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Alleluja!
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego wiosennego nastroju,serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół oraz wesołego “ Alleluja”

życzą
Przewodniczący  

Rady Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

Burmistrz  
Głubczyc

Adam Krupa
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JEST WIELE NIEWIADOMYCH...
ROZMOWA Z   ADAMEM KRUPĄ, BURMISTRZEM GŁUBCZYC

–  w  lutowym  wydaniu  miesięcznika „Gmina Polska” -
pytam prawie wszystkich moich rozmówców o reperkusje tego, co się  wydarzyło
13  stycznia  w  Gdańsku.  Nie  chodzi  mi  absolutnie   o  polityczny  wydźwięk

zabójstwa  prezydenta  Pawła  Adamowicza,  ale  o to, czy ta tragedia zmieni w jakiś
sposób samorząd i ludzi w nim pracujących.  Czy  włodarze  polskich gmin w dalszym
ciągu będą  tak chętnie spotykać  się  z ludźmi?

Jakoś   trudno mi sobie wyobrazić, że  na  przykad  pan  spotyka  się z mieszkańcami
w asyście ochroniarzy lub nosi pan przy sobie rewolwer, choć  osobiście jestem pewien,
iż  po tym, co się  wydarzyło  13 stycznia, część  wójtów, burmistrzów   i  prezydentów
miast  wystąpi  o  pozwolenie  na  posiadanie  broni palnej.

– Nie jestem w stanie odpowiedzieć  na to, jaki wpływ  na  polski  samorząd  będzie  miało
zabójstwo  prezydenta  Gdańska,  choć  zapewne w większych miastach część  samorzdowców  będzie  się   zastanawiać, jak siebie
chronić . Ta tragedia – moim zdaniem – nie ma żadnych politycznych aspektów, a szaleniec może  pojawić   się   na  naszej  drodze
zawsze  i  każdy  może  ponieść uszczerbek  na  zdrowiu.  Tak  jest  w każdym zawodzie – i może dotyczyć  to zarówno lekarza, jak
i księdza, urzędnika czy policjanta. A co do  mnie,  to  nie  wyobrażam  sobie,   że  chodzę  po  mieśie  z  pistoletem  w  kaburze albo
z ochroną , na którą nawiasem  mówiąc  nie  miałbym  pieniędzy,  aby  ją  zatrudnić .  Nie  mam te ż zamiaru zmieniać  swoich  zwyczajów
i  ograniczać   kontakty  z mieszkańcami, bowiem to, ż e chodzę  po mieście i rozmawiam z ludźmi, uważam za swoją  wielką
przyjemność, ogromny przywilej i jeden z  moich  największych życiowych sukcesów. Raz, że przez tyle lat nie opatrzyłem  się
jeszcze  ludziom,  a  dwa,  że  mogę  sobie  spokojnie  chodzić   po  ulicach  Głubczyc, mimo  że  czasami  podejmuję   przecież  kroki
nie  do  końca  popularne  i  nie  wszystkim  mogę pomóc,  ale  zawsze staram się  znaleźć   z  ludźmi wspólny  język.  Przez  prawie
dwadzieścia  lat,  które  jestem  w  samorządzie  z przerwami na dyrektorowanie i posłowanie – nie zdarzyła mi się  nawet jedna
agresywna rozmowa, ale po tym, co się  stało, mam nadzieję, że policja i sądy będą odpowied-nio  reagować na przejawy agresji. W
Głubczycach mieliśmy takie  zdarzenie, gdzie jeden  mężczyzn straszył pracownice w OPS-ie, przy czym reakcja  służb  była  nijaka
i  –  moim  zdaniem – niewystarczająca.

Dzisiaj w Głubczycach piękna zima, 12 stpni poniżej zera i dużo śniegu Jaki jest początek roku 2019?
Czy wszystko układa siępo yśli waszego samorządu?
– Nasz tegoroczny budżet nie jest rewelacyjny,  choć  oczywiście  wy-ważony, ale wiele mamy jeszcze nie-wiadomych
i nie jesteśmy do końca wszystkiego  pewni.  Pierwsze  przetargi rozstrzygnięte będą na począt-ku  lutego  i  wtedy  zobaczymy,
jaki  jest poziom cen.
– W ubiegłym roku z przetargami łatwo nie było...–
 ...i  ceny  były  bardzo  wyso-kie  oraz  apotykaliśmy  problemy  ze znalezieniem wykonawców. Nie-stety, podrożały asfalt, tłuczeń,

podbudowa  i  robocizna  i  nie  możemy spodziewać  się  jakichś  znacznych  obniżek cen, a po-nadto  wszystkie  firmy borykają  sięz
brakiem ludzi do pracy, i to nie tylko w  wielkich  mia-stach,  ale  także w  takich  gminach  jak   Głubczyce. To   a utomatycznie wymusza
podwyżki płac,  co  kształtuje  także ceny  usług.  Nie  wiemy  również,  jakie  bę-dą działania rządu, protestują  i  doma-gająsię
podwyżek płac  nauczyciele,  a  jeśli  w  budżecie państwa  są  tylko  dwie  trzecie  środ-ków  finansowych  na  zaspokojenie  tych
niewielkich  nauczycielskich  roszczeń,  o  pew-nie tę jedną trzecią pieniędzy – jak zwykle  –  będą  musiały  dorzucićsamorządy...

 ...które na pewno nie będą się do tego kwapiły...–
...ale  do  wielu  spraw  się  nie  kwapimy, lecz ostatnio przeczytałem bulwersującą  opinię  minister  edukacji  narodowej  Anny

Zalewskiej  o  tym,  że  w  zasadzie  to  samorządowcy  decydują o płacach nauczycieli, co jest ewidentną  nieprawdą.
A dochodzą  do tych niewiadomych  podwyżki  cen  energii  elektrycznej, które po prostu są   i  pokażę  to naszym  mieszkańcom

na  podstawie faktur. Nasze ostatnie grudniowe  faktury  za  oświetlenie  uliczne  były dwa razy wyższe niż w roku poprzednim.
wprawdzie od 1 stycznia mają  być  zwracane nadpłaty, ale jestem  ciekaw,  jak  to  z  tym  będzie. Jeśli  nie  zostanie  to  zrealizowane,

to  nasza  gmina  nie  ma  pieniędzy zaplanowanych  w  budżecie  właśnie  na  to.   W  takim  przypadku  budżet  będziemy  musieli
modyfikować  i  skądś  te  pieniądze  zabrać –  najprawdopodobniej  ze  środków na inwestycje i remonty. To są niewiadome,  których
ie  jesteśmy w  stanie  dzisiaj  przewidzieć,  co  pewnie  dotyka  większość  samorządów.  A  pewne  jest  tylko  to,  że będziemy  musieli
niezwłocznie wymienić oświetlenie  sodowe  na  ledowe  i  poszukamy  finansowych  środków  zewnętrznych  na  tworzenie na
naszym erenie rozproszonej energii odnawialnej, na bazie ogniw fotowoltaicznych. Mamy sporo dachów  i  moglibyśmy  zainstalo-
waćmiejowe,  kilkudziesięciowatowe instalacje, które z powodzeniem zasilałby nasze obiekty użyteczności publicznej  –  m.in.
szkoły  i  przedszkola.  Oczywiście  potrzebne  sąna to środki finansowe, ale w ciągu kilku lat koszty instalowania jednego  kilowata
znacznie  się  obniżyły – z 8 tys. zł do 3,5 tys. z  brutto – i  przy  dzisiejszych  cenach  energii  opłaca się zainstalować fotowoltaikę-
nawet  bez  zewnętrznych  dotacji.  ała bowiem nwestycja zwróci sięza kilka lat.  Myśę, że innego wyjścia nie mamy.

                                                                                                                                       Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

PODWYŻSZONY LIMIT POMOCY DE MINIMIS
KRUS  OR w Opolu informuje, że 22 lutego 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Komisji (UE)  w sprawie

stosowania  pomocy de minimis w sektorze rolnym.  Rozporządzenie wchodzi w  życie 14 marca 2019 r. Z postanowień   rozporzą-
dzenia  wynika, że zwiększony został pułap pomocy de minimis przysługujący dla jednego przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolne-
go) prowadzącego działalność w zakresie produkcji produktów rolnych w okresie trzech lat podatkowych z 15.000 EUR do 20.000
EUR, limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis dla Polski w okresie trzech lat podatkowych z 225.700.000 EUR do 295.932.125
EUR.  Podwyższone limity będą obowiązywać od 14 marca 2019 r. do 31 grudnia 2027 r.
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UCHWAŁA NR V/97/19  RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz ustalenia wysokości tej opłaty (skrót)
§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala
się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nierucho-
mość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub 3.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
     w sposób selektywny, w wysokości 15,00 zł miesięcznie od osoby.
3. Ustala się wyższą  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie  są zbierane
      i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 30,00 zł miesięcznie od osoby.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/242/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
zmieniona uchwałą Nr XXXII/300/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

                                                                                                     Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej   Adam Buchaniec

KOMU I CZEMU MAJĄ SŁUŻYĆ KOSZE ULICZNE
- pyta KK - czytelnik Głosu Głubczyc  - podsyłając foto do red.
O komentarz poprosiliśmi Usługi Komunalne.
Szanowni Mieszkańcy Głubczyc
Kosze uliczne nie są przeznaczone na odpady
z gospodarstw domowych, biur, zakładów pracy
czy działek.
Prosimy o gromadzenie odpadów w pojemnikach
przeznaczonych do ich gromadzenia usytuowanych
 przy posesjach, wspólnotach, w miejscach pracy.
Dbajmy o porządek w miejscach publicznych
 i nie podrzucajmy śmieci do koszy ulicznych UK

WYNIKI GŁOSOWANIA W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

 "KSZTAŁTUJEMY PRZESTRZEŃ
 MIASTA GŁUBCZYCE"

Wyniki kształtują się następująco:
1. Rodzinny Park Rekreacyjny,
 na który oddano 234 ważnych głosów.

