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   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień

Od redakcji

Wydarzenia
a KONCERT "OPOLSKIE ŚPIEWA"

Ewa Maleńczyk, SWO
Miejski Ośrodek Kultury

1.10 (SO) 
g. 17:00

b 44. ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY 
NA PAPIEŻA (WŁAŚCIWA DATA TO 16.10)
Samorząd, ZHP
Pomnik Jana Pawła II

17.10 (PO) 
g. 12:00

c BEZPIECZEŃSTWO OD MŁODOŚCI 
DO DOJRZAŁOŚCI
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głubczycach
Świetlica SM

25.10 (W) 
g. 11:00

d KONCERT GALOWY FESTIWALU KULTURY 
POWIATOWEJ
Starostwo Powiatowe
Sala widowiskowa MOK

28.10 (PT) 
g. 17:00
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KALENDARIUM 2022

Kod QR przenoszący do gminnego 
kalendarza w wersji cyfrowej.
Zachęcamy do subskrybcji 
i obserwowania. 

Kalendarz posiada możliwość importu 
wydarzeń do urządzenia mobilnego 
z systemem android. Bądź zawsze na 
bieżąco!

Jest taka dość średnia jak na mój 
gust komedia ze  Stevem Carel-
lem i Morganem Freemanem pt.: 

„Evan wszechmogący” i jakkolwiek 
cenię tych aktorów, to niespecjalnie 
mam ochotę oglądać ten film po-
nownie. Mimo tego uderzyła mnie 
w nim jedna myśl, która pada z ust 
Morgana Freemana (jakże chętnie 
wcielającego się w „boskie” role).

W zasadzie film w tym miejscu 
mógłby się skończyć...

oczywiście fabuła dalej się ciągnie, choć 
oglądając, myślami zupełnie nie sku-
piałem się na niej, ale na tej szczególnej 
maksymie. Nad wyraz kontrastowała, 
zupełnie nie pasowała do całości – była 
jakby z innego świata filmu obyczajowe-
go. To nie był kolejny gag, żart czy żenu-
jący absurd w wykonaniu Steve'a.

Jednak przenosząc ów tezę na  ży-
cie i  formy mniej „spersonifikowane” 
w postaci zwyczajnie – ludzkiego losu, 
okoliczności i przypadku, to często tak 
właśnie jest. Gdy już pojawi się jakieś do-
świadczenie, to dosłownie za moment 
pojawi się kolejne. Życie dostarcza nam 
jakby przekornie (zdradzając pewien 
enigmatyczny zamysł) wielu niespo-
dzianek, które dają popalić, szczególnie 
w bałaganie związanym z brakiem wę-
gla na  składach. Niektórzy powiedzą: 
nieszczęścia chodzą parami. Maksyma 
mówi jednak o  SZANSIE, o  pewnego 
rodzaju sprawdzianie i okolicznościach, 
które można w dobry sposób wykorzy-
stać. To co trzeba zrobić, to odpowiednio 
zareagować, podjąć działanie.

Złota jesień  

Dla  mnie osobiście choć złota, 
w październiku jeszcze ciepła i pięk-
na, to niestety przygnębiająca, ale nie 
beznadziejna. Pożegnałem jedną 
z najbliższych mi osób, moją Matkę. 
Nieoczekiwanie. W takich sytuacjach 

wszystko dookoła traci z blasku, ko-
lorytu, odchodzi na  plan dalszy, 
choćby nie wiem jak człowiek chciał 
i się starał by było inaczej. Zwalniasz, 
robisz bilans życia, bilans wartości, 
tego w co wierzysz i gdzie w danym 
momencie jesteś.

Jeśli dodasz do tego ogień ważnych 
wydarzeń, obowiązków w pracy, życiu 
osobistym i  związaną z  tym koniecz-
ność podejmowania decyzji – bo życie 
toczy się dalej – wiesz, że musisz wziąć 
się w garść i... wykorzystać szanse jakie 
się pojawiają. Życie przypomina trochę 
wspinaczkę. Odwołam się tu do kolejne-
go porównania filmowego, tym razem 
dokumentu pt.: „Free solo". Jednak nie 
będę „spojlerować”. Kto jest zaintere-
sowany niech zobaczy, gorąco polecam!

Wydanie październikowe

jubileuszowe (w przyszłym roku po-
święcimy 30-leciu nr specjalny) obfitu-
je w informacje oświatowe i kultural-
ne. Jest też trochę sportu i oczywiście 
informacji samorządowych. Miesiąc 
ten jest miesiącem, gdzie wydarzenia 
nabierają właściwego pędu po okresie 
urlopowym. Młodzież powróciła już 
do szkół, jednostki zaczynają praco-
wać w swoim (nie do  końca) wyzna-
czonym, normalnym harmonogramie, 
zamykamy powoli rok kalendarzowy 
i szykujemy się do kolejnego. Za pa-
sem uchwalenie nowego budżetu. 
Na mieście widać postępujące prace 
inwestycyjne (tylko w  dzień), które 
jeszcze w  tym roku mają zostać za-
kończone i oddane do użytku. Z prze-
strzeni otwartej, której sprzyja długi 
dzień przenosimy się w przestrzenie 
zamknięte. Cofamy zegary o godzinę, 
mamy jakby więcej czasu na  prace 
domowe grzejąc się kocem, swetrem 
i nadzieją, że węgiel, na którym stoi 
Polska nie jest za  głęboko. Urzędy 
zmieniają się  w  biura pośrednictwa 
jego sprzedaży, za  jakość którego 
nie odpowiadają. Brzmi jak sarkazm, 
ale to jest rzeczywistość.

Jak wykorzystać tą szansę? 
Chwilę pomyśleć, wyzna-

czyć cele i je realizować.

  Mateusz Kitka 
redaktor naczelny

Jesień, jesień... szansa na lepsze jutro, szansa na przyszłość

Od redakcji

 Jeśli modlisz 
się o odwagę, jak 
sądzisz, czy Bóg da 
ci odwagę czy raczej 
ześle szansę, by móc 
stać się odważnym?



Samorządwww.glubczyce.pl   g   Gmina Głubczyce

3PAŹDZIERNIK 2022

Węgiel dla odbiorców prywatnych będzie dystrybuowany przez Spółkę z o.o.  
"Usługi Komunalne", a sam skład będzie funkcjonować przy ul. Dworcowej 16a

Informujemy, iż  w  ramach za-
kupu preferencyjnego węgla, 
Gmina Głubczyce przystąpiła 

do  zakupu paliwa stałego z  prze-
znaczeniem dla gospodarstw domo-
wych. Punkt sprzedaży węgla zloka-
lizowany został w Głubczycach przy 
ul. Dworcowej 16a. 

Dostępny asortyment węgla to: 
orzech, ekogroszek i kostka. 

Osoby, które zgłosiły zapotrzebowa-
nie na zakup węgla w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Głubczycach, mogą zgła-
szać się do Urzędu Miejskiego w Głub-

czycach, pok. nr 11 (parter), celem zło-
żenia stosownego wniosku o  zakup 
preferencyjny węgla za 2000 zł/t. 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, 
należy zgłosić się ponownie do Urzędu 
Miejskiego w Głubczycach (celem wy-
stawienia faktury na zakup i dokona-
nia zapłaty w kasie Urzędu lub wskaza-
ny na fakturze numer konta). 

Ustala się, że  ilość paliwa stałego 
dostępna dla  jednego gospodarstwa 
domowego w  ramach zakupu prefe-
rencyjnego wynosi:

• 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r.
• 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r.

Ostateczny termin składania wnio-
sków przypada na  dzień 15 grudnia 
2022r. z  możliwością kupna węgla 
do 31 grudnia 2022 r. 

Informację można uzyskać pod nu-
merem telefonu 77 485 30 21 wew. 255.

  Gmina Głubczyce 

Punkt sprzedaży 
węgla w Głubczycach

Skład węgla przy ul. Dworcowej 16a
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Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
na terenie powiatu głubczyckiego w III kwartale 2022 r.

Podstawę zapewnienia konsu-
mentom bezpiecznej wody 
do  spożycia stanowią zarów-

no badania realizowane w ramach 
nadzoru organów Państwowej In-
spekcji Sanitarnej, jak i badania wy-
konywane przez producentów wody 
w  ramach kontroli wewnętrznej. 
Przekroczenie parametrów okre-
ślonych w rozporządzeniu wymaga 
każdorazowo dokonania oceny za-
grożeń oraz określenia przydatno-
ści wody do spożycia.

Woda wykorzystywana do  zbioro-
wego zaopatrzenia ludności na  tere-
nie powiatu głubczyckiego pochodzi 
z ujęć podziemnych. Jakość wody skon-
trolowano w 14 wodociągach.

W ramach prowadzonego monito-
ringu jakości wody pobrano 58 pró-
bek do badań mikrobiologicznych i 43 
próbki do badań fizykochemicznych.

Krótkotr wałe zanieczyszczenia 
wody odnotowano w  wodociągu pu-
blicznym Nowa Cerekwia oraz Blisz-
czyce. Po  przeprowadzeniu oceny 
ryzyka zdrowotnego w oparciu o obo-
wiązujące wymagania prawdę stwier-
dzono warunkową przydatność wody 
do  spożycia przez ludzi z  wodociągu 
Nowa Cerekwia oraz brak przydat-
ności wody do spożycia z wodociągu 
Bliszczyce. W  wyniku prowadzonego 
postępowania administracyjnego oraz 

podjętych działań naprawczych, zanie-
czyszczenia zostały w krótkim czasie 
wyeliminowane.

Na  koniec III kwartału 2022 r. 
wszystkim mieszkańcom powiatu 
głubczyckiego w ramach zbiorowego 
zaopatrzenia, dostarczano wodę speł-
niającą wymagania określone w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2294).

  mgr Alina Mazur-Ciapa 
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Głubczycach

Jakość wody pitnej w III kwartale 2022
PAŃSTWOWA

IN
SPEKCJA SANITARNA

KPP Głubczyce
Powiat Głubczycki

Policjanci w ramach Europejskiego Dnia Seniora oraz prowadzonej kampanii społecznej  
pn. „Seniorze bądź bezpieczny” wspólnie z przedstawicielami ZUS oraz Spółdzielni Mieszkaniowej

St. sierż. Wioletta Tarasiewicz podczas prelekcji
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Spotkanie z przedstawicielami Policji, ZUS i Starostwa Powiatowego 
zorganizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Głubczycach

Pod takim właśnie hasłem 
25  października o  g.11 odbyło 
się  spotkanie zorganizowane 

w świetlicy Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Głubczycach przez prezes Za-
rządu Renatę Kulik przy współpracy 
z Komendą Powiatową Policji, Staro-
stwem Powiatowym jak i Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych w ramach 
obchodów Europejskiego Tygodnia 
Seniora. Miało ono charakter szko-
lenia dotyczącego bezpieczeństwa, 
a wiedzy na ten temat nigdy dość.

W spotkaniu tym nie mogło zabrak-
nąć młodzieży Zespołu Szkół Mecha-
nicznej od lat zaprzyjaźnionej ze wspo-
mnianą Spółdzielnią. Otóż uczniowie 
dwóch klas, oczywiście za  zgodą dy-
rekcji, korzystając z zaproszenia Pani 
Prezes, mogli uczestniczyć w  owym 

wydarzeniu, mającym zgoła eduka-
cyjny charakter. To klasa II g branżowa 
oraz III A technikum ekonomicznego 
wraz z  opiekunami – Violettą Maciej, 
Andrzejem Seniem i moją osobą.

A oto poruszane przez prelegentów 
zagadnienia, którym towarzyszyły pre-
zentacje multimedialne:

• od młodego do dojrzałego,
• jak nie dać się oszukać,
• bezpieczny senior-świadomy senior,
• bezpieczeństwo w Internecie,
• funkcjonowanie Krajowej Mapy Za-

grożeń Bezpieczeństwa,
• bezpieczne konto PUE ,
• bezpiecznie, zdrowo, bezgotówko-

wo,
• wygodna e-wizyta w ZUS-ie.

Uczestnictwo młodzieży i seniorów 
we  wspólnym szkoleniu to  nie tylko 
zwrócenie młodym uwagi na proble-
my wieku sędziwego, ale także swoista 
lekcja integracji i zrozumienia. Empa-
tii i życzliwości. Uwrażliwienia na po-
trzeby starszych ludzi.

