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KAŻDE  POKOLENIE
MA SWÓJ CZAS
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Niższy podatek czyli więcej "na rękę". Od października zmienia
się stawka podatku dochodowego dla osób z rocznym docho-
dem do 85.528 zł. Co za tym idzie zmienia się również miesięczna
zaliczka na podatek dochodowy. Zysk dla klientów ZUS to od
kilku do kilkudziesięciu złotych.

Od przyszłego miesiąca stawka podatku dochodowego dla
osób uzyskujących dochód do kwoty 85.528 zł rocznie zmniejsza
się z 18 do 17 proc. Z obniżonej stawki skorzystają wszyscy,
którzy opłacają i rozliczają podatek dochodowy na ogólnych za-
sadach czyli także emeryci i renciści. Zmiany w wysokości progu
podatkowego, a tym samym zmiany w wysokości świadczenia
netto, każdy świadczeniobiorca ZUS odczuje już w świadczeniu
wypłaconym za październik.

- Świadczenie będzie wyższe od kilku do kilkudziesięciu zło-
tych miesięcznie, a co za tym idzie od kilkudziesięciu do kilkuset

złotych rocznie. Dzięki obniżeniu stawki podatkowej osoby otrzy-
mujące najniższe gwarantowane przez państwo świadczenie to
jest 1,1 tys. zł  brutto, a 935 zł netto zyskają "na czysto" 8 zł, bo
ich świadczenie netto wzrośnie do 943 zł -

ZUS będzie automatycznie stosował stawkę 17 proc. wobec
wszystkich swoich klientów  z dochodem do 85.528 zł. Realna
stawka w rozliczeniu rocznym będzie natomiast wynosić 17,75
proc. - uwzględniając 9 miesięcy ze stawką 18 proc. i 3 miesiące ze
stawką 17 proc. Klienci Zakładu mogą składać wnioski o rozlicza-
nie według stawki 17,75 proc. która obowiązuje tylko dla docho-
dów uzyskanych w ściśle określonym okresie czyli od paździer-
nika do grudnia 2019 r.

Tabela  przedstawia przykładowy wzrost wypłaty świadczeń
emerytalno-rentowych za październik w związku ze zmiana staw-
ki podatku z 18 na 17 proc. i kwoty zmniejszenia zaliczki.

UWAGA  EMERYCI I RENCIŚCI
 - JUŻ OD PAŹDZIERNIKA WIĘCEJ "NA RĘKĘ"

Oszuści "na ZUS" aktywni w internecie. ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami
Oszustwo "na ZUS" jest w modzie. Po kilku miesiącach spokoju internetowi naciągacze ponownie się uaktywnili. ZUS apeluje, by

nie otwierać i nie odpowiadać na podejrzane maile, które są rzekomo korespondencją z Zakładu.
W ostatnich dniach dość liczna grupa klientów Zakładu, w różnych częściach kraju otrzymała maile z informacją o pilnej koniecz-

ności spłaty zaległości składkowych. Część maili sugeruje ponowne wypełnienie formularza zgłoszenia do ubezpieczeń społecz-
nych ZUS ZUA, który jest załącznikiem do maila. Umieszczone w stopce korespondencji logotypy (ZUS i PUE - Platforma Usług
Elektronicznych) sugerują, że nadawcą jest sam Zakład.

- Jeśli dokładnie przyjrzymy się adresowi nadawcy, nie powinniśmy mieć wątpliwości, że korespondencja elektroniczna nie
pochodzi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie oszuści posługują się dwoma adresami, to jest składki@ubezpieczenia.pl
i zus.@zua.pl. Jak widać żaden z adresów nie ma stosowanego przez Zakład rozwinięcia "zus.pl". Nie stosujemy też w swoich
adresach mailowych rozwinięcia "gov.pl", które pojawiało się przy wcześniejszych próbach oszustw -

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że kontakt elektroniczny ze strony Zakładu możliwy jest jedynie w sytuacji gdy
klient posiada profil na Platformie Usług Elektronicznych i wyraził zgodę na taką formę kontaktu. ZUS ostrzega by w żadnym
przypadku nie odpowiadać na maile, które teoretycznie pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani nie otwierać zawartych
w tej korespondencji załączników. Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyska-
nie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci. W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co
do nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o kontakt z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod
numerem: 22 560 16 00.                                                                         Sebastian Szczurek,  Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
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NAGRODY BURMISTRZA
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i przedszkoli
Bożena Wiciak  Sz. P. Nr 1
Ewa Błażków    Sz. P. Nr 2
Bożena Majka  Sz. P.  Nr 3
Anna Pyrczak   Przedszkole  Nr 1
Joanna Radecka  Przedszkole  Nr 2
Anna Komplikowicz Serwetnicka  Przedszkole  Nr 3
Bogdan Kulik, Mariola Bedryj  Z. Sz. w Pietrowicach
Tadeusz Wojciechowski  Sz. P. w Lisięcicach
Barbara Głuszczyńska  Sz P  Nr 1
Nauczyciele
Joanna Makoś - SP Nr 1
Renata Zamojska- Reszke - SP Nr 1
Grażyna Góralska - SP Nr 2
Małgorzata Szymczyna -  SP Nr 2
Anna Strojna -   SP Nr 2
Anna Neminarz  -  SP Nr 3
Sylwia Zarychta -   SP Nr 3
Ewa  Dąbrowa -  SP Nr 3
Joanna Wołoszyn -   ZS Pietrowice
Małgorzata Górka -SP Lisięcice
Marzena Gisal - Przedszkole  Nr 1
Jadwiga Pilch - Przedszkole  Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 1
1. Wojtuś Jolanta- nauczyciel
2. Cykowska Danuta- Pracownik
Szkoła Podstawowa Nr 2
1. Waldemar Lankauf - nauczyciel
2. Weronika Derkacz - pracownik
Szkoła Podstawowa Nr 3
1. Andrzej Bobkier - nauczyciel
2. Grażyna Dubiel  - nauczyciel
3. Anna Linkiewicz - nauczyciel
4. Iwona Łupicka - nauczyciel
5. Krystyna Potwora - nauczyciel
6. Grażyna Skowron - nauczyciel
7. Maria Rozkocha - pracownik
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Przedszkolnymi w Lisięcicach
1. Krystyna Śliwińska - pracownik
2. Alicja Gniatkowska - pracownik
Przedszkole Nr 2
1. Wiesława Talik - pracownik
Przedszkole Nr 3
1. Małgorzata Kunicka - nauczyciel
2. Łucja Tabaka - pracownik

POŻEGNANO ODCHODZĄCYCH
NA  ZASŁUŻONĄ EMERYTURĘ

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  2019R

NAUCZYCIELE MIANOWANI
 ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE
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 ...to tytuł Konferencji zorganizowanej 10 września br. z oka-
zji 20-lecia działalności Top Farms Głubczyce.