Kolejne miejsca
2. Strefa aktywności osób starszych (201 ważnych głosów)
3. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej (75 ważnych głosów)
4. Otwarta strefa aktywności (46 ważnych głosów).
Głosowanie internetowe - W głosowaniu internetowym, które trwało od 25 lutego do 8 marca br. wzięło udział 307 internautów,

którzy oddali 256 ważnych głosów. Spośród 51 głosów nieważnych - 27 to głosy niepotwierdzone mailowo, 13 głosów zostało
oddanych przez osoby nieuprawnione (spoza miasta Głubczyce) oraz 7 przez osoby niepełnoletnie. 4 głosy zostało oddane "po-
dwójnie" czyli w głosowaniu internetowym i tradycyjnym.

Głosowanie tradycyjne - W głosowaniu tradycyjnym, trwającym od 26 lutego do 8 marca, do 4 punktów głosowania udało się 309
osób. Z urn wyjęto 306 kart, na których ważnych głosów było 300. Spośród 9 głosów nieważnych - 1 to głos oddany przez osobę
nieuprawnioną (spoza miasta Głubczyce), 4 głosy zostały oddane "podwójnie" czyli w głosowaniu internetowym

Czytelnik KK dopisał jeszcze - prosze o zwrócenie uwagi, aby pobierać odpowiednią
        ilość worków z psich pakietów,   w niektórych miejscach opiekunowie  psów zabierają
         wszystkie worki  na nieczystości,  zdarza sie że jedna osoba zabiera wszystkie
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W RATUSZU MIEJSKIM ODBYŁO SIĘ  UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY DOTYCZĄCEJ
PROGRAMU EDUKACYJNEGO "MAŁY RATOWNIK".

  Na uroczystości (13 marca ) obecny był Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach nadkom. Piotr Smoleń, Wicestarosta
Głubczycki Pani Anita Juchno oraz przedstawiciele władz samorządowych z całego powiatu jak i zaproszeni goście.

"Mały Ratownik" to, program skierowany do grupy dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Cykl spotkań będzie odbywał się przez najbliższe
3 miesiące. Podczas tych spotkań policjanci, strażacy, strażnicy miejscy jak i ratownicy medyczni będą odwiedzali przedszkola w
naszym powiecie. Podczas tych spotkań funkcjonariusze zadbają o to, by przedszkolaki nauczyli się postępować w sytuacjach
zagrożenia życia. "Mały Ratownik" to również konkurs dla uczniów szkół średnich. 13 marca został również oficjalnie ogłoszony
konkurs na stworzenie projektu plakatu, który będzie zarazem logiem programu "Mały Ratownik". Dla zwycięzcy przewidziane są
atrakcyjne nagrody.

Partnerami programu są:
* Powiat Głubczycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu
  w imieniu którego działają: Pan Piotr Soczyński - Starosta Głubczycki oraz Pani Anita Juchno - Wicestarosta Głubczycki,
* Urząd gminy w Głubczycach reprezentowany przez Pana Adama Krupę, Burmistrza Głubczyc,
* Urząd gminy w Baborowie reprezentowany przez Pana Tomasza Krupe, Burmistrza Baborowa,
* Urząd gminy w Kietrzu reprezentowany przez Panią Dorotę Przysiężną - Bator, Burmistrz Kietrza,
* Urząd gminy w Branicach reprezentowany przez Pana Sebastiana Bacę, Wójta Branic,
* Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  reprezentowany przez Pana Adama Jakubowskiego, Dyrektora SP ZOZ,
* Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach reprezentowana przez  Bryg. Wojciecha Semeniuka,
* Straż Miejska w Głubczycach reprezentowana przez Pana Romualda Dąbrowę, Komendanta Straży Miejskiej,
* Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach reprezentowany przez Pana Krzysztofa Tokarza, dyrektora Zespołu Szkół,
* Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Głubczycach reprezentowany przez Panią Katarzynę Tromse, Kierownika ZUS.
* Regionalny Oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Głubczycach reprezentowany przez Panią Janinę Witkoś-
    Lenartowicz, Kierownika KRUS,                                                              Foto  Mateusz Kitka,  tekst Łukasz Golinowski

DZIEŃ KOBIET
W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY

            Jak co roku, Miejski Ośrodek Kultury zorganizował koncert z okazji Dnia
Kobiet. Tym razem - z powodu remontu sali widowiskowej - koncert odbył się w
"Sali pod Aniołem" w ratuszu miejskim. W tym wyjątkowym dniu, panowie zwią-
zani z różnymi grupami wokalnymi MOK, stanęli na wysokości zadania i zapre-
zentowali naprawdę nietuzinkowe widowisko. Zgrabnie przeplatali ze sobą śpiew,
recytację oraz skecz. Treści poruszane podczas widowiska miały często humory-
styczny charakter, nie zabrakło również kilku delikatnie frywolnych wierszy (np.
Jan Brzechwa "Erotyk"), które spotkały się z wybuchem śmiechu na sali.

  Na scenie zaprezentowali się mężczyźni z chóru "Feniks", zespołu "Dziarski
senior" oraz "Grupy estradowej MOK". Swój zabawny skecz wykonał również Zbigniew Ziółko, dyrektor MOK. Największe po-
dziękowania oraz uznanie, należą się natomiast reżyserowi oraz pomysłodawcy całego widowiska - Józefowi Kaniowskiemu. To on
stworzył również muzykę do tekstów różnych autorów, która cieszyła uszy zgromadzonych tłumnie na widowni pań. Za swój występ
panowie zostali nagrodzeni owacjami na stojąco, a panie uczestniczące w koncercie były szczerze wzruszone i ukontentowane.

   Pracownicy MOK serdecznie dziękują wszystkim wykonawcom za trud i poświęcenie włożone w przygotowania programu.
Podziękowania należą się również publiczności, która nie zawiodła i bardzo żywo uczestniczyła w koncercie. Mamy nadzieję, że
przyszłoroczne Święto Kobiet będzie równie piękne.    Drogie Panie………Wszystkiego co Najlepsze!!!           Foto i tekst  MD
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Jan Wac jest osobą po-
wszechnie znaną i szanowaną.
Wyjątkowe miejsce wśród
społeczników animatorów
zajmuje  dzięki inicjatywom i
zaangażowaniu się w  wielu
dziedzinach, którym oddaje
się z pasją. Wśród nich moż-
na wyróżnić samorządową,
regionalną, sportową, redak-
cyjno-publicystyczną, spo-
łeczną.

W I i II kadencji samorzą-
du terytorialnego  był przewodniczącym Rady Miejskiej w Głub-
czycach. Z jego inicjatywy Rada ustanowiła Herb, barwy i flagę
miasta, proporzec i znaczek pamiątkowy oraz insygnia władzy
samorządowej w gminie, a w III kadencji w Radzie Powiatu  pełnił
funkcję przewodniczącego Komisji ds. herbu i flagi powiatu,  sta-
nowiących podstawowe symbole   tożsamości społeczności lo-
kalnej i regionalnej  oraz przewodniczył Komisji Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska.

Dla pobudzenia aktywności  społecznej mającej istotne zna-
czenie dla rozwoju miasta i gminy  zainicjował ustanowienie
Nagrody  Rady Miejskiej "Herb Głubczyc" a dla wsi "Konkurs
na najestetyczniejszą posesję i wieś"

      Za wkład w kształtowanie samorządności otrzymał pamiąt-
kowy Medal 20.lecia samorządności.

      Za  pomoc w reorganizacji  w czasie transformacji ustrojo-
wej Ochotniczym Strażom Pożarnym otrzymał "Złoty Medal za
Zasługi dla Pożarnictwa".

      Za wieloletni wkład w rozwój i sukcesy klubu sportowego
LKS "Technik"w badmintonie i pełnione funkcje w zarządzie klu-
bu otrzymał Odznakę Srebrną "Za Wybitne Zasługi dla Sportu
Badmintonowego" oraz  Złotą Odznakę Honorową LZS i  Srebrną
Odznakę  Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej"

 Za wkład w organizację i rozwój Zespołu Szkół Mechanicznych
otrzymał Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego.

      Za upowszechnianie wiedzy o zabytkach, troskę o ich stan
otrzymał "Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami", będąc jed-
nocześnie  członkiem "Komitetu na  rzecz rewitalizacji kaplicy św.
Barbary w Grobnikach

      Za pomoc okazaną Związkowi Harcerstwa Polskiego dwu-
krotnie otrzymał "Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa",
Lilijkę oraz wyróżnienie "Dar Serca"

       Za współpracę ze związkami kombatanckimi, relacje w Gło-
sie Głubczyc  z ich uroczystości patriotycznych, ich losów i mar-
tyrologii otrzymał Odznakę Honorową Związku Inwalidów Wo-
jennych i  Odznakę Za Zasługi dla ZKRPiBWP.