A na zakończenie stosowne podzię-
kowania, a  także upominki-gadżety 
dla wszystkich uczestników i oczywi-
ście słodki poczęstunek.

  Maria Farasiewicz 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

BEZPIECZEŃSTWO 
od młodości do dojrzałości
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Trwają prace kończące budowę 
nowej drogi w  Głubczycach. 
Powstanie łącznik pomiędzy 

ul.  Żeromskiego, Aleją Lipową 
i ul. Wrocławską. Jeszcze tego roku 
będzie można nią przejechać.

Celem budowy nowej drogi 
była potrzeba rozładowa-

nia ruchu samochodowego 
w okolicy skrzyżowania 

przy sklepie "Lidl" - czę-
sto tworzą się tam korki, 

w szczególności w szczy-
cie, gdy większość z nas 

wraca z pracy do do-
mów lub na zakupy. 

Należy nadmienić, że  niedawno 
powstałe "małe centrum handlowe" 
przy ul. Żeromskiego dodatkowo po-
woduje zwiększenie ruchu na  tym 
skrzyżowaniu. Osoby chcące wyjechać 
z miasta poruszając się ul. Żeromskie-
go w  kierunku stacji benzynowych 
są zmuszone do długiego oczekiwania 
na tzw. "lewoskręt". Budowany łącznik 
rozładuje ruch w sposób płynny.

Sektor pomiędzy Aleja 
Lipową a ul. Wrocławską 

będzie dodatkowo wydzie-
lony pod zabudowę miesz-
kaniową, jednorodzinną. 
W  planach ma powstać 

tam osiedle domków 
jednorodzinnych 
wraz z  dodatko-
wymi uliczkami. 
Popyt na  nowe te-
reny mieszkaniowe 
w naszym mieście jest 
znaczny.

Pieniądze na  inwesty-
cję pozyskano z  rządowego 
programu "Polski Ład". Mówi-
my tu o kwocie sięgającej prawie 
5 mln złotych. 

  Gmina Głubczyce 

Wydział Komunalno-Inwestycyjny

Łącznik ul. Żeromskiego, Alei Lipowej i ul. Wrocławskiej

Nowa droga 
w Głubczycach

„Mała obwodnica” Głubczyc na wysokości ogródków działkowych
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Wyróżnienie Narodowego Instytutu Edukacyjnego przyznane 
burmistrzowi miasta Głubczyce „za znakomitą politykę oświatową”

25 października 2022 r. w gabine-
cie burmistrza Głubczyc Pana 
Adama Krupy miało miejsce 

niecodzienne, ale jakże miłe wyda-
rzenie. Z rąk przedstawicieli Naro-
dowego Instytutu Edukacyjnego 
z  Warszawy, Pana Jakuba Lewan-
dowskiego oraz Pana Tobiasza Guż-
dy, burmistrz odebrał wyróżnienie 
„za znakomitą politykę oświatową 
samorządu”.

Spotykamy się  tu po  to, aby wręczyć 
Panu burmistrzowi nagrodę Narodowego 
Instytutu Edukacyjnego za znakomitą po-
litykę oświatową samorządu. Ta nagroda 
jest konsekwencją prowadzonej polityki 
oświatowej w sposób bardzo przykładny.

Nasz Instytut razem z Tobiaszem Guż-
dą analizował większość samorządów 
woj. opolskiego pod kątem prowadzonej 
polityki oświatowej. Analiza wykazała, 
że  samorząd głubczycki bardzo konse-
kwentnie realizuje tą politykę. Analiza 
została przeprowadzona pod kątem 
trzech kategorii:

Po pierwsze wydatków oświatowych, 
które stanową 33 % ogólnych wydatków 
budżetu, czyli w przypadku gminy Głub-
czyce jest to aż 38 mln zł, z rozróżnieniem 
europejskich standardów edukacji, a więc 
m.in. dowożenia dzieci do szkół. Mówimy 
tu o równym dostępie, szansach, o zapew-
nieniu dostępu do  stołówek i  wysokich 
wydatkach na doszkalanie nauczycieli – 
jednym z najwyższych z jakim się spotka-
liśmy, w wys. ok. 150 tys. zł.

Druga kategoria, o  której mówi-
my, są  to  wyniki edukacyjne klasujące 
się  w  okolicy 60, 43 i  53% kolejno w: j. 
polskim, matematyce i  języku obcym – 
co stanowi jednak bardzo dobry wynik 
w  porównaniu z  ogólną „wypierającą” 
tendencją pocovidową, gdzie wypierane 
są mniejsze ośrodki przez zdecydowanie 
większe jednostki samorządu terytorial-
nego.

Trzecią kategorią była infrastruktura, 
o której zaraz powie Tobiasz, który jest 
mieszkańcem Głubczyc, będąc naszym 
sprawnym okiem w terenie.

Chciałem dodać do tego, co powiedział 
Pan przewodniczący kilka słów, przykła-
dów. Zacznę od szkoły w Bogdanowicach, 
która mimo swego statusu szkoły sto-

warzyszeniowej ma opiekę samorządu 
i otrzymuje środki gminne. Jednak takim 
ostatnim, najbardziej spektakularnym 
i  aktualnym można powiedzieć wyda-
rzeniem z  minionego roku był szeroko 
zakrojony remont Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy ul. Kochanowskiego w Głubczy-
cach. Z informacji do jakich dotarliśmy, 
była to kwota opiewająca aż na 700 tys. zł, 
a więc bardzo duże koszty.

To  wszystko wpłynęło na  wyróżnie-
nie, które chcieliśmy dzisiaj Panu burmi-
strzowi przekazać. – dodaje Pan Tobiasz 
Gużda.

Burmistrz Adam Krupa w swojej wy-
powiedzi podziękował za wyróżnienie, 
które jednak odbiera i  traktuje jako 
zdecydowanie efekt pracy zbiorowej 
wielu osób.

Jestem zaskoczony tą nagrodą, jed-
nak myślę, że  ta  nagroda jest przede 
wszystkim nagrodą zespołową. Bez 
tego zespołu, który pracuje, wyniki eg-
zaminów są wypadkową zasługą na-
uczycieli. Wszystkie roboty inwestycyj-
ne, remontowe, to zasługa ludzi, którzy 
są zatrudnieni w ZOKiS.

Tak tą  nagrodę odbieram, dla  sa-
morządu. Rada Gminy wspiera mnie 
w tych projektach, dając najzwyczaj-
niej w świecie pieniądze.

Zawsze przywiązywałem uwagę 
do tego, aby młodzi ludzie poczynając 
od żłobka, przedszkola i szkoły, to jest 
ich pierwszy kontakt z państwem. Jeśli 
chcemy aby ci młodzi ludzie mieli do-
bre zdanie o tym państwie, dobrze jest 
aby w  tych pierwszych latach uczyli 
się w godnych warunkach. Muszą wi-
dzieć, że  to  państwo o  nich dba. Taki 
jest mój cel, jeśli chodzi o wspieranie 
oświaty. Dziękuję jeszcze raz  za  wy-
różnienie. Cóż, jeżeli będę mógł, dalej 
będę wspierać naszą oświatę, aby nasi 
młodzi ludzie mieli godne warunki 
do nauki. Dziękuję bardzo.

  Gmina Głubczyce 
 

Wyróżnienie za politykę oświatową

Tobiasz Gużda, Maria Farasiewicz oraz Jakub Lewandowski 
w gabinecie burmistrza Adama Krupy

Odebranie wyróżnienia z rąk 
Jakuba Lewandowskiego
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Celem zajęć jest 
pomoc w niwelowaniu 

bariery językowej

Zajęcia odbywają się we wtorki 
i czwartki od godz. 10:00-12:00 
w Sali pod Aniołem.

Przychodzić można już na godzinę 
9:00. Nie trzeba brać ze sobą zeszytów 
czy długopisów. Wszystko jest dostęp-
ne na miejscu.

Atmosfera na  zajęciach jest miła 
i serdeczna. Prowadzi je pochodząca 
z  Ukrainy pracownica Urzędu Miej-
skiego w  Głubczycach, Pani Nadia 
Moskaliuk, która języka polskiego 
uczyła się  jeszcze będąc w  Ukrainie 
w  polskiej szkole. Można przycho-
dzić bez obaw, nauka polega na ini-
cjowaniu dialogów i  umiejętności 
podstawowego czytania. Nie ma 
ocen ani dzienniczka uwag. Grupa 
uczy się  zwrotów wykorzystywa-
nych powszechnie w  codziennym 
życiu, w sklepie, w pracy, urzędach. 
Pani Nadia stawia na aktywny udział 
wszystkich osób, inspirując także 
do kreatywnego podejścia w prowa-
dzonych dialogach.

Ważne! Kto chce w ypożyczyć 
książkę w języku polskim z biblioteki, 
musi mieć nadany nr PESEL.

  Gmina Głubczyce 
 

Szanowni Państwo!

Mamy świadomość, że  ocean 
potrzeb ludzkich jest ogrom-
ny. Nie mamy stałych źródeł 

utrzymania, więc sami bardzo czę-
sto zmuszeni jesteśmy wyciągać 
rękę o  pomoc i  gdyby nie empatia 
wielu ludzi swoją działalność nasze 
stowarzyszenie musiałoby prze-
rwać zanim ją dobrze zaczęło. Mimo 
przeszkód - większych i mniejszych - 
trwamy już 20 lat i pomagamy coraz 
większemu gronu dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnej.

Zakres usług, które oferujemy na-
szym podopiecznym zmienia się, 
dostosowujemy je  do  ich aktualnych 
potrzeb z  uwzględnieniem rodzaju 
niepełnosprawności z którą się mierzą, 
odpowiednio do wieku.

Naszą prośbę kierujemy do  osób, 
które zechciałyby wesprzeć Stowarzy-
szenie opiekujące się niepełnospraw-
nymi, którzy zbyt często w  naszym 
społeczeństwie bywają „niewidzialni”.

Nazywamy się „TACY SAMI"
Jesteśmy rodziną, ale taką specyficz-

ną. Połączyła nas niepełnosprawność 
naszych dzieci i  zamieszkanie w  ma-

łym, przygranicznym miasteczku, 
bez perspektyw na lepsze życie dla na-
szych pociech. Jak wiadomo każdy ro-
dzic chce najlepiej dla swoich dzieci, 
więc zakasaliśmy rękawy i przeszliśmy 
do działania skupiając się wokół Stowa-
rzyszenia Rodziców Dzieci Niepełno-
sprawnych TACY SAMI w Głubczycach. 
To właśnie tam otworzyliśmy „Lokalne 
Centrum Rehabilitacji dla dzieci i mło-
dzieży”, w którym przez 6 dni w tygo-
dniu zapewniamy wieloprofilową re-
habilitację.

Mamy swoje miejsce na ziemi, nasze 
160 m2, 5 gabinetów terapeutycznych, 
kuchnię, kącik socjalny, jest miejsce 
do pracy z naszymi dziećmi dla tera-
peutów i wolontariuszy. My jako rodzi-
ce mamy gdzie szukać pomocy i wspar-
cia, bo nikt tak nie zrozumie drugiego 
człowieka jak druga osoba, która zma-
ga się z tym samym. Niby dobrze, więc 
w czym problem?

Potrzebujemy sprawny samochód 
na usprawnienie i zwiększenie często-
tliwości naszych działań z  niepełno-
sprawnymi dziećmi.

Dlatego podjęliśmy decyzję o uru-
chomieniu zbiórki na  9-osobowy sa-
mochód. Działając wspólnie mamy 
szansę zebrać kwotę niezbędną na za-
kup nowego samochodu, przy dofinan-
sowaniu zakupu ze środków PFRON.

Ruszyły 
lekcje języka 
polskiego dla 

obywateli 
Ukrainy

BUS dla 
przesuwania

Krzysztof Hajda
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"Takich Samych" do 
granic własnych 
możliwości  

80 000 zł to minimal-
ny wkład własny, któ-

ry musimy posiadać, 
aby móc złożyć wniosek 

o dofinansowanie.
Nie chcemy pozwolić, by nasi pod-

opieczni byli zamknięci w  czterech 
ścianach swoich domów. Chcemy mo-
bilizować ich do aktywności! Stymu-
lować podczas wycieczek bliższych 
i  dalszych, organizować kameralne 
wyjazdy do  kina, teatru oddalonego 
od  nas o  45 km, zachęcać do  pozna-
wania bogatego dziedzictwa kultu-
ralnego Opolszczyzny, umożliwiać 
uczestnictwo w  życiu lokalnym. Mu-
simy zrobić realny krok w  kierunku 
przeciwdziałaniu wykluczeniu.

