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…głosiły plakaty zachęcające do rodzinnego spędzenia
wolnego w podwójnie świąteczne   popołudnie 15. sierpnia
przed ratuszem w Głubczycach.
      Dzieci bawiły się świetnie uczestnicząc w przedstawie-
niu teatralnym  "Pyza na ścieżkach historii" prezentowanym
przez aktorów  „Teatru Pana O” z Poznania.  Poznali jedno-
cześnie historię Polski od najdawniejszych  pradziejów  i
czasów Lecha Czecha i Rusa,
legendarne założenie pierwszej
stolicy,   rodowód godła, po-
czątki państwowości, poprzez
jej upadek i rozbiory do odzy-
skania niepodległości, a wszyst-
ko w formie rozmowy/opowie-
ści sędziwego  dziadka z  fi-
glarną wnuczką.
   Przedstawienie zakończyło
wspólne zdjęcie rozbawionych
dzieci z aktorami/ wykonawca-
mi przedstawienia.     Tego po-
południa głubczyczanie i ich
goście mieli jeszcze okazję wy-
słuchać dwóch koncertów- Pio-
tra Goljata Nieobecni?" oraz
"Wolna i niepodległa" Tego popołudnia na Rynku były jesz-
cze inne atrakcje m.in. Diorama grupy rekonstrukcyjno- hi-

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZINY NA
 WYDARZENIE PATRIOTYCZNE 1918 NIEPODLEGŁA POLSKA…

storycznej, "Góry Opawskie", Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
oferowało różne smakołyki  za "wrzutkę" do skarbonki na rzecz pomocy
chorej dziewczynce i inne imprezy towarzyszące. Tego dnia przed połu-
dniem  harcerze KH ZHP,  delegacje władz samorządowych, kombatan-
tów, szkół i przedszkoli i innych instytucji, stowarzyszeń,  z racji DNIA
WOJSKA POLSKIEGO  uczestniczyli  we Mszy św. już o godz. 9.45 - po
której przed pomnikiem złożyli kwiaty, ze względu na późniejszy wyjazd

harcerzy na ob-
chody Święta
Wojska Pol-
skiego do
Opola.  Nato-
miast o godz.
11.00 - odpra-
wiona została
suma za para-
fian, w rocznicę
BITWY WAR-
SZAWSKIEJ
(CUDU NAD
W I S Ł Ą )
w roku 1920 -
w intencji  na-
szej Ojczyzny,

a także naszych wspólnot kombatanckich (z racji DNIA WOJSKA POL-
SKIEGO) oraz za zmarłych w obronie wolności Ojczyzny,
                                                                      Jan Wac (foto str.2 GG)
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     Tegoroczne Dożynki Gminne "Gadzowice 2018" przeszły do wspomnień,
dobrych wspomnień, organizatorów (czytaj niżej), mieszkańców i gości. Prze-
szkodą organizacyjną nie był nawet brak własnego kościoła dla odprawienia
Mszy św. Dziękczynnej za tegoroczne plony, ani własnego boiska.
Ale od czego są dobrzy sąsiedzi?
    Zaangażowanie i zapał mieszkańców Gadzowic najpierw w "Konkursie na
najestetyczniejszą wieś"  zaowocowały poprawą estetyki wsi, potem  prawem
do ich organizacji dożynek  i przywilejów z tym związanych - dodatkowe nowe
inwestycje w infrastrukturę wsi - chodnik i nowy asfalt we  wsi, oświetlenie
drogi do Gołuszowic/kościoła  - przyda się również  w porze jesienno-zimowej
i inne liczne mniej widoczne roboty doczekały się realizacji booooo! - DOŻYN-
KI. Niektórzy twierdzą szkoda, że są tylko raz w roku.
      Ale, ad rem.  Korowód dożynkowy uformowany obok świetlicy wiejskiej
w Gadzowicach przemaszerował do sąsiednich Gołuszowic,  by w tamtejszym,
również  odmalowanym  kościele św. Marcina  złożyć Ofiarę Mszy św. Dzięk-
czynnej celebrowanej  przez ks. proboszcza Wojciecha Modelskiego  i  ks.dzie-
kana Mariana Stokłosę , z poświęceniem koron żniwnych. W drodze powrot-
nej korowód prowadzony przez orkiestrę dętą i mażoretki  zatrzymał się na
boisku szkolnym, gdzie do 23:59 (wg programu) trwała impreza  dożynkowa,
Konferansjerkę prowadzili Zbigniew Ziółko dyr. MOK i Monika Komarnicka.
    Na program złożyły się: oficjalne otwarcie dożynek,  powitanie gości  i wy-
stąpienie Burmistrza Głubczyc Adama Krupy. L ist od premiera Mateusza Mo-
rawieckieg  odczytał przedstawiciel Wojewody Jerzy Naszkiewicz .Potem część
artystyczno - rozrywkowo - gastronomiczno - taneczna w której - zaprezento-
wały się  MAŻORETKI z Branic,  orkiestra  PLANIA z Raciborza, młodzież
gołuszowickiej Szkoły Podstawowej. Były też występy lokalnych artystów:
ONLY-M, Grupa Estradowa "MIRIAM" MOK, pod kier. Marii Farasiewicz.
Zapowiadane Gwiazdy Wieczoru -"PLAYBOYS" i "IVAN KOMARENKO".
    W tzw. międzyczasie  zazwyczaj wręczano wyróżnionym rolnikom lub pra-
cownikom rolnictwa, resortową honorową odznakę  "Zasłużony dla Rolnic-
twa" ustanowioną w 1996r. a  nadawaną przez Ministra  Rolnictwa,  tym  razem
wnioski Burmistrza "nie uzyskały akceptacji" i w zamian wręczono  Statuetki i
"Podziękowania w uznaniu zasług dla rozwoju wsi i aktywizacji lokalnej spo-

łeczności". Otrzymali je: Helena Ciemny, Maciej Cichobłaziński, Edward Żywi-
na, Daniel Gawłowski, Adam Tyburczy, Grzegorz Ciemny. (foto)
Ogłoszono wyniki  konkursu na najładniejszą koronę żniwną 1m.-1000,00zł -
Bogdanowice, 2m.-700,00 zł - Zubrzyce, 3m.- 400,00 zł - Zawiszyce oraz trzy
wyróżnienia po 200,00 zł - Równe, Bernacice Górne i Zawiszyce. (foto)

Wręczono Gabrieli i Maciejowi
Cichobłażińskim  Puchar zdoby-
ty w Konkursie Agro-
liga 2018 (foto>> )
   Ogłoszono również
tegoroczne wyniki
Konkursu na Najeste-
tyczniejszą posesję i
Wieś w Gminie oraz
gospodarza  dożynek

2019 - Głubczyce, 2020 - Pomorzowice (szczegóły w następnym GG)
(foto dożynki  str. 1 i 20 GG).
  Imprezę zakończyły tańce w rytm zespołu Los Amigos

DOŻYNKI GMINNE "GADZOWICE 2018"
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KRUS   W ŚLAD
ZA  MINISTERSTWEM ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI
PUBLIKUJE ZAŁOŻENIA RZĄDOWEGO

PLANU DLA WSI
Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego
W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych, zwięk-

szone zostanie wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego
zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła.

Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego - Dla stabiliza-
cji rynków rolnych utworzony zostanie Narodowy Holding Spo-
żywczy, który będzie alternatywą dla firm przejętych w ramach
prywatyzacji na początku okresu transformacji. Zapewniony zo-
stanie organizacyjny i właścicielski udział rolników-producentów
rolnych w firmach Holdingu.

Większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny -
Zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bez-
pośredniego udziału w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie
sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.

Zdrowa polska żywność - Zwiększona zostanie pomoc w rozwo-
ju produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie ekologicznej,
tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym zna-
kiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie
produktów wolnych od GMO.

Wsparcie rolnictwa na terenach górskich
W celu lepszego wykorzystania użytków zielonych nastąpi

wsparcie hodowli bydła mięsnego, kóz i owiec. Dla terenów gór-
skich wdrożona zostanie specjalna polityka.

Przeciw suszy - Przeciwdziałając suszy i innym zmianom klima-
tycznym wdrożony zostanie program poprawy żyzności gleb, w
tym wapnowania, oraz zwiększona zostanie retencja wód wraz z
wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie.

Polskie pasze - W celu zwiększenia bezpieczeeństwa żywno-
ściowego Polski oraz wsparcie ochrony gleb, białko paszowe
z  zagranicy będzie sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji
krajowej.

Rolnictwo dla ekologii - Podjęte zostaną działania mające na
celu wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle
oraz rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie,
które są przyjazne środowisku i akceptowane społecznie.

ZMIANY OD 1 LIPCA BR.
W KWOTACH WOLNYCH

OD POTRĄCEŃ I EGZEKUCJI
     Od dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy

art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
    Przepisy te wprowadziły zmiany w zakresie kwoty wolnej od
potrąceń i egzekucji.
   Kwotą wolną od potrąceń jest część świadczenia, która nie
podlega potrąceniom i egzekucji. Kwota ta nie będzie już uza-
leżniona od wysokości najniższej emerytury, a dotychczaso-
wy procentowy związek został zamieniony odpowiednimi kwo-
tami, uwzględniającymi poziom minimum socjalnego w jedno-
osobowym gospodarstwie domowym prowadzonym przez
emeryta.
Kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzekucji wynosi:
* 825 zł- w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należ-
ności innych niż świadczenia alimentacyjne
* 660 zł - w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych
świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyj-
nego, pomocy społecznej,
* 500 zł - w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należ-
ności alimentacyjnych,
* 200 zł- w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatno-
ści za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach po-
mocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakła-
dach pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Kwoty wolne od potrąceń będą podlegały corocznej walory-
zacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur
i rent.
Nowe kwoty wolne od potrąceń stosowane są nie tylko do
potrąceń dokonywanych z emerytur i rent rolniczych od 1 lip-
ca 2018 r., ale również tych już trwających.