ODNOWA WSI  oznacza
rozwój oparty o siły i zasoby
własne i działania pionier-
skie na Opolszczyźnie od
1997r.przy odpowiednio spo-
rządzonej strategii sołec-
kiej. Program Odnowa Wsi
w Województwie Opolskim
w latach 1997-2011 objął
w Gminie Głubczyce 26 so-
łectw na ogólną liczbę 45 co
stanowi 58%. Pełnomocni-
kiem Wojewody Opolskiego
ds. Programu Odnowa Wsi
powołani Pana Ryszarda Wil-
czyńskiego, a do współpra-
cy z nim w Gminie Głubczyce
- Zarząd Gminy wyznaczył
Pana Adama Chryczyka, po-
wierzając Mu obowiązki ko-
ordynatora gminnego.  Pan
Adam Chryczyk jako pra-
cownik terenowy  Urzędu
Miasta i Gminy w 1997 roku
wprowadził do w/w programu pierwszych  5 sołectw:

Zubrzyce, Zopowy, Bogdanowice, Gołuszowice i Ściborzyce
Małe - pełniąc ideę łącznika między moderatorem wojewódzkim
i przedstawicielem grup Odnowy Wsi, organizował warsztaty na
których 4-5 osobowe zespoły opracowywały strategię rozwoju
wsi, a następnie plany rozwoju miejscowości w układzie krótko
i długorozwojowym. W latach następnych cyklem szkoleń obej-
mowane były kolejne sołectwa, czym zajmował się Pan Adam
Chryczyk uzupełniając realizacje założeń programowych oraz
sporządzaniem sprawozdań sołectw każdego roku, sporządzał
zbiorcze sprawozdania Gminne przekazywane do  Urzędu Mar-
szałkowskiego w Opolu. Jako koordynator gminy współdziałał
z Departamentem Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich  Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu, pośredniczył w przepływie materia-
łów i opracowań sporządzonych przez Liderów  poszczególnych
sołectw. Każdego roku  Urząd Marszałkowski dokonywał oceny
aktywności sołectw  uczestniczących w programie, wyników dzia-
łań koordynato   rów i gmin naszego województwa. Zadania po-
wierzone Panu Adamowi Chryczykowi w powyższym zakresie
wykonywane były terminowo i bez zastrzeżeń, a zrealizowane
w  sołectwach zadania przynosiły zdecydowaną poprawę wa-
runków życia mieszkańców wsi, przyczyniając  się do poprawy
estetyki obszarów wiejskich jak i wizerunku naszych sołectw w
oczach mieszkańców miast posiadających więzi rodzinne. Uzna-
jąc zaangażowanie osobiste i systematyczność w realizacji za-
dań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich naszej Gminy wnoszę
o odznaczenie Pana Adama Chryczyka Złotym Medalem za Dłu-
goletnią Służbę. Ponadto Pan Adam Chryczyk posiada wyróż-
nienia i odznaki: Wzorowy Żołnierz - odznaka 2 i 3 stopnia DJW
nr4884 w 1973 i 1974 roku, Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej w
1996 roku, Srebrny Medal Zasługi łowieckiej  w 2003 roku, Zasłu-
żony dla Rolnictwa w 2005 roku,  Zasłużony dla Łowiectwa 1995r

                                 Zdjęcia i tekst na podstawie wniosków
                                                              opr. Mateusz Kitka

     Ponad 90 odznaczeń państwowych i resortowych wręczył
5 marca w imieniu prezydenta RP osobom zasłużonym dla

ojczyzny i regionu  wojewoda opolski Adrian Czubak w Sali im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Urzędzie Wojewódzkim.

Wśród odznaczonych z
Głubczyc  przez prezydenta
Bronisława Komorowskiego
byli, Jan Wac Srebrnym
Krzyżem Zasługi  i  Adam
Chryczyk  Złotym Medalem
za Długoletnią Służbę

>>> dok. na str.7 >>>

ZA  ZASŁUGI
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>>>dok.ze str. 5 >>> ZASŁUŻENI
  Za całokształt działalności w wielu dziedzinach:  na rzecz gminy - otrzymał "Herb Głubczyc", powiatu - "Głubczyckiego Lwa"

i  Opolszczyzny -  Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Województwa Opolskiego"
     Za edukacyjne walory  redagowanego miesięczniku samorządowego "Głos Głubczyc", który   publikuje liczne materiały

wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli związane z tematyką regionalną otrzymał "Medal Edukacji Narodowej"
  Jest również  społecznym redaktorem wydawnictw -  "Dzieje  pierwszego gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Głubczy-
cach",  "60 lat harcerstwa na Ziemi Głubczyckiej", "65 lat Polskiego Stronnictwa Ludowego na Ziemi Głubczyckiej" "40 lat Ludowe-
go Klubu Sportowego Technik w Głubczycach", czesko-polskiego wydawnictwa "Spotkania na wzgórzu" ("Setkavani u kaple"),
   Od 1994 roku jest społecznym redaktorem książkowego wydania Kalendarza Głubczyckiego - jego  inicjatorem i pomysłodawcą -
w którym  upowszechnia  historię tej ziemi,  tę dawną na której wyrosło już nowe pokolenie przesiedlonych jak i tej bliskiej sercu ich
rodziców.  Kalendarze Głubczyckie mają charakter nie tylko informacyjny, promocyjny ale i animujący lokalną twórczość w wielu
dziedzinach. XX wydań Kalendarza -zawierającego rozdziały Samorząd, Skąd nasz ród, Historia , Jubileusze, Współczesność-
zyskało wiele pochlebnych recenzji m.in. w środowisku uniwersyteckim Opola  i Instytutu Śląskiego   W licznych  publikacjach
przywracając pamięć o walkach  i męczeństwie narodu polskiego,  za co jako redaktor naczelny otrzymał "Srebrny Medal Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej"                                                              Zdjęcia i tekst na podstawie wniosków  opr. Mateusz Kitka

15.02.2019 odbyła się w  teatrze im Jana Kochanow-
skiego w Opolu   finałowa gala plebiscytu NTO i Urzędu Mar-
szałkowskiego "Sportowiec Roku 2018" Województwa Opol-
skiego. Wyróżnienia i nagrody wręczał Marszałek Wojewódz-
twa opolskiego Pan Andrzej Buła.

 W kat.  juniora wśród nominowa-
nych  była zawodniczka Ludowego
Klubu Sportowego Sparta w Głub-
czycach i   Pietrowicach - Patrycja
Piworun. Patrycja w 2018 roku zdo-
była złoty medal w testach siły
i srebrny medal w walkach  na Mi-
strzostwach Polski Taekwondo.

W  kat.  najpopularniejszego spor-
towca 2018 roku    dzięki głosom
kibiców Patrycja  zajęła pierwsze-
miejsce  w powiecie głubczyckim
i zakwalifikowała się do finału wo-
jewódzkiego.

W kat. "Sportowiec Roku Kobie-
ty" Karolina Konik zajęła pierwsze  miejsce w powiecie głub-
czyckim i zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego.

Karolina w  roku 2018 wygrała Puchar Świata w Sydney oraz
Puchar Europy w Sybiu w Rumunii. Nagrodzona została również
Nagrodą i stypendium Ministra Sportu i Turystyki, nagrodą
i stypendium Marszałka Województwa Opolskiego oraz stypen-
dium Burmistrza Głubczyc.

W kat.  "Sportowiec Roku Mężczyzn" Michał Jano zajął
pierwsze  miejsce w powiecie głubczyckim i zakwalifikował się
do finału wojewódzkiego. Michał w  roku 2018 wygrał Puchar
Świata w Sydney oraz Puchar Europy w Sybiu w Rumunii. Na-

grodzony został również Na-
grodą i stypendium Marszałka
województwa opolskiego oraz
Nagrodą Burmistrza Głubczyc.

 W kat. "Trener Roku" Da-
niel Jano zajął  pierwsze  miej-
sce w powiecie głubczyckim
i zakwalifikował się do finału
wojewódzkiego. W roku 2018
zastał wyróżniony Nagrodą Mi-
nistra Sportu i Turystyki, Na-
grodą Ministra Edukacji oraz
Nagrodą Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego.

W kategorii "Drużyna Roku"
LKS Sparta Głubczyce

i Pietrowice zajął pierwsze  miejsce w powiecie głubczyckim
i zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego.

W poprzednim roku Nasz Klub wygrał klasyfikację medalową
w kategorii seniora w Pucharze Europy w Sybiu w Rumuni i po
raz trzeci z rzędu był najlepszym Klubem starego kontynentu.
Wszystkim kibicom bardzo dziękujemy za oddane głosy.

PLEBISCYT -  SPORTOWIEC ROKU 2018

Wiosenna
wichura

w Głubczycach
jednym zabierała
drugim dawała
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Informacja prasowa

EMERYTURA JAK MARZENIE
- Opolanin w krajowej czołówce
Ponad 17 tys. zł brutto - to najwyższa emerytura jaką

wypłaca opolski ZUS. Ta kwota zamyka podium najza-
możniejszych seniorów w Polsce. Emerytowi z Opola
do rekordzistów jednak brakuje, szczęśliwcy z Byd-
goszczy i Lublina dostają co miesiąc po 22,2 tys. zł.
Wśród pięciu najlepiej opłacanych emerytów w kraju
jest trzech mężczyzn i dwie panie.

W przeszłości wykonywali różne zawody. Jedni zaj-
mowali stanowiska kierownicze w dużych przedsiębior-
stwach lub robili karierę w oświacie. Inni pracowali
fizycznie. Wszystkich łączy wspólny mianownik - kil-
kadziesiąt lat legalnej i oskładkowanej pracy w ZUS.
Jedna z lepiej sytuowanych kobiet przepracowała 61
lat, zaś najbogatszy w Polsce emeryt prawie 62 lata.

 - Opolski rekordzista ma równie imponujący staż
pracy, a zarazem okres opłacanych składek na ubez-
pieczenia społeczne. W jego przypadku składki wpły-
wały do Zakładu regularnie przez prawie 58 lat. Decy-
zję o przejściu na emeryturę podjął dopiero po ukoń-
czeniu 78 lat. Regularne opłacanie składek, długi staż
pracy oraz odłożenie decyzji o emeryturze w czasie, to
kluczowe składniki na tak pokaźne świadczenie -

 Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy
                                                               ZUS w Opolu.
Na drugim biegunie, jeśli chodzi wysokość świad-

czeń są osoby, którym ZUS przyznał kilkugroszowe
emerytury.

