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Święta Bożego Narodzenia to czas pełen uroku, radości i ciepła. 
W tym pięknym czasie Świąt życzymy, by Wasze rodzinne domy 

wypełniły się zapachem choinki, a serca pokojem i wzajemną życzliwością. 
Niech nadchodzący Nowy Rok będzie rokiem spełnionych marzeń 
oraz przyniesie wiele satysfakcji z życia zawodowego i osobistego.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

Burmistrz
Głubczyc

Adam Krupa
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NIEPODLEGŁA POLSKA

Po latach niewoli – Polska zmartwychwstała,
swoją niepodległość zaborcom wyrwała.

Nasi pradziadowie krew swą przelewali,
niepodległość Polski dla nas odzyskali.

Niepodległa piękna dzisiaj Polska cała,
za wolną ojczyznę naszym przodkom chwała.

Niepodległą Polską wszyscy się cieszymy,
dziś setną rocznicę wolnej Polski czcimy!
                                          Franciszka Delanowska

        OJCZYZNO NASZA – POLSKO
Ojczyzno Nasza – Ty – któraś się tysiąc pięćdziesiąt lat temu
"Chrztem Polski" odrodziła,
"Ty" któraś jak Jezus Chrystus
 – cierpienie i krzyż  na sobie nosiła.
Ojczyzno nasza – jak Ciebie cenić,
 każdy Polak powinien wiedzieć.
Polsko – Ojczyzno – Matko nasza;
nie wolno nam nigdy z założonymi rękoma siedzieć;
bronić Ciebie zawsze musimy
 – wiary naszej i polskiej mowy i nawet życie oddać za Ciebie –
każdy Polak powinien być gotowy.
Ojczyzno nasza z krajobrazem przydrożnych krzyży
kaszki rzek zdobiących naszą polską ziemię,
które od tysiąca pięćdziesięciu lat oznajmują światu,
że tutaj są polskie chrześcijańskie korzenie.
Ziemio polska przeplatana zbożem rozmaitym,
 pozłacana przenicą, owsem, jęczmieniem i żytem.
Bóg Cię obdarował dobrami wszelakimi,
byś mogła żywić lud polski żyjący na tej ziemi.
Ojczyzno nasza opleciona rzekami, jak niebieską wstążką,
którre od gór do morza nieustannie dążą.
Ojczyzno nasza piękniejąca z dnia na dzień
uroczymi miastami i wioskami.
Ojczyzno nasza ciesząca się nowoczesnymi pięknymi drogami.
Ojczyzno nasza cieszymy się i cierpimy zawsze razem z Tobą.
Ojczyno nasza – Matko nasza obyś już zawsze "była wolna"
nie odstąpiła od wiary w Jezusa i kroczyła "właściwą drogą".
                                                            Franciszka  Delanowska

NA REFLEKSYJNA NUTĘ

Kolejne, minione lata. Kredyt zaufania;
Nowe wyzwania, nowe obowiązki,

Nowe twarze i nowe działania
Ubrane w litanię człowieczeństwa.

 Odkrywasz się na nowo, ciągle uczysz;
Ofiarujesz to, co masz cennego:

Wiedzę, talent, doświadczenie, otwarte serce i uśmiech -
Wreszcie siebie samego.

Dostrzegasz w drugim człowieku brata;
Czynisz dobro, gdy wokół wiele zła.
Nie zapominasz o potrzebujących,

Brzemię choroby i cierpienia niosących.

Masz w sobie empatię, życzliwość;
Radość dziecka, łzy wzruszenia i... tkliwość.

Upadasz z pokorą i podnosisz się zwycięsko;
Wiara w Opatrzność i bliźnich to twa siła wielka!

"Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce" -
Powie starorzymski poeta;

Niech się staną maksymą codzienności,
W której nie brak trosk i kłopotów!

Zamykasz pewien etap życia;
Czas na podsumowanie.

Tak naprawdę liczy się tylko miłość:
Do Boga, ludzi i siebie nawzajem.

Prezesem, dyrektorem, radnym się bywa;
Wiele by można tu rzec…

Otwórz się więc na nową rzeczywistość,
A dostrzeżesz w niej bogatą treść!

Kolejne, minione lata. Kredyt zaufania.
A życie toczy się dalej i dyktuje nowe zadania.

Tyle się wokół nas dzieje i dziać będzie,
 Bądź więc zawsze człowiekiem

i niech człowiek w tobie zwycięży!
                                                 Maria Farasiewicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci
śp. Józefa Koziny, Starosty powiatu głubczyckiego.

Odszedł od nas wspaniały człowiek, zasłużony dla społeczności całego regionu,
 cieszący się powszechnym szacunkiem i poważaniem.

W imieniu własnym, Radnych Rady Miejskiej,
pracowników Urzędu Miejskiego  i podległych jednostek,

rodzinie i przyjaciołom zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Pochylamy głowy w głębokim smutku!

Zamknęły się za nim wrota na ziemi, by mogły otworzyć się wrota nieba,
gdzie nie istnieje choroba, ból ani smutek.

"Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej"
                                                                        Burmistrz  Adam Krupa
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PORZĄDEK I PRZEBIEG  I SESJI RADY MIEJSKIEJ   VIII KADENCJI (2018-2023)
ZWOŁANEJ PRZEZ KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU - 20.11.2018

1. Otwarcie Sesji - radny senior, Edward Wołoszyn.
2. Powołanie sekretarza obrad - Bartosz Kowalczyk, najmłodszy radny.
3. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze - T. Wojciechowski - Miejska Komisja Wyborcza.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych - ślubowanie przyjął radny senior.
5. Stwierdzenie kworum - 20 radnych.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej - radni Barbara Piechaczek, Rafał Zwarycz, Paweł Majewski.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej - Kazimierz Naumczyk.
8. Wybór zastępców Przewodniczącego Rady - Edward Wołoszyn, Rafał Zwarycz.
9. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego  ślubowania -
     Tadeusz Wojciechowski - MKW.     10. Zakończenie obrad I sesji Rady.

PAMIĘĆ POKOLEŃ
TRADYCJA  KULTUROWA KRESOWIAN SUBREGIONU GŁUBCZYCKIEGO
Promocja książki Barbary Górnickiej - Naszkiewicz.
   Dzięki staraniom głubczyckiego środowiska kresowego już niebawem ukaże się monografia poświęcona procesowi przemian
tradycji kulturowej Kresowian.  Będzie ona  kontynuacją ogólnopolskiej serii "Dziedzictwo kulturowe" wydawanej przez Polskie
Towarzystwo Ludoznawcze  we Wrocławiu. Jest to pierwsza w Polsce  monografia  naukowa w której przedstawiono środowisko
kresowe  z perspektywy badacza kultury.  Autorka poszukuje w niej odpowiedzi na pytania dotyczące labilności kresowego dziedzic-
twa  i przekazu międzypokoleniowego . W celu analizy tego niezwykle złożonego procesu  wykorzystała materiał empiryczny zebrany
podczas wieloletnich badań terenowych,  głównie podczas wywiadów z czterema pokoleniami kresowian, a więc z najstarszymi
depozytariuszami tradycji  oraz ich rodzinami (dziećmi, wnukami i prawnukami). Poddała analizie wybrane  elementy kresowego
dziedzictwa kulturowego oraz przedstawia proces ich przemian po 1945 roku w Głubczyckiem. W książce wyeksponowane są pionier-
skie badania dotyczące wierzeń, zwyczajów i obrzędów dorocznych w lokalnym środowisku , ale nie mogło także zabraknąć wątków
małej ojczyzny oraz dramatycznych losów Kresowian podczas II wojny światowej oraz trudnej sytuacji w Głubczyckiem.  Autorka
zwraca uwagę na nowe i dość istotne zjawiska zachodzące w pamięci kulturowej oraz przejmowanie roli strażników pamięci przez
organizacje społeczne, takie jak Głubczyckie Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich. Do książki
dołączona jest mapa miejscowości , w których prowadzono badania  oraz unikalne, niepublikowane wczesnej zdjęcia. Pomocniczo
zamieszczono także mapy polski z lat 1930-1950, by umożliwić zrozumienie trudnych zagadnień zmiany granic Polski po II wojnie
światowej zasiedlenia tzw. ziem  zachodnich. (m.in. powiatu głubczyckiego) jak najszerszemu gronu odbiorców.
O autorce.
Barbara Górnicka - Naszkiewicz - mieszkanka gminy Głubczyce, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu.
Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa uzyskała w 2017 roku za pracę "Dziedzictwo kulturowe Kreso-
wian subregionu głubczyckiego" napisaną pod kierunkiem dr hab. prof. UO Teresy Smolińskiej. w Katedrze Kulturoznawstwa i
Folklorystyki  UO. Tematyką kresową interesuje się od lat czego owocem są liczne publikacje  naukowe i popularnonaukowe,
recenzje oraz popularyzatorskie  (wystawy, projekty edukacyjne itp.)

Radni Rady Miejskiej, na zdjęciach od lewej:  Ryszard Piwowar, Paweł Majewski, Marek Monasterski, Paweł Buczek, Mariusz
Gawłowski, Agnieszka Podstawka, (Adam Buchaniec nieobecny) Barbara Piechaczek, Wiesław Robak, Jan Wysoczański, Katarzy-
na Lenartowicz (w miejsce Adama Krupy)  Zbigniew Serwetnicki, Adam Kocoń, Ryszard Tkacz, Elżbieta Słodkowska, Bartosz
Kowalczyk, Czesław Głogowski, Jan Ogar, niżej: Rafał Zwarycz, Edward Wołoszyn, Kazimierz Naumczyk,

zdjęcie z prawej - ślubowanie Burmistrza Adama Krupy, obok z-ca burmistrza Kazimierz Bedryj, Skarbnik Gminy - Jerzy Wacho-
wiak, Sekretarz Gminy -  Anna Hauptman Głogiewicz.
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MALI  ARTYŚCI Z PRZEDSZKOLA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ
     Październik był bardzo pracowity dla grup starszych. Dzieci prezentowały swoje umiejętności tańcząc, śpiewając.
 2 października grupa VI "Żabki" brała udział w XVIII Festiwalu Kultury Powiatowej "Świat Dziecka" który odbył się w Katolickim
Przedszkolu w Branicach. Dzieci zaprezentowały taniec ludowy "Trojak", przyśpiewkę "Za górami za lasami" oraz wiersz pt. "Góry
nasze góry". Po zakończonych występach każdy uczestnik otrzymał upominek niespodziankę.
19 października w sali ZOKiSu odbyło się pasowanie na Starszaka pod hasłem "Pasowanie na Starszaka - dobrego Polaka". Dzieci
z grupy IV, V, VI zaprezentowały program o charakterze patriotycznym. Był to montaż muzyczno-słowny składający się z wierszy,
piosenek i tańców. W drugiej części uroczystości dzieci wykazały się wiedzą jaką posiadają o Polsce, rozwiązywały zagadki,
układały puzzle i rozpoznawały miejsca charakterystyczne Głubczyc. Pokazały, że kochają swoją Ojczyznę i chcą tu dorastać.
 23 pażdziernika grupa IV "Kotki" w sali Ratusza "Pod Aniołem" otrzymała nagrody za udział w IV Gminnym Konkursie pt. "Siejąc kwiaty
- pomagamy pszczołom". W konkursie brały udział trzy dziewczynki, które zdobyły wyróżnienie oraz II i IIIm.
w kat. I prace plastyczne.  W drugiej części konkursu odbył się Przegląd wierszy i piosenek o tematyce ekologicznej. Dzieci wystąpiły
z wierszem "Pracowite pszczółki" i z piosenką "Lola Pola - Jeden pstryk". Była to dobra zabawa za którą otrzymały  upominki.
25 października dziewczynki z grup IV i V uczestniczyły w X Edycji Dni Integracji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowaw-
czym pod hasłem " Dance, Dance, Dance - Taniec Łączy". Zaprezentowały układy taneczne do utworów "Why I am see hay" oraz
"Drewniane Lalki". Zabawa była wyśmienita za występy zostały nagrodzone statuetką tancerza i słodyczami. Po zakończonej Edycji
był czas na wspólną zabawę w której wszycy chętnie uczestniczyli.                                                  Barbara Banaś

