na stację kolejową. Załadowano do wagonów
bydlęcych po ok. 80 osób. Okienko wagonu zabite było deskami,
drzwi zamknięte na kłódkę. Podróż w nieludzkich trwała  miesiąc
czasu. W połowie maja dotarli do Kazach stanu i ulokowano w
świńskich chlewniach pełnych nieczystości i insektów. Po roku zo-
stali przewiezieni do innych baraków, gdzie była podłoga i prycze.
Praca obowiązywała od 12 roku życia. Pani Kazimiera i jej matka
pracowały w fabryce welonek. Klimat Kazachstanu był surowy.

Latem temperatury sięgały do plus 40 stopni, a zimą do minus
40. Choroby, zimno i głodowe racje żywnościowe były ich
zmorą. Syberyjska gehenna Kazimiery trwała przez sześć  lat.
W 1946 z matką i siostrą wróciła do Polski. W Chełmie po
przekroczeniu granicy była radość, płacz i całowanie ziemi.
Następnie transportem zawieźli ich do Szczecina, kto miał w
Polsce rodzinę jechał do niej. Pani Kazimiera miała w Głubczy-
cach ciocię i do niej przyjechała.  Tu ukończyła szkołę wieczo-
rową i podjęła pracę w Notariacie.. W 1950r. wyszła za mąż za
fotografa - Bronisława Sawickiego. Wspólnie prowadzili za-
kład fotograficzny. Razem przeżyli ponad 60 lat. Wychowali
dwoje dzieci, doczekali się czworo wnuków i troje prawnuków.
Najstarszy wnuk prowadzi po nich zakład fotograficzny. 21.
czerwca z inicjatywy Mieczysława Zabierowskiego(Sybiraka)
na zebraniu organizacyjnym w salce przy kościele parafial-
nym powołano "Koło Terenowe Związku Sybiraków " w Głub-
czycach. Prezesem została wybrana Kazimira Sawicka, która
tę funkcję pełniła do końca sierpnia 2006r. Mąż pani Kazimiery
był członkiem honorowym i służył jej dużą pomocą. Z inicjaty-
wy Zarządu  przy pomocy finansowej członków i z udziałem
finansowym sponsorów został ufundowany sztandar "Sybi-
raków" aby zachować pamięć o tych którzy umarli i na zawsze
pozostali  w nieludzkiej ziemi. Członkowie Koła postanowili ku
czci ich pamięci postawić pomnik na cmentarzu w Głubczy-
cach. Tak też się stało, z dobrowolnie członków i wpłat spon-
sorów został postawiony pomnik, a w dniu 20 czerwca 1999r.
odsłonięty i poświęcony. Zarząd Główny Związku Sybiraków
w Warszawie uhonorował Kazimierę i Bronisława Sawickich
Krzyżem Sybirackim. Pani Kazimiera była bardzo zaangażowa-
na społecznie . Pomimo podeszłego wieku i słabego stanu
zdrowia, brała czynny udział w uroczystościach z okazji rocz-
nic i świąt państwowych. W 2006 r. zrezygnowała z funkcji
prezesa , to jednak  do końca była prezesem honorowym. Dnia
22 maja 2019 odeszła na wieczną wartę.

"Ostatnia Droga
I tak codziennie ktoś odchodzi,
Ktoś wsiąka w polską ziemię  niczym ziarno,
To z warty schodzi pokolenie,
Co życia nie oddało darmo"
Żegnaj Koleżanko,   spoczywaj w spokoju.
 Niech Ci ziemia lekką będzie.
Prezes ZIWRP w Głubczycach
 Amelia Mamczar
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Dzień Otwarty 29 maj 2019 rok
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy...
...  powstał 1 stycznia 1963 roku, wtedy nosił jeszcze nazwę,

Państwowy Zakład Wychowawczy w Głubczycach. W bogatej
56 letniej historii przez bramę naszego ośrodka przeszło kilka ty-
sięcy wychowanków i kilkudziesięciu nauczycieli - wychowaw-
ców. Zmieniali się ludzie, zmieniała się infrastruktura ale nie zmie-
niło się jedno, cel. Cel  którego podstawowym zadaniem jest
zapewnienie naszym uczniom możliwość wszechstronnego roz-
woju  na miarę ich indywidualnych potrzeb.