 Mieszkanka województwa lubelskiego otrzymuje…2
grosze, jednak wykazała zaledwie jeden dzień pracy.
Co ciekawe na pięć osób z najniższymi emeryturami w
Polsce - cztery to kobiety (0,02 zł, 0,04 zł, 0,05 zł, 0,10
zł). Na symboliczną wysokość świadczeń miał wpływ
równie znikomy okres oskładkowanej pracy, czyli od
2-4 dni. W najlepszym przypadku nieco ponad miesiąc.

- W Opolu minimalna emerytura to 40 gr i dostaje ją
kobieta, która wykazała 21 dniowy okres składkowy.
Składka była opłacana z tytułu pobierania stypendium
szkoleniowego. Druga najniższa wypłata w regionie to
1,85 zł za 42 dni pracy na umowie zlecenie.

Jak pod względem zusowskich wypłat wyglądają na
tle rówieśników z kraju opolscy seniorzy?

Średnia emerytura wyliczona w opolskim oddziale
ZUS w 2018 r. dla kobiet to 1789,09 zł brutto. To więcej
niż przeciętna krajowa emerytura za ten okres, która
wyniosła 1625,69 zł. Przeciętne świadczenie wyliczone
panom w naszym regionie jest jeszcze bardziej korzyst-
ne w obliczu przeciętnej w Polsce. Opolscy mężczyźni
na emeryturze otrzymywali w ub.r. średnio 2984,32 zł.
Zaś przeciętna emerytura męska w kraju to średnio
2633,80 zł. Porównując przeciętne wysokości emery-
tur pań i panów  w województwie opolskim, różnicę
widać jak na dłoni. Średnia emerytura wyliczona dla
kobiet była o 1195, 23 zł niższa od średniej dla męż-
czyzn.

Sebastian Szczurek Regionalny Rzecznik Prasowy
                                  ZUS województwa opolskiego,
                                                    Opole, 22 marca 2019 r.

EMERYTURA PLUS
"Trzynastka" dla emerytów

i rencistów, czyli dodatkowe
1100 złotych, ma być wypłaco-
ne już od        1 maja 2019 roku.
Rząd zapewnia, że do  świad-
czenia uprawnieni będą renci-
ści i emeryci rolnicy; ci, któ-
rzy otrzymują emerytury po-
mostowe, nauczycielskie
świadczenia kompensacyjne,
zasiłki przedemerytalne,
świadczenia przedemerytalne,
renty socjalne, renty rodzinne
oraz renty inwalidzkie i renty
wojenne"(...)

W  celu uzyskania "trzynast-
ki" nie trzeba będzie składać do
KRUS żadnych wniosków -
będą "automatycznie" wypła-
cone z urzędu razem z regularną
emeryturą lub rentą. Trafią do
świadczeniobiorców w formie
przelewu lub listowną, zgodnie
z tym, jak dany świadczenio-
biorca zazwyczaj pobiera świad-
czenie.

         Opr. Iwona Porowska
          Kier.Wydz. Świadczeń
              OR KRUS w Opolu

ZMIANA WYMIARU
SKŁADKI NA UBEZPIECZE-

NIE  ZDROWOTNE OD
 1 KWIETNIA 2019R.

KRUS  informuje, że przecięt-
ne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw,
włącznie z wpłatami z zysku,
w czwartym kwartale 2018 r. wy-
nosiło 5.071,41 zł (...)

W związku z powyższym od
1 kwietnia 2019 r. wymiar skład-
ki na ubezpieczenie zdrowotne
za: domowników w gospodar-
stwach rolnych stanowiących
samoistne działy specjalne
produkcji rolnej, pomocników
rolnika, stanowić będzie 152 zł
miesięcznie (...) Opr.: Ewelina

Elias Kier.Wydz. Świadczeń
             OR KRUS w Opolu

WALORYZACJA  EMERYTUR
             I RENT ROLNICZYCH

OD 1 MARCA 2019 R.
Prezes KRUS ogłosił, że kwota rolniczej

emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2019
r.wynosi 938 zł 97 gr.

Od dnia 1 marca 2019 r. zostaną podwyż-
szone (zwaloryzowane) wszystkie emerytu-
ry i renty rolnicze wypłacone na dzień 28
lutego 2019 r. (nie mniej niż 70 zł). (...),

nie trzeba składać żadnych wniosków.
Jeżeli świadczenie ustalone w sposób

określony powyżej, jest niższe od kwoty
najniższej emerytury pracowniczej

(od 1 marca 2019 r. 1 100,00 zł) - Kasa pod-
wyższy je  do 1100,00 zł. Od zwaloryzowanej
kwoty świadczenia emerytalno-rentowego
zostanie potrącona zaliczka na podatek do-
chodowy i składka na ubezp. zdrowotne.

Inne zmiany wysokości świadczeń
     w związku z waloryzacją:
Od 1 marca 2019 r. wysokość renty socjal-

nej wynosi 1 100,00 zł, a łączna wysokość
renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej

nie może przekroczyć kwoty 2 200,00 zł.
Od 1 marca 2019 r. wzrastają również
kwoty dodatków/świadczeń przysługują
cych do emerytur oraz rent i wyniosą:
* dodatek pielęgnacyjny 222 zł 01 gr,
* dodatek dla inwalidy wojennego
uznanego za całkowicie niezdolnego
do pracy i do samodzielnej egzystencji -
333 zł 02 gr,
*dodatek kombatancki 222 zł 01 gr,
*dodatek za tajne nauczanie-222 zł 01gr,
* dodatek kompensacyjny-33,30 zł
*dodatek dla sieroty zupełnej- 417,27 zł,
*ryczałt energetyczny - 171 zł 41 gr,
*świadczenie przysługujące b. żoł
  nierzom górnikom - max 222 zł 01gr,
*świadczenie  przysługujące osobom
deportowanym do pracy przymusowej
oraz osadzonych w obozach pracy przez
 III Rzeszę i ZSRR-max 222 zł 01 gr.
Dodatkowe kwoty świadczeń: :
* zasiłku pogrzebowego (4000,00 zł)
* zasiłku chorobowego (10,00 zł/dzień
czasowej niezdolności do pracy trwającej
nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
*zasiłku  macierzyńskiego (1000,00 zł /m-c)
Bez względu na wysokość osiągniętego
przychodu nie podlegają zawieszeniu
ani zmniejszeniu świadczenia  osób, które

mają ustalone prawo do emerytury rolniczej
i osiągnęły powszechny wiek emerytalny.
Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.

W marcu na konta emerytur wpłynie
więcej pieniędzy, ponieważ dzięki podnie-

sieniu kwoty wolnej od podatku KRUS
zwróci seniorom nadpłacony podatek.
                            Opr. Iwona Porowska
Kier. Wydz. Świadczeń OR KRUS  Opole
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Tego dnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących, w holu na I
piętrze, odbyła się uroczystość upamiętniająca nie tylko żołnie-
rzy wyklętych walczących z reżimem komunistycznym, lecz rów-
nież nauczyciela naszej szkoły Kazimierza Czarnieckiego, który
stracił życie w więzieniu w okresie stalinowskim, a jego uczniowie
zostali skazani na kary więzienia  za niezależne poglądy. Sprawę
tę przybliżyli zebranym - redaktor naczelny "Głosu Głubczyc" Jan
Wac i właściciel TV "Pogranicze", Marian Pospiszel. Uczniowie
LO: Artur Jakubczyński i Maria Moskal, pod kierunkiem nauczy-
cielki historii Stanisławy Wiciak, przedstawili sylwetki żołnierzy
wyklętych oraz Kazimierza Czarnieckiego i jego uczniów, następ-
nie przedstawiciele władz samorządowych, jednostek gminy Głub-
czyce, służb mundurowych, szkół i ZHP, złożyli wiązanki kwiatów
przed tablicą upamiętniającą K. Czarnieckiego.

                                              Tekst i foto Katarzyna Maler

1 marca 2019
DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

OTWARTE SERCA'2019
  21 marca br. , w Sali pod Aniołem Miejskiego Ratusza odbyła się 12. edycja koncertu chary-

tatywnego OTWARTE SERCA z  okazji 1. Dnia Wiosny, a zorganizowanego przez jego pomy-
słodawczynię Marię Farasiewicz przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Zespołem
Szkół Mechanicznych. Dochód z koncertu po raz kolejny został przeznaczony na remont Fran-
ciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach. Zebrana ogółem kwota to 5.137zł i
stanowi sumę ofiar złożonych przed samym koncertem (1.517zł), jak i z poprzedzającej go akcji
dobroczynnej OTWARTE SERCA w głubczyckim MECHANIKU (2.600zł!)  Do akcji tej włączyła
się także firma ND POLSKA sp. z.o.o Adama Dołhana (510zł) oraz pracownicy Starostwa Powia-

towego i inni ofiarodawcy. W ZSM,  który jest głównym darczyńcą, OTWARTE SERCA miały charakter zbiórki koleżeńskiej
przeprowadzonej za zgodą dyrektora- Jana Łaty. Suma ta podczas uroczystej gali koncertowej została przekazana na ręce O. Urbana
Adama Bąka- dyrektora Ośrodka, który ciepłymi słowy podziękował za organizację przedsięwzięcia, wspaniałe występy, ofiarność,
zrozumienie  i pomoc, zapewniając przy tym o modlitwie.                                                                                    Redakcja ZSM

"OPEN ROMA - RZYM 2019"
TAEKWONDO

W dniach 22-24.02.2019 w Rzymie  (Włochy) odbył
się międzynarodowy turniej Taekwondo