      Przyjechaliśmy dzisiaj do Dzierżysławia z różnych stron powia-
tu głubczyckiego, województwa opolskiego, z różnych stron na-
szego kraju, aby pożegnać Józefa, także by w tym trudnym czasie
być blisko rodziny, by wyrazić swoje współczucie i wsparcie.
     Każdy z nas w tym momencie ma inny obraz Józka w swoich
myślach. Każdy widzi go oczami wyobraźni, w biurze w Staro-
stwie, na posiedzeniu konwentów Starostów, na posiedzeniu Za-
rządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Każdy ma prawo w du-
szy swojej uśmiechnąć się i wspomnieć wspólne przeżycia.
   Nie mam wątpliwości, że był dobrym synem, oddanym mężem,
opiekuńczym ojcem. Mam nadzieję, że wśród przyjaciół, wśród
najbliższych znajdziecie wsparcie na te najbliższe dni i tygodnie.
Trudno mówić o Józefie w czasie przeszłym, są to wyjątkowe
emocje. Człowiek o wielkiej energii i pasji, rzucający się na wszyst-
ko co nowe z wielkim oddaniem i zaangażowaniem. Tyle niezała-
twionych i niedokończonych jeszcze spraw. Ciągle się mówi, że
życie jest krótkie człowiek,  jeżeli je dobrze wykorzysta może zdzia-
łać wiele - Józef wykorzystał swój czas w sposób wyjątkowy.
Napisałem dwa pytania.
 Jakim był człowiekiem? Jaki testament po sobie zostawił?
     Jakim był człowiekiem, każdy musi znaleźć  w sobie odpo-
wiedź na to pytanie. A jaki testament zostawił? Testament czy-
nienia dobra. Józef był politykiem, w wyjątkowo dobrym tego
słowa znaczeniu, bo jego poglądy były rozsądne, a opinie wywa-
żone, aczkolwiek stanowcze. Był dla mnie autorytetem w budo-
waniu relacji pomiędzy ludźmi, w budowaniu bardzo dobrego
partnerstwa politycznego. Cieszę się, ze mogliśmy tydzień temu
Józkowi zameldować dobrze wykonaną robotę samorządową w
wyborach. Była to dla niego wielka radość. Obdzwaniał wszyst-
kich, cieszył się. Był samorządowcem. Człowiekiem, który tę część
swojego życia traktował jako misję. Misję, która rozpoczęła się w
1998 r. będąc zastępcą Burmistrza Kietrza. Później od roku 2006
jako Starosta Powiatu Głubczyckiego.
Widzę w swoich wspomnieniach Józka siedzącego w moim gabi-
necie w towarzystwie Adama Krupy i Piotrka Soczyńskiego, któ-
ry żarliwie zabiega o każdą złotówkę, o każdy kilometr drogi, o
każdy kilometr kanalizacji jednocześnie chwali się super relacja-

ŚP. JÓZEF KOZINA  - STAROSTA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

 Mowa pożegnalna Marszałka Andrzeja Buły - 15 listopada 2018r.
      Szanowna Pani Anito, Pani Magdo, Panie Macieju, Najbliższa Rodzino, Czcigodni Księża

mi międzynarodowymi z Czechami. Widząc tą drogę, widząc ka-
nalizację widział już mieszkańców swojej miejscowości, dla któ-
rych chce to zrobić, dla których chce to zdziałać, dla tych którym
chce stworzyć ulgę, ułatwienie aby czuli się potrzebni w tym
naszym społeczeństwie. Zawsze na takim spotkaniu był temat
naszej wspólnej pasji - piłki nożnej.  Od 10 lat Członek Opolskie-
go Związku Piłki Nożnej, kreator rozwoju piłki w powiecie głub-
czyckim. Osoba, która doskonale znała potrzeby środowiska wiej-
skiego w tej dziedzinie sportu. Osoba, która opiekowała się każ-
dym swoim piłkarzem, który opuszczał granice powiatu głubczyc-
kiego. Ojciec dla Maćka, ale także dla każdego piłkarza, który
wyjeżdżał gdzieś w świat grać w lepszym klubie. Pewnie, a znam
to z własnego doświadczenia często dochodziło do konfliktów w
rodzinie, bo w sercu była miłość do najbliższych, ale także do
piłki nożnej. Soboty i niedziele były najgorsze - jak to pogodzić,
jak podzielić tą miłość? Myślę, że dzisiaj siedziałby w swoim fote-
lu i o godz.18.00  oglądał mecz reprezentacji Polskiej z Czechami.
      Szanowni Państwo, dzisiaj przemawiam w imieniu samorzą-
dowców, działaczy piłkarskich ale również przemawiam w imieniu
własnym jako przyjaciel Józka. To dzięki Józkowi byłem na pierw-
szym meczu hokejowym, to dzięki Józkowi doznałem wrażeń ku-
linarnych w Rohovie. To od Józka uczyłem się jak prowadzić
politykę samorządową kiedy 5 lat temu zdecydowałem się być
Marszałkiem. Wielka wdzięczność dla tego człowieka, za wszyst-
ko to co dla nas robił.
    Proszę abyście dopisali w swoich myślach jeszcze inne wspo-
mnienia.  Abyście znaleźli coś wyjątkowego z Waszych spotkań
i relacji z Józefem. Coś co trwale pozostanie w waszej pamięci.
    Dziękujemy dziś, żegnamy wspaniałego człowieka pełnego
energii, bezpośredniego, budującego świetne relacje z każdym
człowiekiem. Będzie nam Go bardzo brakowało. Zawsze skromny
i życzliwy.
W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę
ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedli-
wości, który Mi w owym dniu odda Pan - Sprawiedliwy Sędzia.
Dziękujemy Ci Józefie, na zawsze pozostaniesz z Nami
*autor Andrzej Buła  Źródło: www.tvpogranicze.pl
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LICEALIŚCI Z GŁUBCZYC
WŚRÓD NAUKOWCÓW

    W niezwykle ciekawym wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas
maturalnych głubczyckiego Liceum Ogólnokształcącego.
     28 września br. wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez Uni-
wersytet Jagielloński w Krakowie w ramach Małopolskiej Nocy Na-
ukowców 2018. Młodzież rozpoczęła krakowską wycieczkę od zwiedza-
nia Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius,
założonego w 1946 roku, które jest jednym z nielicznych muzeów tego
typu na świecie. Zgromadzone tam eksponaty obrazują historię apte-
karstwa od wieków średnich po czasy współczesne.
    Następnie młodzież zwiedziła Rynek Główny w Krakowie i udała się
do Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam
nastąpiło spotkanie organizacyjne uczestników wrześniowej diagnozy
maturalnej organizowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.
    W ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2018 uczniowie uczestni-
czyli w warsztatach, demonstracjach, pokazach laboratoryjnych i wy-
kładach z wybranej dziedziny nauki. Uczniowie wzięli udział m.in.
w: wykładzie popularno-naukowym "Od czekolady do lasera, czyli fa-
scynujący świat kryształów", wycieczce po nowym budynku Wydzia-
łu Chemii UJ, nocnych pokazach chemicznych, wystawie "Badania na-
ukowe i współpraca międzynarodowa Wydziału Chemii UJ" oraz w spo-
tkaniach z naukowcami. Najciekawszy dla uczniów był oczywiście udział
w prezentacjach i warsztatach zorganizowanych w laboratoriach i pra-
cowniach: "Dyfraktometria Rentgenowska" (prezentacja dyfraktome-
tra rentgenowskiego SuperNova), "Chemia Sądowa" (przedstawiono
proces ujawniania i zabezpieczania odcisków palców na różnych po-
wierzchniach, możliwości mikroskopu stereoskopowego w obserwacji
śladów, np. szminek, linii pisma), "Czy można dotknąć komórkę pod
mikroskopem?" (w trakcie warsztatów przy użyciu precyzyjnego sprzę-
tu biomedycznego sami zainteresowani mogli "dotykać" komórek),
"Tajemnice hormonów" (pokaz technik i urządzeń stosowanych w la-
boratorium czyli jak działają hormony), "Choroby zapisane w kościach"
(słuchaczom przybliżona została problematyka paleopatologii czyli
zmian chorobowych i urazów populacji historycznych i pradziejowych),
"CSI - Centrum Edukacji Przyrodniczej" (jakie tajemnice skrywają ko-
ści, co mówią nam o życiu człowieka, co możemy z nich wyczytać?),
"Laboratorium Frankensteina" (pokazy przeprowadzone w humory-
stycznym stylu przedstawiające różne zjawiska fizyczne), "Jak kosme-
tyki wpływają na skórę?" (badanie trzech wybranych rodzajów kremu
i ocena efektu za pomocą aparatu do pomiaru parametrów czynnościo-
wych skóry), "Laboratorium matematyczne" (uczestnicy zajęć za po-
mocą fizycznych pomocy i programów komputerowych mogli poznać
wybrane narzędzia rachunku prawdopodobieństwa i matematyki sto-
sowanej), "Symulacja giełdy papierów wartościowych" (przedstawio-
no mechanizmy funkcjonowania giełdy), "Blackjack" (uczestnicy brali
udział w quizie matematyczno-ekonomicznym), "Co kryje mózg?" (na
warsztacie uczestnicy dowiedzieli się, z czego zbudowany jest mózg
i za co odpowiadają jego poszczególne części).
Czy warto uczestniczyć w takich wycieczkach i warsztatach, czy to
może być ciekawe? Naturalnie, że tak! Próżno szukać lepszej
okazji, aby móc przyjrzeć się pracy naukowców z tak bliska, aby
móc zapytać ich o to, o co zapytać na co dzień nie sposób.
Tylko w jednym dniu w roku badacze są tylko do dyspozycji
przybyłych uczniów, odpowiadając im na dziwne i jeszcze dziw-
niejsze pytania. Bez wyjątku!
      Serdeczne podziękowania składamy dr Michałowi Płotko-
wi, absolwentowi naszej szkoły, który zaprosił nas do uczest-
nictwa w diagnozie maturalnej oraz za pomoc w organizacji za-
jęć w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców.
                  Julita Stebnicka nauczyciel chemii, LO Głubczyce

MISTRZOSTWA POLSKI
MŁODZIKÓW MŁODSZYCH W GŁUBCZYCACH

W dniach 15-18.11.2018  odbyły się w hali sportowej
Technika  Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików
Młodszych U-13 (11-13 lat)     w  badmintonie. Na starcie
stawiło się 150 zawodniczek i zawodników z Polski repre-
zentujących 32 kluby z 12 województw.
    Nasze miasto reprezentował  LKS Technik Głubczy-
ce zdobywając 4 medale:2 złote, srebrny i brązowy.
     Bardzo dobrze spisali się nasi zawodnicy: Mateusz
Golas  LKS Technik Głubczyce, który  został dwukrot-
nym Mistrzem Polski w grze pojedynczej i mieszanej wraz
z Julią Wójcik z Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle i
Maja Janko LKS Technik Głubczyce została wicemistrzy-
nią  Polski w grze podwójnej dziewcząt z Julią Wójcik.
Maja zdobyła jeszcze brązowy medal w grze pojedynczej.
Oto wyniki naszych zawodników
Gra pojedyncza chłopców
I m.  Mateusz Golas LKS Technik Głubczyce
Gra pojedyncza dziewcząt
III m.  Maja Janko  LKS Technik Głubczyce
Gra podwójna chłopców
Gra podwójna dziewcząt
II m.  Maja Janko /Julia Wójcik  LKS Technik Głubczyce/
Beninca UKS Feniks K-Koźle
Gra mieszana
I m.  Julia Wójcik/Mateusz Golas   Beninca UKS Feniks
K-Koźle/ LKS Technik Głubczyce
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VII PUCHAR ŚWIATA TAEKWONDO
     W dniach od 25.09 do 30.09.2018 roku  w Centrum
Sportowym Sydney Olimpik Park odbył się VII Puchar
Świata Taekwondo.    Impreza ta rozgrywana jest raz na dwa
lata. W turnieju tym  wzięło udział 1647 uczestników. Starty
odbywały się   w czterech konkurencjach sportowych: ukła-
dy, walki, techniki specjalne i testy sił.  W tegorocznym
Pucharze LKS Sparta Głubczyce i Pietrowice reprezentowa-
ło pięciu  zawodników: Karolina Konik, Paulina Szpak,
Daria Baran, Bartosz Słodkowski  i Michał Jano.
   Wspaniały występ  zawodników trenera   Daniela Jano
zaowocował    9 medalami:  5 złotymi, 3 srebrnymi i jednym
brązowym. Był to najlepszy  występ w historii naszego Klu-
bu w tak prestiżowej imprezie. Wyniki : Karolina Konik I m
walki indywidualne, I m walki drużynowe i II m układy dru-
żynowe, Paulina Szpak I m walki indywidualne i III m układy
indywidualne, Daria Baran II m walki indywidualne i V m
układy indywidualne, Bartosz Słodkowski  I m walki druży-
nowe i II m walki indywidualne, Michał Jano I m układy
indywidualne.
 Wszystkim gratulujemy bardzo dobrego występu.
    Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe, którego
udzielił  Urząd Miejski  w Głubczycach, Urząd Marszałkow-
ski w Opolu, Ministerstwo Sportu i Turystyki,  Polski Zwią-
zek Taekwondo, Top Farms Głubczyce, Top Farms Agro Bog-
danowice Kolonia i Biochem z Kietrza.                   DJ

NAGRODY MARSZAŁKA
DLA GŁUBCZYCKIEGO TAEKWONDO

     12.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim     w Opolu
odbyło się spotkanie z medalistami Mistrzostw Europy, Pu-
charu Europy, Pucharu Świata i Mistrzostw Świata.
    Za zawody sportowe na arenach europejskich  i świato-
wych medaliści otrzymali nagrody. Zostały one wręczone
41 zawodnikom, 10 trenerom i 3 osobom wyróżniającym się
szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu
w województwie opolskim. Jednymi z bohaterów spotkania
z opolskimi sportowcami byli zawodnicy i trener LKS Sparta
w Głubczycach i Pietrowicach osiągający sukcesy na are-
nach międzynarodowych w szczególności za ostatnie Mi-
strzostwa Świata i Europy oraz Puchar Europy. Aż 13 osób
z Naszego Klubu otrzymało nagrody: Karolina Konik, Ka-
mila Ciechanowska, Paulina Szpak, Daria Baran, Olga
Jabłońska, Kinga Sztucka, Natalia Katańska, Wiktoria
Konik, Bartosz Słodkowski, Michał Jano, Wojciech Żłobic-
ki i Jakub Brewus  oraz trener Daniel Jano.
    Listy gratulacyjne   i nagrody wręczył  Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego   Andrzej Buła i Wicemarszałek Woje-
wództwa Opolskiego Stanisław Rokoczy.
  Serdeczne gratulacje dla wyróżnionych.  DJ