 STYPENDIA MARSZAŁKA
I NAGRODY BURMISTRZA

W dniu 20.06.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło
się spotkanie z medalistami Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy,
Pucharu Europy i Mistrzostw Świata. Na spotkanie to zostali rów-
nież zaproszeni zawodnicy i trener LKS Sparta  w Głubczycach i ZS
w Pietrowicach osiągający sukcesy na arenach krajowych i między-
narodowych. Nasz Klub reprezentowali: Karolina Konik, Kamila Cie-
chanowska, Paulina Szpak, Daria Baran, Olga Jabłońska, Kinga Sztuc-
ka, Natalia Katańska, Wiktoria Konik, Bartosz Słodkowski, Michał
Jano, Wojciech Żłobicki, Jakub Brewus  oraz trener Daniel Jano.
Zawodnicy zostali wyróżnieni stypendiami. Listy gratulacyjne w
imieniu  Marszałka Województwa Opolskiego  wręczył Wicemarsza-
łek Województwa Opolskiego Pan Stanisław Rokoczy.
Dzień później 21.06.2018 r. odbyło się wręczenie Nagród Burmistrza
Głubczyc w Miejskim Domu Kultury. Młodsi zawodnicy LKS Sparta
Głubczyce i Pietrowice reprezentujący wszystkie Szkoły miejskie i Zespół Szkól w Pietrowicach oraz Szkoły Podstawowej w Gołu-
szowicach odebrali Nagrody z rąk Burmistrza Głubczyc Pana Adama Krupy oraz Przewodniczącego Komisji Sportu Pana Marka
Monasterskiego i Dyrektora Zarządu Kultury i Sportu w Głubczycach Pana Stanisława Krzaczkowskiego. Klub reprezentowało 26
nagrodzonych. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym.
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TWORZYMY ARCHIWUM KRESÓW
    "Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, mając na uwadze
troskę o historyczne dziedzictwo kresowe, dążenie do ochro-
ny pamięci historycznej budowanej przez niejednokrotnie
dramatyczne doświadczenia Mieszkańców Kresów II Rzecz-
pospolitej, którzy  po zakończeniu działań wojennych przy-
byli na Śląsk, osiedlili się w miejscowościach na terenie
Opolszczyzny, Dolnego Śląska, podjęło decyzję o gromadze-
niu kolekcji pod nazwą  ARCHIWUM KRESOWE."
     Tymi słowami  dyr. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
Dariusz  Byczkowski  przedstawił przedstawicielom środo-
wisk kresowych  ziemi głubczyckiej i prudnickiej propozycję
współpracy prowadzącej do realizacji tej idei. Spotkanie z ini-
cjatywy Edwarda Wołoszyna  prezesa  Stowarzyszenia Miło-
śników Lwowa i Kresów Płd-Wsch. miało miejsce w gabine-
cie Burmistrza Głubczyc, a jego druga robocza część  prowa-
dzona przez  Barbarę Piechaczek  dyr. Powiatowego  Muzeum
Ziemi Głubczyckiej w ratuszu, gdzie poznaliśmy więcej szcze-
gółów.  "Nasze Muzeum bardzo chętnie przyjmie do zbiorów
archiwalia, fotografie, dokumenty, dzieła sztuki, wyroby rze-
mieślnicze, itp. przedmioty zabytkowe przywiezione tu z opusz-
czonych domów na Kresach. Chętnie też skopiujemy archi-
walia a  oryginały oddamy  Właścicielom. Przekazywanie
obiektów, czy też kopiowanie odbywałoby się zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie normami prawnymi.  Zasoby Ar-
chiwum Kresowego służyłyby badaniom naukowym  oraz eks-
pozycjom muzealnym. Zyskałyby status dóbr kultury mate-
rialnej. W związku z tym, uprzejmie prosimy o powiadomienie
o naszej inicjatywie Mieszkańców, którzy być może, zechcie-
liby podjąć współpracę  z brzeskim Muzeum w gromadzenie
tego zespołu przedmiotów zabytkowych."  - poszerzyła infor-
macje Teresa Piasecka  starszy kustosz - kierownik  Działu
Oświatowego i Wydawnictw . Do grona instytucji z którymi
nawiązano już  kontakty należą min.: Towarzystwo Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południowo -Wschodnich w Brzegu
i Głubczycach, Instytut Lwowski w Warszawie, red, nacz.
"Rocznika Lwowskiego" w Warszawie. Propozycja z naszej
strony zgromadzenia  w tym  Archiwum zbioru  publikacji
książkowych głubczyckich autorów, a dotyczących losów kre-
sowian i problematyki kresowej  oraz zawartych w Kalenda-
rzach Głubczyckich  spotkała się z życzliwym przyjęciem.
W tym momencie pojawił się problem, że nakłady niektórych
publikacji . są  już  wyczerpane np." Dzieje Głubczyc do 1742
roku"  Katarzyny Maler, komplet Kalendarzy Głubczyckich
i liczyć możemy na tylko  ofiarodawców  z własnych bibliote-
czek. Na zakończenie  spotkania  jego  uczestnicy zwiedzili
nasze Muzeum i stanęli do pamiątkowej fotografii przed ma-
kietą  średniowiecznych Głubczyc. Od  lewej -  dyr. Muzeum
Ziemi  Prudnickiej dr Wjciech Dominiak, dyr. PMZG dr  Bar-
bara Piechaczek,  Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu repre-
zentowały - panie  starszy kustosz Małgorzata Młynarska
starszy kustosz Teresa Piasecka kier. Działu Oświatowego
i Wydawnictw, dyr. MPŚ w Brzegu  Dariusz Byczkowski  za
Ryszardem  Brzezińskim  kresowianinem  z Pielgrzymowa,   pre-
zes Stowarzyszenia Miłośników Lwowa  i Kresów Płd-Wsch.
Edward Wołoszyn, red. nacz. Głosu Głubczyc Jan Wac,  foto-
grafował historyk Muzeum  w Prudniku Marcin Wiszniewski.
       Osoby zainteresowane współpracą mogą się kontakto-
wać z dyr. Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej  Bar-
barą  Piechaczek  osobiście w Muzeum w Ratuszu, Rynek 1
lub tel. 77 485 0193                                                  Jan Wac
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Jan Wac: Zbliża się  ko-
niec bieżącej, siódmej
już, kadencji samorządu
terytorialnego. Która to
jest kadencja dla Pana -
pytam Burmistrza Głub-
czyc Adama Krupę. Jak
wyglądał Pana pierwszy
krok w politykę samo-
rządową i początki ka-

riery politycznej?  Z jakich partii lub  z czyim poparciem
startował Pan do wyborów?
Burmistrz Adam Krupa:  Ta obecna kadencja, to moja trzecia
w samorządzie gminnym. W latach 2002-2006 byłem zastępcą
Burmistrz K. Jurkowskiego. W latach 2006-2007 byłem Burmi-
strzem. Pod koniec 2007  głosami przede wszystkim mieszkań-
ców naszej Gminy zostałem wybrany posłem na Sejm RP  VI
kadencji. Obecnie w kadencji 2014 - 2018 pełnię funkcję Bur-
mistrza Głubczyc. W wyborach samorządowych startowałem
z Komitetów Obywatelskich, a dokładnie z Obywatelskiego
Komitetu Głubczyc.
JW:  Jest Pan rodowitym głubczyczaninem, ale proszę przy-
bliżyć młodszym mieszkańcom swoją sylwetkę.
AK:  Po ukończeniu studiów, w latach 1979- 1984 pracowałem
w Zakładach Piwowarskich w Głubczycach, gdzie od 1981 r. -
po powrocie z wojska (podchorążówka) byłem Głównym Ener-
getykiem. Pod koniec 1984r. zdecydowałem się na działalność,
na własne konto, w rzemiośle i do 2002r. prowadziłem zakład
elektroinstalacyjny. Te lata  pracy w rzemiośle tak naprawdę
mnie ukształtowały, nauczyły pracy, odpowiedzialności, rze-
telności, a także współpracy z ludźmi z różnych środowisk.
Była to prawdziwa szkoła życia.  W tym też czasie rozpocząłem
swoją działalność społeczną w samorządzie rzemieślniczym w
naszym głubczyckim Cechu Rzemiosł,  w Spółdzielni Rzemieśl-
niczej i Izbie Rzemieślniczej w Opolu.  Było to wtedy liczne
środowisko, a kontakty    i przyjaźnie  z tego okresu podtrzy-
muję do dnia dzisiejszego.
Moją pasją społeczną  była działalność w badmintonie w Tech-
niku Głubczyce. Byłem prezesem Klubu w czasach gdy od-
nosił on wielkie sukcesy sportowe w kraju i za granicą, ale też
w czasie zmian ustrojowych co wymagało sporego wysiłku
od wszystkich, zawodników, trenerów i działaczy, aby klub się
utrzymał.   Z zawodnikami, trenerami i działaczami klubu utrzy-
muję kontakt do dnia dzisiejszego, bo jestem w dalszym ciągu
członkiem Technika Głubczyce. Szczególnie wspominam  pierw-
szy wyjazd naszych na olimpiadę do  Barcelony. Było to ogrom-
ne wydarzenie nie tylko dla trenera  R. Borka, za-
wodniczek  K. Krasowskiej,  B. Haracz, B. Bąk, ale i
całego Klubu i sporego grona mieszkańców naszej
gminy, którzy bardzo licznie przybyli na pożegnanie
na Stadion Polonii.  Był to pierwszy start polskich
badmintonistów na Igrzyskach
Olimpijskich. Od tamtego cza-
su  nasi startowali na  kolej-
nych olimpiadach. Przemawia-
nie wtedy  do tak dużego au-
dytorium sprawiło mi sporo
trudności. O wiele lepiej  już mi