"Open Roma 2019".
 Startowało w nim  478 zawodników  z 12 państw. Zawody

odbywały się w dwóch konkurencjach: walkach i układach. LKS
Sparta Głubczyce i ZS Pietrowi zdobyły  5  złotych, 2 srebrne i 1
brązowy medal. Wyniki naszych zawodników: seniorzy: Karoli-
na Konik  I m walki, , Bartosz  Słodkowski  I m walki i Michał Jano
I m układy. Bardzo dobrze spisali się także nasi juniorzy i młodzi-
cy zajmując czołowe miejsca: Martyna Bernaś I m układy, Za-
krzyk Kacper II m walki i I m układy, młodzicy : Wojciech Jano II
m układy i Zuzanna Puk  III m układy.  Serdecznie gratulujemy
tak wspaniałego wyniku i życzymy dalszych sukcesów na are-
nach krajowych i międzynarodowych.  DJ
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Nauczycielom i absolwentom gimnazjum w Głubczycach,
działającego w latach 1752 - 1902 przy klasztorze franciszkanów,

a w latach 1902 - 1945 w budynku tego liceum,
polskim działaczom narodowym w okresie zaborów i po odzyskaniu niepodległości:

Nauczycielom:
Stanisławowi Karwowskiemu (1883-1907), Stanisławowi Drzażdżyńskiemu (1875-1888 i 1892-1919)

Stanisławowi Szenicowi (1875-1890), Antoniemu Borzuckiemu (1907-1916),  Stefanowi Sikorskiemu (?-1919)
Absolwentom:

Adamowi Karwowskiemu - dr hab. medycyny, Bolesławowi Marcelemu Kowalskiemu - dr hab. medycyny,
Emilowi Cyranowi - dr medycyny,  Tadeuszowi Drzażdżyńskiemu - działaczowi gospodarczemu w Wielkopolsce

Gustawowi Raszewskiemu  - działaczowi gospodarczemu w Wielkopolsce
Ks. Józefowi Gregorowi, Ks. Pawłowi Lexowi  Ks. Janowi Nepomucenowi Koziełkowi

Ks. Alojzemu Koziełkowi,  Dr Feliksowi Steuerowi - językoznawcy
                                                                                                                                                 Społeczeństwo ziemi głubczyckiej

     To, że polskość przetrwała mimo 123 lat niewoli, było zasługą nie tylko wielkich polityków, dowódców, pisarzy i artystów, lecz
również zwykłych nauczycieli, księży, lekarzy i publicystów lokalnych. Głubczyce wraz ze Śląskiem należały do Niemiec, a insty-
tucją, w której obok głównego języka wykładowego  - języka niemieckiego, do początku XX w. można było usłyszeć również
nadobowiązkowy język polski, było gimnazjum w Głubczycach, które w latach 1752-1902 mieściło się przy klasztorze franciszkanów,
a w latach 1902-1945 w budynku dzisiejszego liceum. Informacje o lekcjach j. polskiego znajdują się jeszcze w programie gimnazjal-
nym na rok 1904/1905, w następnych latach już takich lekcji nie było. Przed 1871 r. uczniowie mogli czytać Konrada Wallenroda i
Pana Tadeusza Adama Mickiewicza; pieśni i treny Jana Kochanowskiego.\

 dr   Stanisław Karwowski (1848-1917)
pochodzący  z Leszna,    herbu Pniejnia.
Syn polskiego oficera z powstania listo-

padowego. W latach 1883-1907 nauczyciel
w tej szkole historii, języka polskiego, fran-
cuskiego i angielskiego. Prowadził w Głub-
czycach Kółko Filaretów. Autor ponad 300
prac historycznych dotyczących dziejów
Wielkopolski i Śląska. Jego imię noszą:
ulica w Poznaniu i Dom Nauczyciela
w Głubczycach. W  Lesznie znajduje się
ulica Karwowskich.

Stanisław Szenic z Bieczyn
w powiecie kościańskim (1831-1903). Od
1875 do 1890 r. nauczyciel przedmiotów
przyrodniczych. Zapoznawał polskich
uczniów z literaturą polską.

POLSCY NAUCZYCIELE  GIMNAZJUM W GŁUBCZYCACH

Stanisław Drzażdżyński (1850-
1927) z Gniezna .  W latach 1875-1888 i
1892-1919 nauczyciel greki i łaciny i nad-
obowiązkowo języka polskiego. Praco-
wał też w bibliotece szkolnej. Uczniowie
czuli przed nim respekt. Żarliwy patrio-
ta. Nie bał się z dr. Karwowskim rozma-
wiać po polsku na ulicy. Jego opraco-
wanie o pochodzeniu słowiańskim nazw
miejscowości w powiecie głubczyckim,
spowodowało włączenie go do górno-
śląskiego obszaru plebiscytowego. Od
1919 do 1925 r. drugi dyrektor gimnazjum
w Gnieźnie, które dawniej ukończył. Dzia-
ła ono do dziś jako liceum. Odznaczony
Orderem Polonia Restituta.

   Antoni Borzucki (1858-1928).
Pochodzący z Chełmna, lecz związany

z Poznaniem W latach 1907-1916 nauczy-
ciel greki, łaciny i historii w gimnazjum
w Głubczycach. W 1919 r. został dyrekto-
rem gimnazjum  im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu, które spolszczył. Działa ono
do dziś. Otrzymał Order Polonia Restituta.

Stefan Sikorski (1883-1920), pocho-
dzący z Bydgoszczy, związany od 1919 r. z
Poznaniem (od początku XX w. do 1918
filolog

NAUCZYCIELOM  I  ABSOLWENTOM GIMNAZJUM W GŁUBCZYCACH
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ABSOLWENCI  GIMNAZJUM W GŁUBCZYCACH

 Ks. Paweł Lex,
ur. w Sułkowie,
pow. głubczycki.
Zdał maturę w gim-
nazjum w Głubczy-
cach. Oficer Polskiej
Organizacji Wojsko-
wej na Górnym Ślą-
sku, uczestnik po-
wstań śląskich, pol-
ski działacz narodo-
wy i proboszcz
w Rudzie Śląskiej.

Feliks Steuer  języko-
znawca z Sułkowa w  pow.
głubczyckim. Dyrektor gim-
nazjum im. Mikołaja Koperni-
ka w Katowicach. Zachował
od zapomnienia dialekt mo-
rawski i gwarę laską z powia-
tu głubczyckiego.

  Ks. ks. Alojzy
 i Jan Nepomucen
Koziełkowie.
 Słowianofile. Mimo korze-

ni morawskich (pochodzili z
Jaroniowa - dziś część Babo-
rowa - w powiecie głubczyc-
kim) angażowali się w polską
działalność  narodową na Gór-
nym Śląsku. Ks. Alojzy Ko-
ziełek ma swoją ulicę w Knu-
rowie koło Gliwic, gdzie był
proboszczem.

       Gustaw Raszewski
        herbu Grzymała.
Ur. w Jasieniu koło Kościa-

na. Rocznik maturalny 1878.
prowadził wzorowo majątek
rodzinny w Jasieniu; publiko-
wał artykuły w prasie rolni-
czej i patronował wielkopol-
skim kółkom rolniczym. Zmarł
w 1931 r. i został pochowany
w Starych Oborzyskach,
pow. kościański. Otrzymał Or-
der Polonia Restituta. Dziś
mieszkańcy Starych Obo-
rzysk w Święto Niepodległo-
ści składają wieńce i kwiaty
na jego grobie.

 Syn  profesora Stanisława Kar-
wowskiego, dr hab. Adam Ferdynand
Karwowski, rocznik maturalny 1891.
Późniejszy dziekan Wydziału Lekar-
skiego Uniwersytetu Poznańskiego.
Organizator XIV Zjazdu Lekarzy
i Przyrodników Polskich oraz IV Zjaz-
du Lekarzy Słowiańskich w Pozna-
niu, podczas którego zmarł. Zapo-
czątkował w rodzinie Karwowskich
linię lekarzy. Obecnie żyje już trzecie
jej pokolenie.

  Syn  profesora Drzażdżyńskie-
go, Tadeusz Drzażdżyński, rocznik
maturalny 1907. Kierownik wydziału
administracji i sądownictwa Naczel-
nej Rady Ludowej w Poznaniu; kon-
sul honorowy Królestwa Węgier-
skiego w Poznaniu, dyrektor zarzą-
du Związku Zachodniopolskiego
Przemysłu Cukrowniczego w Pozna-
niu.

  Bolesław Marceli Kowalski her-
bu Czewoja, rocznik maturalny 1906.
Dr hab. medycyny, dyrektor Kliniki
dla Kobiet w Poznaniu, opublikował

ok. 190 prac medycznych i pedago-
gicznych.

  Ks. Józef Gregor z Witosławic w
pow. kozielskim. Opracował opubliko-
waną w 1904 r. pierwszą polską mapę
Górnego Śląska z uwzględnieniem kwe-
stii językowych. Autor pieśni „Długo
Śląsk nasz ukochany”, śpiewanej na
melodię Mazurka Dąbrowskiego.

  Dr Emil Cyran, lekarz psychiatra
z Bogunic w pow. rybnickim. W latach
1916-1918 asystent w uniwersyteckiej
klinice neurologiczno - psychiatrycznej

we Wrocławiu, w której pomagał Polakom w unikaniu służby w armii
niemieckiej. Dyrektor zakładu psychiatrycznego w Lublińcu, który
w 1970 r. otrzymał jego imię.
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PROMOCJA  PIERWSZEGO
GŁUBCZYCKIEGO  ZESZYTU MUZEALNEGO
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PROMOCJA  KSIAŻKI  ARKADIUSZA  SZYMCZYNY
I KATARZYNY MALER W  AULI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

- 26.03 2019
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22 LUTEGO ŁĄCZĄ SIĘ SERCA SKAUTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE.
 DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ TO ŚWIĘTO BRATERSTWA, PRZYJAŹNI I JEDNOŚCI.