Pokonaliśmy brak wiary otoczenia 
w  naszą misję, własnoręcznie wyre-
montowaliśmy zdewastowany budy-
nek, wyposażyliśmy go  w  niezbędne 
sprzęty. Kto był z  nami od  początku 
wie, że dokonaliśmy niemożliwego!

Żarliwie pragniemy, aby nasi pod-
opieczni byli mobilni, widzialni, aby 
mogli korzystać pełnymi garściami 
z  lokalnych imprez, targów, warszta-
tów, które często są bezpłatne, a "jedy-
ną" barierą jest transport.

Brak własnego pojazdu ogranicza. 
Zmusza do rezygnacji, potęguje bier-

ność. I na fali rozgoryczenia, że znów 
musimy odmów ić zaproszenia, 
że po raz kolejny nie możemy uczest-
niczyć w  atrakcyjnym wydarzeniu 
pewnego dnia pojawiła się w naszych 
głowach myśl, marzenie o  własnym 
busie… POMOŻESZ JE SPEŁNIĆ?

Dzięki niemu nasi podopieczni zo-
baczą więcej i sami staną się "widocz-
ni" i  w  końcu będą niezależni od  in-
nych.

Nawet najmniejsze wsparcie finan-
sowe pomoże, przybliży nas do  celu. 
Razem sprawimy, że  jeszcze więcej 
dzieci będzie miało możliwość zasma-
kować frajdy z  podróży, odkrywania 
tajemniczych zakątków Opolszczy-
zny, odkrywania nowych pasji i zazna-
nia tak, potrzebnych wszystkim chwil 
szczęścia i relaksu.

Ludziom dobrej woli podajemy nu-
mer konta lub zapraszamy do bezpo-
średniego kontaktu z nami:

tel. 512 438 433 lub 601 341 199.
Stowarzyszenie Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych 
„TACY SAMI”

• ul. Chrobrego 22, 48-100 Głubczyce
• Konto bankowe: nr 25 2030 0045 1110 

0000 0225 9270 tytułem: BUS

Koszt busa to około 
170 000 PLN. Część może 

zostać sfinansowana 
ze środków PFRON, zbie-
ramy na wkład własny.

Wierzymy, że dzięki takim darczyń-
com jak Ty, uda nam się zebrać potrzeb-
ną kwotę.

Jeśli nie możesz nas wesprzeć, 
a chcesz pomóc to prosimy o udostęp-
nienie naszej zbiórki w Internecie.

Nasza działalność została pokaza-
na w TVP Opole materiał tutaj: https://
opole.tvp.pl/23590165/ludzie-sprawy-
-historie 

Serdecznie zachęcamy 
do obejrzenia.

Więcej o nas na stronie stowarzysze-
nia www.tacy-sami.org lub na profilu 
FB https://www.facebook.com/pages/
tacy-samiorg/286082438165413 

Link do  zrzutka.pl jest na  naszym 
profilu Facebook.

  Krzysztof Hajda 
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JAK TO BYŁO  
z tymi 30-stkami

Przyglądając się sprawie Top Farms Głubczyce, tak szeroko odbijającej się echem w mediach 
krajowych w ostatnim czasie, postanowiliśmy zagłębić się w kluczowy okres czasu około 

2012 r. aby zrozumieć, z czego tak naprawdę problem wynika. Wróćmy więc do genezy 
sytuacji, z którą zmaga się w tej chwili Top Farms Głubczyce a związanej z koniecznością 

zwrócenia dzierżawionych gruntów do Zasobu Skarbu Państwa 31 grudnia 2023 roku.

Tzw. ustawa Sawickiego zwana 
też ustawą o  „trzydziestkach” 
przegłosowana zostaje przez 

rząd PO-PSL, we wrześniu 2011 roku 
(dodajmy, że nocą na ostatnim po-
siedzeniu sejmu kadencji 2007-2011). 
Ustawa 3 grudnia 2011 staje się for-
malnie obowiązującym aktem 
prawnym. Od  tego czasu, zaczyna 
biec zapisany w niej okres 6 miesię-
cy, podczas których ANR (poprzed-
nik KOWR) ma ustawowy obowiązek 
przedstawić dzierżawcom propozy-
cję wyłączenia 30% dzierżawionych 
gruntów.

Ówczesny prezes ANR, Pan Leszek 
Świętochowski w  wywiadach praso-
wych zapewniał, że ANR będzie tą pro-
pozycję konsultowała z  dzierżawca-
mi, niejako rozumiejąc, że mogą one 
wpłynąć na wielkość produkcji – w tym 
produkcji mleka – a  w  konsekwencji 
na  zatrudnienie, i  że  zadaniem ANR 
będzie przygotowanie propozycji wy-
łączeń w taki sposób aby zniwelować 
negatywne skutki wyłączeń w dużych 
spółkach rolnych.

Top Farms Głubczyce otrzymuje 
od ANR pierwszą propozycję wyłącze-
nia 30% gruntów 17 maja 2012 roku, po-
nieważ temat dotyczy ponad 3 tysięcy 
hektarów, w ramach których funkcjo-
nuje kilka tysięcy działek ewidencyj-
nych, ponad tydzień zajmuje spółce 
przygotowanie mapy poglądowej z za-
znaczonymi polami do  wyłączenia. 
Propozycja wygląda co najmniej dziw-
nie ale o tym więcej za chwilę.

Top Farms odpowiada na  propo-
zycję ANR 29 maja 2012 roku z prośbą 
o podjęcie konsultacji przesłanej przez 
agencję propozycji, a następnego dnia, 
tj. 30 maja 2012 roku ANR wycofuje (!!!) 
pierwszą propozycję i przesyła drugą, 
która niestety w niewielkim szczególe 

różni się od wersji z 17 maja i chodziło 
w niej tak naprawdę o dobicie do okre-
ślonych w  ustawie 30% gruntów rol-
nych, których ANR w  przypadku Top 
Farmsu nie mógł się doliczyć.

3 czerwca mija ustawowy 
okres, w ramach które-
go ANR ma obowiązek 

przekazania propozycji 
dzierżawcom. W tym miej-

scu nasuwa się pierwsze 
ważne pytanie – czy prze-

słanie jej do Top Farmsu 
„za pięć dwunasta” było 

działaniem celowym ażeby 
nie dać spółce możliwości 

i czasu ustalenia z ANR 
podczas konstruktywnego 

dialogu formy i kształtu 
tych wyłączeń? Odpowie-

dzi na to pytanie zapewne 
już nigdy nie poznamy.

Propozycja jak już tu pisaliśmy 
wyglądała co najmniej dziwnie, map-
ka poniżej pokazuje rozkład pól Top 
Farmsu. Na żółto zaznaczone zostały 
pola, które w 2012 roku ANR zapropo-
nował do wyłączenia.

Czerwone kółka na mapie to obory 
mleczne, własne oraz dzierżawione 
od  Skarbu Państwa, w  których wów-
czas utrzymywane było blisko 3 tysią-
ce krów mlecznych a całe stado łącznie 
z  jałówkami liczyło blisko 6 tysięcy 
sztuk zwierząt.

 

Pierwszy wniosek jaki nasuwa 
się patrząc na zaznaczone na żółto pola 
powinien być taki, iż ANR w 2012 roku 
nie znajduje rolników indywidualnych 
zainteresowanych powiększeniem 
swoich gospodarstw w Lewicach, nie 
znajduje ich w Dzbańcach czy Włodzie-
ninie. Nie ma ich też praktycznie w Bra-
nicach, Posucicach czy Rogożanach. 
Bo dziwnym zrządzeniem losu wszyscy 
rolnicy przenieśli się w rejon Głubczyc 
i Widoku. Czy były prowadzone wtedy 
jakieś konsultacje społeczne z rolnika-
mi indywidualnymi? Tego nie wiemy.

Sytuację komplikuje dodatkowo 
fakt, że  jak widać na  mapce, zgoda 
na  wyłączenia proponowane wów-
czas Top Farmsowi przez ANR wiązała 
się wprost z koniecznością natychmia-
stowej likwidacji całości produkcji 

 Paradoksalnie, z dokumentów, do których 
dotarliśmy jasno wynika, że Top Farms NIGDY NIE 
ODMÓWIŁ WYŁĄCZENIA 30% GRUNTÓW W 2012 ROKU, 
a zarząd prosił ówczesny ANR o podjęcie rozmów aby 
nie zburzyć trzonu produkcyjnego spółki i nie być 
zmuszonym do przeprowadzenia masowych zwolnień 
pracowników, szczególnie produkcji zwierzęcej.

MAPKA OBRAZUJĄCA  
PROPOZYCJĘ WYŁĄCZEŃ  
30% GRUNTÓW Z 2012

🔍
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mleka i zwolnieniem ponad 100 ludzi 
– bo  grunty wokół ferm mlecznych 
są dla tej produkcji kluczowe z uwagi 
na kwestie związane z produkcją pasz 
i  areałem niezbędnym pod wywóz 
gnojowicy. Tu każdy kilometr może 
zdecydować czy na mleku się finalnie 
zarabia czy nie.

Bandyckie ataki na mienie 
Top Farms Głubczyce

Niestety jak się miało okazać, kwe-
stia tych specyficznych wyłączeń to nie 
był jedyny akt rozgrywającego się dra-
matu, niemal równolegle Top Farms 
poddany zostaje atakom o charakterze 
niemal terrorystycznym.

Zaczyna się od podpalenia 3 kombaj-
nów na polach w rejonie Kwiatoniowa. 
Kombajny pilnowane były przez stróża, 
po skrępowaniu którego bandyci pod-
palają wart kilkaset tysięcy złotych 
sprzęt.

Następnie podpalone 
zostają dwa pola z psze-
nicą w rejonie Bogdano-
wic Kolonii i tylko dzię-
ki czujności załogi oraz 
lokalnej społeczności 
pożar nie rozprzestrze-
nił się na sąsiednie pola 
i  zabudowania gospo-
darskie.

Niespełna dwa tygo-
dnie później, niezna-
ni sprawcy napadają 
na  magazyn zbożowy 

w  Nowych Gołuszowicach, krępują 
stróża wiążąc mu ręce i nogi. Następnie 
próbują szlifierką rozciąć silos, w któ-
rym znajdowało się wówczas dwa ty-
siące ton rzepaku.

Mapka obrazująca propozycję wyłączeń 30% gruntów z 2012 r. / Top Farms Głubczyce

FAKTYCZNIE
w przypadku

 Zgoda na 
wyłączenie tych 
ziem, wiązałaby 
się wprost 
z koniecznością 
natychmiastowej 
likwidacji 
produkcji mleka 
i zwolnieniami 
ponad 100 ludzi.

MAPKA OBRAZUJĄCA  
PROPOZYCJĘ WYŁĄCZEŃ  
30% GRUNTÓW Z 2012
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Chyba najbardziej spektakular-
nym zdarzeniem pokazującym skalę 
nacisków na  Top Farms była bardzo 
dobrze zorganizowana akcja podpa-
lenia we wrześniu 2012 roku 4 tysięcy 
ton słomy. Dodajmy tu, że  przepro-
wadzona w przeciągu dwóch godzin, 
a pełnej wiedzy o lokalizacji stert nie 
mieli nawet pracownicy Top Farms.

Bandyckie ataki nie omijają rów-
nież produkcji zwierzęcej, napastnicy 
rozcinają 16 rękawów z paszami, po-
wodując konieczność jej przepakowa-
nia a częściowo utylizacji.

Nie z n a n i sprawc y w ła mują 
się  do  przechowalni ziemniaków 
w  Bogdanowicach Kolonii wywarza-
jąc drzwi, następnie podpalona zo-
staje główna rozdzielnia elektryczna. 
Na szczęście płomień przepala rurkę 
z  wodą i  pożar nie rozprzestrzenia 
się  na  cały magazyn. Ten bandycki 
atak został uwieczniony na monito-
ringu, który zarejestrował moment 
zdarzenia.

Co na to Zarząd TFG?
Zapytałem Prezesa Zarządu Top 

Farms Głubczyce, Pana Łukasza Kre-
chowieckiego czy jest coś co pozwala 
wiązać bandycie ataki z kwestią wyłą-
czeń gruntów i czy jego zdaniem nie 
była to mówiąc wprost koincydencja, 
zwykły zbieg okoliczności.