ROZMOWA  Z BURMISTRZEM  ADAMEM KRUPĄ
NA KONIEC VII KADENCJI
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poszło przy wyjeździe naszego kolejnego olimpijczyka Przemysława Wachy.
JW: Jakie inne jeszcze funkcje społeczne, honorowe Pan jako Burmistrz
pełni?
AK:   Od 2006r. jestem przewodniczącym Rady Przyjaciół Harcerstwa i
przez te lata samorządowca wspierałem i nadal wspieram  naszych harcerzy
Związku Harcerstwa Polskiego. Uważam, że organizacja ta wykonała gigan-
tyczną pracę na rzecz naszego społeczeństwa i w powiecie. Należy jej się
uznanie i szacunek. Kiedy spotykam się z kolegami samorządowcami z in-
nych powiatów  to zazdroszczą nam, że mamy taki Hufiec. Myślę, że więk-
szość mieszkańców naszej gminy docenia osiągnięcia naszych harcerzy w
zakresie wychowania patriotycznego naszej młodzieży  i organizacji czasu
wolnego. Bez harcerzy nasze uroczystości  gminne czy państwowe byłyby
znacznie uboższe. Za to jak już wspominałem, naszej Komendzie ZHP z dh. R.
Kańtochem na czele, zuchom i harcerzom należy się uznanie i szacunek.
Przez lata pracy w  samorządzie związany jestem również ze środowiskiem
strażaków ochotników. Byłem przez lata w Zarządzie Gminnym OSP, a ostat-
nio pełnię funkcję prezesa  Oddziału Powiatowego OSP. W naszej Gminie
mamy liczny oddział strażaków ochotników  (15 jednostek w tym 3 w Krajo-
wym Systemie Ratownictwa) na których mieszkańcy zawsze mogą liczyć w
trudnych momentach.
Jednostki OSP są ważnym elementem życia społecznego w sołectwach także
w czasie różnego rodzaju akcji i uroczystości gminnych, państwowych
i religijnych. Należy też podkreślić bardzo dobrą współpracę ochotników
z naszą jednostką powiatową straży państwowej.
JW: Jak ocenia Pan kończącą się kadencję?
AK: Kadencję oceniam pozytywnie. Udało się wykonać dużo zadań inwe-
stycyjnych , remontowych i zrobiliśmy to nie zadłużając gminy, jak to nie-
rzadko dzieje się w niektórych  gminach w kraju. W ciągu kadencji zadłużenie
spadło o ok. 1mln zł i jest na poziomie 20% w stosunku do dochodów budże-
towych (minister finansów dopuszcza wskaźnik 60%) co -  myślę, plasuje nas
wysoko w kraju.
Pracowaliśmy rzetelnie, systematycznie i bez zrywów,  przez lata, udało się
też pozyskać sporo środków zewnętrznych z budżetu państwa i Unii Euro-
pejskiej.  Efekty tych działań widać w mieście i na naszych wioskach. (nie
będę wyliczał, bo  informowaliśmy na bieżąco w Głosie Głubczyc) Dobrze też
układała się współpraca z radnymi którzy też mają swój duży   udział w róż-
nych dokonaniach.
Uaktywniły się też lokalne stowarzyszenia dzięki czemu było sporo inicjatyw
oddolnych zarówno w gospodarce (przede wszystkim w pozyskiwaniu środ-
ków unijnych) jak  i społecznych, kulturalnych.
Dzięki działaniom naszych wspólnot mieszkaniowych  i Spółdzielni Mieszka-
niowej poprawiła się estetyka budynków w mieście. Było też sporo sukce-
sów sportowych na poziomie krajowym i międzynarodowym nie tylko w
badmintonie, ale i w karate,  taekwon-do i piłce nożnej.
JW: Gdyby tak "znienacka" przedłużono obecną kadencję  o następne czte-
ry lata, jakie widziałby Pan kolejne potrzebne miastu i gminie inwestycje,
zmiany.
AK: Potrzeb i pomysłów  jest dużo. Postaram się  przedstawić je programie
wyborczym w najbliższym czasie. Większą uwagę zwrócimy na remonty za-
sobu mieszkaniowego i budownictwa mieszkaniowego.  Liczę też na podpo-
wiedzi ze strony mieszkańców. Np. na podpowiedź na FB o zwiększenie kwo-
ty do dyspozycji mieszkańców  w Budżecie Obywatelskim - na pewno po-
dwoimy. Nie mam czasu na polemiki na FB z fałszywymi, informacjami/plotka-
mi np. na temat diet radnych, takie informacje dostępne są dla osób posługu-
jących się internetem,  na stronie www.glubczyce.pl.  Podobnie jak   odpo-
wiedź na pytanie "gdzie można spotkać Burmistrza,  ale tu podpowiem - w
każdy poniedziałek  jestem do dyspozycji, nie tylko mieszkańców gminy,  ale
i z odległych stron - można umówić się telefonicznie - czekam. Jeszcze jedno
- bulwersująca sprawa zrywania nowego asfaltu na ul. Mickiewicza, to do-
wód na to, że służby gminne czuwają nad jakością robót i wydawaniem pie-
niędzy z budżetu gminy. Firma w ramach gwarancji musiała na swój koszt
poprawić nawierzchnię.                                                     Dziękuję za rozmowę

Park ul. Sobieskiego

Park ul. Sobieskiego

ul. Niepodległośći

Boiska - Szkoła Podstawowa nr 2
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W wyborach samorządowych 2018  będą miały zastosowanie posta-
nowienia zawarte w nowelizacji kodeksu wyborczego ze stycznia
bieżącego roku.
* Rady i sejmiki będą wybierane na 5-letnią,
  nie jak wcześniej na 4-letnią kadencję
 * Ograniczona została do dwóch   liczba kadencji burmistrzów
i wójtów oraz prezydentów miast,
   Do tej pory przepisy nie regulowały kwestii liczby kadencji sprawo-
wania tych urzędów. Co ważne, prawo nie działa tu wstecz, co ozna-
cza, że nawet kilkukrotnie do tej pory rządzący włodarze powiatów
czy gmin mają czyste konto i mogą jeszcze dwukrotnie sprawować
swoje funkcje.
    * Okręgi wyborcze  o liczbie  większej niż  20 tys. mieszkańców
(Gmina Głubczyce) obejmować będzie ordynacja proporcjonalna.
    Jedynie w gminach zamieszkałych przez mniej niż 20 tys. mieszkań-
ców  zwycięzcy wyborów samorządowych wyłonieni zostaną metodą
większościową, Poprzednio jednomandatowe okręgi wyborcze obo-
wiązywały  we wszystkich gminach z wyłączeniem miast na prawach
powiatu.
  * Ograniczenie prawa do głosowania korespondencyjnego do gru-
py osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  * Inna nowość w prawie wyborczym obowiązująca w nadchodzą-
cych wyborach samorządowych 2018,
* Powołanie podwójnych komisji obwodowych - jedna ma zajmować
się przeprowadzaniem wyborów, druga zaś ustalaniem wyników.
* Nie będzie planowanej  internetowej transmisji całej procedury wy-
borczej
* Nowelizacja kodeksu wyborczego łagodzi również przepis o po-
prawności zaznaczania głosu na karcie.    Teraz zasadą określającą
poprawność będzie jedynie to, aby zaznaczyć krzyżykiem wyłącznie
jednego kandydata w danym głosowaniu. Wcześniej dopiski, znaki
czy inne grafiki na karcie wyborczej unieważniały głos. :
 * Karta do głosowania w formie książeczki
W wyborach samorządowych w 2018 r. wyborcy będą głosować za
pomocą karty do głosowania w formie książeczki - poinformował
przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wojciech
Hermeliński.
Na pierwszej stronie wzoru karty do głosowania/książeczki  znajduje
się  informacja dla wyborcy: To jest jedna karta do głosowania.
Po oddaniu głosu wrzuć ją w całości do urny. Nie niszcz jej
- nie wyrywaj z niej kartek, nie wydzieraj jej części.
 * Jak oddać głos, by był on ważny:
   Wybierz tylko jedną listę kandydatów z karty do głosowania
Postaw znak X w kratce obok nazwiska kandydata z tej listy,
na którego chcesz oddać głos.
Jeśli postawimy znak "X" na więcej niż jednej liście kandydatów,
nasz głos będzie nieważny.
 Znak "X" to dwie linie przecinające się wewnątrz kratki.
* RODO nie zmienia w żadnym zakresie  zasad związanych z lista-
mi wyborczymi. Informuje Ministerstwo Cyfryzacji
RODO w żadnym zakresie nie zmienia zasad związanych ze zbieraniem
podpisów na listach  poparcia.
* Czy można udzielać poparcia więcej niż jednej liscie kandydatów
na radnych? Tak. Można udzielić poparcia dowolnej liczbie list kan-
dydatów. Udzielonego poparcia nie można wycofać.
Czytaj więcej na  http://pkw.gov.pl/
opr. Jan Wac na podst. inf. z internetu

WYBORY  SAMORZĄDOWE  2018 -
ZMIANY

PORADNIK  WYBORCZY
WSTAŃ Z KANAPY*

IDŹ  GŁOSOWAĆ
GŁOSUJĄC DECYDUJESZ

- NIE GŁOSUJESZ
 NIE DECYDUJESZ

Głosowanie 21. października. 2018 od godz. 7.00-21.00
(lokale wyborcze - str. 2 GG lipiec)
Czynności wyborcze w lokalu wyborczym:
Podpisanie spisu wyborców,
podpisem potwierdza się otrzymanie  Kart do głosowania,
każda innego koloru
* Karta do głosowania w formie książeczki = zbiór ponu-
merowanych list kandydatów wystawionych przez Komi-
tety Wyborcze
* Lista kandydatów - ponumerowane spisy kandydatów -
wystawionych przez Komitety Wyborcze - z których wy-
bieramy i zaznaczamy jednego kandydata  znakim (X)

NP. JAK BYŁO W WYBORACH 2014R!!!!
Ile  kart do głosowania ?
Kogo wybieramy  przy użyciu każdej z nich?
* Pobrane cztery  karty w różnych kolorach   to:

RÓŻOWA - z nazwiskami kandydatów na  Burmistrza
BIAŁA -  z nazwiskami kandydatów do Rady Miejskiej
ŻÓŁTA - z nazwiskami kandydatów do Rady Powiatu
NIEBIESKA - z nazwiskami  do Sejmiku Województwa
*  Na karcie  na Burmistrza (różowa)
wybierz tylko jednego kandydata  i  zaznacz  znakiem (X)
* Na karcie do gminy - Rady Miejskiej (biała)
wybierz tylko jedną listę kandydatów
  i na niej zaznacz tylko jednego kandydata znakiem (X)

* Na karcie do powiatu - Rady Powiatu (żółta)
    wybierz tylko jedną listę kandydatów
     i na niej  zaznacz tylko jednego kandydata znakiem (X)
* Na karcie do województwa - Sejmiku Województwa
   (niebieska) wybierz tylko jedną listę kandydatów
      i na niej zaznacz tylko jednego kandydata znakiem (X)
* ZAPAMIĘTAJ !!!
* Z  każdej karty wybierz jedną listę. Na każdej z wybra-
nych list kandydatów  zaznacz w kratce znakiem X tylko
jednego kandydata, twoim zdaniem najlepszego.

(JEDEN KOLOR = JEDEN X)
* Znak X - co najmniej dwie  linie przecinające się
                   w obrębie kratki
* Jeżeli wyborca na tej samej liście kandydatów  postawił
dwa lub więcej znaków  X to  głos jest ważny na listę  i liczy
się kandydatowi  będącemu najwyżej na liście,
* Nieważności głosu nie powodują
 - dopisanie nazwiska lub inne dopiski

* Po odejściu od urny  do końca kadencji (5 lat)
nie poprawisz, a możesz żałować.