Konferencję otworzył Prezes Grupy Top Farms, Tomasz Zdzieb-
kowski (foto). Przedstawi-
ciele świata nauki, insty-
tucji publicznych, władz
samorządowych i central-
nych rozmawiali o wyzwa-
niach stojących przed
polskim rolnictwem. Ran-
gę wydarzenia podniosła
obecność znamienitych

gości m.in. Posła na Sejm RP, przedstawicieli Ministerstwa Rol-
nictwa, Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, władz powiatowych i
gminnych, reprezentantów świata nauki, a także instytucji ta-
kich, jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy Instytutu
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

 Łukasz Krechowiecki,
Prezes Top Farms Głub-
czyce i Krzysztof Tkacz, Dy-
rektor ds. Finansowo-Ad-
ministracyjnych TFG
(foto)

Pierwsza część konfe-
rencji poświęcona była
przemianom gospodarstw
państwowych w dzisiejsze

gospodarstwa wielkotowarowe na przykładzie Top Farms. Łukasz
Krechowiecki, Prezes TFG i Krzysztof Tkacz, tamtejszy Dyrektor
ds. Finansowo-Administracyjnych, w ciekawy sposób przybli-
żyli historię Top Farms w Głubczycach na tle przemian ekono-
micznych, systemowych i społecznych zachodzących w Polsce
ostatnich trzech dekad. Czasy burzliwej transformacji własności
państwowej w prywatną, likwidacji prawie 1700 PGRów, gdy 500
tys. osób zostało pozbawionych pracy, ukazały surowy obraz
polskiej wsi tamtych lat. Zakup udziałów Kombinatu Rolnego w
Głubczycach przez Top Farms, w 1999 r., rozpoczął czas owoc-
nych przemian. Zaczęły się inwestycje, nastąpiły zmiany w pro-
dukcji rolnej i roślinnej przynoszące co raz to lepsze wyniki pro-
dukcyjne. Po dwudziestu latach, TFG jest nowoczesnym i efek-
tywnym przedsiębiorstwem rolnym, jednym z największych do-
stawców ziemniaka w Europie, produkującym rocznie ponad 200
tys. ton płodów rolnych i ponad 17 mln litrów mleka.

Janusz Gużda, Przewodniczący MOZ w Głubczycach, Członek
Zarządu ZZPR w RP podkreślił rolę pracowników TFG. Ponad poło-
wa głubczyckiej załogi to pracownicy z ponad dwudziestoletnim
stażem pracy, a większość z nich wywodzi się z dawnego Kombina-
tu. Do dziś pracują tu nawet trzy pokolenia, rodziny wielodzietne.
Słuchacze byli wyraźnie poruszeni historiami wieloletnich pracow-
ników, którzy na dobre związali swój los z Top Farmsem.

Nie zabrakło przedstawicieli młodszego pokolenia, w dalszej
części konferencji Kacper Łata zaprezentował różne aspekty no-
woczesnego rolnictwa, odwołującego się do cyfryzacji, wyko-
rzystaniu sygnału satelitarnego, robotyki, czy też precyzyjnego
nawożenia.  Marcin Markowicz i Marek Wiciak przybliżyli zgro-
madzonym zagadnienia biologizacji, przejawiającej się m.in. w
wysiewaniu poplonów, stosowaniu właściwego płodozmianu, a
także w odpowiedzialnym gospodarowaniu resztkami pożniwny-

OD 20 LAT UCZESTNICZYMY W ROZWOJU
POLSKIEGO ROLNICTWA...

mi, użyźnianiu gleby, regulacji jej pH oraz ograniczeniu do mini-
mum stosowania środków chemicznych i dbałości o czystość
wód gruntowych.  Marek Wiciak, Wiceprezes i Dyrektor Działu
Roślin Kombajnowych Top Farms Głubczyce

W kolejnym panelu, Prezes Tomasz Zdziebkowski, wskazał na
wyzwania w rolnictwie w kontekście rozwoju dużych przedsię-
biorstw rolnych w Polsce. Naświetlając stan obecny polskiej wsi,
charakteryzującej się wysokimi kosztami w przeliczeniu na hek-
tar, przedstawił możliwe trendy rozwoju gospodarstw wielkoto-
warowych. Podkreślił wagę intensyfikacji produkcji, mającej
zwiększyć jej wartość w przeliczeniu na hektar poprzez wprowa-
dzanie nowych, specjalistycznych, wysokomarżowych upraw,
integrację systemów zarządzania, inwestycje w nawadnianie i
nowe technologie oraz budowanie wspólnych modeli bizneso-
wych, jak np. spółdzielnie czy grupy producenckie. Mówiąc o
modelu symbiotycznym, Tomasz Zdziebkowski, Prezes Grupy Top
Farms podkreślił znaczenie produkcji opartej na gospodarce bio-
logicznej.