NA PODIUM " GORĄCZKI ZŁOTA"
      19 października br. w Oddziale Rejonowym PCK  w Opolu miało miejsce uroczyste spotkanie podsumowujące tegoroczną
edycję akcji" Gorączka złota".    Powołana komisja wyłoniła zwycięzców kolejnego charytatywnego przedsięwzięcia o zasięgu
wojewódzkim. Trwające kilka miesięcy zbieranie groszówek (1,2 i5gr) przyniosło głubczyckiemu MECHANIKOWI kolejny sukces,
czyli III m. na podium. 58 kg "drogocennego kruszcu"  z ZSM zasiliło skarbonkę opolskiego PCK, co w przeliczeniu na kwotę wynosi
638 zł.A trafi ona do dzieci z najuboższych rodzin.      Młodzież MECHANIKA, zaangażowana w tę zbiórkę od pierwszej edycji, uczy
się przy tym empatii, zrozumienia i otwiera na potrzeby innych. Przypomnijmy, że w roku ubi. w tym samym konkursie ZSM zdobył I m.
    Koordynatorkami "Gorączki złota" są nauczycielki: Maria Farasiewicz oraz Beata Lehun, która zresztą uczestniczyła w owym
podsumowaniu, odbierając dyplom i nagrodę. Nagroda ta to darmowe obiady na cały rok szkolny dla grupy młodzieży będącej w
trudnej sytuacji materialnej.   Gratulujemy MECHANIKOWI kolejnego dobroczynnego sukcesu, życząc przy tym dalszych, owoc-
nych działań społecznych.                                                                                                                                       Redakcja ZSM



MISTRZ CZY PRZYJACIEL...?
"...A czym się pani zajmuje? - Jestem muzykiem. - A na czym

pani gra? - Jestem dyrygentem. - O!!! To nie gra pani na
żadnym instrumencie? A co właściwie robi taki dyrygent?
Przecież oni wszyscy w tych chórach i orkiestrach wiedzą, co
mają grać   i śpiewać...".

To tylko przykład rozmów, które przeprowadzam na co dzień.
W którymś momencie zaczęłam się zastanawiać, dlaczego we
mnie nigdy nie zrodziło się takie pytanie. Skąd od zawsze
wiedziałam, kim jest dyrygent  i jaką rolę odgrywa? To zawsze
wydawało mi się oczywiste. Dzisiaj, kiedy sama kształcę przy-
szłych dyrygentów, widzę, że nie dla każdego jest to wiado-
me. Ja po prostu miałam szczęście 28 lat temu znaleźć się
w odpowiednim miejscu i spotkać człowieka, który stworzył
w mojej głowie matrycę, wzorzec będący do dziś podstawą
całego mojego zawodowego życia.

Dyrygent to z jednej strony muzyk z doskonałą techniką
manualną, za której pomocą przekazuje wszystko, co jest za-
warte   w zapisie nutowym. Musi świetnie znać partie wszyst-
kich głosów, wiedzieć, jak po-winny one ze sobą współbrz-
mieć, który głos    w danym momencie jest ważniejszy, a który
pełni funkcję akompaniamentu. Powinien znać język muzycz-
ny jak najlepszy instrumentalista. Do tego dochodzi znajo-
mość tekstu słownego i jego znaczenia, a następnie koniecz-
ność powiązania słów z dźwiękami,     w celu zwielokrotnienia
mocy przekazu.     Ostatecznie dyrygent musi nadać wspólny
kierunek energii płynącej od każdego członka zespołu. Jego
zadaniem jest sprawić, aby wszyscy w jednym momencie wy-
rażali to samo, zachowując przy tym swoją indywidualność.
Muzyka jest bowiem środkiem subiektywnej ekspresji waż-
nych uniwersalnych życiowych wartości.

I tu dotykamy drugiej strony zawodu dyrygenta - dyry-
genta-lidera, przywódcy, przewodnika. Muzyka, a szczegól-
nie śpiew, to niezwykle intymna forma wyrazu, czego każdy z
nas wielokrotnie doświadczył. Ileż to razy poproszeni o za-
śpiewanie jakiejś piosenki stosowaliśmy najstarszą wymów-
kę świata - "nie mam słuchu" albo "nie mam głosu", czując
jednak gdzieś pod skórą, że nie o to chodzi, bo przecież mówię,
więc mam głos, i słyszę, więc mam słuch. Okazuje się, że w
każdego typu zespole, zwłaszcza w chórze młodzieżowym, przy-
wódcza rola dyrygenta jest równie ważna jak ta muzyczna.
Aby zachęcić nastolatka do wydania z siebie głosu, trzeba
psychologa, pedagoga, czasem przyjaciela, a czasem mistrza.

Do tego należy dodać rolę menedżerską w postaci plano-
wania pracy, wybierania utworów, rozmów  z organizatorami
koncertów, formułowania pism, wniosków o dofinansowa-
nie, negocjacji z nauczycielami i rodzicami chórzystów. A w
tym wszystkim dyrygent zazwyczaj jest osamotniony. Nie ma
przecież w szkole drugiego dyrygenta chóru, rzadkością jest
wspierająca dyrekcja oraz rozumiejący i doceniający specyfi-
kę i misyjność jego pracy koledzy nauczyciele. W sumie trud-
no im się dziwić, bo żaden z nich nie musi się zastanawiać, ile
osób przyjdzie na kolejną lekcję i czy zdąży wszystkie dzieci
w klasie nauczyć danego materiału przed najbliższą jego pu-
bliczną prezentacją... Dyrygent zaś musi to robić, bo jego
funkcjonowanie w szkole zależy od stopnia atrakcyjności
prowadzonych zajęć. A stopień ten powinien być na tyle
wysoki, by chórzyści nie mogli się doczekać kolejnej próby,
by wręcz nie chcieli wychodzić z tej, która właśnie się kończy.
Jednym słowem oczekuje się od takiego nauczyciela - dyry-
genta chóru, aby rozbudził w dzieciach i młodzieży pasję do

wspólnego śpiewania i rozwinął w
nich własną motywację do uczestni-
czenia w pracach zespołu.

Taki oto wzorzec stworzył w mojej
głowie pierwszy dyrygent, z jakim się
zetknęłam - Tadeusz Eckert, który od
początku rozumiał swoją misję pracy
z młodzieżą   w sposób doskonały.
Szczęśliwie spotkał  i wciąż spotyka
On w swoim życiu wiele życzliwych i
wspierających osób.

Z radością patrzę na moje rodzinne Głubczyce, w których
są ludzie rozumiejący, że liczą się nie tylko słupki i efekty
możliwe do udokumentowania w rocznych sprawozdaniach
finansowo-merytorycznych. Te wspaniałe osoby wspierały
Tadeusza w realizacji celów niewymiernych, niewidocznych
tu i teraz, ale za to najważniejszych. Dla Niego przecież muzy-
ka nigdy nie była, i wciąż nie jest, celem samym w sobie. Była
ona środkiem do otwierania naszych serc i umysłów, do po-
zbawiania nas wszelkich blokad, do kształtowania charakte-
rów najszlachetniejszymi narzędziami w okresie, w którym by-
liśmy najbardziej na to podatni. Jako wspaniały nauczyciel od
początku wiedział, że aby osiągnąć najlepsze efekty, musi uży-
wać metod najwyższej klasy, i dlatego stworzył chór młodzie-
żowy o poziomie artystycznym, którego pozazdrościć mogą
głubczyckiemu Liceum największe ośrodki akademickie w
Polsce i na świecie.

Jako uczniowie-chórzyści rzadko to docenialiśmy, a to dla-
tego, że powszednieje nam to, co mamy na co dzień. Sama
musiałam wiele doświadczyć osobiście i zawodowo, aby w
pełni docenić rolę Tadeusza Eckerta w moim życiu. Ale w koń-
cu dotarło do mnie, że gdybym wiele lat temu nie trafiła do
Chóru LO, to dzisiaj byłabym zupełnie innym człowiekiem.
Kiedy już to zrozumiałam, zaczęłam się zastanawiać, w jaki
sposób mogę za to wszystko się odwdzięczyć.

A są to najważniejsze rzeczy, bo to właśnie w Chórze pozna-
łam osobę, z którą chciałabym się zestarzeć, pijąc razem her-
batkę przy kominku - mojego męża Mareczka, ale również
odkryłam zawodową pasję, która ukształtowała moją życiową
misję. Jak wyrazić ten ogrom wdzięczności, który mam w
sercu...? Najprościej oczywiście - słowami - i tak często ro-
bię, ale to po jakimś czasie traci świeżość... Mogłabym czy-
nami, gestami wyrażającymi wdzięczność - też próbowałam,
ale i to mi nie wystarczało...

Dopiero niedawno zrozumiałam, że ja właściwie od 20 już lat
odwdzięczam się mojemu Mistrzowi w najlepszy z możli-
wych sposobów; taki, który świadczy o Jego wielkości.
Odwdzięczam się najlepiej, jak umiem, kontynuując Jego
misję, powodując, że Jego idee poznają kolejne dziesiątki i
setki chórzystów, odkrywając siebie w chórze i przez chór.
To dzięki ideom, które wpoił kiedyś pewnej nastolatce,
powstaje wiele projektów artystycznych    i pedagogicz-
nych, a On sam przez te wszystkie lata jest przy mnie, jako
MISTRZ i jako PRZYJACIEL!

Agnieszka Franków-Żelazny
Absolwentka Chóru 1995

dr hab. prof. AMKL
dyrektor artystyczny Chóru NFM

dyrektor programowy Akademii Chóralnej

"Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy -
praca, by się zmartwychwstało" - C. K. Norwid

Muzyka, śpiew, chór z całą pewnością wpisują się
w tę poetycką prawdę. A jeśli "od muzyki piękniejsza
jest tylko cisza", jak mówił Paul Claudel, francuski
pisarz   i dyplomata, to spotkania chóralne jawią się
jako miejsce niezwykle intensywnej aktywności twór-
czej i - co najistotniejsze - osobistego rozwoju każde-
go chórzysty, na czele z dyrygentem. Odkrycie i zro-
zumienie tej zasady stało się fundamentem codzien-
nych i niecodziennych spotkań z młodzieżą chóralną.
Wspólnie zgłębialiśmy nie tylko piękno muzyki i ci-
szy, lecz także piękno współpracy, piękno nowych
miejsc, piękno poznawania fantastycznych ludzi, pięk-
no przekraczania własnych możliwości, piękno przy-
jaźni  i - w końcu - piękno miłości.

Najważniejsza praca dokonuje się na próbach w
śpiewie. Z chwilą, gdy w pełni odkryłem transformu-
jącą siłę śpiewu,  zrodziło się we mnie marzenie, aby
kiedyś samodzielnie wystąpić na scenie w roli soli-
sty. Od tego czasu chór zacząłem traktować jako miej-
sce indywidualnego kształcenia śpiewaków. Kiedy
młody człowiek nauczy się prawidłowo oddychać,
wyćwiczy właściwą postawę wokalną, nauczy się pra-
widłowo kształtować głos i nabierze wiary we własne
siły, to wszystko staje się w życiu łatwiejsze. Można
wyruszyć w każdą drogę - niekoniecznie artystyczną
- i z wielkim potencjałem wewnętrznej siły spełniać
swoje marzenia.

Po 30 latach wspólnej pracy stoimy u progu po-
wołania do życia Głubczyckiej Szkoły Chóralnej An-
gelus Cantat, która ma być ukoronowaniem dotych-
czasowych osiągnięć licealnego chóru i utrwaleniem
w głubczyckiej społeczności Norwidowskiej zasady
przekraczania własnych możliwości.

"Jeśli czujesz, że już nie możesz, to znaczy, że mo-
żesz trzy razy więcej"...

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji naszego Jubileuszu - władzom samo-
rządowym, dyrekcji Liceum, zaprzyjaźnionym insty-
tucjom, Stowarzyszeniu Absolwentów LO, dyrekcji
Filharmonii Opolskiej, mediom na czele z TVP Po-
znań, przyjaciołom chóru, komitetowi redakcyjnemu
biuletynu i wszystkim uczestnikom artystycznych
spotkań. Szczególne podziękowania kieruję do
Agnieszki Franków-Żelazny, bez której osobistego
zaangażowania obecny kształt naszego święta nie
byłby możliwy. Najważniejsze podziękowania adre-
suję do Was, Drodzy Chórzyści - Wasz talent i cu-
downe zaangażowanie jest kwintesencją głubczyc-
kiej chóralistyki!!!