PRZECZYTAJ,  ZACHOWAJ DO WYBORÓW,
POŻYCZ SĄSIADOWI,

 ŻYCZYMY PIĘĆ LAT  SATYSFAKCJI
Z DOKONANEGO WYBORU

UWAGA!!!  W chwili oddania GG do druku brak było informacji o kolorach kart w wyborach 2018
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"Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślno-
ści gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesem
gminy i jej mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swo-
ich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił
dla wykonania zadań gminy".
   Takie ślubowanie 30 radnych złożyło 7.06.1990 roku po odegra-
niu Hymnu Państwowego na początku inauguracyjnej sesji Rady
Gminy Głubczyce. Otwierający sesję, przewodniczący Terytorial-
nej Komisji Wyborczej, sędzia Krzysztof  Chruszczewski przeka-
zał prowadzenie obrad radnemu Janowi Wacowi jako jednemu z
seniorów, czuwając jednocześnie nad prawidłowością obrad.
   Trudno było oprzeć się refleksji, że oto naprawdę rozpoczął się
nowy okres w dziejach naszego kraju i naszej lokalnej społeczno-
ści, szczególnie gdy dzieci z głubczyckich przedszkoli składały
życzenia radnym i obecność ich mówiła wręcz, że to co obecna i
przyszłe kadencje wypracują  będzie dla tego młodego pokolenia
i jego następców.
   Na wniosek seniora - radni chwilą ciszy uczcili pamięć tych
wszystkich, którzy ponieśli ofiarę za dzisiejsze początki demo-
kracji.
    W punkcie zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Rady
Gminy, radny Józef Pich przedstawił kandydaturę radnego Jana
Waca, a radny Dariusz Kaśków kandydaturę radnej Anny Lipiń-
skiej. W głosowaniu tajnym 21 radnych opowiedziało się za
pierwszą, a 9 za drugą kandydaturą.
   Przebieg sesji w tym dniu wskazuje na trafność wyboru Jana
Waca (KO "S") na funkcję przewodniczącego rady naszej gminy.
Jego zaangażowanie, zadziwiająca znajomość zagadnień działal-
ności samorządowej, rokują sprawne i właściwe działanie całej
rady gminy.
   W kolejności, o złej sytuacji finansowej budżetu gminy oraz
o zadaniach w toku, na których sfinalizowanie brakuje pieniędzy
- poinformował pełniący obowiązki naczelnika Jan Bażyński
w swym sprawozdaniu z realizacji budżetu do końca maja. Zwró-
cił też uwagę na narzucony przez poprzednią radę reżim oszczęd-
nościowy, który dał możliwość startu nowej radzie z 10-procen-
towym zapasem sum nie wydatkowanych, a zaplanowanych w
okresie pierwszego półrocza. W zarysie radni mieli możliwość
poznania zasobów i wielkości mienia komunalnego.
   Następnie zgłoszono kandydatów do Sejmiku Samorządowe-
go: S. Tomczaka, Z. Bilińskiego, B. Chochowskiego. W głosowa-
niu tajnym kandydaci otrzymali kolejno: 23, 14 i 17 głosów.

    Nasz limit miejsc do Sejmiku wynosi dwie osoby i wobec tego
naszymi  reprezentantami będą Stanisław Tomczak (KO "S" ) i
Bogusław Chochowski (niezal.)
    Rada przyjęła, że powoła trzech zastępców przewodniczącego
rady, powierzając im jednocześnie przewodnictwo stałym komi-
sjom resortowym. Tego samego dnia, lecz na drugiej sesji ze
zgłoszonych kandydatur radnych D. Kozłowskiego, Z. Bilińskie-
go, J. Jakubowa. J. Skoumala, Z. Ziółko i J. Węgrzyna również w
głosowaniu tajnym, zastępcami przewodniczącego rady gminy i
jednocześnie przewodniczącymi stałych komisji wybrano rad-
nych: Dariusza Kozłowskiego, Jacka Skoumala i Zbigniewa
Ziółko wszyscy z KO "S".
Stałe komisje ukonstytuują się na następnych sesjach.
      W oparciu o ustawę samorządową, określono konieczność
powołania doraźnych komisji. Wybrano ich przewodniczących,
którzy zobowiązani zostali do ustalenia właściwych składów oso-
bowych i przedstawienia do powołania na odpowiednich sesjach;
i tak: - komisję statutowo-regulaminową do opracowania  m.
innymi statutu i regulaminu rady gminy i urzędu gminy z prze-
wodniczącym D. Kaśkowem,
- komisję inwentaryzacyjną dla zinwentaryzowania mienia ko-
munalnego z przewodniczącym J. Pichem
- komisję  prawa lokalnego dla przeprowadzenia inwentaryzacji
dokumentów lokalnego prawa z przewodniczącą Anną Lipińską.
    Łącznie na sesji tej podjęto 12 uchwał, z których warto wy-
mienić treść niektórych.
     Uchwalono, że wybrany burmistrz zatrudniany będzie na pod-
stawie stosunku pracy, oraz  że jego wyboru dokona się w dniu
7 czerwca br. czyli tego samego dnia, lecz na drugiej odrębnej,
poświęconej temu celowi sesji.
   Panu Stanisławowi Maleńczykowi oraz pani Józefie Gajew-
skiej powierzono obowiązki realizacji aktów stanu cywilnego.
  Uchwalono wysokość jednej diety w kwocie 21.000 zł. (21.000,00zł
po denominacji= 21,00PLN) Sugestie niektórych radnych o zre-
zygnowanie z diet w drodze uchwały, większość radnych odrzu-
ciła, proponując indywidualne podejmowanie tego typu aktów.
  Zdecydowano o oficjalnej nazwie, która brzmi "Rada Gminy
Głubczyce". Po przyjęciu tej uchwały większością głosów, pada-
ły spóźnione głosy o konieczności wprowadzenia do nazwy okre-
ślenia i miasta i gminy. Uchwały nie wycofano i całe szczęście
   J.G. "Nasze Głubczyckie Sprawy" nr 8 z 16.06.1990r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ SAMORZĄDU GMINNEGO
   I SESJA RZECZYPOSPOLITEJ GŁUBCZYCKIEJ …

I KADENCJI  1990-1994

PORZEKADŁA PRZEDWYBORCZE  - MĄDROŚCIĄ WYBORCÓW
Głosowanie to nie losowanie, głosując decydujesz - nie głosujesz nie decydujesz
Udział w wyborach dowodem troski o przyszłe czasy, możesz decydować albo żałować - wybieraj
Wybierałeś co 4 lata, na 4 lata, tym razem na 5, po odejściu od urny,  reklamacji nie uwzględnia się!
Każdy głos, jak w żniwa każdy kłos, na wagę Burmistrza /radnego
Najpierw poznaj, pomyśl, wybierz, potem zagłosuj - co nagle to po diable, po wyborach nie poprawisz
Bliższy Bogu  grzesznik skruszony niż radny pełen pychy
O niektórych radnych mówią, że myślą, a oni tylko się namyślają
W pamięci pozostają radni egzotyczni, mądrzy uwagi nie przyciągają
Radny o czystym sumieniu to radny z krótką pamięcią
Nie licz na wdzięczność dzieci i wnuków w przyszłości  za bierność wobec samorządności
Nie żałuj czasu ni atłasu, przyłóż rękę do wyborów samorządu,
Przyjrzyjcie się kandydatom, jacy przed wyborami, tacy po wyborach                          opr. Jan Wac
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III SESJA RADY MIEJSKIEJ (cytaty z protokołów sesji)
 Kontynuować w miarę posiadanych środków następujące
zadania:
- budowa świetlicy wiejskiej we wsi Królowe
- budowa świetlicy we wsi Równe,
- budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2,
- uzbrojenie terenu Marchlewskiego - Wrocławska,
-  budowa wodociągu Gołuszowice -Gadzowice-Równe.
   Szczegółowe możliwości pozyskania środków finansowych
burmistrz Majkowski  zobowiązał się przedstawić na następnej
sesji. Po dniu 30. czerwca na wniosek Komisji Rady, Zarządu
Gminy lub całej Rady należy dokonać zmian w budżecie (...).
 >>> Radny  Dariusz Kozłowski -  poinformował , że oszczędno-
ści w PGKiM, w wysokości l mld 300 mln złotych to kwota  którą
na razie nie można dysponować, należy się zastanowić na co
środki te przeznaczyć. Są zadania rozpoczęte, w trakcie realizacji
na które w chwili obecnej brakuje już środków, sala gimnastycz-
na w Szkole  Nr 2  prace są rozpoczęte, 65% wykonanych, prze-
rwanie robót spowoduje poniesienie dodatkowych kosztów.
  >>>  Drugą inwestycją, jest budowa sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej Nr 4 w Głubczycach  prace przy tej inwestycji są
w fazie końcowej,
Jeżeli chodzi o działki przy ul. Marchlewskiego - Wrocławska
należy je podzielić i sprzedać w takim stanie w jakim obecnie się
znajdują. Bowiem uzbrojenie tych, działek spowoduje  ich pod-
rożenie, w obecnym stanie kupno działki wyniesie 40 mln  zło-
tych. Powinien być zapis w protokole czy inwestycje rozpoczę-
te należy realizować czy przerwać.
  Brakuje środków finansowych na realizację niektórych zadań,
lecz niezasadnym byłoby przerwanie tych robót.
Zawnioskował ażeby na dzisiejszej sesji dokonać wyboru Se-
kretarza i Skarbnika Gminy, oraz ustalić herb naszego miasta,
proponuję powrócić do herbu starego, który widnieje na mu-
rach ratusza, ustalić należy również insygnia Przewodniczącego
Rady i Burmistrza (...).
   >>> Radny Tadeusz Gauda - stwierdził , że odbudowa ratusza
powinna się odbyć przy pomocy ludzi bogatych, należy nawią-
zać kontakty z osobami, które tu kiedyś mieszkały.
  Proponuje ażeby nie zabierać od Przedsiębiorstwa GKiM kwo-
ty w wysokości l mld 300 mln złotych  lecz zmusić je do zagospo-
darowania właściwego parku miejskiego, oczyszczenia rzeki, do-
prowadzenia do właściwego stanu lasu komunalnego.
   Jeżeli chodzi o teren Marchlewskiego -Wrocławska, należy
działki sprzedać w takim stanie w jakim się obecnie znajdują, nie
robić nikomu prezentów, osoba, która będzie się budowała sama
postara się o wykonanie prac zbrojeniowych. Pełne uzbrojenie tych
działek spowoduje wysokie podrożenie i brak chętnych do kupna (...)

PROBLEMY KSZTAŁTUJĄCEGO SIĘ SAMORZĄDU GMINNEGO
  III SESJA RADY GMINY - 15. 06. 1990R.