Prezentację zakończyła sesja naukowa, w której m.in. prof. Mo-
nika Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i
prof. Walenty Poczta, członek Narodowej Rady Rozwoju przy
Prezydencie RP, przedstawiciel
UP w Poznaniu, omówili czynniki
ograniczające rozwój polskiego
rolnictwa, postępującą dezagra-
ryzację, czyli zmniejszanie znacze-
nia ekonomicznego rolnictwa w
gospodarce narodowej, a także
depopulację, czyli wyludnianie
się polskiej wsi. Powyższe pro-
cesy utrwalają podział Polski, na
wschodnią i zachodnią, według
linii Suwałki - Opole.  prof. Wa-
lenty Poczta (foto)

Konferencję zwieńczyło nie
lada wydarzenie, jakim było pod-
pisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Top Farms a Polską Aka-
demią Nauk, powołującego do życia AKADEMIĘ TOP FARMS.
Akademia Top Farms to projekt edukacyjny, łączący kompeten-
cje badawcze i uznaną pozycję naukową Instytutu Rozwoju Wsi
i Rolnictwa PAN oraz unikalne kompetencje i pozycję rynkową
Grupy Top Farms, w tym wiedzę agrotechniczną, zasoby techno-
logiczne i infrastrukturę. Celem projektu jest umożliwienie prak-
tykom rolnictwa pod-
niesienia ich kwalifi-
kacji. W ten sposób
realizuje się jeden z
celów konferencji, ja-
kim jest budowanie
mostów pomiędzy
światem nauki i biz-
nesu, a tym samym
rozwój polskiego rol-
nictwa.

 Podpisanie Listu Intencyjnego przez prof. M. Stanny z PAN
i T. Zdziebkowskiego z Top Farms
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7 września Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego
Krzyża w Głubczycach brał udział w VI Wojewódzkich Zawodach Węd-
karskich Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża na
Jeziorze Otmuchowskim.

Nasi przedstawiciele klubu - Panowie: Jerzy Czerwiński,
Marcin Szuwalski i Mariusz Naumowicz wywalczyli III m.
Dziękuję i gratuluję.
Rywalizowało ze sobą sześć drużyn.
Pierwsze miejsce w kategorii drużynowej zajął Klub HDK PCK
"Śródmieście" z Kędzierzyna - Koźla,
drugie - Klub HDK PCK przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji
Policji w Opolu, a trzecie - Klub HDK PCK w Głubczycach.
Sędzią głównym  zawodów był pan Stanisław Statkiewicz.
Po zawodach uczestnicy ze smakiem zjedli grochówkę.
Gratulujemy wszystkim klubom, które brały udział w zawodach. Dzięku-

jemy również organizatorom: Zarządowi Oddziału Rejonowego PCK w Otmu-
chowie i Rejonowa Radzie HDK PCK w Otmuchowie, Klubowi HDK PCK
przy Oddziale Rejonowym w Otmuchowie oraz Opolskiemu  Oddziałowi
Okręgowemu PCK i Okręgowej Radzie HDK PCK w Opolu.

ZAWODY WĘDKARSKIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI  PCK

21.09.2019 r. odbyły się  w Korfantowie Wojewódzkie
Zawody Wędkarskie klubów HDK PCK

 o puchar Starosty Głubczyckiego
W zawodach brało udział 6 drużyn łowiono metoda spławikową.Podczas

zawodów gościnnie zawitał również  Ryszard Furtak - członek Zarządu
Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK, który przyglądał się naszym za-
wodom za co dziękujemy. Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczane
były przez prezes Klubu Elżbietę Kubal oraz członków klubu.

Wyniki drużynowe przedstawiały sie następująco:
I m. Klub HDK PCK Krapkowice, II m. Klub HDK PCK Głubczyce, III m,

Klub HDK PCK Głubczyce 2, IV m. Klub HDK PCK przy "FAMAD" w
Paczkowie, V m. Klub HDK PCK przy Parafii pw. Ducha Św.  w K-Koźlu, VI
m. Klub HDK przy Oddziale Rejonowym PCK w Otmuchowie.

Statuetki dyplomy i nagrody przyznane były również indywidualnie za
największą ilość (wagowo) złowionych  ryb.

 Oto trzy pierwsze miejsca:
I m. Kaczorowski Ireneusz Klub HDK PCK w Głubczycach
II m. Schreiber Wiktor Klub HDK PCK  w Krapkowicach
III m. Naumowicz Mariusz Klub HDK PCK w  Głubczycach.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i miła zabawę. Dziękuję

Starostwu Powiatowemu w Głubczycach za objęciem patronatem naszych
Zawodów oraz ufundowanie dla naszego klubu pięknych i ciepłych bluz
reprezentacyjnych.

Dziękuję wszystkim sponsorom którzy przyczynili się do ufundowania
nagród i  posiłku a są to:

-IMFITEX Jerzy Jarawka sp.j. Kędzierzyn Koźle
- Sklep Zoologiczno-Wędkarski Łukasz Niemirowski
Artykuły zoologiczne ul. Pasternik 4b, 48-250 Głogówek
- JAXON Sp. z o.o  Skórzewo, 60-185 Poznań, POLAND
-ACO Sicca Dania Sp. z o. o. Kędzierzyn Koźle
Dziękujemy również  Aleksandrze i Przemysławowi Wąsowiczom  z Kor-

fantowa za udostępnienie pięknego obiektu -  stawów  hodowlanych.
Podziękowania dla osób które działają przy naszym klubie i w tym dniu

czynnie pomagali, aby wszystko wyszło dobrze. Były to nasze pierwsze
zawody dlatego za wszelkie niedociągnięcia  z naszej strony z góry przepra-
szamy, ale myślę, że tu liczy się zabawa, integracja klubów,  promowanie
rekreacj,  zdrowego trybu życia i amatorskiego wędkowania. Pozdrawiam
serdecznie i do zobaczenia.

Elżbieta Kubal
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PROCEDURA ORZEKANIA W KRUS
- TRYB I ZASADY
Prawo do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego

wynikające  z ubezpieczenia rolników i ich rodzin w Kasie Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) uzależnione jest od
uzyskania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego. Utworzony w
1996 r aparat orzecznictwa w KRUS działa na podstawie Rozpo-
rządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 31.12.2004r. Od
początku swojego istnienia orzecznictwo lekarskie w KRUS pro-
wadzone jest w systemie orzekania dwuinstancyjnego. W pierw-
szej instancji orzeczenia wydają jednoosobowo lekarze rzeczo-
znawcy, natomiast w drugiej komisja lekarska, która orzeka w
trzyosobowym składzie.