Wszystkim jubileuszowym Gościom i Chórzystom
- Bohaterom 30-lecia - życzę niezapomnianych wra-
żeń, pięknych spotkań i głębokich doznań artystycz-
nych.

Z wdzięcznością w sercu
Tadeusz Eckert



Bal absolwentów, fot. Ireneusz Ganczarski

„Carmina burana” w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera - koncerty 23-24.11.2018
Zdjęcia: Filharmonia Opolska (Facebook)

30 LAT CHÓRU
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W GŁUBCZYCACH
30 LAT PRACY ARTYSTYCZNEJ

TADEUSZA ECKERTA

Fot. Jan Wac



AKT ODSŁONIĘCIA I POŚWIĘCENIA POMNIKA
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Dla upamiętnienia największego z Polaków,  świętego Jana Pawła II, który wskazywał światu
drogę życia w prawdzie i miłości, a narodowi polskiemu otworzył bramy wolności.

W 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w 100. rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę, z inicjatywy i staraniem społeczności

 Ziemi Głubczyckiej na większą chwałę Boga i naszej Ojczyzny wznosimy pomnik
 świętego Jana Pawła II  w naszym mieście,  jako drogowskaz dla nas wszystkich.

Na cokole umieszczamy słowa z homilii Ojca Świętego wygłoszone we Wrocławiu w 1997 r.
podczas Kongresu Eucharystycznego: „Wolność jest człowiekowi dana  i  zadana”.

Wolność, o której mówił Papież, jest powołaniem każdego chrześcijanina.
 Papież z posągu wskazuje nam na Kościół, bo Kościół jest i zawsze był Stróżem Wolności.

 Apostoł Paweł w Liście do Galatów pisał: „Ku Wolności wyzwolił nas Chrystus” [Ga,5,1-12].
Obaj wielcy mężowie napominają nas, że chrześcijanin ma obowiązek wolność podejmować

w sposób twórczy i odpowiedzialny.
 O wolność trzeba mu się troszczyć i wolność trzeba  zdobywać każdego dnia!

Odsłaniamy w dniu dzisiejszym monument - wotum społeczności naszego miasta za pontyfikat umiłowanego Papieża – Polaka,
naszego Ojca i Nauczyciela. Stanowić on będzie widzialny znak pamięci i zarazem wyraz hołdu, dumy i wdzięczności.

Jednocześnie niech  trwale wzywa  do pielęgnowania nauki  świętego Jana Pawła II. Niech krzepi nasze serca i porusza sumienia.
Niech daje pokój, siłę i nadzieję. Niech pozostanie trwałym drogowskazem dla naszego miasta i regionu.

A  pamięć o świętym Janie Pawle II i wartościach, które głosił i  w nas zaszczepił, będzie obecna na zawsze.
Niech będzie trwała niczym spiż monumentu wyrzeźbionego przez artystę, Pana profesora Czesława Dźwigaja.

Odsłonięcia pomnika świętego Jana Pawła II w obecności mieszkańców miasta i zaproszonych gości dokonali:
Adam Krupa – Burmistrz Głubczyc,

Michał Ślęczek – ks.  proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
Krzysztof Gawęcki, Dariusz Kozłowski, Rafał Zwarycz – członkowie Społecznego Komitetu  Budowy Pomnika św. Jana Pawła II,

Pomnik poświęcił ks.  biskup Paweł Stobrawa.
Dokonano tego 10 listopada 2018, w przeddzień Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W tym czasie biskupem Rzymu był Ojciec Święty Franciszek, Ordynariuszem Diecezji Opolskiej – ks. biskup Andrzej Czaja,
Wojewodą Opolskim - Adrian Czubak, Marszałkiem Województwa Opolskiego – Andrzej Buła, Starostą Głubczyc – Józef Kozina.

Treść niniejszego aktu podpisali: Ks. biskup - Paweł Stobrawa, Burmistrz Głubczyc -  Adam Krupa,
 Przewodniczący Rady Miejskiej - Kazimierz Naumczyk, Ks. proboszcz Parafii Narodzenia NMP -  Michał Ślęczek,

Członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika św. Jana Pawła II  - Krzysztof Gawęcki, Dariusz Kozłowski, Rafał Zwarycz.
Akt po zamknięciu w metalowej tubie uroczyście wmurowano w fundamenty pomnika.

Odpisy aktu zdeponowano w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Urzędzie Miejskim, Parafii Narodzenia NMP.
GŁUBCZYCE 10 LISTOPADA ROKU PAŃSKIEGO 2018

                                                                                      KALENDARIUM  BUDOWY POMNIKA
Idea powstania pomnika Jana Pawła II w Głubczycach ewoluowała kilka lat. Jej realizacja udała się Społecznemu Komitetowi Budowy
Pomnika św. Jana Pawła II, który założyli 21.03.2018 r.: Krzysztof  Gawęcki, Dariusz Kozłowski i Rafał Zwarycz, mieszkańcy Głubczyc.
Intencją przewodnią Komitetu było:
„Utworzenie w Głubczycach pomnika upamiętniającego postać św. Jana Pawła II  z okazji 40. rocznicy powołania kardynała Karola
Wojtyły na urząd Biskupa Rzymu oraz w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jan Paweł II jako jeden z najbar-
dziej wpływowych przywódców świata, a zarazem Papież, swoją postawą i posługą wywarł wielki wpływ na bieg wydarzeń w Polsce,
Europie  i na świecie.”
Pomnik stanowić będzie wotum wdzięczności mieszkańców Ziemi Głubczyckiej a zarazem upamiętniać będzie postać wielkiego Polaka,
pierwszego Papieża z naszego kraju. Przypominać ma Osobę, która w jakże wyraźny sposób podtrzymywała i upowszechniała tradycję
narodową, pielęgnowała polskość oraz wniosła znaczący wkład w rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej   i kulturowej Polaków.”
Członkowie Komitetu zwrócili się do Burmistrza Głubczyc o możliwość ustawienia pomnika na  Placu Armii Krajowej. Propozycja Komi-
tetu spotkała się z pozytywną reakcją Burmistrza Adama Krupy i Radnych Rady Miejskiej. Porozumienie   zawarto 21.03.2018 r.  pomiędzy
Komitetem Budowy Pomnika, a Gminą Głubczyce, w którym podzielono obowiązki inwestycji. Gmina Głubczyce zobowiązała się udostęp-
nić teren, dopełnić formalności związanych z budową pomnika, zagospodarować teren i wznieść postument pod pomnik oraz po  jego
odsłonięciu  dbać o pomnik i jego otoczenie. Zadaniem Komitetu było dokonanie wyboru pracowni artystycznej i projektu pomnika,
sfinansowanie jego wykonania,  transport i montaż. Dla realizacji powyższych celów Komitet Budowy ogłosił zbiórkę publiczną i
zgromadził konieczne środki finansowe.
O wyborze wykonawcy pomnika św. Jana Pawła II, prof. Czesława Dźwigaja, zaważyła znajomość jego wcześniejszych dzieł.
Koncepcja pomnika została wypracowana wspólnie z członkami Komitetu i ks. Michałem Ślęczkiem, proboszczem parafii Narodzenia
NMP.   Koszt figury Św.Jana Pawła II wyniósł 105 000 zł, a jego wykonanie zawdzięczamy wielkiej hojności głubczyczan, mieszkańców
gmin ościennych  oraz  firm miejscowych. Remont otoczenia i cokół sfinansowała Gmina Głubczyce, przeznaczając na to 120 000 zł.

                                               CZESŁAW DŹWIGAJ
Urodził się 18 czerwca 1950 w Nowym Wiśniczu, gdzie ukończył Liceum Plastycz-
ne. W latach 1972-1977 studiował  rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
w której obecnie jest profesorem.
Spod jego dłuta wyszło kilkadziesiąt  pomników (na całym świecie), w tym ponad 50
Jana Pawła II  i wiele realizacji małych form, między innymi poświęconych także
polskiemu papieżowi.
Jest człowiekiem otwartym i gościnnym, z wielkim zaangażowaniem opowiadającym
o swoich zrealizowanych dziełach, bardzo skupionym  na uwagach i sugestiach inwe-
storów dzieł, nad którymi pracuje. To sprawia, że jego realizacje „papieskie” są
różnorodne i zaświadczają o wyjątkowości Karola Wojtyły – papieża  i  Wielkiego
Polaka. (na zdjęciu, przy mikrofonie)

OPIS I ANALIZA POMNIKA
Postać siedząca na tronie przedstawiająca św. Jana Pawła II wykonana została z brązu,  ustawiona na postumencie na planie prostokąta
o ściętych narożnikach, nieco szerszym niż plinta (podstawa) pomnika obłożonym czerwonym granitem („Bohus red”). Całość umiesz-
czona jest na niskim cokole z płaszczyzną  z przodu nieznacznie wysuniętą, wykonaną z szarego granitu.

W założeniu artystyczno-ideowym pomnik św. Jana Pawła II  nawiązuje do
postaci św. Piotra znajdującej się w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Pomnik
przedstawia Jana Pawła II w wieku dojrzałym, siedzącego na tronie. Papież w
lewej ręce trzyma ferulę (pastorał zakończony krucyfiksem), a prawą ma unie-
sioną nieco do góry - w geście tzw. "błogosławiącym". Postać ma lewą stopę
wysuniętą do przodu, poza kraj plinty i widoczną w połowie spod alby. Prawa
stopa jest znacznie cofnięta, z widocznym czubkiem buta. Papież odziany jest
w strój nieszporny złożony z alby przewiązanej w pasie sznurem i kapy, na

głowie ma infułę (mitra).
Pastorał przypisywany Janowi Pawłowi II, który często towarzyszył papie-
żowi, należał wcześniej do  Pawła VI. Na infule artysta umieścił symbole 4
ewangelistów - jako symbol Ewangelii powierzonej i głoszonej przez na-
stępcę Piotra. Kapa spięta jest klamrą z przedstawieniem Ducha Świętego w
postaci gołębicy a w jej rogach umieszczonych zostało 7 kropli symbolizu-
jących 7 darów Ducha Świętego. Na kapie umieszczono lilijki - symbol

NMP. Na piersiach świętego, poniżej klamry, znajduje się krzyż łaciński zawieszony na
łańcuszku. Tron złożony jest z siedziska, wysokiego zaplecka zakończonego łukiem
pełnym  i bocznych podłokietników. Z tyłu na całej powierzchni płaskorzeźba z herbem
Jana Pawła II.
Zamysłem artysty jest stopniowanie emocji i hierarchizacja poszczególnych elementów
kompozycji. Najwyżej rzeźbiarz umieścił krucyfiks (męka Chrystusa Zwycięzcy, odku-
pienie), nieco niżej na infule  symbole 4 ewangelistów - Ewangelia. Poniżej nich święty
Jan Paweł II- głowa Kościoła Rzymskokatolickiego i wielki zwolennik ekumenii, który
swoje życie i losy świata zawierzył NMP (symbole lilii). Wsparty na krzyżu Papież ma
głowę zwróconą w stronę kościoła parafialnego i błogosławi nam.
Z tyłu na plincie odlano napis:   „Pomnik ten wzniesiono w 40. rocznicę wyboru kardyna-
ła Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową z inicjatywy i staraniem społeczności Głubczyc
na większą chwałę Boga i naszej Ojczyzny”  oraz umieszczono herb Głubczyc.
Postać z brązu dobrze koresponduje z kamiennym cokołem, który    w swojej graniastej
strukturze zawiera odcienie szarości i przygaszonej czerwieni. Wspomniana czerwień
łagodzi przejście od koloru metalu brązu do szarości, która dominuje w urządzeniu alejek
placu. Na cokole umieszczone zostały  napisy. Na ścianie frontowej postumentu:
"Wolność jest człowiekowi dana i zadana, św. Jan Paweł II, 1920, 1978, 2005”.
Natomiast z tyłu cokołu znajduje się dedykacja :
„Największemu z rodu Polaków w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę, 1918-2018”.    Całość kompozycji sankcjonuje układ terenu a skala jego planu
daje wystarczającą monumentalność. Stąd niewysoki postument  i wielkość postaci,
która jest tyko nieznacznie większa od naturalnych ludzkich rozmiarów (ok. 2,5 m w
postawie stojącej).  Postać Wielkiego Polaka, dojrzałego papieża nie ma sakralizować

planu. Każdy może podejść i pomyśleć, może odmówić modlitwę, matka z dzieckiem może przysiąść na ławce pod drzewem i odpocząć.
                                                                                                                                                  Barbara Piechaczek,  zdjęcia Jan Wac

(foto K. Gawęcki)

Projekt zagospodarowania placu i fundamentu z cokołem opracowała  - mgr inż. Aneta Toporowska,
częśc elektryczną - inż. Krzysztof Kunicki. Całość autoryzował -  mgr inż. arch. Piotr Bykowski.
Prace ziemne wykonane przez pracowników Usług Komunalnych z  - Janem Śnieżkiem na czele.
Obłożenie cokołu płytami granitowymi oraz pomoc przy montażu pomnika na cokole - Piotr Zabawa.