        IV SESJA  RADY GMINY  - 21.06.1990R.
>>>Radny T. Gauda- ile kosztowałaby komputeryzacja  Urzędu
>>> Skarbnik - do tej pory Rada nie mogła sobie pozwolić na
zakup komputerów, jednak zakup komputera pozwoliłby na
zmniejszenie zatrudnienia w Urzędzie,
>>> T. Gauda -czy nie lepiej byłoby zainwestować  w to, wziąć
np. kredyt na zakup takiego komputera,  należy zająć się rów-
nież kulturą naszego społeczeństwa, w parku znajdują się uję-
cia wodne, w tej chwili jest tam jedno wysypisko nieczystości,
koszt zakupu pojemnika jest wysoki ludzi nie stać na kupno,
śmieci wysypują do parku.
>>> Radny T. Falkowski - Spółdzielnia Mleczarska nie wypła-
ca rolnikom pieniędzy  za mleko. Warunkuje to wpłaceniem
wkładu członkowskiego, który prawdopodobnie został podwyż-
szony do 300 tys. zł
>>> Przew. Rady - na jedną z sesji poproszę  szefów zakładów
i przedsiębiorstw, zostaną omówione sprawy dotyczące nasze-
go miasta i gminy
>>>  Rada podjęła Uchwałę Nr 31/90 w sprawie wysokości die-
ty dla Przewodniczącego Rady, w wysokości 750 tys. zł mie-
sięcznie  (750 000,00zł po denominacji = 75,00PLN)
       V SESJA  RADY  GMINY 25. 06. 1990R.
>>>  Pan Kurek Władysław prezes OSM - (... ) Zmiany i przeta-
sowania  w Spółdzielni są główną przyczyną niekorzystnej sy-
tuacji ... skup obniżył się z uwagi na to, że  Kombinaty Rolne
Kietrz i Głubczyce znalazły odbiorców na Górnym Śląsku. Spra-
wy kredytów sprawiły, że na 369 Spółdzielni na terenie kraju 326
znalazło się w krytycznej  sytuacji, dlatego wypłaty za dostar-
czone mleko nie są realizowane od lutego i marca. Spółdzielnia
zmuszona była do zaciągnięcia kredytu  880mln zł. Spadek spo-
życia tłuszczy spowodował powstanie nadmiernych  zapasów
masła. Przechowywane jest w chłodni państwowej, za co płaci
20 mln  zł miesięcznie. 28 marca odbyło się Walne Zebranie
Spółdzielni. Przedstawiciele uzgodnili wysokość wkładu na 100
tys. zł od członka,  to powinno wystarczyć, lecz Bank podwyższył
od 300-500 tys. zł blokując kredyty. Spółdzielnia wystąpiła do
Ministerstwa  Finansów,  ale sprawę pozostawiło Spółdzielni. Spół-
dzielnia nie blokuje wypłat , lecz żaden z Banków nie ma możliwo-
ści kredytowania, rolnikom wypłaca się z bieżących środków....
>>> burmistrz przedstawił sprawy do pilnego rozstrzygnięcia
Plac Józefa - wykwaterowanie 2 rodzin, sprawa targowiska miej-
skiego, sklepu przy składzie opałowym, lokalizacja Biura Pracy,
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Solidarnoœci SI,  wykwaterowanie
instytucji i organizacji z budynku po PZPR, sprawa Przedsiêbior-
stwa  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ZOZ - pralnia, oddz.
chirurgiczny, Przychodnia Rejonowa,  biblioteki wiejskie, wykwate-
rowanie rodzin z budynku klasztoru…
  >>>koniec I księgi protokołów<<<
                                        Opr. Jan Wac - cytaty z  protokołów

ZNAKI OSTRZEGAWCZE - z dobrych radnych, dobry samorząd
Strzeżcie się tych co swój program wyborczy  budują na pomawianiu innych
Strzeżcie się tych co tylko krakać potrafią,  krakanie  niczego dobrego nie wróży
Strzeżcie się też tych co krakali i kraczą nadal, to  zła prognoza - niczego dobrego nie wróży
Nawet w  Paryżu nie zrobią z owsa ryżu, a w Głubczycach dobrej Rady z miernych kandydatów
Słuchajcie również tych, co o rządzących  źle mówią, czy mają jeszcze coś innego do powiedzenia
                                                                                                                                      opr. Jan Wac
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Po zmianach ustrojowych w
Polsce na początku lat dziewięć-
dziesiątych i wprowadzeniu sa-
morządów powstała potrzeba
budowania społeczeństwa oby-
watelskiego. Należało zmieniać
mentalność dorosłych mieszkań-
ców i kształcić rozumienie śro-
dowiska lokalnego dzieci i mło-
dzieży. Z racji zawodu i funkcji
starałem się tym zajmować w
pracy  z młodzieżą szkolną.

W 1998 r. odwiedził mnie w Liceum Ogólnokształcącym młod-
szy kolega Jan Wac, w rozmowie wspomniał o spotkaniu grupy
osób członków Obywatelskiego Komitetu  Obrony Opolszczy-
zny (OKOOP). Zaproponował abym wziął udział w tym spotka-
niu. Po zastanowieniu się postanowiłem w tym uczestniczyć,
poznać uczestników,  zorientować się jakie plany ma to stowa-
rzyszenie, kim są jego członkowie. Okazało się, że większość to
moi koledzy, dobrzy znajomi, poważni ludzie. Celem tego gre-
mium było działanie na rzecz naszego głubczyckiego środowi-
ska społecznego.

Po kolejnych spotkaniach wyraziłem zgodę na kandydowanie
w wyborach do Rady Miejskiej  Głubczyc. Zostałem radnym
Rady Miejskiej w kadencji 1998-2002 r. Obecna kadencja jest
moją czwartą. W kadencji 2002-2006 byłem przewodniczącym
Rady Miejskiej. W kolejnych wiceprzewodniczącym. W pracy
zawodowej jako nauczyciel byłem trzy lata instruktorem fizyki,
chemii i matematyki Powiatowego Ośrodka Metodycznego,
11 lat byłem wicedyrektorem szkoły, 21 lat dyrektorem, w tym od
1985 do 2002 r. dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Głub-
czycach. Przez 30 lat byłem prezesem Koła Pszczelarzy w Głub-
czycach. Od 10 lat jako prezesStowarzszenia Miłśników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich  oddziału w Głubczycach

JAK WSZEDŁEM DO SAMORZĄDU GMINNEGO
zajmuję się działalnością
środowiska kresowian. Od
30 lat pomagam w prowa-
dzeniu chóru LO. Uczestni-
czę w pracach organizacyj-
nych konkursów chóral-
nych i koncertów.

Nasze stowarzyszenie
Obywatelski Komitet Głub-
czyc  (obecnie OKoG) ob-
chodząc 20-lecie działalności może mieć satysfakcję ze zmian
jakie nastąpiły w tym czasie w mieście i gminie. Duża zasługa
w tym sukcesie to praca kolejnych Burmistrzów - Kazimierza
Jurkowskiego, Jana Krówki i Adama Krupy (członka OKoG).oraz
Skarbnika Gminy Jerzego Wachowiaka czuwającego nad finan-
sami czyli budżetem gminy    Docenić należy zgodną współpracę
radnych Rady Miejskiej i pracowników Urzędu Miejskiego. Uwa-
żam, że działalność naszego stowarzyszenia jest przykładem re-
alizacji podstawowej zasady pracy samorządu jaką jest "zasada
pomocniczości". Wiele ważnych inwestycji i zadań, które zosta-
ły zrealizowane to przykład właściwego wykorzystania fundu-
szy zewnętrznych przez samorząd gminy.

Moim zdaniem kierunek działania powinien być kontynuowa-
ny. Do zadań w zakresie infrastruktury, należy czynić starania
o dokończenie obwodnicy Głubczyc, stanowiącej połączenie
z  Czechami. Rewitalizacja kolejnych zakątków miasta. Jednym
z najważniejszych zadań jest sprawa tworzenia warunków do
życia w naszej gminie dla ludzi młodych. Miejsca pracy, żłobki,
przedszkola, możliwości spędzania wolnego czasu z rodzinami.
Ze względów demograficznych (starzenie się mieszkańców) roz-
wijać nowe formy opieki nad ludźmi starszymi zarówno w sferze
bytowej, jak  i w zakresie rekreacji w zorganizowanych do tego
miejscach i wspólnego spędzania wolnego czasu bez barier ar-
chitektonicznych i innych.                             Edward Wołoszyn

LIDERZY LOKALNI NADZIEJĄ III RZECZPOSPOLITEJ
Pod takim hasłem 03.01.2011 w Sali Papieskiej na Jasnej Górze spotkali się samorządowcy z całej Polski.
Było to kolejne spotkanie radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, tym razem u progu IV kadencji.
Przywieźli ze sobą nawet   z najdalszych części Polski swoje troski i problemy lokalne, aby przez wstawiennictwo Matki Boskiej

Częstochowskiej prosić o Boże błogosła-
wieństwo dla ich pracy. Poświęcili również
czas na dyskusję   o tym co najważniejsze,
o teraźniejszości i przyszłości Polski.
Łączyły ich wspólne problemy, przeświad-
czenia, że Ojczyznę trzeba  budować od
dołu (po próbach budowy od góry) w myśl
zasady pomocniczości, według wskazań
społecznej nauki Kościoła. Wymiana po-
glądów jak ten cel realizować jest niezbęd-
na na początku kadencji.

 Wysłuchali też prelekcji o.Mariana Lubelskiego - przeora Jasnej Góry - "Tutaj zawsze byliśmy wolni".
Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski przybliżył postacie św. Tomasza More - patrona polityków i  św. Kingi -

patronki samorządu terytorialnego. Redaktor naczelny tygodnika "Niedziela" ks. infułat dr Ireneusz Skubiś postawił refleksyjne
pytanie "Quo vadis Poloniae". Siła wspólnoty samorządowej - liderzy lokalni nadzieją III RP przedstawił Tadeusz Wrona prezydent
Częstochowy. Na zakończenie samorządowcy uczestniczyli we Mszy św. w kaplicy cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej, celebrowanej przez metropolitę częstochowskiego ks. abp. Stanisława Nowaka, połączoną z zawierzeniem obecnej kadencji
samorządu Matce Bożej. Samorządowcy zebrani na Jasnej Górze podpisali list skierowany do Ojca Świętego, informujący o zawierze-
niu Matce Bożej polskiego samorządu terytorialnego (foto).  W spotkaniu obok przewodniczącego Rady Miejskiej Edwarda Woło-
szyna, burmistrza Kazimierza Jurkowskiego, sekretarza B. Buniaka uczestniczyła grupa radnych: J. Wysoczański, T. Ciechanowski, A.
Imiełowski, K. Naumczyk.                                                                                                                                                      Jan Wac
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MAMY NOWY ZARZĄD
18 lipca 2018 roku odbyło się walne zebranie sprawozdaw-

czo – wyborcze w Oddziale Rejonowym Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Głubczycach. Mimo nie-
sprzyjającej aury (lało jak z cebra) frekwencja członków nad-
spodziewanie dopisała (ponad 43%), a także zaproszonych go-
ści w osobie burmistrza Kazimierza Bedryja.