Lekarze rzeczoznawcy orzekają w sprawach należących do
właściwości miejscowej jednej lub więcej placówek terenowych
KRUS, natomiast komisje orzekają w sprawach należących do
właściwości miejscowej jednego Oddziału Regionalnego KRUS.

Każde orzeczenie lekarskie podlega aprobacie lekarza- regio-
nalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego, który może wnieść
zarzut wadliwości orzeczenia, jak i również zainteresowany ma
prawo odwołać się od wydanego orzeczenia. W takich przypad-
kach sprawy podlegają ponownemu rozpatrzeniu przez komisję
lekarską, która dokonuje własnej oceny stanu zdrowia i wydaje
orzeczenie, które zapada większością głosów.

Zarówno lekarz rzeczoznawca jak i komisja lekarska wydają
orzeczenia na podstawie bezpośredniego badania i analizy po-
siadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia. Lekarz re-
gionalny analizując dokumentację medyczną danej osoby może
zlecić przeprowadzenie badania zaocznego w celu wydania orze-
czenia, jeśli jest w posiadaniu wystarczającej dokumentacji me-
dycznej a stan zdrowia tej osoby uniemożliwia jej osobiste sta-
wienie się na badanie. Przed wydaniem orzeczenia lekarz rzeczo-
znawca i komisja lekarska mogą skierować osobę na badanie do-
datkowe, konsultacje specjalistyczne lub obserwację szpitalną.
W takim przypadku wydanie orzeczenia zostanie odroczone  na
czas potrzebny do uzyskania wyniku danego badania.

Od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS osobie zaintereso-
wanej przysługuje prawo wniesienia odwołania do komisji lekar-
skiej w ciągu 14 dni od daty doręczenia wypisu z treści orzecze-
nia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem jednostki organiza-
cyjnej, która wydała wypis. Orzeczenie komisji lekarskiej jest
ostateczne i od niego odwołanie nie przysługuje.

W przypadku gdy odwołanie nie zostanie wniesione, a lekarz
inspektor w terminie 14 dni od daty wydania orzeczenia przez
lekarza rzeczoznawcę, nie zgłosi zarzutu wadliwości tego orze-
czenia, staje się ono prawomocne jak i orzeczenie komisji lekar-
skiej. Stanowią one wówczas podstawę do wydania przez preze-
sa KRUS decyzji w sprawie świadczeń przewidzianych w usta-
wie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Nadzór nad orzekaniem lekarzy rzeczoznawców i komisji lekar-
skich sprawuje Prezes Kasy. Nadzór bezpośredni z upoważnie-
nia Prezesa Kasy sprawuje lekarz regionalny inspektor orzecz-
nictwa lekarskiego. Nadzór zwierzchni  z upoważnienia Prezesa
Kasy sprawuje naczelny lekarz Kasy.

Do zadań lekarzy rzeczoznawców i komisji lekarskiej nale-
ży wydawanie orzeczeń dotyczących:

* trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy w go-
spodarstwie rolnym, * niezdolności do samodzielnej egzysten-
cji, * czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni,
* stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

* celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu trwa-
łej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

* wskazań do rehabilitacji leczniczej. Orzeczenie lekarskie jest
dokumentem od którego zależy nie tylko los pacjenta i jego ro-
dziny, ale także prawidłowe dysponowanie funduszami publicz-
nymi.  Dlatego każde orzeczenie lekarskie wydawane dla tych
celów powinno być zgodne ze stanem faktycznym, aktualnym
stanem wiedzy medycznej, przepisami obowiązującego prawa,
a także zasadami etyki i deontologii lekarskiej.

Opracowały:  Aleksandra Buchta  - Starszy Specjalista, Ewa
Zgadzaj - Starszy Inspektor  Samodzielny Referat Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu
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HONOROWE ODZNACZENIA
PRIMUS IN AGENDO
Wyróżnienie dla
Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach

20 września 2019 r w siedzibie Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w Warszawie
wręczone zostały honorowe odzna-
czenia Primus in Agendo (pierwszy
w działaniu). Odznaczenie nadawa-
ne jest przez Ministra Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej za szczegól-
ne działania oraz zasługi na rzecz
rynku pracy, polityki społecznej oraz
rodziny. Jest ona wyrazem uznania
dla aktywnej, pełnej zaangażowania
i oddania postawy wyróżnionego,
najciekawszych i najbardziej warto-
ściowych inicjatyw, nowatorskich
osiągnięć oraz innowacyjnych pro-
jektów, a także rzetelności i ofiarno-

ści w podejmowanych działaniach.
 Wśród wyróżnionych znalazła się dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Głubczycach - Danuta Frączek.
 Pani Minister Bożena Borys-Szopa wręczając honorowe od-

znaczenie wskazała na poczucie misji i traktowania pracy w po-

czuciu służby pełnionej dla społeczeństwa, które cechuje Panią
dyrektor Danutę Frączek. Doceniła, również działające i zainicjowa-
ne przez Panią dyrektor Głubczyckie Partnerstwo Lokalne działają-
ce na rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego i tworzenia miejsc
pracy w powiecie głubczyckim. Minister w uzasadnieniu podkre-
śliła osobiste zaangażowanie wyróżnionej, w rozwój lokalnego ryn-
ku pracy oraz wkład w budowanie wzajemnych relacji pomiędzy
przedstawicielami sektora prywatnego, publicznego oraz społecz-
nego funkcjonujących na terenie powiatu głubczyckiego.