     Zdjęcia Jan Wac



     Zdjęcia Jan Wac



AKT ODSŁONIĘCIA I POŚWIĘCENIA POMNIKA
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
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 Ziemi Głubczyckiej na większą chwałę Boga i naszej Ojczyzny wznosimy pomnik
 świętego Jana Pawła II  w naszym mieście,  jako drogowskaz dla nas wszystkich.

Na cokole umieszczamy słowa z homilii Ojca Świętego wygłoszone we Wrocławiu w 1997 r.
podczas Kongresu Eucharystycznego: „Wolność jest człowiekowi dana  i  zadana”.

Wolność, o której mówił Papież, jest powołaniem każdego chrześcijanina.
 Papież z posągu wskazuje nam na Kościół, bo Kościół jest i zawsze był Stróżem Wolności.

 Apostoł Paweł w Liście do Galatów pisał: „Ku Wolności wyzwolił nas Chrystus” [Ga,5,1-12].
Obaj wielcy mężowie napominają nas, że chrześcijanin ma obowiązek wolność podejmować

w sposób twórczy i odpowiedzialny.
 O wolność trzeba mu się troszczyć i wolność trzeba  zdobywać każdego dnia!

Odsłaniamy w dniu dzisiejszym monument - wotum społeczności naszego miasta za pontyfikat umiłowanego Papieża – Polaka,
naszego Ojca i Nauczyciela. Stanowić on będzie widzialny znak pamięci i zarazem wyraz hołdu, dumy i wdzięczności.

Jednocześnie niech  trwale wzywa  do pielęgnowania nauki  świętego Jana Pawła II. Niech krzepi nasze serca i porusza sumienia.
Niech daje pokój, siłę i nadzieję. Niech pozostanie trwałym drogowskazem dla naszego miasta i regionu.

A  pamięć o świętym Janie Pawle II i wartościach, które głosił i  w nas zaszczepił, będzie obecna na zawsze.
Niech będzie trwała niczym spiż monumentu wyrzeźbionego przez artystę, Pana profesora Czesława Dźwigaja.

Odsłonięcia pomnika świętego Jana Pawła II w obecności mieszkańców miasta i zaproszonych gości dokonali:
Adam Krupa – Burmistrz Głubczyc,

Michał Ślęczek – ks.  proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
Krzysztof Gawęcki, Dariusz Kozłowski, Rafał Zwarycz – członkowie Społecznego Komitetu  Budowy Pomnika św. Jana Pawła II,

Pomnik poświęcił ks.  biskup Paweł Stobrawa.
Dokonano tego 10 listopada 2018, w przeddzień Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W tym czasie biskupem Rzymu był Ojciec Święty Franciszek, Ordynariuszem Diecezji Opolskiej – ks. biskup Andrzej Czaja,
Wojewodą Opolskim - Adrian Czubak, Marszałkiem Województwa Opolskiego – Andrzej Buła, Starostą Głubczyc – Józef Kozina.

Treść niniejszego aktu podpisali: Ks. biskup - Paweł Stobrawa, Burmistrz Głubczyc -  Adam Krupa,
 Przewodniczący Rady Miejskiej - Kazimierz Naumczyk, Ks. proboszcz Parafii Narodzenia NMP -  Michał Ślęczek,

Członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika św. Jana Pawła II  - Krzysztof Gawęcki, Dariusz Kozłowski, Rafał Zwarycz.
Akt po zamknięciu w metalowej tubie uroczyście wmurowano w fundamenty pomnika.
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żowi, należał wcześniej do  Pawła VI. Na infule artysta umieścił symbole 4
ewangelistów - jako symbol Ewangelii powierzonej i głoszonej przez na-
stępcę Piotra. Kapa spięta jest klamrą z przedstawieniem Ducha Świętego w
postaci gołębicy a w jej rogach umieszczonych zostało 7 kropli symbolizu-
jących 7 darów Ducha Świętego. Na kapie umieszczono lilijki - symbol

NMP. Na piersiach świętego, poniżej klamry, znajduje się krzyż łaciński zawieszony na
łańcuszku. Tron złożony jest z siedziska, wysokiego zaplecka zakończonego łukiem
pełnym  i bocznych podłokietników. Z tyłu na całej powierzchni płaskorzeźba z herbem
Jana Pawła II.
Zamysłem artysty jest stopniowanie emocji i hierarchizacja poszczególnych elementów
kompozycji. Najwyżej rzeźbiarz umieścił krucyfiks (męka Chrystusa Zwycięzcy, odku-
pienie), nieco niżej na infule  symbole 4 ewangelistów - Ewangelia. Poniżej nich święty
Jan Paweł II- głowa Kościoła Rzymskokatolickiego i wielki zwolennik ekumenii, który
swoje życie i losy świata zawierzył NMP (symbole lilii). Wsparty na krzyżu Papież ma
głowę zwróconą w stronę kościoła parafialnego i błogosławi nam.
Z tyłu na plincie odlano napis:   „Pomnik ten wzniesiono w 40. rocznicę wyboru kardyna-
ła Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową z inicjatywy i staraniem społeczności Głubczyc
na większą chwałę Boga i naszej Ojczyzny”  oraz umieszczono herb Głubczyc.
Postać z brązu dobrze koresponduje z kamiennym cokołem, który    w swojej graniastej
strukturze zawiera odcienie szarości i przygaszonej czerwieni. Wspomniana czerwień
łagodzi przejście od koloru metalu brązu do szarości, która dominuje w urządzeniu alejek
placu. Na cokole umieszczone zostały  napisy. Na ścianie frontowej postumentu:
"Wolność jest człowiekowi dana i zadana, św. Jan Paweł II, 1920, 1978, 2005”.
Natomiast z tyłu cokołu znajduje się dedykacja :
„Największemu z rodu Polaków w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę, 1918-2018”.    Całość kompozycji sankcjonuje układ terenu a skala jego planu
daje wystarczającą monumentalność. Stąd niewysoki postument  i wielkość postaci,
która jest tyko nieznacznie większa od naturalnych ludzkich rozmiarów (ok. 2,5 m w
postawie stojącej).  Postać Wielkiego Polaka, dojrzałego papieża nie ma sakralizować

planu. Każdy może podejść i pomyśleć, może odmówić modlitwę, matka z dzieckiem może przysiąść na ławce pod drzewem i odpocząć.
                                                                                                                                                  Barbara Piechaczek,  zdjęcia Jan Wac

(foto K. Gawęcki)

Projekt zagospodarowania placu i fundamentu z cokołem opracowała  - mgr inż. Aneta Toporowska,
częśc elektryczną - inż. Krzysztof Kunicki. Całość autoryzował -  mgr inż. arch. Piotr Bykowski.
Prace ziemne wykonane przez pracowników Usług Komunalnych z  - Janem Śnieżkiem na czele.
Obłożenie cokołu płytami granitowymi oraz pomoc przy montażu pomnika na cokole - Piotr Zabawa.



Bal absolwentów, fot. Ireneusz Ganczarski

„Carmina burana” w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera - koncerty 23-24.11.2018
Zdjęcia: Filharmonia Opolska (Facebook)

30 LAT CHÓRU
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W GŁUBCZYCACH
30 LAT PRACY ARTYSTYCZNEJ

TADEUSZA ECKERTA

Fot. Jan Wac



MISTRZ CZY PRZYJACIEL...?
"...A czym się pani zajmuje? - Jestem muzykiem. - A na czym

pani gra? - Jestem dyrygentem. - O!!! To nie gra pani na
żadnym instrumencie? A co właściwie robi taki dyrygent?
Przecież oni wszyscy w tych chórach i orkiestrach wiedzą, co
mają grać   i śpiewać...".

To tylko przykład rozmów, które przeprowadzam na co dzień.
W którymś momencie zaczęłam się zastanawiać, dlaczego we
mnie nigdy nie zrodziło się takie pytanie. Skąd od zawsze
wiedziałam, kim jest dyrygent  i jaką rolę odgrywa? To zawsze
wydawało mi się oczywiste. Dzisiaj, kiedy sama kształcę przy-
szłych dyrygentów, widzę, że nie dla każdego jest to wiado-
me. Ja po prostu miałam szczęście 28 lat temu znaleźć się
w odpowiednim miejscu i spotkać człowieka, który stworzył
w mojej głowie matrycę, wzorzec będący do dziś podstawą
całego mojego zawodowego życia.

Dyrygent to z jednej strony muzyk z doskonałą techniką
manualną, za której pomocą przekazuje wszystko, co jest za-
warte   w zapisie nutowym. Musi świetnie znać partie wszyst-
kich głosów, wiedzieć, jak po-winny one ze sobą współbrz-
mieć, który głos    w danym momencie jest ważniejszy, a który
pełni funkcję akompaniamentu. Powinien znać język muzycz-
ny jak najlepszy instrumentalista. Do tego dochodzi znajo-
mość tekstu słownego i jego znaczenia, a następnie koniecz-
ność powiązania słów z dźwiękami,     w celu zwielokrotnienia
mocy przekazu.     Ostatecznie dyrygent musi nadać wspólny
kierunek energii płynącej od każdego członka zespołu. Jego
zadaniem jest sprawić, aby wszyscy w jednym momencie wy-
rażali to samo, zachowując przy tym swoją indywidualność.
Muzyka jest bowiem środkiem subiektywnej ekspresji waż-
nych uniwersalnych życiowych wartości.

I tu dotykamy drugiej strony zawodu dyrygenta - dyry-
genta-lidera, przywódcy, przewodnika. Muzyka, a szczegól-
nie śpiew, to niezwykle intymna forma wyrazu, czego każdy z
nas wielokrotnie doświadczył. Ileż to razy poproszeni o za-
śpiewanie jakiejś piosenki stosowaliśmy najstarszą wymów-
kę świata - "nie mam słuchu" albo "nie mam głosu", czując
jednak gdzieś pod skórą, że nie o to chodzi, bo przecież mówię,
więc mam głos, i słyszę, więc mam słuch. Okazuje się, że w
każdego typu zespole, zwłaszcza w chórze młodzieżowym, przy-
wódcza rola dyrygenta jest równie ważna jak ta muzyczna.
Aby zachęcić nastolatka do wydania z siebie głosu, trzeba
psychologa, pedagoga, czasem przyjaciela, a czasem mistrza.

Do tego należy dodać rolę menedżerską w postaci plano-
wania pracy, wybierania utworów, rozmów  z organizatorami
koncertów, formułowania pism, wniosków o dofinansowa-
nie, negocjacji z nauczycielami i rodzicami chórzystów. A w
tym wszystkim dyrygent zazwyczaj jest osamotniony. Nie ma
przecież w szkole drugiego dyrygenta chóru, rzadkością jest
wspierająca dyrekcja oraz rozumiejący i doceniający specyfi-
kę i misyjność jego pracy koledzy nauczyciele. W sumie trud-
no im się dziwić, bo żaden z nich nie musi się zastanawiać, ile
osób przyjdzie na kolejną lekcję i czy zdąży wszystkie dzieci
w klasie nauczyć danego materiału przed najbliższą jego pu-
bliczną prezentacją... Dyrygent zaś musi to robić, bo jego
funkcjonowanie w szkole zależy od stopnia atrakcyjności
prowadzonych zajęć. A stopień ten powinien być na tyle
wysoki, by chórzyści nie mogli się doczekać kolejnej próby,
by wręcz nie chcieli wychodzić z tej, która właśnie się kończy.
Jednym słowem oczekuje się od takiego nauczyciela - dyry-
genta chóru, aby rozbudził w dzieciach i młodzieży pasję do

wspólnego śpiewania i rozwinął w
nich własną motywację do uczestni-
czenia w pracach zespołu.

Taki oto wzorzec stworzył w mojej
głowie pierwszy dyrygent, z jakim się
zetknęłam - Tadeusz Eckert, który od
początku rozumiał swoją misję pracy
z młodzieżą   w sposób doskonały.
Szczęśliwie spotkał  i wciąż spotyka
On w swoim życiu wiele życzliwych i
wspierających osób.

Z radością patrzę na moje rodzinne Głubczyce, w których
są ludzie rozumiejący, że liczą się nie tylko słupki i efekty
możliwe do udokumentowania w rocznych sprawozdaniach
finansowo-merytorycznych. Te wspaniałe osoby wspierały
Tadeusza w realizacji celów niewymiernych, niewidocznych
tu i teraz, ale za to najważniejszych. Dla Niego przecież muzy-
ka nigdy nie była, i wciąż nie jest, celem samym w sobie. Była
ona środkiem do otwierania naszych serc i umysłów, do po-
zbawiania nas wszelkich blokad, do kształtowania charakte-
rów najszlachetniejszymi narzędziami w okresie, w którym by-
liśmy najbardziej na to podatni. Jako wspaniały nauczyciel od
początku wiedział, że aby osiągnąć najlepsze efekty, musi uży-
wać metod najwyższej klasy, i dlatego stworzył chór młodzie-
żowy o poziomie artystycznym, którego pozazdrościć mogą
głubczyckiemu Liceum największe ośrodki akademickie w
Polsce i na świecie.