 Z tej okazji w sali pod Aniołem odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem delegacji zuchów, harcerzy, harcerzy starszych,
instruktorów oraz zaproszonych gości - przyjaciół naszego Hufca ZHP Głubczyce; władz samorządowych, przedstawicieli służb
mundurowych, dyrektorów szkół, przedstawicielki związków kombatanckich, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy.

 Wspólne spotkanie było także okazją do  podsumowania Harcerskiej Akcji Zimowej i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wręczono dyplomy i podziękowania, jak również rozkazem Komendanta Hufca ZHP Głubczyce mianowano harcerzy na wyższe
stopnie harcerskie. Po zakończeniu uroczystej zbiórki wszyscy obecni zaproszeni zostali na harcerski poczęstunek.

        Niech tysiące skautowych pozdrowień budują w nas poczucie braterstwa i płynącej z niego odwagi do codziennego
         wysiłku we wspólnym zmienianiu świata na lepszy.                                                                                                  KH ZHP

3 marca 2019 r. delegacja harcerzy naszego Hufca wzięła udział w uroczystościach upamiętniających wydarzenia z Huty Pieniac-
kiej. Uroczystość w Babicach odbyła się po raz osiemnasty. Po Mszy Św. harcerze zaciągnęli wartę honorową, zapalono  znicze
i złożono kwiaty przed tablicą. Następnie w świetlicy wiejskiej  uczniowie przedstawili spektakl "Ocalić od zapomnienia". KH ZHP

OSZUŚCI MAJĄ NOWY SPOSÓB NA WYŁUDZANIE PIENIĘDZY
Dzwonią i mówią, że na poczcie czeka paczka.
Na policjanta, na prokuratora, na wnuczka - Polacy wiedzą już o tych metodach oszustów  i umieją się przed nimi bronić.
Złodzieje szukają więc nowych sposobów. Poczta Polska ostrzega przed kolejnym z nich.
Więcej:  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,24472654,oszusci-maja-nowy-sposob-na-wyludzanie-pieniedzy
-dzwonia-i.html       19.02.2019

22
LUTEGO

2019
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MUZYKOWANIE W PRZEDSZKOLU NR 3
         Wiemy od dawna, iż muzyka  stanowi nieodzowny element
naszego życia. Towarzyszy nam w chwilach radości, smutku
oraz w trakcie codziennych czynności.
Bardzo ważnym zadaniem w wieku rozwojowym dzieci, kiedy
kształtuje się umysł i osobowość, jest dostarczenie pozytyw-
nych emocji w kontaktach z muzyką. Wpływa ona na ogólny
rozwój, koncentrację, spostrzegawczość, porównywanie, doko-
nywanie analizy i syntezy, zręczność ruchową, pamięć
W Przedszkolu nr 3  w ramach Tygodnia Muzykowania dzieci
miały wiele okazji do dostrzegania piękna muzyki oraz czerpania
z niej radości. Grały na różnych instrumentach, wykonywały w
grupach własne instrumenty z surowców wtórnych: gitary, bę-
benki, grzechotki. Porównywały dźwięki instrumentów, określa-
ły ich brzmienie, co sprawiało im radość. Tańczyły do utworów
Antonio Vivaldiego "Cztery pory roku - Zima", >>>>

LUTY - W PRZEDSZKOLU NR 1
     Luty - to miesiąc, w którym
zima dała o sobie znać. Mimo to
dzieci chętnie uczęszczały do
przedszkola i miło spędzały tam
czas, 14 lutego był dla przedszko-
laków prawdziwym czerwonym
dniem miłości i przyjaźni. Dzieci
wzięły udział w różnych zaba-
wach związanych z walentynka-
mi m.in. szukały drugiej połówki
serc w różnych kolorach, tańczy-
ły z serduszkami, bawiły się ma-
skotkami i wykonywały Walen-
tynki dla swoich rodziców. Na
koniec każde dziecko obdarowa-

ło Walentynką wybraną osobę - koleżankę, kolegę lub Panią.
Walentynki były organizowane w poszczególnych grupach,
z pewnością można zaliczyć je do udanych.
    Kolejnym wydarzeniem był ,,Dzień Kota''. Tego dnia wszystkie
przedszkolaki mogły poczuć się jak małe kotki, upodabniając się
do swoich czworonożnych przyjaciół - na buźkach miały doma-
lowane śliczne czarne noski i wąsiki. Spotkanie rozpoczęło się
wspólną zabawą, przy znanej wszystkim piosence ,,Uciekaj mysz-
ko do dziury''. Ponadto dzieci uczestniczyły w zabawach i kon-
kursach: poznały wygląd kota i jego rodzinę , wskazywały i nazy-
wały jego części ciała; przeliczały łapy, uszy, naśladowały zacho-
wania kota, oglądały ilustracje przedstawiające koty, dowiedzia-
ły się jak należy dbać o koty i rozwiązywały zagadki o najpopu-
larniejszych bajkowych kotach. Chętnie też wykonywały prace
plastyczne ozdabiając sylwetki kotów w najróżniejszy sposób.
W dniu tym przyniosły karmę dla kotów, która zostanie przekaza-
na do schroniska. Dzień był pełen wrażeń i dobrej zabawy.
W ostatni dzień lutego jedna z grup starszych udała się do Bi-
blioteki Miejskiej w Ratuszu. Dzieci dowiedziały się co należy
zrobić, by zostać członkiem i zapisać się do biblioteki. W rozmo-
wie z panią bibliotekarką przedstawiły swoje zainteresowania,
które można rozwijać również poprzez książki. Pani zachęcała dzieci
do korzystania z księgozbioru biblioteki i rozwijanie swoich zain-
teresowań czytelniczych. Przedszkolaki miały mnóstwo pytań
związanych z książkami i pracą w bibliotece. Ten dzień na pewno
należy zaliczyć do udanych.
 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na naszej stronie internetowej -
www.przedszkole1.glubczyce.pl
                                           Małgorzata Grąziowska - Wojnarowicz

 WZRUSZAJĄCE SPOTKANIE !
     8.03.2019r. dzieci z Przedszkola nr 3, z grupy,,Kotki" od-
wiedziły Seniorów w Domu Pomocy Społecznej ,,Kombatant"
przy ul. Dworcowej  i zaprezentowały, swój program artystycz-
ny w postaci musicalu pt.,,Szanujmy wspomnienia".
  Widowi-
sko przed-
stawia mu-
zyczne kli-
maty i za-
wiera wpa-
d a j ą c e
w ucho
piosenki lat
60-90. Po-
trafi z po-
wodzeniem zachwycić dziecko, jak i widza dorosłego,bo przed-
stawia losy dwojga ludzi na tle innych, począwszy od dzieciń-
stwa do późnej starości.

     Prezentowane przez dzieci widowisko z wdziękiem i gracją,
wzbudziło u Seniorów podziw i zachwyt. Wywołało wiele emocji
i wzruszeń i niejedna łza popłynęła z oka, gdyż okazało się swo-
istą sentymentalną podróżą przez życie każdego Seniora. Wy-
stęp podopiecznym bardzo się podobał o czym świadczyły duże
brawa. Dzieci cieszyły się, że mogły zaprezentować swe umiejęt-
ności artystyczne nie tylko w swoim przedszkolu a pensjonariu-
sze mieli okazję usłyszeć i zobaczyć na żywo-nasze zdolne dzie-
ciaki. Zakończeniem występu były życzenia zdrowia, radości,spo-
koju i dobrych myśli. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej
atmosferze. To były naprawdę wyjątkowe odwiedziny, pełne ra-
dości, uśmiechu i dumy. W dowód uznania i podziękowania,
wszystkie dzieci zostały poczęstowane słodkim upominkiem.
Szczęśliwe i uśmiechnięte twarze dzieci i Seniorów, pokazują nam,
jak ważne są takie wspólne spotkania. A dzieci od najmłodszych
lat uczą się wrażliwości i szacunku do starszych ludzi.
Dziękujemy naszym Seniorom za ciepło, radość i uśmiech, za szcze-
re słowa zachwytu - dla których warto poświęcić czas na próby
i  nauczyć dzieci  występu.                         Małgorzata Wojtuś

>>>  Na podsumowanie i uściślenie wiadomości, gościliśmy
w naszym Przedszkolu uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. im Ignacego Jana Paderewskiego. Koncert został przygoto-
wany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli różnych klas
instrumentów. Akompaniowała pani Agnieszka Hautz, koncert
poprowadziła pani Natalia Goniowska. Mali słuchacze w skupie-
niu i z wielkim podziwem przyglądali się, wsłuchiwali się w piękne
dźwięki i rozpoznawali instrumenty. Serdecznie dziękujemy Panu
Dyrektorowi i nauczycielom za organizację koncertu oraz wszyst-
kim wykonawcom za niezapomniane wrażenia muzyczne.

Bogumiła Krówka



KWIECIEŃ 2019 nr 4/311 15

POGRĄŻONA W SMUTKU RODZINO,
STRAŻACY, DRODZY ZEBRANI!
Spotkaliśmy się dzisiaj, aby pożegnać śp.
st. ogn. w st. spocz. Józefa Kozaka.
Nie jest łatwo wypowiadać słowa pożegnania,

gdy z rodziny strażackiej odchodzi  ktoś nam bliski.
Ojciec, dziadek, przyjaciel, sąsiad, a przede wszyst-
kim od dwudziestego trzeciego roku życia strażak
pełnym sercem.

Swoją służbę rozpoczął 1 lutego 1955 roku w KR
Straży Pożarnych w Głubczycach. Od początku

Jego praca związana była ze sprawami prewencji pożarowej. Kontrolował zakła-
dy pracy, uświadamiał rolników jak ważne jest bezpieczeństwo pożarowe, uczest-
niczył także w akcjach ratowniczych, nie było łatwo. Ale  śp. st. ogn. w st. spocz.
Józef Kozak był osobą dokładną, żetelną, zdyscyplinowaną, wykazującą się
własną inicjatywą. To tylko kilka określeń funkcjonariusza, zawartych w Jego
licznych opiniach służbowych.