Wygląda na to, że o przy-
padku w tym obszarze 
absolutnie nie powinniśmy 
mówić – ówcześni prezesi 
otrzymywali smsy oraz po-
gróżki, które wprost łączyły 
obie sprawy, sugerujące 
że ataki ustaną jeżeli spółka 
zgodzi się wyłączyć grunty.

Wymienione pow yżej zostały 
tylko najbardziej spektaku-

l a r n e zdarzenia, przy których 
swoje śledz- twa prowadziła 
Policja oraz pro- k u r at u r a . 
Niestet y większość t y c h 
śledztw została umorzona 
bądź się przedawniła. Nigdy nie 
wykryto sprawców.

Aktualnie zaangażowany w  sprawę 
podziału gruntów dzierżawionych przez 
Top Farms minister, pomimo przekaza-
nia mu przez spółkę wszystkich mate-
riałów związanych z 2012 rokiem, i to za-
równo tych dotyczących ówczesnej 
propozycji ANR jak i  kwestii napadów 
– co powinno wzbudzić wyraźnie jego 
zainteresowanie, niestety nie podnosi 
póki co kwestii konieczności zbadania 
tej sprawy, wszak na spotkaniu we Wło-
dzieninie już na samym początku zazna-
czono, że nie będzie dyskusji w temacie 
negocjacji dalszej dzierżawy TFG (w do-
myśle, nawet jeżeli są do tego przesłan-

ki). Taka postawa jest niestety 
pożywką do wzbudzania an-
tagonizmów wśród lokalnej 
społeczności.

Kluczem dla całej sprawy 
jest przecież rok 2012. Jedna 
strona słusznie zwraca 
uwagę na istotne fakty 
z przeszłości bezpośrednio 
wypływające na obecną 
sytuację, druga patrzy tylko 
na przyszłość i podział ziemi.

Hasła typu „polska ziemia dla pol-
skich rolników”, emocjonalne wypo-
wiedzi niektórych rolników indywi-
dualnych w stosunku do pracowników 
Top Farms, którzy też są często polski-
mi rolnikami uprawiającymi własną 
ziemię nie są  sprzyjającą atmosferą 
do rozwiązania problemu, tak aby obie 
strony były usatysfakcjonowane.

Top Farms nie jest 
wrogiem rolników 
indywidualnych!

Dlaczego pomija się fakt, że zarząd 
Top Farms od kilku lat stara się uzgod-
nić z KOWR taką formę zwrotu grun-
tów, aby proces ten w  jak najmniej-
szym stopniu uderzył w  kilkuset 
pracowników, potencjał produkcyjny 
i łańcuchy dostaw żywności?

Nie jest tajemnicą, że rząd 
pr z y ją ł  „p ol it y kę 

z e - ro-jedynkową”. 
P o l i t y k ę w   n a -
sz y m o dc z u - ciu 
z d e t e r m i n o w a n ą 
do wyzbycia się z Polski ka-
pitału zagranicznego. W ostat-
nim czasie wiele słyszy się na temat 
ewentualności wykupu przez państwo 
sieci sklepów „Żabka”. Czy to jest dobry 
sygnał dla inwestorów zagranicznych?

Wybrana przez ministra droga po-
lityczna pod wyżej wspomnianym 
hasłem, jakkolwiek zrozumiała i  ja-
sna w swych intencjach, jest de facto 
próbą negacji ponad 50 lat historii 
tego gospodarstwa na naszym terenie 
zasłaniając się mało precyzyjną i chy-
ba dość spóźnioną na dzień dzisiejszy 
(mamy końcówkę 2022) wizją tworze-
nia nowej, być może państwowej spół-
ki (?), wokół której po ostatnich publi-
kacjach jest coraz więcej kontrowersji.

Kto wie, być może lepszym i  zde-
cydowanie bardziej transparentnym 
rozwiązaniem byłaby w  takim razie 
dzierżawa ziemi po  Top Farms tylko 
rolnikom indywidualnym?

Nie zmienia to jednak faktu, że brak 
otwartości do  rozmów o  okoliczno-
ściach wyłączeń 30-stek jest tenden-
cyjny, oczywiście argumentując taką 
postawę brzmieniem ustawy i  tym, 
że  grunty po  prostu nie zostały wy-
łączone wtedy, kiedy powinny. Takie 
odcięcie się  od  sprawy, takie podej-
ście jest zgodne z prawem, to prawda, 
ale  niekoniecznie jest sprawiedliwe. 
Dura lex, sed lex. Czy wobec tego może 
dziwić sytuacja, że  w  imię protestu 
na ulice wyjeżdżają maszyny rolnicze 

Płonące bele słomy (fot. il. KPPSP Głubczyce)

Spalona rozdzielnia
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Top Farms’u? Nas to w ogóle nie dziwi.

Jeszcze raz  podkreślę, 
że  z  dok umentów, 

do których dotar-
liśmy jasno 

w y -
n i k a , 
że Top Farms 
NIGDY NIE ODMÓ-
WIŁ WYŁĄCZENIA 30% 
GRUNTÓW W  2012 ROKU, 
a  zarząd prosił ówczesny ANR 
o  podjęcie rozmów aby nie zburzyć 
trzonu produkcyjnego spółki i nie być 
zmuszonym do przeprowadzenia ma-
sowych zwolnień pracowników, szcze-
gólnie produkcji zwierzęcej.

Z jakich powodów wtedy komuś za-
leżało na „grze na zwłokę”? Z jakich po-
wodów dziś karze się Top Farms za nie-
intencjonalną niemożność dokonania 
ówczesnych wyłączeń i ochronę stano-
wisk pracy? Logicznym jest przecież 
działanie zarządu spółki na  korzyść 
spółki. Powody są pewnie różne, choć 
mogą się nakładać, zazębiać i karmić 
obecny, dość modny i nośny trend in-
teresów politycznych. Czy jest to jed-
nak sprawiedliwe i prawe nawet jeśli 
jest zgodne z prawem? Czy nie stajemy 
się powoli krajem, który zamiast zrów-
noważonej współpracy internacjonal-
nej i interesu narodowego buduje fun-
damenty murów, blokad i  barykad? 
Na myśl przychodzi mi pewna piosen-

ka wielkiego, polskiego, narodowego 
barda…

OBIETNICA
Na koniec dodam, że na spotkaniu 

Ministra Kowalskiego z  rolnikami 
we Włodzieninie padła z jego ust z całą 

pewnością bardzo ważna deklara-
cja, szczególnie dla zainte-

resowanych ROLNI-
KÓW pracujących 

w   T F , 

o  której 
nie można 
nie napisać, za któ-
rą dziękujemy, że  „ani 
jeden pracownik spółki Top 
Farms nie straci pracy”. Trzymamy 
Pana za słowo!

Związki zawodowe pracowników 
rolnictwa RP wystosowały pismo 20 
października do  Pana Waldemara 
Humięckiego, dyrektora generalnego 
KOWR w Warszawie, w którym zwraca-
ją uwagę, iż do tej pory nie uzyskano 
odpowiedzi na zadane wcześniej pyta-
nia, a mianowicie:

1. Jaka propozycja wyłączeń została 
złożona spółce Top Farms w 2012 r. 
oraz ile działek wskazano w podzia-
le na poszczególne gminy powiatu 
głubczyckiego?

2. Czy ANR (poprzedniczka KOWR) 
wskazując grunty do wyłączeń, bra-
ła pod uwagę skutki dla pracowni-
ków i produkcji?

3. Jaka była odpowiedź spółki na zło-
żone propozycje i  jakiej argumen-
tacji użyła spółka?

4. Czy spółka jednoznacznie odmówi-
ła wyłączeń?

5. Czy KOWR dysponuje informacja-
mi, jaka ilość miejsc pracy w spółce 
jest zagrożona w związku z wygasa-
niem dzierżaw?

6. Biorąc pod uwagę krótki czas 
do  zakończenia umowy dzierża-
wy i związane z tymi dzierżawami 
miejsca pracy, czy KOWR przyjął 

jakiekolwiek przepisy niezbędne 
do  zagwarantowania pra-

cownikom miejsc pracy 
w związku z wyga-

saniem tych 
d z i e r -

żaw?
7. Czy KOWR 

d y s p o n u j e 
a n a l i z a m i w y -
pływu potencjalnych 
zwolnień na lokalny rynek 
pracy w każdym z przypadków?

Pozostaje oczekiwać na odpowiedź.

     
Źródło: Materiały redakcji oraz 

na  podstawie informacji przekaza-
nych przez spółkę Top Farms Głubczy-
ce.

Wiceprezes TopFarms Marek Wiciak przedstawia rolnikom indywidualnym kwestię 30-stek  
na spotkaniu z wiceministrem Januszem Kowalskim we Włodzieninie
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6 października obchodzimy Światowy Dzień Mó-
zgowego Porażenia Dziecięcego. Święto zostało 
zapoczątkowane w 2012 roku przez Cerebral Palsy 

Alliance, australijską organizację non profit i United 
Cerebral Palsy, organizację z siedzibą w USA. Obecnie 
do  ruchu należy ponad 450 organizacji rozsianych 
po 75 krajach świata. 

Wizją obchodów tego dnia jest zapewnienie, aby 17 mi-
lionów osób żyjących z porażeniem mózgo-
wym na całym świecie [...] miało takie same 
prawa, dostęp i możliwości jak wszyscy inni 
w naszym społeczeństwie (WCPD, 2020). MPD 
jest jedną z najczęstszych fizycznych niepeł-
nosprawności dotykających najsłabszych 
spośród nas - dzieci. Jest stanem trwającym 
całe życie, który waha się  od  łagodnego 
do ciężkiego. Jedno na czworo dzieci z MPD 
nie może mówić; co trzecie nie może chodzić; 
co drugie ma niepełnosprawność umysłową 
lub intelektualną; a co czwarte żyje z padacz-
ką (Novak I, 2012). Niektóre dzieci urodzone 
z  porażeniem mózgowym mogą zachować 
niezależność, a niektóre będą potrzebować 
pomocy w  samoopiece. Osoby z  MPD do-
tknięte są w różny sposób ale wszystkie chcą 
tego samego zrozumienia i akceptacji, oraz 
traktowania ich jak każdą inną osobę, mimo 
odmiennych przeszkód, które mają do poko-
nania.

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia 
Dziecięcego jest okazją do świętowania i podniesienia świa-
domości społecznej na temat MPD. Tego dnia Cerebral Palsy 
Alliance i United Cerebral Palsy zachęcają do: 

• oświetlania punktów orientacyjnych i budynków oraz/
lub ubierania się na zielono, aby okazać wsparcie i soli-
darność z osobami żyjącymi z porażeniem mózgowym; 

• korzystania z mediów społecznościowych, aby wysyłając 
i udostępniając zdjęcie i/lub film punktu orientacyjne-

go świecącego na zielono, rozpowszechniać informacje 
na temat MPD;

• szerzenia świadomości w mediach społecznościowych 
na temat wyzwań związanych z walką o prawa osób z po-
rażeniem mózgowym i życiem z tym stanem;

• dołączenia do wydarzenia uświadamiającego na temat 
MPD w szkole czy przedszkolu. Rozmowa o porażeniu 
mózgowym w  klasie lub na  apelu może być niezapo-
mnianym i bezcennym przeżyciem dla każdego.

Niezależnie od  tego, czy jesteś osobą 
z  porażeniem mózgowym, czy przyjacie-
lem, członkiem rodziny lub współpracow-
nikiem, możesz się  w  coś zaangażować! 
Ważne, abyś używał swojego głosu i uczest-
niczył w wydarzeniu w taki sposób, który 
według Ciebie działa najlepiej.

 Agnieszka Sikora-Balicka 
Mama Lilii z MPD
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#WorldCerebralPalsyDay, #GoGreen4CP

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego  - 6 października 2022 r.