Jako uczniowie-chórzyści rzadko to docenialiśmy, a to dla-
tego, że powszednieje nam to, co mamy na co dzień. Sama
musiałam wiele doświadczyć osobiście i zawodowo, aby w
pełni docenić rolę Tadeusza Eckerta w moim życiu. Ale w koń-
cu dotarło do mnie, że gdybym wiele lat temu nie trafiła do
Chóru LO, to dzisiaj byłabym zupełnie innym człowiekiem.
Kiedy już to zrozumiałam, zaczęłam się zastanawiać, w jaki
sposób mogę za to wszystko się odwdzięczyć.

A są to najważniejsze rzeczy, bo to właśnie w Chórze pozna-
łam osobę, z którą chciałabym się zestarzeć, pijąc razem her-
batkę przy kominku - mojego męża Mareczka, ale również
odkryłam zawodową pasję, która ukształtowała moją życiową
misję. Jak wyrazić ten ogrom wdzięczności, który mam w
sercu...? Najprościej oczywiście - słowami - i tak często ro-
bię, ale to po jakimś czasie traci świeżość... Mogłabym czy-
nami, gestami wyrażającymi wdzięczność - też próbowałam,
ale i to mi nie wystarczało...

Dopiero niedawno zrozumiałam, że ja właściwie od 20 już lat
odwdzięczam się mojemu Mistrzowi w najlepszy z możli-
wych sposobów; taki, który świadczy o Jego wielkości.
Odwdzięczam się najlepiej, jak umiem, kontynuując Jego
misję, powodując, że Jego idee poznają kolejne dziesiątki i
setki chórzystów, odkrywając siebie w chórze i przez chór.
To dzięki ideom, które wpoił kiedyś pewnej nastolatce,
powstaje wiele projektów artystycznych    i pedagogicz-
nych, a On sam przez te wszystkie lata jest przy mnie, jako
MISTRZ i jako PRZYJACIEL!

Agnieszka Franków-Żelazny
Absolwentka Chóru 1995

dr hab. prof. AMKL
dyrektor artystyczny Chóru NFM

dyrektor programowy Akademii Chóralnej

"Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy -
praca, by się zmartwychwstało" - C. K. Norwid

Muzyka, śpiew, chór z całą pewnością wpisują się
w tę poetycką prawdę. A jeśli "od muzyki piękniejsza
jest tylko cisza", jak mówił Paul Claudel, francuski
pisarz   i dyplomata, to spotkania chóralne jawią się
jako miejsce niezwykle intensywnej aktywności twór-
czej i - co najistotniejsze - osobistego rozwoju każde-
go chórzysty, na czele z dyrygentem. Odkrycie i zro-
zumienie tej zasady stało się fundamentem codzien-
nych i niecodziennych spotkań z młodzieżą chóralną.
Wspólnie zgłębialiśmy nie tylko piękno muzyki i ci-
szy, lecz także piękno współpracy, piękno nowych
miejsc, piękno poznawania fantastycznych ludzi, pięk-
no przekraczania własnych możliwości, piękno przy-
jaźni  i - w końcu - piękno miłości.

Najważniejsza praca dokonuje się na próbach w
śpiewie. Z chwilą, gdy w pełni odkryłem transformu-
jącą siłę śpiewu,  zrodziło się we mnie marzenie, aby
kiedyś samodzielnie wystąpić na scenie w roli soli-
sty. Od tego czasu chór zacząłem traktować jako miej-
sce indywidualnego kształcenia śpiewaków. Kiedy
młody człowiek nauczy się prawidłowo oddychać,
wyćwiczy właściwą postawę wokalną, nauczy się pra-
widłowo kształtować głos i nabierze wiary we własne
siły, to wszystko staje się w życiu łatwiejsze. Można
wyruszyć w każdą drogę - niekoniecznie artystyczną
- i z wielkim potencjałem wewnętrznej siły spełniać
swoje marzenia.

Po 30 latach wspólnej pracy stoimy u progu po-
wołania do życia Głubczyckiej Szkoły Chóralnej An-
gelus Cantat, która ma być ukoronowaniem dotych-
czasowych osiągnięć licealnego chóru i utrwaleniem
w głubczyckiej społeczności Norwidowskiej zasady
przekraczania własnych możliwości.

"Jeśli czujesz, że już nie możesz, to znaczy, że mo-
żesz trzy razy więcej"...

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji naszego Jubileuszu - władzom samo-
rządowym, dyrekcji Liceum, zaprzyjaźnionym insty-
tucjom, Stowarzyszeniu Absolwentów LO, dyrekcji
Filharmonii Opolskiej, mediom na czele z TVP Po-
znań, przyjaciołom chóru, komitetowi redakcyjnemu
biuletynu i wszystkim uczestnikom artystycznych
spotkań. Szczególne podziękowania kieruję do
Agnieszki Franków-Żelazny, bez której osobistego
zaangażowania obecny kształt naszego święta nie
byłby możliwy. Najważniejsze podziękowania adre-
suję do Was, Drodzy Chórzyści - Wasz talent i cu-
downe zaangażowanie jest kwintesencją głubczyc-
kiej chóralistyki!!!

Wszystkim jubileuszowym Gościom i Chórzystom
- Bohaterom 30-lecia - życzę niezapomnianych wra-
żeń, pięknych spotkań i głębokich doznań artystycz-
nych.

Z wdzięcznością w sercu
Tadeusz Eckert
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17 LAT BEZ BARIER
       W dniach 6. i 7. listopada 2018 w auli Liceum Ogólnokształ-
cącego odbyła się 17. edycja festiwalu integracyjnego BEZ BA-
RIER, wkomponowanego w Głubczyckie Dni Kultury.
   Pierwszego dnia z udziałem dzieci, a drugiego młodzieży i doro-
słych. To szlachetne przedsięwzięcie po raz kolejny zostało zor-
ganizowane przez jego pomysłodawczynię - Marię Farasiewicz
przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz głubczycki-
mi szkołami średnimi. Myśl przewodnią programu stanowiło bi-
blijne przykazanie miłości bliźniego.
      "Razem na scenie we wspólnocie, niepełnosprawni i zdrowi.
Tu niepełnosprawność nie jest ułomnością, a staje się wartością.
Tu wszyscy są tacy sami!" - podkreśla Maria Farasiewicz, pro-
wadząca program. Podczas tych integracyjnych wieczorów aula
"ogólniaka" wypełniona była po brzegi. Na widowni przedstawi-
ciele władz różnych szczebli. Ponadto dyrektorzy szkół, przed-
szkoli, reprezentanci stowarzyszeń, organizacji, osoby duchow-
ne, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, dzieci, młodzież
(liczna reprezentacja ZSM), seniorzy, rodzice, lokalne i wojewódz-
kie media, etc. Słowem sympatycy idei integracji i solidaryzmu
z tymi, dla których los nie był łaskawy, bo obarczył brzemieniem
niepełnosprawności czy też nieuleczalnej choroby.
     A na scenie bogactwo treści i formy: inscenizacje, tematyczne
piosenki, recytacje, występy taneczne czy muzyka klasyczna.
Tegoroczna edycja BEZ BARIER dedykowana była dwuletniej
Mai Bubiak ze Ściborzyc Małych oraz dziewięcioletniej Lilii Ba-
lickiej-Sikorze z Bogdanowic. Obie zmagają się z dysfunkcjami
dziecięcego porażenia mózgowego, a znane są lokalnemu środo-
wisku z reportaży TV Pogranicze.
   Festiwal BEZ BARIER to także apel o pomoc i wsparcie dla
nich. Wzruszającym momentem koncertu było wystąpienie ma-
tek dziewczynek, czyli Moniki Sabatowicz i Agnieszki Balickiej-
Sikory, które podzieliły się refleksjami na temat niełatwej walki
z chorobą swych dzieci. Z kolei Lilia skierowała do publiczności
swój wierszyk. Były łzy, emocje i ogromne brawa!
Warto również wspomnieć o fakcie wręczenia wyróżnień. Oto
wiceprezes Stowarzyszenia TACY SAMI - Krzysztof  Hajda uho-
norował panów: Krzysztofa Gawęckiego i Krzysztofa Tkacza sta-
tuetkami "Honorowego Członka Stowarzyszenia", dziękując tym
samym za pomoc i wieloletnie  działania na rzecz niepełnospraw-
nych. W tegorocznej edycji BEZ BARIER wystąpiło ponad 300
wykonawców! Od przedszkolaków po osoby dorosłe. To praw-
dziwa lekcja zrozumienia, przyjaźni i… miłości!
     Integracja na scenie: prawdziwa, szczera, rzeczywista. Lecz w
życiu codziennym jeszcze wiele barier do pokonania…
W 17. festiwalu BEZ BARIER wystąpili: starszaki oraz grupa "Przy-
jaciele Krzysia" z Publicznego Przedszkola nr 2 z oddz. Integra-
cyjnymi pod kier. Elżbiety Naszkiewicz; klasa IV C SP nr1 z oddz.
Integracyjnymi pod kier. Renaty River i Malwiny Olchowy; pod-
opieczni stowarzyszenia TACY SAMI pod kier. Magdaleny Sza-
frańskiej; przedszkolaki z PICCOLINA pod kier. Edyty Pasik; dzieci
Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom wraz z O. Urba-
nem  Adamem Bąkiem; Emilia Kownacka oraz klasa III SP w Lisię-
cicach pod kier. Agnieszki Walków i Urszuli Wojciechowskiej;
dzieci i młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go (Małgosia Bielska, Natalia Kusiak, Mateusz Jacheć i Dawid
Herbut) pod kier. Joanny Cieślik i Agnieszki Seń; placówka opie-
kuńczo-wychowawcza "Gniazdo" pod kier. Iwony Lipińskiej; ze-
spół romski "Terne Cierchenie" pod kier. Bronisławy Danuty
Mirgi; Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Gołuszowi-
cach z terapeutką Ewą Bartusik (fr. "Brzydkiego kaczątka w reż.

Waldemara Lankaufa"); ks. proboszcz parafii Równe - Krzysztof
Cieślak (słowo Boże); Klasa VIII D SP nr3 pod kier. Artura Krupy
i Ireneusza Szkwarka; Małgosia Kubów (skrzypce) z PSM I st. przy
akompaniamencie mamy - Agnieszki Jagli-Kubów; reprezentacja DPS
Klisino filia Kietrz (Gabrysia Kluska i Mirela Jankowska) pod kier.
Sylwii Nowak; Dominik Wąsik - uczeń "Rolniczaka"; Paulina Pie-
karz, Oliwia Prus i Dominika Haładus - tancerki Opolskiej Szkoły
Tańca Tomasza Nawrockiego filia MOK pod kier. Grażyny Pakul-
skiej; duet - rodzeństwo: Ewa Szmit-Chawa z bratem Piotrem (LO);
Przedstawiciele głubczyckiego MECHANIKA: Aleksandra Pabian,
Dominika Łabińska  oraz klasa 1A technikum ekonomicznego; Mie-
tek Zając - aktor teatru TRADYCJA.
   Pomoc organizacyjno-akustyczna: dyrektor MOK - Zbigniew
Ziółko i jego pracownicy; dyrektor LO - Krzysztof Tokarz i obsłu-
ga tej szkoły; uczniowie i absolwenci ZSM: Krzysztof Rzym,
Dominika Jurkiewicz, Damian Zieliński, Kacper Żelazny, Robert
Poźniak, Dawid Boroński, Patryk Andruszczyszyn oraz Kamil
Farasiewicz; Marian Bażyński; Asysta prowadzącej - Patrycja
Farasiewicz; Słodycze dla dzieci - Irena Sapa (członek Zarządu
Powiatu); Słodki poczęstunek - Adam Kamiński;
Relacja na żywo na portalu Facebook (Maria Farasiewicz) - Do-
minika Jurkiewicz i Krzysztof Rzym;
Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na Facebook'u twojeglub-
czyce.pl. TV Pogranicze zarejestrowała ów program i w stosow-
nym czasie go wyemituje. Maria Farasiewicz składa serdeczne
podziękowania wszystkim występującym, ich opiekunom arty-
stycznym, księżom, wspaniałej widowni oraz zaangażowanym
w pomoc i organizację tej dorocznej imprezy, a szczególnie nie-
ocenionemu Krzysiowi Rzymowi.

  Z pozdrowieniami - Redakcja ZSM
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ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE
     17. października 2018 w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła
się miła uroczystość wręczania Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
parom małżeńskim które przeżyły wspólnie 50 lat.
. Złote Gody Małżeńskie obchodzili:
 Państwo  Danuta i Jan Filarowscy z Głubczyc,  Państwo  Maria

i Władysław Kowarscy z Lwowian,
Państwo  Stanisława i Józef Mrzy-
głód z Bogdanowic,   Państwo  Ma-
ria i Ryszard Pruszowscy z Nowych
Gołuszowic, Państwo  Maria i Zbi-
gniew Radyńscy z Grobnik.