Wybory rozpoczęła przewodni-
cząca Halina Sak. Przedstawiła spra-
wozdanie z działalności zarządu za
okres minionej kadencji. Najważ-
niejszą kwestią w minionej kaden-
cji było wyrobienie “w członkach
Związku poczucia przynależności
do organizacji. Tego aby członko-
wie  czuli się jak goście i przyjacie-

le, a nie jak petenci, potrzebni jedynie do opłacania składek. Z
satysfakcją stwierdziła, iż udało się tego dokonać dzięki czemu
wiele osób otworzyło się przed kolegami “i wyzbyło się tremy.
Członkowie potrafią się z siebie śmiać i żartować, chętnie biorą
udział“ w konkursach i proponowanych zabawach.

Szczegółowo przedstawiła wyniki organizowanych imprez, do
których należą: spotkania przedświąteczne, wycieczki krajowe i
zagraniczne, wyjazdy do teatru i operetki, wczasy wypoczynko-
wo – rehabilitacyjne nad polskim morzem i także w górach, wczasy
wypoczynkowe zagraniczne, zabawy taneczne, ogniska, wyjaz-
dy do wód termalnych itp. Prowadzone były zajęcia edukacyjne
z psychologiem, adwokatem, dietetykiem, policją, przedstawi-
cielami banku. Odbyły “się także praktyczne zajęcia z zakresu
udzielania pierwszej pomocy oraz cykliczne spotkania mające
na celu trening naszego umysłu. Odbyły się 80 godzinne  kursy
komputerowe zakończone certyfikatem.  We wszystkich w/w

imprezach i spotkaniach udział wzięło łącznie  6515 osób.
Nasi członkowie mają możliwość uczestniczyć (2 razy w tygo-

dniu) w zajęciach gimnastycznych na pływalni i na sali gimna-
stycznej dzięki wsparciu Pana Burmistrza Adama Krupy. Podzię-
kowała również za pomoc i wsparcie panu staroście Józefowi
Kozinie.

Zaapelowała do zgromadzonych aby rozważnie wybierali swo-
ich przedstawicieli do zarządu Związku gdzie powinny trafić
osoby, które będą zaangażowane  w codziennej pracy, będą
wykazywały się  inicjatywą i będą wspierały prace prezydium.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez skarb-
nika panią Leokadię Bycinę sprawozdania finansowego oraz
przez przewodniczącą komisji rewizyjnej panią Danutę Kraw-
czyk sprawozdania z prac w/w komisji.

Po wysłuchaniu sprawozdań udzielono ustępującemu zarzą-
dowi absolutorium, za okres 2013 – 2018, za udzieleniem udziele-
niem absolutorium głosowali wszyscy obecni członkowie.

W przerwie zebrania głos zabrał wiceburmistrz pan Kazimierz
Bedryj podziękował “za dotychczasową pracę Zarządu na rzecz
swoich członków, seniorom podziękował “za zaangażowanie w
sprawy lokalne naszego miasta i gminy oraz życzył nam i wła-
dzom gminy dalszej dobrej współpracy.

Po krótkiej przerwie potrzebnej do uprawomocnienia się wal-
nego zebrania przystąpiono do zgłaszania kandydatów na dele-
gatów. Zgłoszono 20 osób, dwie osoby w trakcie wyrażania zgo-
dy na kandydowanie wycofały swój udział. Ostatecznie wybra-
no 17 kandydatów z najwyższą liczbą głosów. Wybrani kandy-
daci na delegatów w obecności przewodniczącego i sekretarza
zebrania przeszli do sali obok dla odbycia zjazdu delegatów i
spośród siebie, w głosowaniu jawnym, dokonali wyboru zarzą-
du, który się niezwłocznie ukonstytuował.

Skład zarządu przedstawia się następująco:
Prezydium zarządu: przewodnicząca Halina Sak, zastępca

przewodniczącej Barbara Dawidowicz, skarbnik Leokadia Byci-
na, sekretarz Janina Dembicka.

Członkowie zarządu: Banach Halina, Bobrowicz Karol, Kop-
czyński Franciszek, Kowalski Janusz, Sabina Marcin, Sąsiadek
Mieczysław.

Komisja Rewizyjna: przewodnicząca Danuta Krawczyk, człon-
kowie – Zofia Kozłowska i Dorota Turniak.

Całemu Zarządowi życzymy na nową kadencję realizacji za-
mierzeń i planów wynikających ze statutu ku zadowoleniu na-
szych członków.                                                          Halina Banach

800-LECIE BOGDANOWIC >>>  Po części sakralnej uroczy-
sty obiad dla zaproszonych gości w świetlicy wiejskiej, a na
estradzie boiska sportowego dalszy ciąg obchodów. Czyli: kon-
cert wspomnianej orkiestry dętej, część oficjalna, przywitanie
i przemówienia okolicznościowe gości (burmistrza, radnych wo-
jewódzkich - Kazimierza Pyziaka i Zbigniewa Ziółko).  Przybył
również Marszałek Województwa Opolskiego - Andrzej Buła.
Były życzenia, gratulacje i podziękowania składane na ręce głów-
nego organizatora przedsięwzięcia, sołtysa Bogdanowic - Mar-
ka Gorczycy. Ponadto wykłady historyczne dr Katarzyny Maler
i dr Barbary Górnickiej-Naszkiewicz, barwny program kabaretowy
Teatru TRADYCJA ZSM (Natalia Chaszczewska, Kamil Kaźmier-
czak, Mietek Zając i gościnnie Witold Dereń oraz Wiesław Sta-
szewski), występy taneczne  zespołu "Be Yourself" z Nysy czy
wreszcie energetyczna, półtoragodzinna "Biesiada kresowa" Grupy
Estradowej MIRIAM MOK. Zaraz  po niej emocjonalny koncert
Jacka Silskiego, zwanego też "słowikiem ze Śląska". Całość za-

kończyła dyskoteka pod gwiazdami i tańce do północy. Progra-
mowi towarzyszyły pokazy rycerskie Grupy Rekonstrukcyjnej
z Solca i inne atrakcje. Imprezę prowadziła Maria Farasiewicz -
kierownik artystyczny wydarzenia.
Obchodom  800 - lecia Bogdanowic towarzyszyła kwesta na
rzecz  9 - letniej Lili z dziecięcym porażeniem mózgowym, miesz-
kanki Bogdanowic. Zebrano ponad dwa tysiące złotych.
A oto organizatorzy jubileuszu: Urząd Marszałkowski, Burmistrz
Głubczyc, OSP Bogdanowice, Rada Sołecka, KGW,  MOK, Sto-
warzyszenie TACY SAMI jako współorganizator.
Sołtys wsi - Marek Gorczyca składa serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organiza-
cję jubileuszu, jak również uczestnikom, wykonawcom i ludziom
dobrej woli nieobojętnym na los chorej dziewczynki.
TV Pogranicze zarejestrowała bogaty program obchodów jubi-
leuszowych i we właściwym czasie go wyemituje na swojej an-
tenie.                                                                                 Redakcja ZSM
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:

1.    7 września 2018 r. odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej
(lokal mieszkalny o pow. użytkowej 26,03 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Bałuckiego nr 2/5 wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 477/5. Cena wywoławcza do przetargu 13 641,00 zł.
Wadium wynosi 1 370,00 zł.

2. 18 września 2018 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej
(lokal o mieszkalny o pow. użytkowej 26,20 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Chrobrego nr 37/4 wraz ze sprzedażą
ułamkowej części gruntu z działki nr 286/20. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 12 739,00 zł. Wadium wynosi
1 300,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wadium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium
zawarte są w ogłoszeniach o przetargach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr 20) -
telefon (077) 485 30 21 wewnętrzny 223 i 224 lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

   OGÓLNOPOLSKI    RAJD PIESZY
EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP

Związek Emerytów i Rencistów ZNP w Głubczy-
cach mimo niezbyt dużej liczby członków jest
bardzo aktywny . W czerwcu nasze członkinie bra-
ły udział w XII Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym
organizowanym przez Dolnośląską Sekcję Emery-
tów i Rencistów ZNP. Rajd popularyzuje ciekawe
zakątki kraju. W tym roku w imprezie uczestniczy-
ło 264 emerytowanych nauczycieli i pracowników
oświaty.  Członkinie Naszej sekcji już po raz czwar-
ty uczestniczyły w rajdzie. Wcześniej  rajdy orga-
nizowane były w Karpaczu, Polanicy Zdrój i dwa
razy w Szklarskiej Porębie. Tegoroczny   Rajd trwał
trzy dni.  Organizatorzy  zaplanowali wiele atrakcji
: zwiedzanie Szklarskiej Poręby, wypad w góry
z przewodnikami, spotkanie przy ognisku z zabawą
.    Wypad w góry był tak zaplanowany  by każdy
z uczestników miał do wyboru  trasę odpowiednią

dla siebie a tras do wyboru było sześć . Nasza grupa wybrała trasę na Szrenicę.
Kolejką wjechałyśmy na szczyt  będący na terenie Karkonowskiego  Parku Naro-
dowego .     Ze szczytu Szrenicy rozciąga się wspaniały widok na Polską i Czeską
stronę. Trasy w Parku są bardzo dobrze utrzymane i dobrze oznaczone. Schodząc
z gór zielonym szlakiem doszłyśmy do schroniska pod Łebskim Szczytem, następ-
nie żółtym do centrum Szklarskiej Poręby. Dziesięć kilometrów dało się nam we
znaki ale nie przeszkodziło nam dobrze się bawić na wieczornym grillu z tańcami.
Nikt nie żałował nóg i zabawa trwała do późnych godzin.         W następnym dniu
po spotkaniu z władzami miasta, reprezentanci  sekcji przedstawili swoje krótkie
programy artystyczne. Nasza grupa reprezentowana przez:  L. Biłozur, M. Masiuk,
Z. Piotrowską,  A. Rogula, Z. Śliwińską,  przedstawiła  humorystyczny wiersz
"Dziadek" , scenkę " Maryna gotuj pierogi" . Występ zakończyłyśmy piosenką "
Wspomnienie"  Występy wszystkich grup były na wysokim poziomie. Na zakoń-
czenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i puchary . Wszyscy uczestnicy
rajdu  postanowili spotkać się  co  najmniej tym samym składzie za rok w kolejnym
pięknym zakątku Naszego Kraju. Kończąc chciałabym zachęcić wszystkich eme-
rytów  nauczycieli i pracowników oświaty by dołączyli do Nas. Koło emerytów
zbiera się raz w miesiącu.
   Biuro ZNP znajduje się w Domu Nauczyciela przy ulicy Kościuszki  i  jest
czynne w poniedziałki i piątki od godziny 9.00-13.00.
Telefon do pani Prezes Grażyny Raczek 725 451 995.
                                                                                            Serdecznie zapraszamy
                                                                                                  Alicja Rogula