 
W Światowym 
Dniu Porażenia 
Mózgowego życzę 
nadziei, miłości 
i wiary. Ponieważ 
Ci, którzy żyją 
nadzieją, widzą 
dalej. Ci, co żyją 
miłością, widzą 
głębiej. Ci, 
co żyją wiarą, 
widzą wszystko 
w innym świetle

 (RwS, 2022)

Agnieszka 
Sikora-Balicka
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Rozpoczął się nabór wniosków 
w ramach programu resorto-
wego Ministra Rodziny i Polity-

ki Społecznej "Asystent osobisty oso-
by niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest 
wprowadzenie usług asystenta oso-
bistego osoby niepełnosprawnej jako 
formy ogólnodostępnego wsparcia 
dla uczestników Programu:

• dzieci do  16. roku życia z  orzecze-
niem o  niepełnosprawności łącz-
nie ze  wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w  związku 
ze znacznie ograniczoną możliwo-
ścią samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału 
na co dzień opiekuna dziecka w pro-
cesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji oraz

• osób niepełnosprawnych posia-
dających orzeczenie o  znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo 
o  umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, albo orzeczenie trak-
towane na równi z wymienionymi, 
zgodnie z  art. 5 i  art. 62 ustawy 
z  dnia 27 sierpnia 1997  r. o  rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. 
zm.).

Na realizację Programu 
Minister Rodziny i Polity-
ki Społecznej przeznaczył 

kwotę 505 000 000,00 zł.
Usługi asystencji osobistej wpisują 

się w jeden z głównych celów Fundu-
szu, tj. wsparcie społeczne osób nie-
pełnosprawnych.

Celem rozpowszechnienia usług 
asystencji osobistej jest zwiększenie 
szans osób niepełnoprawnych na pro-
wadzenie bardziej niezależnego/samo-
dzielnego i aktywnego życia. 

Tak więc, nadrzędnym celem usług 
asystencji osobistej powinno być dąże-
nie do poprawy funkcjonowania osoby 
niepełnosprawnej w  jej środowisku, 
zwiększenia możliwości zaspokajania 
jej potrzeb oraz włączenia jej w życie 
społeczne.

Usługi asystencji osobistej są  po-
wszechną formą wsparcia osób nie-
pełnosprawnych w takich krajach jak: 
Szwecja, Wielka Brytania, Austria, Da-
nia, Francja, Hiszpania. 

Asystencja osobista jest kluczową 
usługą kierowaną do  osób z  niepeł-
nosprawnościami, do  której odnosi 
się art. 19 lit. b. Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych, sporządzo-
nej w  Nowym Jorku dnia 13 grudnia 
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. 
zm.). 

Kwestia m.in. potrzeby jej upo-
wszechnienie znalazła swoje odzwier-
ciedlenie w pierwszej w Polsce Strategii 
na rzecz Osób z Niepełnosprawnościa-
mi 2021-2030, przyjętej uchwałą nr 
27 Rady Ministrów z  dnia 16 lutego 
2021 r. w sprawie przyjęcia dokumen-
tu Strategia na rzecz Osób z Niepełno-
sprawnościami 2021–2030 (M.P. poz. 
218). Zgodnie z jej założeniami zakres 
usług asystencji osobistej będzie ściśle 
dostosowany do potrzeb danej osoby 
z niepełnosprawnością, która to osoba 
będzie kierowała realizacją świadczo-
nych dla niej usług asystencji osobistej.

  Gmina Głubczyce 
Na podstawie OPS oraz MRiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach przystąpił do naboru wniosków 
programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023

Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" edycja 2023

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Głubczycach
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„Bezpečně světem“ (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003210) 
Termin realizacji projektu: 01.09.2022r.- 28.02.2023r.

W  ramach projek-
t u  , , B e z p i e c z -
nie po  świecie”, 

w pierwszy weekend wrze-
śnia, odbyło się spotkanie 
integracyjne pedagogów 
z  Polski i  Czech, na  któ-
rym ustalono terminy 
wizyt i działań w ramach 
projektu.

Uczestnicy wzięli udział 
w  seminarium metodycz-
nym z  przedstawicielem 
BESIP, na którym omówiono 
zasady bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym dla  dzieci 
w wieku przedszkolnym.

W  dalszej części wizyty 
udaliśmy się do muzeum Ta-
tra Koprivnice celem zwie-
dzenia w ystaw y poświę-
conej unikatowej kolekcji 
czeskiej marki ,,Tatra”. Wie-
czory spędzałyśmy na inte-

gracji, wymianie doświad-
czeń, nowatorskich metod 
prac y oraz ustalałyśmy 
szczegóły zaplanowanych 
aktywności.

4 października na  sali 
Szkoły Podstawowej nr 3 
w  Głubczycach, odbyło 
się pierwsze spotkanie dzie-
ci polskich i czeskich, na któ-
rym przedszkolaki dzieliły 
się  swoją wiedzą i  umiejęt-
nościami w  konkretnych 
sytuacjach, z  przedstawi-
cielami służb specjalnych: 
policją, strażakami i  ra-
townikami medycznymi. 
Policjanci przy pomnieli 
zasady ruchu drogowego, 
wyjaśnili znaczenie znaków 
drogowych i omówili zasady 
zachowania się  w  sytuacji 
kolizji drogowej. Była symu-

lacja wypadku drogowego 
z  udziałem służb mundu-
row ych, zabezpieczenie 
miejsca zdarzenia i  udzie-
lanie pierwszej pomocy po-
szkodowanym. Ratownicy 
medyczni z udziałem dzieci 
opatrywali rany i  udzielali 
wskazówek, jak postępo-
wać w  sytuacjach: utraty 
przytomności, zatrzymania 
akcji serca, zakrztuszenia 
się i oparzeniach.

Drugim działaniem w ra-
mach projektu była wyciecz-
ka, 20 października dzieci 
z  grupy ,,Jeżyki” i  ,,Pszczół-
ki” do Ostrawy. W tym dniu 
na  dzieci polskie i  czeskie 
czekało mnóstwo atrakcji. 
Po  powitaniu, wszystkie 
dzieci biorące udział w spo-
tkaniu, zostały podzielone 

na  cztery grupy mieszane. 
Pierwszą atrakcją była prze-
jażdżka autobusem piętro-
wym po  ulicach Ostrawy. 
Dzieci miały okazję zoba-
czyć: Stadion Bazaly, Zoo, 
Kopalnię Michała i  Nowy 
Ratusz.

Następnie uczestnicy wy-
cieczki wybrali się  do  mia-
steczka drogowego, gdzie 
pr z y p om n ia ne zost a ł y 
przepisy ruchu drogowego, 
znaki drogowe oraz ich zna-
czenie. Po zdobyciu wiedzy 
teoretycznej, młodzi dro-
gowcy założyli kaski i  wy-
pożyczyli pojazdy: rowery, 
hulajnogi, na których zgod-
nie z przepisami, poruszali 
się po wyznaczonych ulicz-
kach. Kolejną atrakcją była 
wizyta w ,, Muzeum Ognia”. 

Projekt czesko-polski 
,,Bezpiecznie po świecie”

Zaproszona do uczestnictwa w projekcie: st. sierż. Wioletta Tarasiewicz
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Tam czekała na dzieci krótka 
lekcja na temat zawodu stra-
żaka, podczas której poznały 
pojazdy strażackie, mundu-
ry, dokumenty i zdjęcia po-
kazujące historię pożarnic-
twa w Czechach, od czasów 
średniowiecznych do współ-
czesnych. Przedszkolaki wi-
działy także sytuacje, z  ja-
kimi w  swojej pracy, mają 
na  co  dzień do  czynienia 
strażacy, czyli: pożar budyn-
ku, wyciek niebezpiecznych 
substancji oraz wypadek ko-
munikacyjny. Największym 
zainteresowaniem okazał 
się  jednak film interaktyw-
ny z życia zwykłej jednostki 
strażackiej oraz pokaz no-
woczesnych technik ratow-
niczych, stosowanych przy 
zagrożeniach.

Po  zakończeniu części 
edukacyjnej, przyszedł czas 
na  wspólne zabawy dzieci 
w ogrodzie przedszkolnym, 
lunch i  relaks. Dzieci zmę-
czone, ale szczęśliwe, pełne 
wrażeń i z upominkami wró-
ciły do swojego rodzinnego 
miasta. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy zaangażowali 
się  w  przygotowanie tego 
projektu, a w szczególności: 
Lence Sebestikovej z  MŠ Ša-
faříkova, Sarce Kralovej z MŠ 
Lechowiczova i managerowi 
projektu Miroslavie Svance-
rovej.

  Agnieszka Biśta 
Maria Zaryczańska 

Przedszkole nr 1

Straż Pożarna – st. kpt. mgr inż. Mateusz Szymuś 
rozmawia z najmłodszymi o bezpieczeństwie 

Instruktaż prawidłowego zakładania kasku rowerowego  
w wykonaniu asp. Łukasza Golinowskiego
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Wraz z nowym rokiem szkolnym w Puchatkowie  
rozpoczęliśmy nasz pilotażowy projekt Akademia Małego Rolnika

Przedszkole nawiąza-
ło współpracę z  lo-
kalnymi rolnikami, 

producentami, sadow-
nikami i  ogrodnikami. 
Przed budynkiem naszego 
przedszkola zawisł piękny 
baner promujący Akade-
mię oraz banery naszych 
Partnerów. Przedszkolny 
ogród został wzbogacony 
o klomby kwietne z rośli-
nek podarowanych przez 
Ogrodnict wo Państ wa 
Rewa z Baborowa. Naszym 
obowiązkowym wyposa-
żeniem przedszkolnym 
są kalosze- jak na prawdzi-
wego rolnika przystało.

Jesień to  czas na  zbiory 
plonów. Zbierane są owoce, 
warzywa i  zboża. Rolnicy 
ciężko pracują, by na nasze 
stoły trafiły produkty naj-
wyższej jakości niezbędne 
w codziennym życiu. Puchat-
kowe przedszkolaki, uzbro-
jone w niezbędne narzędzia 
oraz odpowiedni ubiór, 
przez cały miesiąc wrzesień 
odwiedzały gospodarstwa, 
by móc doświadczyć pracy 
w sadzie i na polach. Dzieci 
uczestniczyły w zbiorach ja-
błek, ziemniaków, poznały 
wieś, odwiedziły gospodar-
stwa i zapoznały się ze sprzę-
tem rolniczym. Dowiedziały 
się do czego można wykorzy-
stać zbiory, jak je  przecho-
wywać czy przetwarzać by 
służyły nam przez cały rok.

Grupa Przyjaciół Krzysia 
i Kubisie Puchatki zawitały 
do  Sadów Lech w  Grudyni, 
gdzie zbierali smakowite 

jabłuszka. Zobaczyli jak wy-
gląda praca przy zbiorach 
jabłek, które maszyny poma-
gają sadownikom. Dowie-
dzieli się gdzie i jak przecho-
wuje się jabłka zanim trafią 
na nasze stoły, jak i zarówno 
o  tym, że  jabłka z  tamtej-
szych sadów trafiają do skle-
pów w Chorwacji i Chinach. 
Na koniec wycieczki odwie-
dzili jedyny w okolicy jabłko 
mat, w którym całodobowo 
można zakupić pyszne lokal-
ne jabłuszka. Z tych smako-
witych owoców upiekli szar-
lotkę oraz zrobili zdrowe 
soki i koktajle.

Równie interesujący czas 
spędziła grupa Przyjaciół 
Krzysia i  Kubusie Puchatki 
na wykopkach ziemniaków 
zorganizowanych przez 
Państwa Tomczak. Biorąc 
udział w wykopkach, dzieci 
z pełnym zaangażowaniem 
zapełniały wiaderka ziem-
niaczkami z  pola. Poznali 
nowoczesne maszyny pracu-
jące na polu podczas wykop-
ków. Zobaczyli w jaki sposób 
sortuje się  i  przechowuje 
ziemniaki. Wielkie maga-
zyny zrobiły na  przedszko-
lakach ogromne wrażenie. 
Następnego dnia w  przed-
szkolu unosił się już zapach 
pysznych, chrupiących fry-
tek przygotowanych z zebra-
nych warzyw.

Kolejne, niesamow it y 
wrażenia czekały na przed-
szkolaki w pobliskich wsiach 

Grobniki i  Nowa Wieś. Pan 
Sołtys Nowej Wsi Adam Bu-
chaniec przygotował dla nas 
wiele atrakcji. Dzieci z grup 
Tygryski i Maleństwa ocho-
czo maszerowały na  pole 
i z jeszcze większą radością 
zbierały wykopane ziemnia-
ki. Wyposażeni w wiaderka 
oraz dobry humor podąży-
li za  tradycyjną kopaczką 
do ziemniaków. Był też czas 
na  pamiątkowe fotografie 
w  traktorze, a  nawet w  Ti-
rze. Po  udanych zbiorach 
na  wsz yst k ich czek ała 
wspaniała niespodzianka – 
ognisko. Kłapouszki dzięki 
uprzejmości Pana Sołtysa 
p.Pawła Buczka zostały za-
proszone do  wsi Grobniki. 
Dzieci zebrały ziemniaczki 
z pola. Wykopki to była praw-
dziwa atrakcja dla  naszej 
młodszej grupy. Kłapouszki 
zwiedziły uroczą, zabytko-
wą wieś wraz z Sadami Mal-
tańskimi.