Za swoją strażacką służbę został odznaczony:
* Srebrną Odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej",
* Złotym Znakiem Związku OSP RP,
* Odznaką Związku OSP za wysługę 45 lat,
* Odznaką Zasłużony Opolszczyźnie,
* Odznaką honorową Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów RP.
Śp. st. ogn. w st. spocz. Józef Kozak do ostatnich lat swojego życia był

mocno związany z Ochotniczą Strażą Pożarną pełniąc w niej zaszczytne funkcje
m.in. był Komendantem Gminnym OSP w Głubczycach. W swojej ziemskiej
służbie w pełni zrealizował hasło: " Bogu na chwałę, ludziom na pożytek".

Dziś, wszyscy tu zgromadzeni, pogrążeni w smutku, żegnamy się z Tobą
i dziękujemy Ci za Twoją służbę.

Ja natomiast od siebie mogę tylko ufać, że św. Florian, patron strażaków
salutuje Józefie, na Twoje powitanie, a Chrystus pochyla sztandar Zmartwych-
wstania, że idziesz na Jego służbę.

Spoczywaj w pokoju!!  Cześć Twojej pamięci!!............................

   WSPOMNIENIE O ŚP. JÓZEFIE KOZAKU
   Urodzony w 1932r. w Piotrowicach woj. kra-

kowskie nieopodal Oświęcimia, pochodził z wielo-
dzietnej rodziny, dzieciństwo przyszło mu spędzić
w trudnych czasach wojennych.

    We wczesnych latach 50.  w ramach łączenia
rodzin przybył do Głubczyc, do zasiedlonych wcze-
śniej sióstr, następnie zdobywał edukację w szko-
le w Raciborzu.  Po zakończonej edukacji wstąpił
w związek małżeński  i jednocześnie podjął pracę
w Straży Pożarnej w Głubczycach, (w ramach cie-
kawostki pierwsze szlify pożarnicze zdobywał na
służbowym rowerze).Od wczesnych lat młodości był
już bardzo aktywnym człowiekiem m.in.  brał udział
w odbudowie zniszczonej wojną Warszawy.

   Całe swoje życie poświęcił bezgranicznie słu-
żeniu i ratowaniu życia i mienia, brał udział w naj-
większych i najtrudniejszych akcjach ratowniczo-
gaśniczych nie tylko na terenie naszego obecne-
go województwa.

   W 1994r.  zakończył pracę w zawodowej Stra-
ży Pożarnej przechodząc na emeryturę, jednakże
nie osiadł na laurach i zajął się tym co umiał i robił
najlepiej, poświęcając się pracy w OSP.

   W swojej pracy był zorganizowany, zaplano-
wany i przygotowany na każde wyzwanie i we-
zwanie bez względu na porę dnia i godzinę. Za-
wsze można było na niego liczyć a pomocy nigdy
nie odmówił nikomu.  Z pracy potrafił również czer-
pać przyjemność, przykładowo wymyślając zawo-
dy  tzw.  prądopiłki zachęcając tym samym mło-
dzież do podjęcia służby w szeregach Straży Po-
żarnej.    Do ostatnich chwil swojego życia był
mocno zaangażowany w sprawy pożarnicze nie
tylko na terenie Polski.

ŚP.  JÓZEF KOZAK

ZHR GŁUBCZYCE NA PODIUM
REGIONALNEGO TESTU WIEDZY O WYK LÊTYCH

Sukcesem zakończył się start druhen i druhów Związku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej w Głubczycach w V Opolskim Teście Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

W kategorii młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych wszystkie trzy miejsca
na podium zajęli druhowie 5. Głubczyckiej Drużyny Harcerzy "Wilczy Bór" im. mjr.
Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki":1. m. zajął wyw. Łukasz Biernacki - 20 pkt., 2. m.
zajął wyw. Dominik Skibiński - 18 pkt., 3. m.  zajął wyw. Szymon Cisaruk - 12+2 pkt. w
dogrywce.   W kategorii młodzież szkół średnich miejsce 2. zajęła pwd. Katarzyna Ziomko
wędr. - 14+1 pkt. (w dogrywce) - uczennica klasy maturalnej Z SO  w Głubczycach i druży-
nowa 7. Głuchołaskiej Drużyny Harcerek "Przełęcz".Podobne sukcesy młodzi głubczycza-
nie odnosili również  w poprzednich edycjach.  Konkurs ma charakter wydarzenia regio-
nalnego. Uczestnicy podzieleni są na trzy kategorie wiekowe: szkoły podstawowe
i gimnazja, szkoły średnie, dorośli. Test składa się z 25 pytań zamkniętych. Tegoroczne
pytania przygotowali m.in. Arkadiusz Karbowiak - inicjator ustanowienia Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, oraz dr Ksawery Jasiak z Delegatury IPN  w Opolu.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja "Dla Dziedzictwa" przy wsparciu Stowa-
rzyszenia Odra-Niemen, Fundacji  Polskie Dziedzictwo Śląska, Polskiej Fundacji Histo-
rycznej, Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, Kuratorium Oświaty, Delegatury IPN
w Opolu, Oddziału NBP w Opolu, TVP Opole, Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej ZHR
im. rtm. Witolda Pileckiego. Patronami honorowymi wydarzenia byli: Wicewojewoda
Opolski Violetta Porowska, Marszałek Województwa  Andrzej Buła i Wiceprzewodni-
cząca Rady Miasta Opola Małgorzata Wilkos.

Test odbył się 4 marca br. w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Opolskiego w Opolu.                                                         hm. Marcin Żukowski HR

Podsudecki Związek Drużyn Harcerzy ZHR
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OBYWATELSKIE UPAMIĘTNIENIE ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
"idź wyprostowany wśród tych co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch
ocalałeś nie po to aby żyć, masz mało czasu trzeba dać świadectwo  (...) Bądź wierny. Idź"      Z.Herbert
zdjęcia pochodzą z archiwów ZHR Głubczyce, ZSCKR Głubczyce, Radio Opole. Czuwaj! ZHR Głubczyce M.Ż.

Za nami bardzo intensywny czas wspominania uczestników
ostatniego polskiego powstania narodowego. Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony 1 marca - w rocz-
nicę zgładzenia IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Cykl wydarzeń rozpoczął recital Dawida Hallmanna pt. "Pieśni
Wolności", w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy Gminy Głub-
czyce. Neofolkowy muzyk, pochodzący ze Śląska, mieszkający w
Rzeszowie,  wystąpił 28 lutego w MGOK w Kietrzu.

W piątek 1 marca, podczas uroczystości zorganizowanej w
ZSCKR im. W. Szafera w Głubczycach, harcmistrz Marcin Żukow-
ski przedstawił temat powojennej konspiracji niepodległościo-
wej z perspektywy Kresów Wschodnich, prezentując temat "Kre-
sowi Straceńcy. Żołnierze Wyklęci na Kresach Wschodnich".

W sobotę 2 marca, ponownie w auli "Rolniczaka", gościliśmy
pracownika Pionu Poszukiwań IPN dr. Tomasza Greniucha, który
zaprezentował swoją monografię poświęconą zgrupowaniu Na-
rodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego "Bartka", wy-
daną pt. "Chrystus za nas, my za Chrystusa". Około 100 podko-
mendnych kapitana "Bartka" zostało zamordowanych w trzech
miejscach na terenie województwa opolskiego. Ta komunistycz-
na zbrodnia jest określana mianem "Śląskiego Katynia".

W niedzielę 3 marca po raz 5. odbyła się edycja głubczycka
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". Trady-
cyjnie bieg poprzedziła Msza Święta, na której obecny był sztan-
dar Światowego Związku Żołnierzy AK Oddział w Głubczycach,
od 2014 roku będący pod opieką druhen i druhów ZHR Głubczy-
ce. Co roku najważniejszym punktem samego biegu jest młyn w
Królowem, gdzie wiosną 1947 roku schronił się mjr Zygmunt Szen-
dzielarz "Łupaszko" i jego najbliżsi towarzysze: Lidia Lwow
"Lala", Wacław Beynar "Orszak" z żoną i Mieczysław Abramo-
wicz "Miecio". Na przestrzeni kilku lat udało się należycie upa-
miętnić pobyt Wyklętych w Królowem, gdzie m.in. odsłonięto

kamienną tablicę pamiątkową i tablice edukacyjne przybliżające
losy majora "Łupaszki". Warto wspomnieć, że członkowie Klubu
Biegacza "Marysieńka", współorganizatora biegu od pierwszej
edycji w Głubczycach, pierwszy raz pobiegli do Królowego już w
2014 roku. W tym roku zainteresowanie przerosło oczekiwania
organizatorów. W biegu uczestniczyło ponad 120 osób. O wiele
więcej osób kibicowało podczas startu. Biegacze mieli okazję do
obejrzenia filmu pt. "Wyklęty", za co podziękowania i serdeczno-
ści należą się naczelnikowi Delegatury IPN w Opolu dr. Bartoszo-
wi Kuświkowi. Po rozdaniu medali, w auli "Rolniczaka" odbyła
się projekcja wzruszającego filmu pt. "Ryngraf" autorstwa Doro-
ty Kani - uczestniczącej w pokazie redaktor naczelnej Telewizja
Republika, która podzieliła się z widzami swoimi doświadczenia-
mi z planu filmowego i refleksjami na różne kwestie związane z
powojennym powstaniem antykomunistycznym. W spotkaniu
uczestniczył również autor zdjęć do filmu Robert Krauz i Małgo-
rzata Suszyńska - wiceprezes zarządu głównego Stowarzyszenie
Odra - Niemen, członek "Solidarności Walczącej".