   Jak podkreśla dyrektor Frączek -  odznaczenie Primus in Agen-
do jest dla niej szczególnym wyróżnieniem, które stanowi z jednej
strony dowód na dobrze wykonywaną pracę z drugiej, staje się
wyznacznikiem do dalszych działań skierowanych na rozwój głub-
czyckiego urzędu, dzięki którym jakość świadczonych usług bę-
dzie na najwyższym poziomie dając gwarancję stosowania naj-
bardziej profesjonalnych standardów stosowanych na współ-
czesnym rynku pracy. Sama uhonorowana uważa, iż przyznanie
odznaczenia kierownikowi zespołu należy traktować, jako wyróż-
nienie dla całej kadry pracowników PUP-u. Honorowe odznacze-
nie to, również ich praca, zaangażowanie, profesjonalizm w co-
dziennej pracy, które zostały dostrzeżone i docenione w minister-
stwie.                                                     PUP Głubczyce

NAJLEPSZY
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głubczycach jest

jedną z wielu placówek  w województwie opolskim, w której reali-
zowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
pt. "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy". Do jego
realizacji zostało zaproszonych 51 zespołów szkół kształcenia za-
wodowego, w tym 6 zespołów szkół specjalnych, a jednym z za-
dań było m.in. przeprowadzenie Wojewódzkiego Konkursu "e-
Portfolio". Jego finał miał miejsce 17 września 2019 r. w RZPWE w
Opolu. Spośród uczestników wybrano jednego finalistę, a nasz
Ośrodek reprezentował Mateusz Jacheć, który przed komisją miał
zaprezentować swoje umiejętności, pasje i osiągnięcia.

Konkurencja była bardzo duża, wszyscy finaliści to cudowne
osoby, z szeroką gamą umiejętności, zdolności, osiągnięć. Były
łzy wzruszenia, radość, ale przede wszystkim podziw dla tych
młodych, niepełnosprawnych osób, które świetnie radzą sobie w
społeczeństwie. Komisja miała trudne zadanie, ale ostatecznie,
spośród pięciu finalistów najlepszym okazał się nasz uczeń Ma-
teusz. Jego umiejętności sportowe, zdolności artystyczne i mu-
zyczne zrobiły ogromne wrażenie. Z dużym wzruszeniem, ale tak-
że niedowierzaniem, przyjmował gratulacje, dyplom i nagrodę
główną, którą był laptop.

Jesteśmy bardzo dumni, że mamy takiego zdolnego ucznia w
naszej szkole i serdecznie Mateuszowi, jego rodzicom oraz ro-
dzeństwu gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

                                    Edyta Wolny

PODSUMOWANIE ROKU TURYSTYKI
23 września 2019 r. odbyło

się podsumowanie roku tury-
styki szkolnej województwa
opolskiego, który miał na celu
upowszechnianie krajoznaw-
stwa i turystyki poprzez różne
formy aktywnego wypoczyn-
ku wśród dzieci i młodzieży.

Zakończeniem programu
było uzyskanie przez placów-
ki oświatowe Certyfikatu. "Szkoła Przyjazna Turystyce", który
został przyznany czterem szkołom   w województwie opolskim w
tym Zespołowi Szkół w Pietrowicach.  Uroczystego wręczenia
d o k o n a ł
Opolski Kura-
tor Oświaty
Michał Siek.

Dokument
ten potwier-
dza szczegól-
ne działania
szkoły na
rzecz turysty-
ki uczniów na
terenie woje-
w ó d z t w a
opolskiego. Certyfikat potwierdza również wysoki stopień jako-
ści i innowacyjności podejmowanych przez szkołę inicjatyw w
zakresie aktywność na rzecz upowszechniania krajoznawstwa i
różnych form turystyki.
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JUBILEUSZ  50-LECIA  ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH
W dniach 11-12 października br. w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach miały miejsce uroczyste obchody jubileuszowe

50-lecia MECHANIKA, którym towarzyszył jubileusz 25 lat Teatru TRADYCJA. Pierwszy dzień jubileuszu (piątek) związany był
tematycznie z Dniem Edukacji Narodowej, a drugi (sobota) to tzw. Dzień Absolwenta, w którym odsłonięto tablicę upamiętniającą
Jana Mruka - budowniczego, pierwszego dyrektora ZSM i prekursora kształcenia zawodowego na ziemi głubczyckiej, a szkolna aula
została nazwana jego imieniem. Uroczysta Msza Św. koncelebrowana przez księży - absolwentów w kościele parafialnym, a następ-
nie barwna, pełna wrażeń i emocji gala w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury zgromadziły wielu gości, przybyłych z
różnych stron kraju i zagranicy. Laudacjom i podziękowaniom nie było końca. Uroczysty obiad, spotkania z wychowawcami i
nauczycielami w klasach, rozmowy w gronie koleżanek i kolegów wypełniły czas aż do wieczora.

Jubileuszowy program zakończył jakże udany Bal Absolwenta w Hotelu Domino.
TV Pogranicze zarejestrowała obszerny materiał jubileuszowy i wkrótce go wyemituje.                                    Redakcja ZSM

„Bo piękno na to jest, by zachwycało/ Do pracy…"
tak oto słowami poety warto rozpocząć rozważania dotyczące

uroczystych obchodów Jubileuszu 50 - lecia Zespołu Szkół Me-
chanicznych  okoliczności towarzyszącej - 25 - lecia Teatru TRA-
DYCJA ZSM. To dwudniowe święto głubczyckiej kultury i edu-
kacji przepełnione zostało wyrazami wdzięczności, wspomnienia-
mi i życzeniami.