M a l e ń s t w a  w y b r a ł y 
się  z  wizytą do  rodzinne-
go gospodarstwa rolne-
go, które zwiedziły dzięki 
uprzejmości Pana Andrzeja 
Golas. Dzieci zobaczyły kur-
ki, kaczki i  gęsi. Obejrzały 
maszyny rolnicze używane 
w  gospodarstwie. Najwięk-
szą atrakcją była możli-
wość oglądania pracy Pań 
przygotowujących kapustę 
do szatkowania. Panie opo-
wiedziały o  całym etapie 
produkcji kapusty - informa-
cje te są dla nas, jako małych 

rolników, posiadających 
własny przedszkolny ogró-
dek, bardzo cenne, bo jesień 
to  czas zbiorów, o  których 
właśnie się  uczymy. Na  za-
kończenie wizyty czekała 
na  dzieci niespodzianka - 
dostaliśmy warzywa upraw-
niane w  gospodarstwie. 
Dziękujemy Gospodarzom 
za niezwykle miłe i życzliwe 
przyjęcie. Z kapusty kucha-
reczki zrobiły pyszną su-
rówkę. Każde nasze wyjście 
dokumentujemy w kronice, 
miło będzie wrócić do  niej 
wspomnieniami po latach.

Każdy mógł doświadczyć 
i  poznać trudy jesiennej 
pracy rolnika. Pomimo tych 
wielu ciekawych wydarzeń 
nie zapomnieliśmy o  wła-
snym ogródku przedszkol-
nym, który jest dla naszych 
małych rolników źródłem 
nieustannej ciekawości i ra-
dości.

Puchatkowo bardzo ser-
decznie dziękuje naszym 
w s p a n i a ł y m rol n i kom 
za tak serdecznie przyjęcie.

Nie możemy się już docze-
kać, co  przyniosą nam ko-
lejne miesiące w  Akademii 
Małego Rolnika. Zapowiada 
się bardzo ciekawie i smako-
wicie.

  mgr Anna Pawliszyn-
Strychaniecka 

Przedszkole nr 2 Głubczyce

AKADEMIA MAŁEGO ROLNIKA W PUCHATKOWIE 
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My, przedszkolaki 
pamiętamy o naszej 
historii

Nasze "narodowe" owoce  
zasługują na szczególny dzień

Dnia 16 września bieżącego 
roku o  godzinie 12.00 przed 
Ponikiem Sybiraków na cmen-

tarzu Komunalnym w Głubczycach 
odbył się uroczysty apel z okazji 83. 
Rocznicy Agresji Sowieckiej na Pol-
skę i Dzień Sybiraka.

Nie mogło nas zabraknąć na  tym 
wydarzeniu. My, przedszkolaki pa-
miętamy o  trudnej historii naszego 
kraju. Uczymy się brać aktywny udział 
w rocznicach i wydarzeniach upamięt-
niających ważne momenty naszej pol-
skiej historii.

W apelu uczestniczyli także przed-
stawiciele władz samorządowych, dy-
rektorzy szkół i  przedszkoli, prezesi 
firm i spółek państwowych, przedsta-
wiciele Straży Pożarnej, Zakładu Kar-
nego, Powiatowej Policji, Poczty sztan-
darowe, harcerze ZHP i ZHR, młodzież 
szkolna i przedszkolna oraz mieszkań-
cy Głubczyc.

W czasie trwania uroczystości złoży-
liśmy kwiaty pod pomnikiem. 

  Przedszkolaki z Przedszkola nr 3 

Przekonywać do jedzenia jabłek 
dzieci nie potrzeba. Od  naj-
młodszych lat życia wszyscy 

je jemy, to nasze „narodowe” owoce. 

O różnorodności ich odmian i sma-
kach rozpisywali się poeci i smakosze 
tych owoców. W literaturze dziecięcej 
i  zbiorach piosenek dla  przedszkola-
ków jest wiele utworów o tej tematyce. 
Użycie zdrobnień „jabłuszko rumiane, 
malutkie jabłuszko” to ukłon w stronę 
tego okrągłego przysmaku. 

W  kalendarzu świąt wyjątkowych 
swoje miejsce znalazło też jabłko. 

„Dzień jabłka” obchodziły również 
przedszkolaki z  Przedszkola nr 3 
w Głubczycach. 

Panie kucharki upiekły dla wszyst-
kich dzieci pyszne szarlotki. Nauczy-
cielki zwróciły się z prośbą do rodzi-
ców o przyniesienie przez dzieci jabłek. 
Oj działo się: soki, musy, jabłka w cze-
koladzie z posypką, a na podwieczorek 
ta  pyszna szarlotka! W  przedszkolu 
unosi się zapach jabłek, które są deko-
racją i ozdobą kącików przyrody.

  Przedszkolaki z Przedszkola nr 3 

Dzień Sybiraka  
i przedszkolaki

Rumiane jabłuszka
W PRZEDSZKOLU NR 3
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NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  

D
zień 10.08.2022  r. 

zapisał się  w  kro-
nice Niepublicznego 

Przedszkola „Piccoli-
no” w Głubczycach. Od-

było się bowiem otwarcie 
nowego oddziału przed-

szkolnego. W  uroczystości 
udział wzięli nasi najważniej-

si goście – rodzice wraz z dzieć-
mi uczęszczającymi do placów-

k i 
o r a z 

personel 
placówki.

Po  krótkich 
o f i c j a l n y c h 
pr z e mow ac h 

przecięta zo -
s t a ła w s tęg a , 

a  następnie od-
było się  poświęcenie 

pomieszczeń, k tórego 
dokonał uczestniczący w uroczy-

stości ks. proboszcz Marian Stokłosa 
i po raz pierwszy w nowych salach 
rozległ się długo wyczekiwany gwar 
dzieci.

Do dyspozycji przedszkolaków 
oddane zostały 2 przestronne sale 

zabaw, pomieszczenie do zajęć 
indywidualnych, gabinet logo-

pedyczny, łazienka, szatnia oraz 
zaplecze kuchenne i sanitarne. 

W no-
woczesnych, 
wyglądających na miarę XXI w. sa-
lach nie sposób nie zauważyć pięk-
nych, kolorowych i funkcjonalnych 
mebli dostosowanych do  potrzeb 
dzieci, nowoczesnych pomocy dy-
daktycznych i materiałów edukacyj-
nych, jak również trwałych i jedno-
cześnie wielofunkcyjnych zabawek 
wspierających rozwój przedszkola-
ków.

Życzymy wszystkim dzieciom 
samych radosnych i  miłych chwil 
spędzonych w naszym przedszkolu.

  Mariola Paterek 
dyrektor Niepublicznego Przedszkola 

"Piccolino" w Głubczycach

„Piccolino”
Przedszkole „Piccolino” powiększyło się 
o nowe pomieszczenia dla dzieci
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20 września 2022 r. 
odbyło się podsumo-
wanie roku turysty-

ki szkolnej województwa 
opolskiego, który miał 
na celu upowszechnianie 
krajoznawstwa i turysty-
ki poprzez różne formy 
aktywnego wypoczynku 
w śród dzieci i młodzieży, 
aktywne spędzenie czasu 
wolnego oraz poznawa-
nie regionu, jego środo-
wiska przyrodniczego, 

tradycji, zabytków kul-
tury i historii. Zakończe-
niem programu było uzy-
skanie przez placówki 
o światowe Certyfikatu.

Certyfikat „Szkoła Przy-
jazna Tur ystyce” został 
przyznany jednej placówce 
w województwie opolskim, 
tj. Zespołowi Szkół w Pietro-
wicach Uroczystego wrę-

czenia dokonał Opolski Ku-
rator Oświaty Pan Michał 
Siek.

Dokument ten potwier-
dza szczególne działania 
szkoły na  rzecz turystyki 
uczniów na  terenie woje-
wództwa opolskiego. Cer-
tyfikat potwierdza równie 
ż wysoki stopień jakości 
i innowacyjności podejmo-

wanych przez szkołę inicja-
tyw w zakresie aktywność 
na rzecz upowszechniania 
krajoznawstwa i  różnych 
form turystyki.

Zespół Szkół w Pietrowi-
cach reprezentował dyrek-
tor Bogdan Kulik.

  Zespół Szkół 
w Pietrowicach 

 

Podsumowanie roku turystyki szkolnej województwa opolskiego

SZKOŁA PRZYJAZNA TURYSTYCE

Zespół Szkół w Pietrowicach
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Nowe rozwiązania w nauczaniu matematyki 
w Szkole Podstawowej w Gołuszowicach

Miło nam poinformować Państwa, że  nasza 
Publiczna Szkoła Podstawowa w  Gołuszo-
wicach sięgnęła po nowe rozwiązania w na-

uczaniu matematyki.

W IX edycji mPotęgi grantami nagrodzono 114 pro-
jektów z całej Polski. Na konkurs wpłynęło 478 wnio-
sków. Dofinansowanie otrzyma tylko 114 projektów 
w tym nasz. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 
5000 zł.

Jest to  autorski projekt na  innowa-
cyjne działania matematyczne pt. „MA-
TEMATYCZNA PAKA GOŁUSZOWICKIEGO 
BYSTRZAKA” dla klas IV-VI.

Cel projektu to:

1. Rozwijanie i utrwalenie kompetencji 
matematycznych poprzez stosowanie 
metod aktywizujących i naukę przez 
praktykę

2. Uświadomienie uczniów jak ważna 
rolę w  codziennym życiu odgrywa 
matematyka

3. Budowanie pozytywnej więzi między 
uczniami i umiejętności komunikacji 
i pracy w zespole

Projekt ma wzbogacić edukację matematyczną, 
podnieść kompetencje dzieci i pokazać, że matematyki 
można uczyć się w ciekawy, aktywny i nietypowy spo-

sób. Ważnie będą dla nas osobiste doświadczenia dziec-
ka. Stanowią one bowiem budulec, z którego dziecko 
tworzy pojęcia i umiejętności. Chcemy stworzyć warun-
ki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności, zainte-
resowań matematycznych, wyrobić nawyk obserwacji, 
eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania.

Każde spotkanie będzie poruszało inne zagadnienie. 
Chcemy, aby uczniowie pracując w grupach umieli wy-

korzystać najprostsze pojęcia geometrii 
w  sytuacjach praktycznych, rozwinęli 
wyobraźnię przestrzenną i  działania 
na  ułamkach. Pragniemy, aby rodzice 
zaangażowali się bardziej w rozwój inte-
lektualny dzieci, przejawiali inicjatywę 
i realizowali własne pomysły wspólnych 
zabaw i spędzania czasu z dziećmi.

Chcemy aby nasi uczniowie nauczyli 
się  rozsądnie podejmować decyzje do-
tyczące oszczędzania, zakupów poznali 
zasady kreatywnego myślenia i  wyko-
rzystania umiejętności matematycznych 
w życiu codziennym.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia realizacji pro-
gramu na FB Szkoły.

  Elżbieta Korbecka 
Sylwia Brzezińska  

Nauczycielki PSP w Gołuszowicach

MATEMATYCZNA PAKA  
GOŁUSZOWICKIEGO BYSTRZAKA 

- DLA KLAS IV-VI
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21 października 2022 w Zespole Szkół w Pietrowicach

21 października 2022 
jest dla  naszej szkoły 
dniem świątecznym, 

ponieważ obchodzimy 
Dzień Patrona. 

Naszą uroczystość roz-
poczęliśmy Mszą Św., póź-
niej udaliśmy się  do  szkoły 
na pełną pozytywnych emo-
cji akademię, którą przygo-
towała nasza społeczność 
uczniowska. Tradycyjnie, 
w  trakcie uroczystości dy-
rektor Bogdan Kulik pod-
sumował XII Powiatow y 
Konkurs Plastyczny i  XII 
Powiatowy Konkurs Wiedzy 
o Janie Pawle II, które organi-
zowane są wspólnie z Powia-
tem Głubczyckim.