      Po serdecznym powitaniu i przedstawieniu Jubilatów, gratu-
lacje, kwiaty, upomionki, i słowa uznania wyrazili przedstawicie-
le władz samorządowych Gminy.   Medale wręczali Burmistrz
Adam Krupa, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Naum-
czyk, oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Grochal-
ska.  Po słowach i medalach Burmistrz wspólnie z Jubilatami i
gośćmi wzniósł toast i zaprosił do poczęstunku na "kawę czy
herbatę" przy której była okazja wracać pamięcią do młodości i
powspominać. O czym  wspominali i czym się szczycili Jubilaci
zapisała  Telewizja Pogranicze i Głos Głubczyc.
Państwo Filarowscy poznali się na zabawie  w 1968 roku, Pani
Danuta wypracowała sobie emeryturę w  Spółdzielni Inwalidów
"Piast", a  Pan Jan w Państwowym Ośrodku Maszynowym
i firmie Galmet. Państwo Filarowscy  polecają jako receptę na
zgodne długoletnie pożycie  - wzajemne zrozumienie.
Państwo Kowarscy  poznali się rok przed ślubem w 1968 roku.
Wspólnie wychowali czworo dzieci, doczekali siedmioro wnu-
cząt i prawnuczątka. Pani Maria pochodzi z Pielgrzymowa, jest
absolwentką naszego Liceum Ogólnokształcącego, pracowała
w Państwowym Ośrodku Maszynowym i PKS, ponadto prowa-
dziła gospodarstwo rolne z mężem, który z powodu  wypadku
przebywa na rencie.
Państwo  Stanisława i Józef Mrzygłód. Pani Stanisława - kreso-
wianka, Pan Stanisław z Nowosądeckiego z zawodu murarz -
rzemieślnik. Spotkali się przypadkowo u koleżanki i znajomość
zamieniła się w "złoty" związek małżeński. Wychowali córkę
i syna, doczekali się trójki wnucząt i dwójki prawnucząt. Pani
Stanisława  dużo czasu przeznaczała na działalność na rzecz spo-
łeczności wiejskiej Bogdanowic, od  Rady Parafialnej,  Koła
Gospodyń Wiejskich przez organizowanie okolicznościowych,
świątecznych, patriotycznych   przedstawień  z młodzieżą, spo-
tkań opłatkowych, wieczorków,  za co została wyróżniona przez
Radę Miejską  "Herbem Głubczyc".

Państwo  Maria i Ryszard Pruszowscy zaufali sobie od pierw-
szego  spojrzenia i po miesiącu znajomości zawarli  "złoty +"
związek małżeński.  Pani Maria pochodzi z Nowosądeckiego, a
mąż elektryk z Pszowa. Wychowali trzech synów, cieszą się sió-
demką wnucząt.
Państwo  Maria i Zbigniew Radyńscy.  Pan Zbigniew z Nowej
Soli (rodzice kresowianie) spędzając wakacje (dziś mile wspomi-
nane)w Grobnikach poznał przyszłą żonę. Emeryturę wypracował
w PKS-ie i Przedsiębiorstwie  Robót  Inżynieryjnych,     uważa, że
w małżeństwie " nie należy, po jednej kłótni trzaskać drzwiami"
                                                           Zanotował Jan Wac
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W GRONIE NAGRODZONYCH
     19 października 2018 r. w Studenc-
kim Centrum Kultury Uniwersytetu
Opolskiego miało miejsce Regionalne
Święto Edukacji. To doroczna uroczy-
stość zorganizowana przez Departa-
ment Edukacji i Rynku Pracy Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu.
    W czasie podniosłej gali Marszałek
Województwa Opolskiego - Andrzej
Buła wraz z wicemarszałkiem - Stanisła-
wem Rakoczym wręczył nagrody w kil-
ku kategoriach przyznane przez Zarząd
Województwa.
   W gronie laureatów znalazło się pięć

osób związanych z ziemią głub-
czycką. Nagrodą Marszałka za
szczególne osiągnięcia w dzie-
dzinie rozwoju i upowszechnia-
nia edukacji zostali uhonoro-
wani: Maria Farasiewicz - na-
uczycielka języka polskiego w
głubczyckim MECHANIKU
oraz Bogdan Kulik - dyrektor

Zespołu Szkół w Pietrowicach.
Z kolei w kategorii "Prymus Opolszczyzny" nagrodzony został uczeń
kl. V Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczycach - Tomasz Witek.
   Ponadto stypendium doktoranckim Marszałka Województwa za
dorobek naukowy została nagrodzona pochodząca z Głubczyc Ju-
styna Koziarska - absolwentka Zespołu Szkół Mechanicznych,
obecnie doktorantka mechaniki na Politechnice Opolskiej
    Nagrodą Marszałka za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycz-
nej, wychowawczej i opiekuńczej wyróżniony został Benedykt Po-
spiszyl - dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Branicach.
   Podczas uroczystości, w imieniu nagrodzonych i własnym, głos
zabrała Maria Farasiewicz, dziękując przy tym burmistrzowi Ada-
mowi Krupie za nominowanie jej osoby do tej prestiżowej nagrody.

Gratulujemy uhonorowanym, dołączając życzenia dalszych
sukcesów, zdrowia i wszelkiej pomyślności.
                                                                                     Redakcja ZSM

"KREW DAREM ŻYCIA"
    Takie hasło przyświecało jesiennemu poborowi krwi, który
odbył się 24 października 2018r. w Zespole Szkół Mechanicz-
nych w Głubczycach.
To już 15. edycja tego jakże szlachetnego przedsięwzięcia
organizowanego w MECHANIKU  w ramach akcji " Młoda
krew ratuje życie" przy współpracy z głubczyckim Klubem
HDK PCK i prezes zarządu - Elżbietą Kubal.
Po raz kolejny  świetlica szkoły zamieniła się w swoiste ambu-
latorium wypełnione specja-
listyczną kadrą medyczną z
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Opolu. Chętnych do

oddania krwi było wielu. 40 osób z ZSM i 5 z zewnątrz. Tym-
czasem zarejestrowanych zostało 29, z czego krew mogły
oddać tylko 23 osoby. Ogółem zebrano 10,35l krwi!
Nad przebiegiem akcji czuwały panie: szkolna koordynatorka
- Beata Lehun oraz rejestrująca krwiodawców - nieoceniona
pani Helena Kubal.
       Wszystkim, którzy w pięknym geście człowieczeństwa
ofiarowali swoją krew składamy serdeczne podziękowania.
Każda kropla życiodajnego płynu ma wartość wielką.
"Oddając krew, dodajesz nadziei".
       Maria Farasiewicz - rzecznik idei czerwonokrzyskiej

Jeszcze rok szkolny
dobrze się nie rozpoczął

a w naszej szkole kolejne sukcesy
    Tym razem uczennice  z klasy VI wzięły udział w Powiatowym
Konkursie Piosenki, który co roku organizowany jest  w ramach
Powiatowego Festiwalu Kultury.
      Podczas swojej prezentacji wykonały znaną doskonale wszyst-
kim piosenkę „Chodź pomaluj mój świat" z repertuaru zespołu
Dwa plus jeden i wyśpiewały  pierwsze miejsce w kategorii zespo-
ły wokalne.
  Dziewczyny spisały się znakomicie, mimo że miały bardzo mało
czasu na przygotowanie. Popołudniowe próby i zaangażowanie
ze strony młodych artystów przyniosły wspaniały rezultat.
      Dla mnie jako nauczyciela i instruktora śpiewu cieszy fakt, że
na swojej drodze zawodowej odnajduję takie "perełki".
    Życzę im wytrwałości a także aby nigdy nie zatraciły tej radości
z muzykowania bo przecież jak powiedział J.W.Goethe
"Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serce mają
. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają"
                                                                               Ewa Maleńczyk

Czy jesień życia?
"Tak tańczyli, tak szaleli, aż

o lekach zapomnieli" to fragment
wiersza recytowany przez dzieci z
grupy "Motylki" podczas uroczy-
stości Dnia Seniora w Domu Dzien-
nego Pobytu w Głubczycach. Słowa te wzbudziły w seniorach
poczucie dobrego humoru, które wyrazili radosnymi okrzykami,
pytaniami o to, kto zapomniał,
a kto pamięta o przyjmowaniu
leków. Głośne oklaski potwier-
dziły słuszność tych słów.
Oprócz wiersza dzieci zaprezen-
towały barwne przedstawienie
pt. "Cyrk" oraz piosenkę o bab-
ci i dziadku. Dla dzieci było to radosne spotkanie. Dzieci otrzy-
mały duże brawa, upominki, a na zakończenie wysłuchały wspól-
nego śpiewu wszystkich seniorów "Brawo, brawissimo… ".      W
imieniu Dyrekcji Przedszkola nr 3 oraz dzieci i ich opiekunów
dziękujemy serdecznie wszystkim pracownikom Domu Dzienne-
go Pobytu za tak wspaniałe  i radosne spotkanie.
                                                                          Elżbieta Białek
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XIII WOJEWÓDZKI TURNIEJ BADMINTONA
24 października 2018r. w hali sportowej

Technika Głubczyce odbył się  XIII Wojewódzki
Turniej Badmintona.
     W zawodach wzięło
udział 54 zawodników, z
8 Zespołów Szkół Spe-
cjalnych województwa
opolskiego (Opola, Kę-

dzierzyna -
Koźla , Klucz-
borka, Strze-
lec Op., Le-
śnicy, Gło-
gówka, Do-
br odzi en i a
oraz Głub-
czyc).  Uro-
c z y s t o ś ć
otwarcia Mi-

strzostw dokonał Dyrektor SOSW Tomasz Kiszczyk.
Zawodnicy startowali w sześciu kategoriach wieko-
wych. Najlepsi  reprezentanci i SOSzW :
Żaklina Mirga III m. - dziewczęta starsze,
Kamil Mirga I m. - chłopcy młodsi.
Denis Marcinek I m.- chłopcy starsi
Dawid Gabor IV m.- chłopcy starsi
W klasyfikacji drużynowej zawodnicy z Głubczyc
zajęli III m. tuż przed Leśnicą i Kędzierzynem Koźlem.
   Wszyscy uczestnicy zawodów zostali poczęstowa-
ni ciepłym posiłkiem przygotowanym przez Specjal-
ny Ośrodek Szkolno Wychowawczy. Dziękujemy
wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr1 za po-
moc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów.
Zawody sędziowane były przez nauczycieli wycho-
wania fizycznego Dariusza Szałagana i Zbigniewa
Serwetnickiego.                         Dariusz Szałagan

 MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA SŁOWENII
W BADMINTONIE

      W Słowenii 19-21.10.2018 w miejscowości Mokronog odbyły się
Międzynarodowe Mistrzostwa Słowenii

w Badmintonie w kategorii U11, U13, i U15.
   Do zawodów przystąpili zawodnicy z 12. państw tj. Węgry, Austria, Chor-
wacja, Serbia, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Rumunia, Anglia, Czechy, Peru,
Polska. Klub LKS Technik Głubczyce w tych zawodach reprezentowali:
Maja Janko, Kaja Naumczyk, Maja Naumczyk. Anna Paruszewska, Paweł
Kiszczyk i Rafał Mielnik. Nasi zawodnicy zdobyli cenne doświadczenie a co
najważniejsze dwa medale  najcenniejszego koloru. Świetnie spisali się Paweł
Kiszczyk w kategorii U-11 który zdobył I m. w grze pojedynczej chłopców
oraz Maja Janko, która wywalczyła w kategorii U-13 I m. w grze podwójnej
z Julią Wójcik z klubu Beninca UKS Feniks Kędzierzyn- Koźle. Wysokie
lokaty w postaci V miejsca zdobyli również w grze pojedynczej U-13- Maja
Janko oraz w grze podwójnej U-13 Paweł Kiszczyk w parze z Rafałem Miel-
nikiem. Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom.

POLSKA LIGA BADMINTONA 2018/2019
     W Pszczynie w dniach 27-28.10.2018 r. odbyła się I Runda Rozgrywek
Polskiej Ligi Badmintona. Bardzo dobrze spisała się Drużyna Galmet LKS
Technik  wygrywając wysoko wszystkie swoje mecze: 7:0 z KS Chojnik
Jelenia Góra, 6:1 z UKS Plesbad Pszczyna i 7:0 z BENINCA UKS Feniks
K.- Koźle, inkasując tym samym 9 punktów po trzy za każde zwycięstwo.
Galmet LKS Technik  wystąpił w następującym  składzie: Karolina Szubert,
Aleksandra Białek, Katerina Tomalova, Maciej Matusz, Bartosz Gałązka,
Kordian Kobylnik, Jakub Gireń  i Nikita Khakimov. Serdecznie gratulujemy

Urząd Miejski w Głubczycach
informuje, że w 2018r. Minister Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji za pośrednictwem Wojewody
Opolskiego udzielił dotacji celowej Gminie Głubczy-
ce na realizację zadań programu wieloletniego "Pro-
gram integracji społeczności Romskiej w Polsce na
lata 2014-2020"

.    W /w dotacja pozwoliła na realizację  zadań:
1. "Romowie pracują za dług" z przeznaczeniem na

zatrudnienie Romów w Głubczyckim Towarzystwie
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Dotacja w
kwocie 20 000 zł pozwoliła na zatrudnienie Romów,
którzy 50% uzyskanego wynagrodzenia za pracę prze-
kazują na zaległości czynszowe.