Już od godziny dziewiątej, w piątkowy, jesienny poranek 11.
października - Zespół Szkół Mechanicznych odwiedzali wyjątko-
wi goście. Dawni dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci, sympaty-
cy. Zwiedzali, podziwiali, wspominali. Niejedna łza się  w oku
zakręciła. Nie zabrakło także spotkań z obecnymi uczniami. W
pracowniach matematycznej i polonistycznej - swoista lekcja hi-
storii i patriotyzmu. Ciekawość i radość młodości wespół z do-
świadczeniem i mądrością - na długo pozostaną wpamięci. A w
innych pracowniach i na korytarzach - przygotowana z mrówczą
dokładnością - prezentacja dorobku szkoły: różnorodne wysta-
wy dyplomów, pucharów i prac. I, jak za dawnych lat - gościnne

kawiarenki oraz unoszący się, niecodzienny w szkole -zapach kawy
i ciast. Wszyscy odświętni, przejęci, wzruszeni…. I nawet Do-
stojna Jubilatka - skąpana w jesiennym słońcu, jakby piękniejsza,
jaśniejsza i weselsza. Zaprasza w swoje progi, wita, jak matka,
przytula,  by tym samym czule zaprosić na uroczystą Akademię
Jubileuszową,połączoną  z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
Spotkanie dla nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości, któ-
rych to wita gospodarz obiektu - dyr. Jan Łata.

  A wśród nich:
* Poseł na Sejm RP - Jerzy Naszkiewicz,
* Radny Sejmiku Województwa Opolskiego - Zbigniew Ziółko,
* Opolski Wicekurator Oświaty - Artur Zapała,
* Przewodniczący Rady Powiatu - Radosław Gorzko,
* Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu  - Maria Farasiewicz,
* Przew. Kom. Oświaty, Kultury i Sportu  - Tadeusz Krupa,
* Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia -  Tomasz Seń,
* Członek Zarządu Powiatu  - Benedykt Pospiszyl,
* Radny Powiatu Głubczyckiego - Krzysztof  Hajda,
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* Burmistrz Głubczyc - Adam Krupa,
* Przewodniczący Rady Miejskiej  - Kazimierz Naumczyk,
* Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i Prezes Towarzystwa
   Miłośników Lwowa i Kresów Płd. Wsch. - Edward Wołoszyn,
* Komendant Powiatowej Policji - nadkom. Piotr Smoleń,
oraz  inni, równie dostojni goście.

Przybyło tak
wiele znamieni-
tych postaci,
by swą obec-
nością uczcić
ten uroczysty
i ważny dla
głubczyckiej
społeczności
dzień. W pięk-
nie udekoro-

wanej hali sportowej ZSM - Akademia Jubileuszowa. Spotkanie przy-
gotowane według scenariusza i w reżyserii Marii Farasiewicz. Prowa-
dzone przez duet: Maria Farasiewicz i Marek Moc, nauczycielka
i animatorka kultury oraz absolwent, prezenter radiowy.

 "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie"… Czas na wspo-
mnienie tych, co odeszli. Maria Farasiewcz w opowieści napisanej na
tę okoliczność przybliża zebranym sylwetkę śp. Jana Mruka - pierwsze-
go wieloletniego dyrektora i budowniczego szkoły. Dalej - z meryto-
ryczną dokładnością i sentymentem - przemawia pierwszy wicedyrek-
tor szkoły - Jan Wac. Następnie obecny wicedyrektor ZSM Tomasz
Kaliwoda odczytuje długą listę zmarłych: dyrektorów, wicedyrektorów,
kierowników, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Za długą.
Minuta ciszy  i przejmujące brzmienie "Reqviem" Mozarta - przeszywają
niczym mroźny, zimowy wiatr. Poruszają najczulsze struny i nakazują od-
wieczną pamięć, szacunek i podziw.

A dalej stosowne przemówienia jubileuszowe, powiązane z Dniem
Edukacji Narodowej - dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  - Jana
Łaty, Posła na Sejm - Jerzego Naszkiewicza, Radnego Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego - Zbigniewa Ziółko i Opolskiego Wicekuratora
Oświaty - Artura Zapały. A potem nagrody: Kreatora Kultury 2019 dla
Marii Farasiewicz, Starosty dla Doroty Gogoli i Krystyny Koziary oraz
Dyrektora dla wszystkich wieloletnich nauczycieli oraz pracowników
administracji i obsługi. W tym momencie nie może zabraknąć również
okolicznościowych krzyży, odznaczeń i medali.    A to wszystko uzupeł-
nione życzeniami i kwiatami dla nauczycieli oraz pracowników szkoły
i administracji - od Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.
W upominku muzycznym piosenka i wiersz.

A później ogłoszenie wyników konkursów towarzyszących Jubile-
uszowi: poetyckiego, plastycznego, wiedzy o ZSM i sztafety. Głos za-
bierają organizatorzy: Violetta Maciej, Aldona Janiczek, Anna Skrzy-
niarz - Malewicz, Krystyna Koziara i Marek Malewicz.

Podsumowując 50-letni dorobek Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Głubczycach,  nie wolno zapomnieć o okolicz-
ności towarzyszącej uroczystości - równie pięknemu Jubi-
leuszowi 25-lat Teatru TRADYCJA. Poznajemy zatem hi-
storię, działalność i liczne osiągnięcia grupy teatralnej, pro-
wadzonej od ćwierćwiecza przez jego założycielkę Marię
Farasiewicz. Laudacje, podziękowania i słowa uznania -
dla pomysłodawczyni, animatorki - tej, która niestrudzenie
od lat, z pasją oraz zaangażowaniem odkrywa i pielęgnuje
młode talenty.

A cała akademia - w muzycznej oprawie Big Bandu PSM
I st. pod kier. Leszka Kościółka, przeplatana "Pieśnią Jubi-
leuszową" (napisaną specjalnie na tę okoliczność przez
Marię Farasiewicz, zaśpiewaną przez Filipa Platę), wzboga-
cona tańcem Natalii Kawy, etiudami teatralnymi: fr. "Ze-
msty" i satyrą "Antygony" w wykonaniu Józefa Onysz-
kiewicza,  (zawodowego aktora Teatru Narodowego w War-
szawie, sympatyka TRADYCJI), Natalii Chaszczewskiej,
Michała Soczyńskiego i Mieczysława Zająca oraz recy-
tacją - Aleksandry Pabian - przewodniczącej Samorządu
Szkolnego.