Na  naszą uroczystość 
przybyli zaproszeni goście: 
Starosta Głubczyc – Piotr So-
czyński oraz Wicestarosta 
Anita Juchno, zastępca Bur-
mistrza Głubczyc Kazimierz 
Bedryj, Bartosz Dzieża – Dy-
rektor Zokis-u  w  Głubczy-
cach, Piotr Pakosz z opolskiej 

„Solidarności”, Grażyna Ra-
czek Prezes ZNP, Proboszcz 
Parafii Opawica ks. Sławomir 
Krawczyk, Proboszcz Parafii 
Braciszów ks. Łukasz Gniła. 

Wyniki
XII Powiatowy Konkurs 
Plastyczny

1 m. Emilia Hanusiewicz, 
2 m. Malwina Węgrzyn, 2 m. 
Paulina Dejnek, 3 m. Zofia 
Marciniszyn, Wyróżnienie 
Natasza Konik i  Wiktoria 
Wolmerg. 

XII Powiatowy Konkurs 
Wiedzy

Kat. klasy IV-V 1 m. Franci-
szek Kulik, 2 m. Zofia Fedo-
rowicz, 3 m. Radosław Tracz, 
Kat. klasy VI-VIII 1 m. Anna 
Kapij i Oliwia Węgrzyn, 2 m. 
Zuzanna Wołoszyn, 3 m. Ma-
ria Wieczorek. 

Dyrekcja Zespołu Szkół 
w  Pietrowicach składa po-

d z ię kow a n ie P a nu 
Piotrowi Soczyńskie-
mu i  Pani Anicie Juch-
no za  Patronat oraz 
sfinansowanie nagród 
dla uczestników konkursu.

  Zespół Szkół 
w Pietrowicach

Zespołu Szkół 
w Pietrowicach

Dzień Patrona 

Starosta głubczycki Piotr Soczyński, wicestarosta Anita Juchno, 
dyrektor ZS w Pietrowicach Bogdan Kulik w towarzystwie uczennic

23PAŹDZIERNIK 2022
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XVI edycja Międzynarodowego konkursu chóralnego  
– „Rybnicka Jesień Chóralna” 2022 im. Henryka Mikołaja Góreckiego

5 listopada 2022 połączo-
ny skład chórów Leo 
Cantores – Cantabile 

pod kierownictwem Ewy 
Maleńczyk wziął udział 
w Międzynarodowym Kon-
kursie – Rybnicka Jesień 
Chóralna.

Był to  pierwszy konkurs, 
w  którym chór uczestniczył 
po okresie pandemii. Dla wie-
lu chórzystów był to pierwszy 
występ konkursowy w ogóle.

Wśród zespołów, 
które brały udział 

w konkursie były 
chóry m.in. z War-
szawy, Poznania, 

Krakowa, Karwiny, 
prezentujące naj-

wyższy poziom chó-
ralistyki polskiej. 

Nasz zespół stanął w szran-
ki również z  chórami z  wy-
działów muzycznych Akade-
mii Muzycznych i wydziałów 
muzycznych. Jury w składzie: 
prof. Milan Kolena z Uniwer-

sytetu Sztuk Performatyw-
nych w  Bratysławie, prof. 
Benedykt Błoński z Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazur-
skiego oraz prof. Joanna 
Glenc przyznało 85 punktów 
i  tym samym chór zdobył 
Srebrny Dyplom. 

Jury podkreśliło również 
bardzo wysoki poziom chó-
rów uczestniczących w kon-
kursie. Tym bardziej cieszy-
my się  z  naszego z  sukcesu 
i  możliwości konkurowa-
nia z  najlepszymi chórami 
w Polsce. 

Nag rodę Grand Pr i x 
w postaci nagrody finanso-
wej o wartości 5000 zł oraz 
pamiątkową statuetkę wy-
konaną przez śląskiego ar-
tystę-rzeźbiarza Zbigniewa 
Murę otrzymał Zespół Wo-
kalny LUNA PLENA pod dy-
rekcją Barbary Gajek-Kraska.

  Korespondent chórów

Rybnickiej Jesieni Chóralnej
Srebro Chóry: Leo Cantores i Cantabile  

podczas „Rybnickiej Jesieni Chóralnej”
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Tournée chórów pod kierownictwem 
Ewy Maleńczyk 

Włoskie tournée 
chórów:  

Leo Cantores 
oraz Cantabile 

Podczas tegorocznych 
wakacji w  dniach 27-
31 lipca wzięliśmy 

udział w  12. Międzynaro-
dowym Festiwalu Chórów 
i Orkiestr w Toskanii (Wło-
chy). Oprócz nas w festiwa-
lu wzięło udział jeszcze 15 
innych zespołów, w  tym 
dwa z Polski. 

K o n c e r t y  o d b y w a ł y 
się  w  urokliwej miejscowo-
ści o  nazwie Montecatini 
Terme. Miała tam też miejsce 
parada, podczas której wszy-
scy wykonawcy mieli okazję 
przedstawić wybrany przez 

siebie utwór. Reprezentowa-
liśmy nasz region flagami 
Gminy Głubczyce oraz Woje-
wództwa Opolskiego. Nasz 
repertuar opierał się  na  lu-
dowych utworach takich jak 
„A nie ta ptaszyna” czy „Nie 
dokazuj”, chcieliśmy w  ten 
sposób pokazać polską kul-
turę. Po koncercie czuliśmy, 
że daliśmy z siebie wszystko, 
dostaliśmy dużo gratulacji 
i miłych słów. 

Oprócz występu mieli-
śmy okazję zwiedzić Pizę, 

gdzie pod Krzywą Wieżą 
nieformalnie zaśpiewaliśmy 
kilka utworów. Widzieliśmy 
także Florencję, w której po-
dziwialiśmy Katedrę Santa 
Maria del Fiore. Znaleźliśmy 
też czas na odpoczynek nad 
włoskim morzem. W  ten 
sposób oprócz rozwijania 
swoich zainteresowań uda-
je nam się poznawać nowe, 
piękne miejsca. Festiwal 
ten był idealną okazją, aby 
po  dwóch latach pandemii 
zintegrować się  na  nowo 
i poznać nowe osoby. W tym 

miejscu chcielibyśmy po-
dziękować za  wsparcie fi-
nansowe Urzędowi Marszał-
kowskiemu w Opolu.

Dla  wielu z  nas, był 
to  pierwszy i  zapewne nie 
ostatni zagraniczny wyjazd 
chóralny, który zapamięta-
my na długo.

Więcej relacji z  wyjazdu 
można znaleźć na  naszym 
Facebooku: Chór Cantabile.

  Dominika Sawicka, 
Magdalena Ciurys

Przy baptysterium San Giovanni 
na Piazza del Duomo w Pizie
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W dniu 9.09.2022 w  Sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w  Głub-
czycach odbyło niezwykłe wydarzenie 
muzyczne, koncert zatytułowany Hila-
sterion. Termin ten (z grec. Hilasterion, 

pol. przebłagalnia) wyjaśnia sam autor jako „central-
ny przedmiot świątyni – wieko przykrywające Arkę 
Przymierza, miejsce, nad którym ukazuje się Jahwe, 
w obłoku <punkt styczności> Boga i człowieka, miej-
sce tajemniczej obecności Najwyższego. 

Koncert Hilasterion, być może za sprawą owej dyskret-
nej Obecności, wprowadził słuchaczy w świat poezji i mu-
zyki, gdzie dźwięki pięknych melodii połączyły w niezwy-

kłej harmonii myśli i słowo, rozum i serce, wzruszając swą 
głęboką wymową. 

Przepiękną, natchnioną muzykę skomponował Kierow-
nik Artystyczny MOK w Głubczycach pan Józef Kaniowski 
do  słów wierszy napisanych przez księdza Prof. dr hab. 
Jerzego Szymika, wykładowcy Wyższego Seminarium 
Duchownego w Katowicach, wcześniej adiunkta Katedry 
Dogmatycznej KUL, wieloletniego członka Watykańskiej 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej, uczestnika Komi-
tetu Nauk Teologicznych PAN, autora ponad 70-ciu książek 
naukowych, poetyckich i eseistycznych, współpracownika 
„Gościa Niedzielnego” oraz autora wydanych ostatnio pu-
blikacji: „Theologia benedicta”, „Poezja i teologia”, „Prawda 

Słowa ks. J. Szymik, muzyka J. Kaniowski

Koncert Poetycki

HILASTERION
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i mądrość”, Trylogii biblijnej Veni Sancte, Spirytus, a tak-
że licznych tomików wierszy m.in. „Hilasterion”, „Dobre 
wino”, „Ogród”, laureata wielu nagród naukowych i lite-
rackich. 

Tymi właśnie słowami przywitał ks. Prof. Jerzego Szy-
mika jego wieloletni przyjaciel pan Józef Kaniowski, który 
za sprawą skomponowania muzyki do słów innego wybit-
nego poety Josepha von Eichendorffa poznał autora prze-
kładu jego twórczości jakim jest właśnie ksiądz Profesor. 
Jak widać bycie obecnym w literaturze duchowej, pełnej 
wiary pozwoliło panu Kaniowskiemu nawiązać bliższe re-
lacje i zaprosić do naszego miasta tak wyjątkowego gościa 
jakim jest ks. Jerzy Szymik, który choć jest autorem tak wie-
lu publikacji, czy laureatem wielu prestiżowych nagród, 
dał się  nam poznać podczas wieczoru autorskiego jako 
człowiek niezwykle skromny, pogodny, ale i pełen pokory. 

Koncert w  całości poprowadził pan Józef Kaniowski, 
autor wszystkich kompozycji, który zasiadł do fortepianu 
by za  sprawą wykonywanych 18 utworów przenieść nas 
w świat głębokiej wiary, gdzie przejmująca muzyka i pięk-
ne słowa dały nam poczuć co znaczy „kochać tak jak się ca-
łuje chleb na klęcząco i w świętym milczeniu, być tak jak 
bywa Bóg zawsze cały i jakby trochę w cieniu, dawać tak, 
że już nic nie zostaje a jest się bogatym po brzegi, żyć tak, 
że już bardziej nie można...”.

Wykonywane przez grupę estradową MOK utwory dały 
wyraz zachwytu nad wiarą, ale  również pokazały zwy-
czajne życie, uczucia, dylematy i duchowe rozterki, które 
wpisują się w życie każdego człowieka, przybliżając nas 
do głębszego zrozumienia czym jest wiara i nadzieja, któ-
ra z niej wypływa, czemu sprzyja głęboka refleksja by: „żyć 

tak, żeby niczego nie musieć żałować, Niczego się nie wsty-
dzić, niczego się nie bać” (J. Szymik „Ostatnia wieczerza”). 

Spośród wykonywanych utworów znalazły się  takie 
wiersze jak: „Czy i gdzie jest Bóg”, „Na placu Świętego Pio-
tra”, „Ostatnia wieczerza”, „Sprawiedliwy i wierzący”, „Nie-
pokój Boga”, „Przyczyna naszej radości” i inne z różnych to-
mików wierszy m.in. „Ogród”, „Dobre wino”, „Hilastrerion”.

Po tej muzycznej uczcie duchowej zaproszony przez p. 
Kaniowskiego do udziału w tym wyjątkowym spotkaniu 
polonista pan Wiesław Janicki z właściwą sobie wrażliwo-
ścią poprowadził wieczór autorski z ks. Prof. Jerzym Szy-
mikiem, który przeprowadził nas z kolei przez świat filozo-
ficznych znaczeń jego utworów, ich podłoża teologicznego, 
emocjonalnego i duchowego, byśmy mogli lepiej zrozu-
mieć jego natchnioną poezję. I tu padło „…Najważniejsze 

z pytań: o uczciwość wewnętrzną, o prawdę serca. Nie idź 
za każdym impulsem, za każdą myślą, za każdym obrazem. 
Słyszę” (J. Szymik „Z Izajasza, księcia poetów).

Wśród zaproszonych gości zaszczycił nas swą obecno-
ścią ksiądz proboszcz parafii Głubczyce Ks. Daniel Leśniak, 
siostry zakonne oraz przedstawiciele władz gminnych i po-
wiatowych.

