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Głubczyce pełne aktywnych ludzi! Radio Opole gościło na
miejscu [FILM, ZDJĘCIA]
Za nami kolejny wakacyjny plenerowy program Radia Opole! Tym razem gościliśmy w
Głubczycach. W naszym studiu przy centrum przesiadkowym pojawiły się osoby zaangażowane w
rozwój swojego miasta. Było także o walorach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych oraz
wyzwaniach związanych z rozwojem Głubczyc.
Odwiedziła nas między innymi Barbara Piechaczek, która zachęcała do odwiedzenia Powiatowego
Muzeum Ziemi Głubczyckiej. - Jego walorem jest m.in. duża wystawa archeologiczna przypominała dyrektorka placówki. - To jest teren bardzo bogaty kulturowo, przez który
prowadziły szlaki handlowe. Ponadto dobre gleby, dobre warunki geograficzne, położenie, czyli
przesmyk pomiędzy Karpatami i Sudetami zwany Bramą Morawską powodowały, że było tu dużo
różnorodnej ludności, a więc prawie wszystkie kultury prehistoryczne. Mamy zatem dosyć dużą
ekspozycję - zaznacza.
Gościem naszego plenerowego studia była także Elżbieta Małko-Kołodziej ze Stowarzyszenia
"Tacy Sami", która zrzesza rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
- Z każdym miesiącem zgłaszają się do nas rodziny, przed którymi los postawił takie zadanie, jak
wychowanie niepełnosprawnego dziecka - mówiła w Radiu Opole. - Nie jest to łatwe. Różnie sobie
rodzice radzą, więc sama taka rozmowa z innymi rodzicami, którzy borykają się z takim
problemami jest ważna. Nasza działalność, to nie jest tylko rehabilitacja dzieci, ale także
integracja rodziców. Jest wiele działań skupionych na niepełnosprawnych dzieciach, ale nie
możemy też zapominać o zdrowym rodzeństwie, które wychowuje się w takich rodzinach, bo
często na początku swojej drogi rodziny często mocno skupiają się na dzieciach
niepełnosprawnych i w natłoku codziennych obowiązków troszeczkę przygaszają te pragnienia i
marzenia tego zdrowego rodzeństwa, więc my staramy się wypośrodkować wszystko - mówiła.
O Głubczycach w Radiu Opole można było już usłyszeć w porannym programie. Stamtąd
nadawaliśmy także "Samorządową Lożę Radiową", "Ze zdrowiem Ci do twarzy" i "Magazyn
Szalonych Pomysłów".
Przypomnijmy, że w wakacyjne soboty Radio Opole podróżuje po całym regionie. Za tydzień
będziemy w Prudniku.