W dniu 1 sierpnia 2018 roku delegacja har-
cerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego wraz z Panem Kazimierzem Be-
dryj Zastępcą Burmistrza i Panią Amelią
Mamczar Prezesem Zarządu Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych, złożyła kwiaty w Kościele Parafialnym
w Głubczycach i oddała cześć Powstańcom

O godz 17 odbyła się również uroczysta
 zbiórka harcerzy Związku Harcerstwa
Polskiego ,podczas której wspominaliśmy
bohaterów Powstania Warszawskiego.
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BOHATER OPERACJI "BURZA"
 ODEBRAŁ WOJENNE ODZNACZENIA

      W naszej zbiorowej świadomości mocno zakorzeniła się wiedza o Powstaniu Warszawskim. To bardzo dobrze, ale warto,
szczególnie wśród potomków kresowian, pamiętać także o zrywach powstańczych z 1944 roku innych miast, szczególnie tych
największych - Lwowa i Wilna.
       Z tego powodu 22 lipca br., w 74. rocznicę wybuchu Powstania Lwowskiego, w głubczyckim kościele parafialnym została
odprawiona Msza święta w intencji zmarłych i żyjących uczestników AK-owskiej operacji "Burza"

na Kresach. W uroczystości uczestniczyli panowie kpt. Marian Mar-
kiewicz i por. Stanisław Bajsarowicz, głubczyccy kombatanci Armii
Krajowej. Obecny był także sztandar Oddziału w Głubczycach Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którym od kilku lat opie-
kują się harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Uroczy-
stość była doskonałą okazją do uhonorowania jednego z wetera-
nów, kpt. Mariana Markiewicza.
      Kpt. Marian Markiewicz ps. "Maryl", mieszkający w Głubczy-
cach od końca lat 50. weteran Armii Krajowej Okręgów Wileńskie-
go i Nowogródzkiego, Żołnierz Wyklęty, uczestnik operacji "Bu-
rza" w Wilnie, który za swoją konspiracyjną działalność niepodle-
głościową spędził w więzieniach gestapo, NKWD i UB łącznie bli-
sko 9,5 roku.
     Kapitan Markiewicz był w grupie ok. 1,5 tysiąca żołnierzy Armii
Krajowej, którzy uniknęli rozbrojenia i aresztowania przez sowie-
tów po zakończonej operacji wyzwalania Wilna spod niemieckiej
okupacji. Należał do kilkudziesięcioosobowego oddziału dowodzo-
nego przez ppłk. Macieja Kalenkiewicz ps. "Kotwicz", który podczas próby przedostania się z

Puszczy Rudnickiej do Puszczy Grodzieńskiej musiał stoczyć przeciwko sowietom słynną bitwę pod Surkontami. Bitwa ta uważana
jest za pierwszą bitwę Powstania Antykomunistycznego. Za wykazane pod Surkontami męstwo, gdzie na osobisty rozkaz "Kotwi-
cza" wyprowadził z obławy grupę żołnierzy, w 1944 roku został  "Marylowi" przyznany Krzyż Walecznych. Rok później przyznano
Mu także Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami. Za bohaterstwo podczas II wojny światowej, niezłomność w komunistycznym
więzieniu, a także za podejmowane w późniejszym czasie aktywności obywatelskie, m.in. zakładanie głubczyckiej struktury NSZZ
"Solidarność", zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia, liczne spotkania z młodzieżą szkolną oraz czynne wspieranie
głubczyckiego środowiska Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w lutym 2017 roku Prezydent RP Andrzej Duda przyznał Panu
Marianowi Markiewiczowi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.  Podczas lipcowej uroczystości  wojewoda opolski Adrian
Czubak, w imieniu Prezydenta RP, wręczył Panu Markiewiczowi zaległe odznaczenia. Przez 74 lata Pan Markiewicz nie upominał się
o swoje wojenne krzyże, co jest najlepszym dowodem Jego skromności, bezinteresowności i szczerego patriotyzmu. Obyśmy chcieli
i potrafili brać przykład z tego niezwykłego przedstawiciela pokolenia wychowanego w II Rzeczypospolitej
                          Marcin Żukowski  Zdjęcia pochodzą ze strony www.radio.opole.pl, ich autorem jest Grzegorz Frankowski.

DZIECI Z GŁUBCZYC POJADĄ NA "WAKACJE Z MUSZKIETERAMI"
      Dzięki III edycji akcji charytatywnej ,,Wakacje z Muszkieterami" dwoje dzieci  z miejscowości Głubczyce  wyjedzie
12 sierpnia na bezpłatne kolonie do Puszczy Kampinoskiej.

    Letni wypoczynek jest finansowany przez właścicieli sklepów Intermarché i Bricomarché,
zaangażowanych w charytatywną działalność pomysłodawcy wyjazdów - Fundacji Musz-
kieterów. Łącznie w akcji weźmie udział 750 dzieci z całej Polski, w wieku 8-14 lat. Ambasa-
dorką "Wakacji z Muszkieterami" jest medalistka olimpijska, Sylwia Gruchała, a honorowy
patronat objął Rzecznik Praw Dziecka.  Dzięki Fundacji Muszkieterów dwoje dzieci z Głub-
czyc rozpocznie 12 sierpnia wypełnione  licznymi aktywnościami wakacje w Puszczy Kam-
pinoskiej. Atrakcyjny program zapewnia podopiecznym Fundacji rozwój umiejętności na-
ukowych, artystycznych i sportowych. Mali Muszkieterowie odwiedzą również Warszawę,
dla niektórych z nich będzie to pierwsza wizyta w stolicy Polski. Na trasie zwiedzania znaj-
dują się m.in. Pałac Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik i PGE Narodowy.
          Każde dziecko zasługuje na niezapomniane wspomnienia z wakacji oraz odpoczynek

po roku szkolnym. Jest to niezwykle ważne dla rozwoju dziecięcej ciekawości i kreatywności. Wizyta w Warszawie oraz Puszczy
Kampinoskiej to dla podopiecznych Fundacji niepowtarzalna okazja zawarcia nowych przyjaźni czy też odkrycia swoich pasji -
mówi Sylwia Gruchała, ambasadorka "Wakacji z Muszkieterami".
     Przez trzy lata, dzięki właścicielom sklepów Intermarch? i Bricomarch? oraz Fundacji Muszkieterów, już blisko 3 000 potrzebują-
cych dzieci wyjechało na wymarzone wakacje. Tegoroczna edycja projektu obejmie około 750 podopiecznych Fundacji Muszkiete-
rów w całej Polsce. Kolonie potrwają aż do początku września. W sumie zaplanowano 8 turnusów. Fundacja Muszkieterów podjęła
współpracę z fundacjami, stowarzyszeniami, domami dziecka, szkołami oraz lokalnymi instytucjami miejskimi, aby zapewnić uczniom
wypoczynek po roku pełnym szkolnych wyzwań.
www.wakacjezmuszkieterami.pl    facebook.com/FundacjaMuszkieterow/  (od red. tekst wpłynął 2018.08.08)
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Drogiemu ks. Adamowi Szubce, Proboszczowi
i Kustoszowi Domu Maryi w Bogdanowicach,
Dziekanowi, Radcy i Kapelanowi Kresowian

"Za czterdzieści dwa lata posługi w bogdanowickiej świątyni,
Za duszpaterzowanie, słowo Boże i troskę o tę ziemię;

Za dbałość o parafię, Dom Boży, Jego gmach,
Za Sanktuarium Maryjne - pielgrzymkowy szlak;

Za pamięć o Kresach wiecznie tu żywą,
Za kultywowanie historii II Rzeczpospolitej;

Za życzliwość, uśmiech, dobre słowo,
Za bogate dziedzictwo kulturowe;

Za szczególny kult Maryi Bolesnej, Łaskawej,
Za Jej cudowny wizerunek - z Monasterzysk Pani;

Za modlitwę i ufność w Panu wielką,
Za dobroduszność, prostotę i postawę franciszkańską;

Za trwanie i współdziałanie z wiernym ludem,
Za wielki patriotyzm i solidaryzm z narodem;

Za umiłowanie przyrody, otaczający świat,
Za wierność tradycji, cenne wartości od lat;

 Za piękno polskiej mowy, kulturę i takt,
Za to, że byłeś wśród nas

                                       Dziękujemy"
                                                  Maria Farasiewicz

                                                 Bogdanowice, 19 sierpnia 2018 r.

  Niedziela, 18 sierpnia 2018r. była dniem szczególnym dla społeczno-
ści wsi Bogdanowice. Miały tu bowiem miejsce uroczyste obchody
800 - lecia istnienia tej miejscowości.
O godzinie 12:00 Msza Św. jubileuszowo-dożynkowa w Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej Łaskawej koncelebrowana pod przewodnic-
twem ks. bp. Pawła Stobrawy i jednocześnie dziękczynna za 42 lata
posługi kapłańskiej ks. proboszcza parafii Bogdanowice - Adama
Szubki, kustosza, radcy, dziekana i kapelana Kresowian.
    Pożegnanie ks. Szubki, odchodzącego już na emeryturę, miało pod-
niosły i wzruszający ton. Ciepłe słowa pod jego adresem skierował ks.
biskup, jak również swą wdzięczność wyrazili przedstawiciele różnych
środowisk.
    Burmistrz Głubczyc - Adam Krupa w asyście przewodniczącego Rady
Miejskiej - Kazimierza Naumczyka i jego zastępcy - Edwarda Wołoszy-
na, wręczył ks. proboszczowi Herb Głubczyc - najwyższe odznaczenie
Rady Miejskiej.
    O oprawę artystyczną tej wyjątkowej Mszy Św. zadbali: organista
- Józef Górnicki, orkiestra dęta PLANIA z Raciborza, Grupa Estrado-
wa MIRIAM MOK pod kier. Marii Farasiewicz z gościnnym wystę-
pem młodej sopranistki - Julity Ziółko. Tuż po komunii św. zespół
MIRIAM zaprezentował autorski program poetycko-muzyczny ku
czci MB z Monasterzysk, czczonej w bogdanowickiej świątyni, a de-
dykowany ks. Szubce. Wystąpili w nim: Marian Bażyński (organy),
Witold Dereń , Maria Farasiewicz, Beata Krzaczkowska, Tomasz Mir-
ga (skrzypce), Wiesław Wierzba (gitara) i wspomniana Julita Ziółko.