2. "Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich po-
przez remont lokali mieszkalnych" z przeznaczeniem
na remont lokali mieszkalnych, zasiedlonych przez
rodziny romskie. Dotacja w kwocie 51 000 zł została
wykorzystana na remont 5 lokali mieszkalnych. Re-
mont w lokalach mieszkalnych związany był  z wy-
mianą instalacji elektrycznej, przestawieniem pieców,
wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z urzą-
dzeniami, wymianą podłogi, wymianą stolarki okien-
nej   i drzwiowej.
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 ŚP JÓZEFA  KOWALCZUK
Pogrążona w smutku Rodzino,
Szanowni zebrani, znajomi, przyjaciele.
Żegnamy dziś naszą koleżankę,
członka Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych w Głubczycach, wspaniałą
matkę, babcię, prababcię i prapra-
babcię, która po długim i nieła-
twym życiu odeszła na wieczną
wartę. Józefa Kowalczuk urodzi-
ła się 10 lutego 1921 roku w Sie-
niachówce pow. Zbaraż, woj. Tar-
nopolskie, na Kresach Wschod-
nich II RP.  Do szkoły podstawo-
wej uczęszczała w Siemiachówce, gdzie ukończyła 4 klasy. Pra-
cowała z rodzicami na ich gospodarstwie, a jednocześnie uczyła
się zawodu krawcowej, uczęszczała na kurs gotowania i pie-
czenia. W 1939 r. wyszła za mąż za gajowego z Sieniawy. Gdy
wybuchła II Wojna Światowa, musieli opuścić swój dom i za-
mieszkali w leśniczówce w Sieniawie.  W 1944r. gdy wkroczyła
Armia Sowiecka na te tereny, dokonano mobilizacji  ludności
w wieku 18 do 50 lat. Pani Józefa Kowalczuk została wcielona
do Wojska Polskiego w Sumach i trafiła do II Armii WP, 25.
Pułku Piechoty, 10 Dywizji II Armii, w którym pełniła funkcję
sekretarza Sztabu. Przeszła cały szlak bojowy, od Zbaraża przez
Żytomierz, Rzeszów, Poznań, Częstochowę, Rawicz, i Sudety.
Swą wędrówkę wojenną zakończyła w Dreźnie, nie kryjąc ra-
dości z zakończenia wojny  i upragnionego wyzwolenia. Z
tułaczki wojennej postanowiła pojechać do znajomych w Rze-
szowskie. Tam dowiedziała się, że mieszkańcy Sieniachówki
osiedlili się na Opolszczyźnie w pow. Głubczyckim, w Czer-
wonkowie. Pani Józefa pojechała tam. W niedługim czasie wró-
cił do niej mąż, był ranny i długo leżał                       w szpitalu.
W Czerwonkowie Kowalczukowie prowadzili gospodarstwo
rolne. Wspólnie wychowali troje dzieci. Po śmierci męża Pani
Józefa przeprowadziła się do córki do Bogdanowic. Pracowała
w Spółdzielni Inwalidów "Piast" . Doczekała się 7 wnuków, 7
prawnuków, 2 praprawnuków. Pani Józefa nie szczędziła sił
rodzinie, była dobrą matką, babcią, przyjaciółką, była pracowi-
ta  i uczynna, 17. lipca 2018 odeszła na wieczną wartę.
"I tak codziennie ktoś odchodzi,
Ktoś wsiąka w polską ziemię niczym ziarno.
To z warty schodzi pokolenie,
Co życia nie dało za darmo."
"Ostatnia droga"
Pani Józefa Kowalczuk za działalność wojenną i społeczną
otrzymała m,in. "Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk",
"Złoty Krzyż Zasługi", "Medal Zwycięstwa i Wolności"
 "Zasłużona Opolszczyźnie" i inne.
Żegnaj Koleżanko, spoczywaj w pokoju.
Nie Ci ziemia lekką będzie"
           Prezes ZKRPiBWP w Głubczycach Amelia Mamczar

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:

1. 27 listopada 2018 r. odbędą się:
a) IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości lokalowej, położonej w Głubczycach Plac Stawowym
nr 8/1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 26 431,00 zł.
Wadium wynosi 2 650,00 zł;
b) V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości lokalowej, położonej w Głubczycach przy ul. Bałuc-
kiego nr 2/5. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 10 600,00 zł.
Wadium wynosi 1 060,00 zł;
c) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji grun-
tów jako działka nr 485/12 o powierzchni 0,1246 ha, położonej w
Głubczycach przy ul. Miarki. Cena wywoławcza do przetargu wy-
nosi 86 100,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 8 600,00 zł;
d) III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji grun-
tów jako działka nr 618/11 o powierzchni 0,1206 ha, położonej w
Głubczycach przy ul. Miarki. Cena wywoławcza do przetargu wy-
nosi 48 578,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 4 900,00 zł.
2. 4 grudnia 2018 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej
w Głubczycach przy ul. Chrobrego nr 18/2. Cena wywoławcza do
przetargu wynosi 16 699,50 zł. Wadium wynosi 1 700,00 zł;
3. 20 grudnia 2018 r. odbędą się:
a) III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości niezabudowanej, oznaczonej według ewidencji grun-
tów jako działka nr 290/1 o powierzchni 0,1000 ha, położonej
w obrębie ewidencyjnym Równe. Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 5 988,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 600,00 zł;
b) IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości niezabudowanej, oznaczonej według ewidencji grun-
tów jako działka nr 174 o powierzchni 0,5600 ha, położonej w obrę-
bie ewidencyjnym Zopowy. Cena wywoławcza do przetargu wy-
nosi 16 257,00 zł. Wadium wynosi 1 630,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wniesienie wadium w
pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte są w ogło-
szeniach 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

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomo-
ści poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Głubczycach oraz umieszczeniu na jego stronie internetowej w
dniu:
1. 16.10.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do od-
dania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej nieza-
budowanej, położonej w Głubczycach przy ul. Dworcowej, obej-
mującej działkę nr 731/38.
2. 26.10.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zby-
cia nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach przy ul.
Raciborskiej nr 3/7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu z działki nr 621/57.
3. 30.10.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zby-
cia nieruchomość gruntową niezabudowana, położoną w Lisięci-
cach obejmującą działkę nr 590/1 .>>>

>>>   4. 02.11.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną
do zbycia nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach
przy ul. Oświęcimskiej nr 2/7 wraz ze sprzedażą ułamkowej czę-
ści gruntu z działki nr 708/36.
5. 06.11.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do od-
dania w dzierżawę nieruchomość gruntową, położoną w Głub-
czycach, oznaczoną jako część działki nr 331/2.
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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>

APEL
 DO MIESZKAŃCÓW

GŁUBCZYC I OKOLIC
ZBLIŻA SIĘ ZIMA,

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI
DLA OSÓB SAMOTNYCH,

CHORYCH,
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

MOŻE POTRZEBUJĄ
NASZEGO WSPARCIA

KONTAKT
 DO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ
GŁUBCZYCE,

UL POCZTOWA 6A
  TEL. 77 485 29 22

APEL DO RODZICÓW NIE SZCZEPIĄCYCH DZIECI! Zwracam się do Państwa z gorącym
apelem, o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby
zakaźne. Pragnę zwrócić uwagę na bieżącą sytuację dramatycznego wzrostu liczby zachorowań na odrę w Europie. Do 5.10. 2018
r. najwięcej zachorowań wystąpiło w Rumunii (5100 przypadków), Francji (2702), Grecji (2290), Włoszech (2248). W tym samym
czasie na Ukrainie odnotowano ponad 32 000 przypadków odry. Problem odry występuje również w Czechach, Słowacji, Niem-
czech, na Węgrzech, Bułgarii, Litwie, Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych
opublikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w okresie od 1.01.- 31.10. 2018r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki
zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te wskazują na fakt dynamicznego rozprzestrze-
niania się choroby. Choroby nie znają granic. W każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną
infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie
ciężkich powikłań, w skrajnych przypadkach prowadzących do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym
dzieci do 13 miesiąca życia czy też inne osoby, które z różnych przyczyn nie mogły zostać poddane szczepieniu. Gwarancją
bezpieczeństwa Państwa dzieci jest poddanie ich szczepieniom ochronnym.  Pamiętajmy, że to właśnie dzięki szczepieniom udało
się zmniejszyć ilość zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Pragnę zaapelować, byście Państwo,
jako Rodzice odpowiedzialni za zdrowie swojego Dziecka, ponownie przeanalizowali zasadność zaszczepienia swojego Dziecka, w
kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Licząc na Państwa rozwagę, proszę o dokonanie wyboru i podjęcie
pozytywnej decyzji o zaszczepieniu swojego Dziecka w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia "lepiej zapobiegać niż leczyć".
                                                                                                  Z poważaniem           Alina Mazur-Ciapa       PPIS w Głubczycach
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Serdecznie Witamy
 41 Nowych Mieszkańców

 Ziemi Głubczyckiej,
urodzonych

w październiku 2018r.
w Szpitalu Powiatowym

w Głubczycach.
Rodzicom Gratulujemy!

Borowik Laura c.
Eżbiety Nowa Cerekwia
26.10 2.30 3780g 56cm

Chamczyk Kornelia
c.Agaty Baborów

01.10 14.35 3730g 56cm

Czerniecka Zofia
c.Karoliny Głogówek

29.10 21.00 2900g 55cm

Duda Lena
c.Małgorzaty Trzebina
27.10 14.00 3750g 58cm

Gadzimski Michał
s.Anny Dzielów

03.10 10.40 4230g 58cm

Kołtyk Nicola
c.Pauliny Głubczyce

31.10 15.50 3350g 55cm

Kwiecień Natalia
c.Karoliny Głubczyce

29.10. 2018 3850g 60cm

Łopuszańska Pola c.
Magdaleny Krzyżkowice
27.10 17.55 2900g 57cm

Małyszek Filip
s.Moniki Wysoka 02.10

8.45 3150g 57cm

Mazur Hanna c.
Magdaleny Głubczyce
11.10 10.30 3320g 54cm

Panicz Kacper
s.Katarzyny Grobniki

07.10 12.50 3900g 59cm

Pierlak Julia
c.Justyny Wysoka

11.10 8.55 3060g 52cm

Smyk Blanka c.Angeliki
Nowa Cerekwia

08.10 9.10 3220g 53cm

Ślepak Karol
s.Karoliny Branice

01.10 22.55 4250g 58cm

Teuerle Jakub
s.Anny Głubczyce

10.10 18.10 3950g 61cm
Fotografie noworodków:

 KADR  Studio

Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,  Głubczyce,

  Grunwaldzka 2,  662 065 354

Zmuda Jakub
s.Ewy Prudnik

03.10 5.50 3350g 55cm
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10 listopada odbył się w Hali Technika Międzynarodowy Turniej Dzieci i Żaków - Mini Silesia Cup.
W zawodach uczestniczyło blisko 150 młodych badmintonistów w trzech kategoriach wiekowych - U-9, U-11 i U -13.
Kategoria U-9 chłopcy - 3 m. - Łukasz Golas, Kategoria U-11 chłopcy - 1 m. - Paweł Kiszczyk, 2 m. - Piotr Adamów
Kategoria U - 13 dziewczęta - 1 m. - Maja Janko, 3 m.- Oliwia Zielińska, 3 m. - Anna Gałaszkiewicz,
Kategoria U - 13 chłopcy 1 m. - Mateusz Golas,  3 m. - Rafał Mielnik            Gratulujemy!!!!! naszym medalistom i zawodnikom

LKS SPARTA GŁUBCZYCE NAJLEPSZY  NA PUCHARZE EUROPY 2018
    W dniach 25 - 28.10.2018r w Sybiu, (Rumunia) odbył się IX Puchar Europy Taekwondo w dwóch konkurencjach sportowych w
układach i w walkach. W zawodach brało udział ponad 1350 uczestników z 28 państw.  W klasyfikacji  medalowej seniorów Ludowy
Klub Sportowy Sparta Głubczyce i ZS Pietrowice zajął I miejsce w kategorii otwartej  i klubowej zdobywając 3 złote, 3 srebrne i 2
brązowe medale wygrywając z  Kadrą Ukrainy jednym medalem brązowym, trzecie miejsce zajął klub z Holandii Koguryo.

Nasz Klub reprezentowali: Karolina Konik, Olga Jabłońska, Daria Baran, Wiktoria Konik, Kinga Sztucka, Bartosz Słodkow-
ski, Michał Jano, Wojciech Żłobicki     i Jakub Brewus oraz trener Daniel Jano.   Najlepszą zawodniczką Pucharu  w kategorii seniora
została  Olga Jabłońska (LKS Sparta Głubczyce) zdobywając jeden medal złoty  i jeden medal srebrny. Wyniki naszych zawodników
w kategorii seniora: Karolina Konik  I m walki , Olga Jabłońska I m układy  i II m walki, Michał Jano  I m układy, Daria Baran II m układy
i III m walki, Bartosz Słodkowski II m walki i Wojciech Żłobicki  III m walki. W kategorii juniora: Kinga Sztucka  III m walki i Jakub
Brewus III m walki. Łącznie zdobyliśmy 10 medali w tym 3 złote, 3 srebrne i 4 brązowe. Wielkie gratulacje za wspaniałą postawę
i godne reprezentowanie nas na arenach Europejskich szczególnie, że trzeci raz z rzędu wygrywamy klasyfikację medalową.