Ośrodek liczy 65 uczniów, 29 nauczycieli i 12 osób obsługi.
Nasza społeczność to wspaniałe dzieci których charakteryzuje

szczerość i ufność oraz równie wspaniali nauczyciele - wycho-
wawcy, którzy codziennie podejmują trud nie łatwej pracy, czasa-
mi wręcz walki, walki o przekazanie tego co najlepsze.

Nasza praca na pewno jest inna, ale równie satysfakcjonująca,
wiadomości które przekazujemy naszym wychowankom są do-
stosowane do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu mogą
wyjeżdżać na konkursy czy zawody i zdobywać na nich wysokie
lokaty co jest im bardzo potrzebne do akceptacji siebie, lepszej
samooceny czy motywacji na przyszłość.  Konkursy polonistycz-
ne, historyczne, muzyczne, plastyczne można by tak wymieniać
długo to te, które zawsze cieszą się ogromnym zainteresowa-
niem. Ale są też konkursy dla osób najmniej uzdolnionych bo u
nas każdy zasługuje na pochwałę. Nie można w tym miejscu nie
wspomnieć o sporcie w którym też świetnie odnajdują się nasi
uczniowie. Dobrze pamiętamy wyjazd na mistrzostwa europu do
Antwerpii, gdzie zdobyliśmy złoty medal w tenisa stołowego czy
wyjazd na Światowe Igrzyska do Los Angeles, gdzie zdobyliśmy
brązowy medal w piłce nożnej kobiet.  Wszystkie te sukcesy są
możliwe dzięki ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców.

Oferta kształcenia specjalnego w naszej placówce:
Zespoły Rewalidacyjno Wychowawcze dla dzieci niepełnospraw-
nych w stopniu głębokim

Publiczna Szkoła Podstawowa -  dla uczniów z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu lekkim.

Publiczna Szkoła Podstawowa - dla uczniów z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
oraz ze sprzężeniami.

Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy - dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, oraz ze sprzężeniami

W ramach przysposobienia do pracy realizowane są zagadnie-
nia w formie bloków tematycznych takich jak:

* blok gospodarstwa domowego,
* florystyka, ogrodnictwo i pielęgnacja terenów zielonych,
* zajęcia ze sztuki, plastyki oraz na stolarni.
Przedstawiając obraz naszej placówki trzeba powiedzieć o do-

datkowych terapiach jakie wspomagają podstawę programową.
* zajęciami z hipoterapii -od trzech lat wszyscy nasi ucznio-

wie objęci są która świetnie wkomponowała się w codzienny
harmonogram naszej pracy i przynosi już znaczące rezultaty.

Słuchowa stymulacja sensoryczna na sprzęcie do Tomatisa,
gdzie badamy tzw. nadwrażliwość słuchową.

Terapia ręki gdzie usprawniamy tzw. małą motorykę.
Muzykoterapia
Gimnastyka korekcyjna,  Praca z Logopedą, psychologiem,

a od przyszłego roku Integracja Sensoryczna do której już mamy
w pełni wyposażoną salę oraz terapeutę.

Jednak trzeba tutaj głośno powiedzieć iż najlepszą terapią jaką
posiadamy i której żadna inna nie zastąpi jest rodzinna atmosfe-
ra, poczucie solidarności i przyjaźni oraz to iż wszyscy u nas
czują się tacy sami.