Kilkudniowe obchody zwieńczyło nabożeństwo drogi krzyżo-
wej odprawione w głubczyckim kościele parafialnym, gdzie po-
dobnie jak przed rokiem, wygłoszone rozważania nawiązywały
do męczeństwa Żołnierzy Wyklętych.

Wydarzenia przybliżające powojenną konspirację niepodległo-
ściową na ziemi głubczyckiej od kilku lat organizują wspierające
się środowiska i instytucje, a grono zaangażowanych staje się z
roku na rok co raz większe. Nie inaczej było w tym roku, dlatego
pragniemy podziękować Stowarzyszeniu Odra-Niemen i Oddzia-
łowi Opolskiemu tej organizacji, Zespołowi Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego im. W. Szafera w Głubczycach, Klubowi Biega-
cza "Marysieńka", Parafii Narodzenia N.M.P w Głubczycach, Sto-
warzyszeniu "Wspólnota Kresowa" i Miejsko-Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury w Kietrzu.
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Dyrekcja, Komitet Organizacyjny
ZJAZDU  ABSOLWENTÓW

I  NAUCZYCIELI
 serdecznie zapraszają  na

 uroczyste obchody jubileuszowe
11 -12 października 2019r.
Okoliczność towarzysząca:

25 - lecie teatru "TRADYCJA"
 kontakt: TEL. 77 485 3087-88,

email:
 sekretariat@zsmglubczyce.pl

WSPOMNIENIE
Kiedy spojrzę hen za siebie
W szkolne lata, co minęły,
Gdy naukę tu podjąłem,
Gdzie też zawód zdobyłem.
Dziś szczególnie to wspominam,
Jak to wtedy było.
I łza w oku się zakręci,
Bo na zawsze mam w pamięci,
A najbardziej mi żal:    Ref.
Chwil spędzonych w tej szkole,
Co ZSM się zowie,
Polskiego u Mariana,
Wszak matura dobrze zdana,
Historii u Ani,
Choć byłem wielkim draniem,
PO u Henia,
Jak ten czas się zmienia.
Władzy pani Dyrektor
Naszej szkolnej inspektor.
Już pięćdziesiąt lat minęło,
Gdy tu pierwszy dzwonek
zabrzmiał.
Dziś okazja by się spotkać,
Z wychowawcą porozmawiać.
Szkolne mury znów zobaczyć,
Usiąść nawet w ławce,
Z kolegami powspominać,
Wzruszyć się, a może zaśmiać,
I powiedzieć, że żal:      Ref.
Chwil spędzonych w tej szkole,
Co ZSM się zowie,
Fizyki u Agnieszki
I popełnionych grzeszków,
Wuefu u Krysi,
Także chemii u Marysi,
Teatru ,,Tradycja"
Co z ,,Fantazją" zachwyca,
Przepisów u Bronka
I szkolnego dzwonka.
                        Maria Farasiewicz
(na melodię  ,,Kolorowe jarmarki)

      W dniach od23.02.2019r do 24.02.2019r w Bratysławie odbyły sie zawody rankingowe
dla Polskiej Uni Karate, Federacji Słowackiej i kilku innych państw. Łacznie w zawodach
startowało 1535 zawodników w 2003 osobokonkurencjach z 203 klubów i 22 krajów.
       23 lutego startowali zawodnicy od kadetów do seniorów i jako klub zajeliśmy 25 miejsce
a Polska 5 miejsce, następnego dnia startowały dzieci.Jako Polska Unia Karate w kata zdoby-
liśmy trzy medale: w seniorach brązowy medal zdobył Bartek Mączka z Atemi Bielsko Biala.
Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce reprezentowali: 1. Szymon Cieślik, który
w kata juniorów zdobył srebrny medal, a w
kata U21 zajął 5 miejsce-przegrał walkę o brą-
zowy medal ale i tam to był jego sukces ponie-
waż dopiero w przyszłym roku będzie formal-
nie startował w tej kategorii. Startował w obu
kategoriach ponieważ wymagał tego ranking
o powołaniu w tym roku do Mistrzostw Świa-
ta a w przyszłym roku do Mistrzostw Europy.
Gratuluję Szymonowi wielkiego sukcesu na
bardzo trudnych zawodach.  W kata kadetów
Maciej Kowalczyk zdobył srebny medal,  był
to dla niego i dla mnie wielki sukces bardzo
mu gratuluję. 3. Jakub Patryjach w kata kade-
tów stoczył dwie wygrane walki a trzecią prze-
grał 4-1. Jego start był bardzo udany ale jesz-
cze musimy popracować i przygotować się na
2020r ponieważ będziemy mieć jednego U21,
jednego juniora, dwie juniorki, trzech kade-
tów i jedną kadetkę.
Jeszcze raz gratuluję zawodnikom i ich rodzi-
com za wspólny sukces. Z nami był trener
kadry Marek Chwiralski.
Dzień przed zawodami  spędziliśmy czas             z
zawodnikami i trenerami Araschi Legnica, któ-
rych bardzo pozdrawiamy.      JH

 Na zaproszenie  Doroty Gogoli i Krystyny Koziary Zespół Szkół Mechanicz-
nych  odwiedzili (19-21 lutego) niezwykli goście - Marisol z Meksyku oraz
Enny z Indonezji - wolontariusze, którzy na co dzień pracują z młodymi ludź-
mi w ramach programu Euroweek.   Goście przyjechali do nas w ramach współpracy

szkoły z Europejskim Forum Młodzieżowym, od lat zajmującym się
wymianą wolontariuszy z całego świata, organizowaniem obozów
szkoleniowych Euroweek "Szkoła liderów" oraz wizyt wolontariu-
szy w szkołach na terenie całej Polski. Zwyczajny, szkolny tydzień
zamienił się międzynarodowy maraton pełen atrakcji, spontaniczno-
ści, ciekawostek, niezapomnianych wrażeń, radości,   a przede wszyst-
kim ogromnej dawki żywego języka angielskiego.  Spotkanie z Ma-
risol i Enny było lekcją tolerancji i poszanowania odmienności ludzi
innych narodowości, budziło ciekawość i chęć poznawania świata,

innych ras   i kultur. Wizyta ta miała na celu uświadomienie uczniom,
że komunikatywna znajomość języka angielskiego pozwala dowie-
dzieć się więcej o ludziach, którzy na co dzień mieszkają tysiące
kilometrów od nas, na innych kontynentach.  Wolontariusze przed-
stawiali ciekawe prezentacje swoich krajów. Opowiadali o cieka-
wostkach historycznych, geograficznych, kulturowych, edukacji
czy tradycyjnych specjałach kulinarnych. Pokazywali tradycyjne
stroj i muzykę, zarażając uśmiechem, otwartością i radością z moż-
liwości wspólnego spędzenia czasu. Marisol i Enny spotkały się z

bardzo ciepłym przyjęciem, zarówno  w gronie uczniów jak i nauczycieli.  Wizyta wolontariuszy
była możliwa dzięki współpracy nauczycieli oraz wsparciu finansowym  Rady Rodziców, za co
serdecznie dziękujemy. Podziękowania składamy również kierownictwu oświaty przy Staro-
stwie Powiatowym oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych za przygotowanie upomin-
ków dla naszych gości, a także kierownictwu i całemu personelowi internatu za pomoc i zaan-
gażowanie   w organizacji wizyty.
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu

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

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

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

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

 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

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

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

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

Materiały zamówione i niezamówione przyjmujemy
 do 10. każdego miesiąca.

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

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

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

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

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

APEL
DO RODZICÓW

NIE SZCZEPIĄCYCH DZIECI!

   Zwracam się do Państwa z gorącym apelem, o
docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpiecze-
nie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań
na choroby zakaźne.
     Pragnę zwrócić uwagę na bieżącą sytuację dra-
matycznego 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)......Jako Ro-
dzice odpowiedzialni za zdrowie swojego Dziec-
ka, proszę ponownie przeanalizowali zasadność
zaszczepienia  Dziecka, w kontekście aktualnej
sytuacji epidemiologicznej w kraju. i podjęcie po-
zytywnej decyzji w myśl tak aktualnego obecnie
powiedzenia "lepiej zapobiegać niż leczyć".
                   Z poważaniem Alina Mazur-Ciapa
                                       Państwowy Powiatowy
                                                 Inspektor Sanitarny
                                                       w Głubczycach
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Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zopowych składają serdeczne podziękowania za przekazany w ubiegłym roku 1%
podatku dochodowego. Dzięki Państwa pomocy mogliśmy zrealizować zakup hełmów strażackich, które w jeszcze lepszy sposób
chronią naszych strażaków. W tym roku kolejny raz prosimy o wsparcie naszych działań abyśmy mogli lepiej służyć bezpieczeństwu
Gminy Głubczyce!  Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony Internetowej gdzie na bieżąco umieszczamy informacje z
życia naszej jednostki: www.zopowy.osp.pl oraz profilu

www.facebook.com/osp.zopowy
Z podziękowaniem Zarząd oraz członkowie OSP Zopowy.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 16 kwietnia 2019 r. odbędzie się VI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej,

oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 290/1 o powierzchni 0,1000 ha, położonej w obrębie gruntów miejscowości
Równe. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 4 000,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 400,00 zł.

2. 7 maja 2019 r. odbędą się:
a) IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji

gruntów jako działka nr 485/12 o powierzchni 0,1246 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Miarki. Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 69 400,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 7 000,00 zł;

b) V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 618/11 o powierzchni 0,1206 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Miarki. Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 43 929,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 4 400,00 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

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje
 o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głubczycach
 oraz umieszczeniu na jego stronie internetowej w dniu 26 marca 2019 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach przy ul. Ratuszowej nr 11/1, wraz ze sprzedażą ułamkowej
części działki nr 443/2.
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