Pora kończyć ten pełen wrażeń i emocji pierwszy dzień
Jubileuszu. Jeszcze tylko bankiet, rozmowy i wspominanie
minionych lat.

Sobota, 12. października - równie, jak Dostojna Jubilatka -
radośnie wita złotem i ciepłem odchodzącego lata. Zapewne
ona też - pragnie zatrzymać ulotne chwile. Gościnnie ogrzewa
przybyłych na wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Jakby inaczej
nie potrafiła wyrazić dumy i spełnienia.

Teraz już tylko uroczyste nadanie imienia Jana Mruka
Szkolnej Auli, uświetnione podniosłym "Gaude Mater Po-
lonia", w wykonaniu Chóru LO pod batutą Tadeusza Ec-
kerta.   I w pochodzie, wdzięczna społeczność - udaje się
w korowodzie prowadzonym przez orkiestrę dętą PLANIA
do kościoła parafialnego pw. NNMP. Rozpoczyna się tak
najważniejszy moment drugiego dnia Jubileuszu - Msza
Święta w intencji żyjących i zmarłych dyrektorów, nauczy-
cieli, pracowników, uczniów i absolwentów ZSM.

 Uroczystą Eucharystię koncelebrują absolwenci: ks. Zbi-
gniew Malinowski, ks. Piotr Brągiel, ks. Tomasz Wrona,
a także były polonista - o. Kazimierz Grzegorz Bojnicki oraz
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szkolni katecheci - ks. Mateusz Kauf oraz   o. Urban Adam Bąk.
W oprawę liturgii Mszy Św. włączają się nauczyciele, uczniowie, absol-
wenci i sympatycy szkoły, w tym także  s. Daniela - absolwentka "eko-
nomika". Zgromadzona na wspólnej modlitwie społeczność dziękuje
Panu Bogu za dotychczasową opiekę, pomoc w zdobywaniu wiedzy

i kształtowaniu pozytyw-
nych postaw oraz prosi o
błogosławieństwo na dalsze
lata nauki i pracy.
W słowie skierowanym do
wszystkich zgromadzonych
ksiądz Zbigniew Malinowski
-podkreśla, że obchodzony
Jubileusz zobowiązuje kolej-
ne pokolenia nauczycieli i
uczniów do zachowania   w

pamięci historii i przekazywania wartości takich, jak: wiedza, wiara, honor
i patriotyzm. Uroczysta Msza Św. zakończona Te Deum laudamus - staje
się tym samym wyrazem wdzięczności, ufności i oddania.

Po Eucharystii zebrani goście udają się do Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, gdzie już rozpoczyna się, przygotowana przez Marię Farasiewicz
Gala Jubileuszowa. Spotkanie prowadzone przez  duet - Maria Farasie-
wicz i Marek Moc - pokazuje różnorodny i bogaty dorobek Zespołu
Szkół Mechanicznych  Ale najpierw przemówienie dyrektora ZSM. Jan
Łata wita absolwentów i przedstawia postaci byłych dyrektorów i na-
uczycieli. Następnie głos zabiera przewodnicząca Komitetu Organiza-
cyjnego Renata Kulik - absolwentka ZSM.

Świętując 50 - lecie
Zespołu Szkół Mecha-
nicznych  oraz 25 - le-
cie Teatru TRADYCJA
- poznajemy artystów
- uczniów i absolwen-
tów, którzy  to z roz-
rzewnieniem wspomi-
nają szkolne lata nauki,
pracy, a czasem też i za-
bawy. Występują
przed nami nasi ucznio-
wie: Filip Plata i Maciej
Albert - nasz etatowy
organista i akompania-
tor Jubileuszu. A póź-
niej absolwenci, w du-

ecie - Mirosław Wierzba (prywatnie brat Marii Farasiewicz) i Zbigniew
Ziółko ("Dwóch dyrektorów a'la tenorów"). Dajemy się porwać także
tancerkom Opolskiej Szkoły Tańca Royal Dance Center Tomasza Na-
wrockiego pod kier. Grażyny Pakulskiej: Luizie Lelińskiej, Oliwii Prus i
Magdalenie Sobczak, by już za chwilę, ze wzruszeniem, oglądając nie-
zwykle bogatą galerię dawnych i współczesnych zdjęć - móc wspomi-
nać 50 - letnią historię szkoły i 25 - letnią Teatru TRADYCJA. W infor-
matycznej oprawie Grażyny Zaworskiej. To wszystko dopełnione wspo-
mnieniami, anegdotami i ciekawymi historiami uczniów i nauczycieli.
Jeszcze tylko odsłony teatralne w wykonaniu Marii Farasiewicz, Józefa
Onyszkiewicza, Natalii Chaszczewskiej, Michała Soczyńskiego oraz Mie-
czysława Zająca. Witamy gościa specjalnego. oto Marek Nędza obec-
nie zawodowy aktor Teatru im. S. Jaracza, absolwent ZSM, doktor sztu-
ki teatralnej, wykładowca PWSFTviT w Łodzi. Postać wybitna, głub-
czyczanin. Skromny, rzeczowy, pracowity. Opowiada o początkach ka-
riery, pierwszych rolach - w szkole i tu, na deskach Miejskiego Ośrodka
Kultury, pod czujnym okiem instruktorki Teatru TRADYCJA - Marii
Farasiewicz.

Czas teraz i na osiągnięcia sportowe. Marek Malewicz -
przedstawia najbardziej spektakularne osiągnięcia naszych
sportowców. Te dawne, jak i współczesne. A jest się czym
pochwalić! Na scenie pojawia się Wojciech Małocha - za-
siadając w gronie absolwentów, dziś jako zasłużony piłkarz
- wspomina szkolne lata. Lożę radiową prowadzi Marek Moc.