Wiele rzeczy które udało się zrobić w ostatnich latach nie miało
by miejsca gdyby nie nasi sponsorzy, ludzie o wielkim sercu. I
tutaj wielkie podziękowania dla naszego głównego sponsora któ-
rym jest Starostwo Powiatowe w Głubczycach za ogromną po-
moc, zrozumienie oraz za dofinansowanie wielu naszych projek-
tów. Lista sponsorów jest naprawdę długa, większość z nich mogą
zobaczyć Państwo na specjalnej tablicy która stoi w holu nasze-
go internatu. Z tego miejsca bardzo dziękuję Panu Stanisławowi
Galarze, który wspomaga nas przy różnego rodzaju  awariach na
terenie naszego ośrodka. Bardzo dziękuję Panu  Krzysztofowi
Gawęckiemu, który również przyczynił się do powstania wielu
wspaniałych projektów na rzecz naszego ośrodka. Bardzo dzię-
kuję Panu Dariuszowi Kozłowskiemu również za wielkie serce
i pomoc jaką nam okazuje. Dziękuję Panu Mariuszowi Mielnikowi
za pomoc w zajęciach z hipoterapii. Dziękuję Pani Edycie Kow-
nackiej za przekazanie na rzecz ośrodka różnych smakołyków
z firmy Turek

Bardzo dziękuję wszystkim dyrektorom szkół, którzy zawsze
służą dobrą radą czy też  wspomagają nas np. wolontariatem
podczas naszych zawodów. Dziękuję wszystkim tym którzy na
co dzień współpracują ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wy-
chowawczym w Głubczycach.                    foto >>>> str. 20

        Wspólnota europejska i jej znaczenie głównym tematem...
  ....wizyty z Głubczyc w ramach  polsko - niemieckiego programu szkolnego    (Tłumaczyła, Bronisława Furtak)
Proeuropejskie myślenie i  temat ”Europejskie  Regiony Graniczne” znalazły się we wspólnym projekcie szkół IGS z Rockenhau-

sen partnerskiej Gminy  i  Liceum Ogólnokształcącego  z  Głubczyc.  Nawiązane w 2004 roku partnerskie kontakty z IGS i szkołami
z Głubczyc  trwają do dziś.  Od 2012 corocznie  realizowane są wspólne projekty. Tym razem  do Rockenhausen przyjechało
11 uczniów z nauczycielami  Anną Siwiec, Lilianą Kozłowską i Piotrem Naumczykiem, aby wspólnie z uczniami IGS i ich opiekuna-
mi, nauczycielami Klausem Kunzem, Christianem Bruchem i Ronnym Hollsteinem pracować w ramach projektu. Uczniowie zostali
zakwaterowani u rodzin. Dzień następny rozpoczął się zwiedzaniem firmy  Adient w Rockenhausen. W szkole pracowano wspól-
nie nad  wymianą niemiecko-polską . Późnym popołudniem Stowarzyszenie Przyjaźni  Niemiecko -Polskich Rodzin  z przewodni-
czącym Christianem Angne zaprosiło uczniów na pizzę. W ramach wieczornych  zajęć na temat  Unii Europejskiej,  uczniowie
spotkali się z Panią Sekretarz Administracyjną Heike Raab w Donnersberghalle. Następnego dnia w godzinach przedpołudnio-
wych, uczniowie i nauczyciele  zostali  zaproszeni do Urzędu Gminy przez Michaela Cullmana, burmistrza Związku Gmin oraz
Christiana  Angne, radnego Rady Gmin . Cullman naświetlił strukturę   działalności Związku Gmin na różnych płaszczyznach oraz
perspektywy przyszłego rozwoju regionu. Na podsumowującej dyskusji z  Christianem Angne,  podkreślono znaczenie  wspólno-
ty europejskiej, wzajemnych polsko-niemieckich kontaktów i partnerstwa. Na zakończenie wspólnych zajęć, w ramach projektu
„Europejski Region Graniczny”  wybrano się na wycieczkę doTrier i Luxemburga. Polscy uczniowie wyjechali autokarem z Trier do
Ojczyzny.  Wyjazd niemieckiej młodzieży  w 2020 roku jest już zaplanowany.  Tekst oryginalny „ WOCHENBLATT”  str..3 GG
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