W koncercie wykonawcami byli: zespół estradowy MOK 
w składzie: Dominik Wąsik, Beata Krzaczkowska, rodzina 
Fedorowicz: Longina, Bronisława, Brygida i Krzysztof Fedo-
rowicz, zespół „Uśmiech” w składzie: B. Heiduczek, M. Ku-
dzia, W. Litwinowicz, M. Niemiec, M. Sawicka, M. Wąsik, 
H. Zdaniak, oraz prowadzący wieczór autorki p. Wiesław 
Janicki i oczywiście autor wszystkich kompozycji, pianista 
i kompozytor pan Józef Kaniowski.

ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik w towarzystwie 
zespołu Józefa Kaniowskiego
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Wszystkich, którzy nie mogli przybyć na ten wyjątko-
wy koncert zapraszamy do  jego obejrzenia i  przeżycia 
go z TV Pogranicze.

Wieczór to był wyjątkowy, wyraźnie pokazał i dał odczuć 
jakim dobrem dla nas jest zwrócenie oczu w kierunku Boga, 
gdzie z tego umiejscowienia naszych myśli i uczuć wypływa 
łaska zachwytu o którym wspomina w swych publikacjach 
ks. Prof. Jerzy Szymik, zachwytu wynikającego z głębokiej 
kontemplacji wiary, gdzie świat który zwracając się w kie-
runku Boga staje się czysty i przejrzysty umiejscawiając 
człowieka po jasnej stronie życia, mimo ale i tym bardziej, 
że, jak pisał Czesław Miłosz „Co nie ma cienia istnieć nie ma 
siły”.

Koncert „Hilasterion” pozwolił nam 
przeżyć ten rodzaj duchowego zachwytu 

nad naturą życia, wiary, nadziei i mi-
łości. I tylko w takim miejscu naszych 

myśli, i w takim zachwycie, gdy powie-
my „chwilo trwaj” zatrzymamy w ser-

cach największy dar Bożej miłości.
  dr Beata Krzaczkowska

Rozmowa Wiesława Janickiego z ks. prof. dr hab. Jerzym Szymikiem
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W Hiszpanii na Ibizie w dniach 
21-24.09.2022 r. odbyły się Mi-
strzostwa Europy w Badmin-

tonie U15. 

Z klubu LKS Technik Głubczyce na 
Mistrzostwa powołany został Paweł 
Kiszczyk. Paweł na Mistrzostwach wy-
stąpił w grze pojedynczej i podwójnej 

zajmując ostatecznie 9 miejscu w obu 
grach. Serdecznie gratulujemy Pawło-
wi i jesteśmy przekonani, że zdobyte 
doświadczenie zaowocuje w przyszło-
ści licznymi sukcesami.

  LKS Technik 
 

W G ł u b c z y c a c h  w  d n iu 
24.09.2022 r. odbył się pierw-
szy w tym sezonie Opolski 

Turniej Badmintona. 

Zawody rozgrywane były w czterech 
kategoriach wiekowych U9, U11, U13 
i U15. Na starce stanęło blisko 80-ciu 
zawodników a pojedynki toczyły się 
tylko w grach pojedynczych. Nasi pod-
opieczni wywalczyli 17 medali. Poniżej 
przedstawiamy naszych medalistów 
tej imprezy. Wszystkim gratulujemy 
występu oraz walkę jaką podjęli na kor-
cie. Podziękowanie dla firmy Browar 
Głubczyce za ufundowanie napojów.

Kategoria U-9 dziewczęta 

• 2 m. – Oliwia Serafin 

Kategoria U-9 chłopcy 

• 1 m. – Jakub Krawiec 
• 2 m. – Tomasz Antoszczyszyn 
• 3 m. – Ignacy Wiciak 

Kategoria U-11 dziewczęta 

• 3 m. – Julia Barańska 
• 3 m. – Maja Malina 

Kategoria U-11 chłopcy 

• 1 m. – Ignacy Walaszek 
• 2 m. – Kordian Krawiec 
• 3 m. – Maciej Zwarycz 

• 3 m. – Dominik Juchno 

Kategoria U-13 chłopcy 

• 1 m. – Ignacy Walaszek 
• 2 m. – Kamil Kolano 
• 3 m. – Franciszek Michalewski 
• 3 m. – Antoni Dobrowolski 

Kategoria U-15 dziewczęta 

• 2 m. – Martyna Gawłowska 
• 3 m. – Natalia Raczkowska 

Kategoria U-15 chłopcy 

• 2 m. – Olivier Gacki

  LKS Technik 
 

LKS Technik Głubczyce

LKS Technik Głubczyce

Mistrzostwa Europy 
w Badmintonie U15

Opolski Turniej Badmintona Żaków Mł., 
Żaków, Młodzików Mł. i Młodzików
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W  dniu 20.05.2022 
r. w  Nowej Rudzie 
odbyły się Między-

wojewódzkie Mistrzostwa 
Taekwon-do  Młodzików. 
W zawodach wystartowa-
ło ponad 230 zawodników 
z  klubów województwa 
dolnośląskiego i opolskie-
go. 

Ludowy Klub Sportowy 
Sparta Głubczyce i  Pietro-
wicach reprezentowała 29 

osobowa ekipa sportowa. 
Opiekę nad sportowcami 
sprawowali Daria Baran, 
Michał Jano i  Daniel Jano. 
Łącznie zdobyliśmy 2 złote, 
3 srebrne i 3 brązowych me-
dale. 

Wyniki naszych zawodni-
ków: Maja Niedojad I m ukła-
dy, Jagoda Olchowska I  m 
układy, Julia Kobylańska II 
m układy, Milena Tokarczyk 

II m układy, Miłosz Sowa II 
m układy, Kamila Ostarek 
III m układy, Tymon Tokarz 
III m układy i  Jakub Żłobic-
ki III m techniki specjalne. 
W rankingu Systemu Sportu 
Młodzieżowego nasi zawod-
nicy wywalczyli 26 
punktów. 

Wsz yst k im za-
wodnikom serdecz-
nie gratulujemy tak 

dobrego wyniku a rodzicom 
dziękujemy za okazaną po-
moc podczas zawodów.

  Daniel Jano 
Trener LKS Sparta Głubczyce 

Pietrowice

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-do Młodzików
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-do – Nowa Ruda 2022

W  dniach od  07.10 
do 09.10.2022 roku 
w Koper (Słowenia) 

odbył się VIII Puchar Świa-
ta Taekwon-do, największe 
wydarzenie w tym roku. 

Impreza ta  rozgrywana 
jest raz  na  dwa lata. W  tur-
nieju tym wzięło udział po-
nad 2300 uczestników z  53 
państw. Starty odbywały 
się  w  czterech konkuren-
cjach sportowych: układy, 
walki, techniki specjalne 
i  testy sił. W  tegorocznym 
Pucharze LKS Sparta Głub-
czyce Pietrowice reprezen-

towało trzech zawodników: 
Olga Jabłońska, Monika Sak 
i  Michał Jano. Wspaniały 
występ zawodników trene-
ra Daniela Jano zaowocował 
5 medalami: 4 złotymi i jed-
nym brązowym. Był to  do-
skonały występ Naszych Za-
wodników w tak prestiżowej 
imprezie. 

Wyniki
Olga Jabłońska złoty me-

dal w  testach siły, stanęła 
na  podium z  zawodniczką 
z Węgier i USA, Monika Sak 

złoty medal walki, na  dru-
gim stopniu podium stanę-
ła zawodniczka z Hiszpanii. 
Trzecia była zawodniczka 
z  USA. Złoty medal układy, 
srebrny medal zdobyła za-
wodniczka z Finlandii, trze-
cia była Hiszpanka i  Ame-
rykanka. Michał Jano złoty 
medal z walk, drugi był za-
wodnik z Hondurasu, a trze-
cie miejsce zajął zawodnik 
z Ukrainy i Argentyny i brą-
zowy medal w  układach. 
Niestety walka przegrana 
o wejście do finału werdyk-
tem sędziów 2 do  3 dla  za-

wodnika z  Norwegii, który 
wygrał całą konkurencję. 
Wszystkim gratulujemy bar-
dzo dobrego występu. 

Za  pomoc w  dofinanso-
waniu zawodów dziękujemy 
Marszałkowi Województwa 
Opolskiego Panu Andrzejo-
wi Bule i Burmistrzowi Gmi-
ny Głubczyce Panu Adamowi 
Krupie.

  Daniel Jano 
Trener LKS Sparta Głubczyce 

Pietrowice

4 złote i 1 brązowy dla LKS Sparta Głubczyce Pietrowice

V,,, Puchar Świata Taekwondo  
- Koper 2022
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15.10.2022 r. w Prudniku 
odbyły się Międzynaro-
dowe Zawody Karate 

"WKF" o Puchar Gór Opaw-
skich

W  zawodach startowało 
260 zawodników w 459 oso-
bo konkurencjach z  21 klu-
bów Polski, Słowacji i Ukra-
iny.

W  zawodach startowali 
również zawodnicy Ludowe-

go Zespołu Sportowego Kara-
te-Do Głubczyce.

Marta Fiet w  kata junior 
zdobyła srebrny medal, 
w kata kadet zdobyła brązowy 
medal. Natalia Szuszkowska 
w kata junior zajęła 7 miejsce, 
w kata kadet zajęła 9 miejsce. 
Julia Hac w kata junior zajęła 
9 miejsce. Wojciech Patryjach 
w kata U 14 zajął 5 miejsce. Ja-

kub Ochowicz w kata U12 zajął 
5 miejsce.

Poziom zawodów był wy-
soki a  o  przegranych wal-
kach decydowały np. 4 setne.

  Janusz Hołda

LZS Karate-do Głubczyce

Międzynarodowe Zawody Karate 
"WKF" o Puchar Gór Opawskich

W  zawodach starto-
wało 1639 zawod-
ników w 2344 kon-

kurencjach. Sportowcy 
na co dzień trenują w 238 
klubach w  swoich ojczy-
stych krajach.

Ludowy Zespół Sportowy 
Karate-Do Głubczyce repre-
zentowali:

1. Maciej Kowalczyk, który 
w  kata U21 zajął 5 miej-
sce, w kata senior zajął 7 
miejsce

2. Jakub Patryjach w  kata 
U21 zajął 19 miejsce, 
w  kata senior zajął 25 
miejsce 

3. Marta Fiet oraz Natalia 
Szuszkowska startowały 
pierwszy raz  na  tak du-

żych zawodach z  czoło-
w ymi zawodniczkami 
Europy i  Świata i  zajęły 
miejsca powyżej 25 miej-
sca na  50 startujących 
w ich kategorii.

Zawody stanowiły pewne-
go rodzaju przygotowanie 
do  Mistrzostw Polski, o  ile 
będziemy mieć znowu wa-

runki do treningów.

  Janusz Hołda

LZS Karate-do Głubczyce

Zawody 
Karate WKF 
Polish Open  
1.10.2022-
2.10.2022r. – 
Bielsko Biała
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W dniach 01-11 sierp-
nia 2022 r. w Miko-
szewie odbył się 

obóz sportowy taekwon-
-do. Brało w nim udział 
145 uczestników z pięciu 
klubów. Głównym celem 
obozu było przygotowanie 
ogólnorozwojowe, tech-
niczne i taktyczne. 

Obozowicze mieli do dys-
pozycji orlika do piłki noż-

nej, boisko do piłki koszyko-
wej, boisko do piłki plażowej, 
stół do tenisa stołowego oraz 
basen. Oprócz treningów ta-
ekwon-do odbywała się ry-
walizacja w innych konku-
rencjach. Uczestnicy uczyli 
się strzelania z łuku, siłowali 
się na rękę oraz brali udział 
w konkurencji przeciąga-
nia liny. Poza sportowymi 

zmaganiami uczestnic y 
obozu brali udział w kąpie-
lach morskich i plażowaniu. 
Odbył się konkurs piosen-
ki i konkurs Mam Talent. 
Wieczorami odbywały się 
dyskoteki i karaoke. Na ko-
niec obozu odbył się chrzest 
dzieci, które pierwszy raz 
brały udział w obozie oraz 
ognisko i pieczenie kiełba-

sek. Dla miłośników Kolei 
Żelaznej została zorganizo-
wana wycieczka do Jantara. 

Uczestnicy obozu wrócili 
pełni wrażeń, za które dzię-
kujemy kadrze instruktor-
skiej oraz wychowawcom 
Monice Sak i Michałowi Jano, 
do zobaczenia za rok!

  Daniel Jano 

Treningi przygotowujące w Mikoszewie, na sportowo i z rozrywką!
Obóz Taekwon-do Mikoszewo 2022