DZIŚ JUBILEUSZ
Ref.

Dziś jubileusz w Bogdanowicach
Radujmy się i weselmy
Osiemsetlecie tej miejscowości
Bogu więc niech będą dzięki

Wieś to wspaniała, życzliwi ludzie
Pełni zapału, dobroci

Mądrość i praca, to ich przymioty
Wystarczy spojrzeć wokoło (ref.)

Już w średniowieczu, na tej to ziemi
Kwitły rolnictwo i handel
Możni panowie, rycerze także
Z chłopami tworzyli jedność (ref)

Czasy pańszczyzny, ciężko bywało
Rzemiosło w siłę wzrastało

Raz wpływy czeskie, potem zaś pruskie
Naród ten zmieniał tożsamość (ref)

Pałac wzniesiono w dobie baroku
Hrabiostwo tutaj mieszkało
A pewna dama - von Burghas z domu
Fundację tu założyła (ref)
                                   Niegdyś stał browar, także dwa młyny

Poczta i szynk, no bo przecież
Bogdanowickie spragnione chłopstwo

Co było dalej, to wiecie(ref.)
Kościół od dawna jest tu przedmurzem
Wiary i chrześcijaństwa
Ewangelików nie brakowało
Lecz to już przeszłość i basta (ref)

Bogdanowice, te powojenne
Są więc ostoją polskości

Przybyli tutaj rodacy z Kresów
Tragiczne były ich losy (ref)

Marek Gorczyca - sołtys tej wioski
Ksiądz Adam Szubka - kapelan
Oddali serce swej społeczności
Dziękujmy im, moi mili (ref)

Koło Gospodyń prężnie tu działa
Łączy aż trzy pokolenia

Pani Beata wraz z Panią Stasią
Ciągną ten cały ambarans (ref.)

Gospodarz gminy - pan Adam Krupa
Jawi się niczym stróż anioł
Bogdanowice ma w swojej pieczy
Dba o mieszkańców, ich rozwój (ref.)

Wiele by mówić o tej to wiosce
Lecz czas na podsumowanie

Kultura przednia, wiele się dzieje
Miejsce niezwykłe, zapewniam (ref.)

Słowa i muzyka: Maria Farasiewicz
     Bogdanowice, 19.08.2018 r.

800 - LECIE  BOGDANOWIC
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NOCOWANIE W PRZEDSZKOLU
      W piątek - 13 lipca  bardzo podekscytowane dzieci wraz
z  nieco przejętymi rodzicami dotarły do Punktu Przedszkol-
nego "PICCOLINO" aby spędzić być może pierwszą w swo-
im ¿yciu noc bez mamy, taty i bliskich, ale za to z kolega-
mi  i kole¿ankami.

    Pożegnanie z rodzicami trwało krótko. Dzieci bowiem z nie-
cierpliwością czekały na niespodzianki jakie niósł ze sobą  ten
wieczór. Rozpoczęliśmy od  spożycia przepysznej kolacji w
ogrodowej altanie
      Dużą atrakcją  dla wszystkich przedszkolaków było wspól-
ne przygotowanie ogniska, przy którym odbywały się  zaba-
wy, konkursy, tańce  i śpiew z akompaniamentem gitary, na
której grał  Wiesław Janicki
   W okazjonalnych strojach, (prawdziwy  pidżamowy pokaz
mody) przy mieniącej się różnymi kolorami kuli i kolorowych
światłach przedszkolaki bawiły się przy muzyce. Wszyscy
uczestnicy "pidżamowej dyskoteki"  tańczyli i śpiewali znane
przeboje dyskotekowe  oraz piosenki z dziecięcego repertuaru.
     Wiele frajdy sprawiło dzieciom poszukiwanie z latarkami,
już pod osłoną nocy ukrytych w ogrodzie przedszkolnym  słod-
kich niespodzianek. Przedszkolaki zaproszono również na po-
pcorn i   do "kina wieczorową porą" gdzie mieli okazję zoba-
czyć film "Sekretne życie domowych zwierzaków"  Po ogrom-
nej dawce zabawy, śmiechu i niespodzianek przyszedł  czas na
odpoczynek z ulubioną przytulanką  i  pod czujnym okiem Pań
wychowawczyń. Wygodnie ułożeni na leżakach, przy nastro-
jowym oświetleniu  wszyscy zasnęli i śnili o Nie było płaczu,
marudzenia…. Co jest dowodem  na to, że nasze przedszkolaki
czują się bezpieczne w obecności swoich nauczycieli.
     Wszystko się dobrze zakończyło. Dzieci pełne wrażeń z
nowymi doświadczeniami, wyspane i uśmiechnięte, panie rów-
nież zadowolone lecz nie co mniej wyspane. Rodzice zdziwie-
ni ale dumni, że ich pociechy były tak dzielne. Budynek  Punk-
tu Przedszkolnego  "PICCOLINO" nadal stoi! Można spraw-
dzić, zapraszamy.                                       Irena Gołdyn

800 - LECIE  BOGDANOWIC
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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 2000 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,  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>

- Portal regionalny o charakterze   informacyjno -turystycznym,  promujący  powiat,
gminę i miasto Głubczyce. Serwis skupia się na propagowaniu, i wspieraniu inicjatyw

społeczno-kulturalnych  tworzonych przez ludzi dla ludzi.

chcesz wiedzieć co?  gdzie? kiedy?
 kliknij  WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL

Pikuła Iga
c.Marceliny Pietrowice
16.07 9.20 3050g 57cm

Pirch Anna c.
Małgorzaty Głubczyce
26.07 10.05 2700g 53cm

Roch-Mikitka Salomea
c.Joanny Głubczyce

02.07 22.10 4450g 59cm

Słobodzian Alan
s.Katarzyny Królowe

13.07 12.15 3200g 55cm

Suffner Bianca
c.Anety Wróblin

10.07 6.45 2800g 54cm

Uradzińska Maja
c.Martyny Kietrz

06.07 12.15 2840g 56cm

Waniek Hanna
c.Joanny Racibórz

16.07 21.25 2500g 50cm

KU CZCI MARYI WNIEBOWZIĘTEJ
     15 sierpnia w XVII - wiecznej Kaplicy Zamkowej w Pielgrzymowie odbyła się uroczysta Msza Św. koncelebrowana pod
przewodnictwem ks. proboszcza Krzysztofa Cieślaka w asyście ks. Jana Mazura z czeskiego Bohusova.
     Wierni z okolicy, goście z Głubczyc i pobliskich Czech w sposób szczególny uczcili Maryję Wniebowziętą, zwaną też Pielgrzy-
mowską, której wizerunek widnieje w tej położonej na wzniesieniu kaplicy, a znajdującej się już po stronie czeskiej. Ponadto
Pielgrzymów obchodzi w tym roku 710 - lecie swego istnienia. Oprawę artystyczną Mszy Św. stanowił program poetycko-muzyczny
ku czci Matki Najświętszej w wykonaniu Marii Farasiewicz przy akompaniamencie Mariana Bażyńskiego. Doroczną uroczystość
zorganizował po raz kolejny sołtys Pielgrzymowa - Ryszard Brzeziński, który na zakończenie przytoczył historię wsi oraz nawiązał do
obchodzonego tego dnia święta patriotycznego  tzw. "Cudu nad Wisłą". Nie mogło też zabraknąć wspomnień kresowych w
kontekście kultu Matki Boskiej Wysiedlonej.Pan Brzeziński od lat opiekuje się kaplicą i jego to staraniem w roku 2010 została ona
wyremontowana i poświęcona. Od tej pory każdego roku,  właśnie w święto Matki Bożej Wniebowziętej, zwanej też Zielną,
w Kaplicy Zamkowej odprawiana jest Msza Św.
Red. ZSM

Fotografie noworodków:

 KADR  Studio

Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,  Głubczyce,

  Grunwaldzka 2,  662 065 354
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Serdecznie Witamy
 Nowych Mieszkańców
 Ziemi Głubczyckiej,

urodzonych w  czerwcu
i lipcu 2018r.

w Szpitalu Powiatowym
w Głubczycach.

Rodzicom Gratulujemy!

Popławska Iga
c.Moniki Langowo

18.06 9.20 2800g 56cm

Rusin Iga
c.Agaty Nysa

26.06 16.25 3410g 56cm

Słota Oliwia c.Dominiki
Grudynia Wielka

27.06 17.30 3320g 56cm

Sobel Sara
c.Anety Głubczyce

13.06 4.40 3550g 57cm

Strumidło Igor
s.Eweliny Pomorzowice
21.06 8.45 3900g 56cm

Sznicer Fabian
s.Weroniki Głubczyce
22.06 10.35 3450g 57cm

Uryga Filip
s.Weroniki Krzyżowice
15.06 10.45 3050g 53cm

Zwarycz Matylda
c.Jadwigi Głubczyce

06.06 12.10 3200g 57cm

Antoszczyszyn Diana
c.Alicji Włodzienin

19.07 3.45

Barton Bruno
s.Doroty Głogówek

18.07 9.50 3700g 57cm

Bułat Wojciech
s.Magdaleny Kietrz

08.07 8.35 3230g 54cm

Cybulski Ignacy
s.Ewy Branice

12.07 9.00 3300g 54cm

Gacek Dawid
s.Marioli Rudziczka

24.07 20.50 3860g 56cm

Gajewska Emilia
c.Adriany Głubczyce
26.07 8.50 3600g 52cm

Głuszek Dominik
s.Anny Głubczyce

03.07 7.15 4050g 59m

Jakowski Kacper
s.Beaty Głuchołazy

05.07 12.00 3500g 56cm

Kosiec Oliwia
c.Angeliki Głubczyce
09.07 8.40 4100g 60cm

Kowalowicz Liliana c.
Agnieszki Boguchwałów
12.07 10.35 3400g 56cm

Łubocka Gabriela c.
Justyny Włodzienin Kol.
29.07 7.50 3500g 59cm

Marcinko Maksymilian
s.Sabiny Równe

05.07 5.40 3500g 56cm

Matuszak Artur
s.Joanny Prudnik

14.07 14.15 3870g 57cm

Muzyka Luiza
c.Angeliki Głuchołazy
06.07 3.20 3300g 57cm

Nurek Paweł
s.Moniki Głogówek

30.07 15.30 3250g 54cm

Okoń Zuzanna
c.Justyny Opole

18.07 22.15 3300g 58cm
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