Całości dopełnia wyjątkowy występ Tomasza Wierzby -
śpiewaka musicalowego, studenta Akademii Muzycznej
w Łodzi, który podobnie, jak na Mszy Świętej w "Ave
Maria" Schuberta, tak i tu w sali widowiskowej - czaruje
i przenosi do krainy piękna. Na zakończenie jeszcze liczne
podziękowania, laudacje, wyrazy wdzięczności i podziwu
dla Komitetu Organizacyjnego, sponsorów, występują-
cych i wszystkich zaangażowanyc   w organizację Jubile-
uszu. Galę zakończył finałowy utwór z repertuaru Krzysz-
tofa Krawczyka "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz", za-
śpiewany wspólnie z Marią Farasiewicz przy akompania-
mencie Grupy Estradowej  MIRIAM MOK (Marian Ba-
żyński - instrument klawiszowe, Tomasz Mirga - skrzypce,
Wiesław Wierzba - gitara). Grupa ta przygrywała także in-
nym wykonawcom.

Pora wracać do szkoły - już dawno w sobotnie popołu-
dnie nie było tu tak wielu rozmów i spotkań. Po obiedzie w
szkolnej stołówce, czas na tort urodzinowy. Dyrektor szko-
ły Jan Łata oraz Renata Kulik i Bogumiła Kobeluch - przed-
stawicielki Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu - czynią
honory. Zwiedzanie szkoły, spotkania w kawiarenkach, daw-
ne dzienniki lekcyjne, tabla, zdjęcia, dyplomy. Jeszcze paliły
się światła w pracowniach    i na korytarzach szkoły, a już
słychać było orkiestrę Balu  Absolwenta w  Hotelu Domino.

Dawne przyjaźnie, historie, wspomnienia. Pamięć o tych,
którzy odeszli. Rozmowy, wspólna zabawa i radość.
Wprawdzie już minione, zapewne długo pozostaną w pa-
mięci. Złote, jak Dostojna Jubilatka - jesienne słońce, choć
przyjazne i piękne - przypomniało    o upływającym czasie.
Pożegnało i zaprosiło. Może za pięć, dziesięć, a może
i pięćdziesiąt lat.

Z okazji Jubileuszu szkoły wydano okolicznościowe pa-
miątki: bogata treściowo Księga Jubileuszowa pod redakcją
Marii Farasiewicz, edytowana przez Grażynę Zaworską,
a wydaną przez firmę reklamową POZYTYW Szymona Po-
pczyka; Kalendarz' 2020 z historią i działalnością szkoły
pod red. Krystyny Koziary i Aleksandry Pieszak; medale
oraz butony.  Z powodu ograniczonej ilości nie mogły tra-
fić do wszystkich zainteresowanych, więc planowany jest
dodruk Księgi i Kalendarzy.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach
Elżbieta Śmidoda (foto Wiesław Gałązka)
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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,
Dyrektora Jana Mruka,
Wszak nie poszła w las nauka,
Historii u Ani,
Choć byłem wielkim  draniem,
PO u Henia,
Jak ten czas się zmienia.
Władzy pani Dyrektor
Naszej szkolnej inspektor.
II.
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 zachwycał.
Przepisów u Bronka
I szkolnego dzwonka.
III.
Jubileusz -  wielkie święto,
Czas nostalgii, sentymentu,
Tyle wszakże się zmieniło,
Wiele osób już ubyło;
Pewne twarze się rozmyły -
To jest oczywiste,
Ale w sercu pozostanie,
To, co było takie bliskie,
Więc też powiem, że żal:
Ref:  Chwil spędzonych w tej szkole,
Co ZSM się zowie,
Polskiego u Mariana,
Omawiany każdy dramat;
Maszynoznawstwa Heli,
Która śrubą mogła zdzielić;
Rysunku u Kazia,
A często się obrażał.
BHP u Bolka -
Z budownictwa - piątka.
                    Maria Farasiewicz
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W organizacjach, w których pracujemy, w stowarzy-
szeniach, z którymi mamy kontakt to przede wszystkim
kobiety poświęcają swój czas zawodowy i prywatny po
to, by zmieniać otoczenie, system, okoliczności - słuchać
ludzi i im służyć swoją wiedzą, doświadczeniem, kompe-
tencjami, wiarą w potrzebę zmian. Naszym obszarem dzia-
łania są obszary wiejskie i małe miasta - z dala od aglome-
racji i stolic również dzieją się rzeczy ważne i potrzebne.

Konferencję, której finał odbył  się  w  Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Głogówku poprzedziły  wyda-
rzenia lokalne, organizowane w pięciu wyjątkowych miej-
scach, prowadzone przez pięć wyjątkowych kobiet. W
Głubczycach  udział w grze terenowej "W poszukiwaniu
różowego słonia", prowadzonej przez dr Barbarę Piecha-
czek - dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyc-
kiej.

Tak nam się przedstawia: "Jestem wysoką szczupłą
blondynką, która przemierza ten świat z dużą walizą opty-
mizmu (często tak szybko, że mam wrażenie, iż zostawiam
za sobą "przeciąg"). Mówią także, że jestem dobrze wy-
kształcona. Doktor, lecz nie lekarz. Humanistka z wrodzo-
nym darem praktycyzmu i umiejętnościami techniczny-
mi. Podobno wiele udało mi się osiągnąć, to prawda. Wiele
zawdzięczam swojej rodzinie i przyjaciołom. O sprawę
potrafię walczyć jak przysłowiowy "lew". Nie znoszę leni,
a kobiety "bluszcze" i te pielęgnujące w sobie poczucie
krzywdy mnie denerwują. Szpilki zakładam od święta, nie
tak wielkiego, bo sztuka wymaga troszeczkę wyrzeczeń.
W życiu spotyka mnie wiele zabawnych sytuacji. Czasa-
mi zachowuję się jak pracoholik, lecz staram się zabezpie-
czyć trochę czasu dla najbliższych mi osób. I...nigdy nie
mam czasu. Gra "W poszukiwaniu różowego słonia" od-
była się  9 maja 2019 r. , w Głubczycach, Powiatowe Mu-
zeum Ziemi Głubczyckiej, Uczestników - po przejściu gry
- czekał poczęstunek.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Zuzanna
Donath-Kasiura - Radna Sejmiku Województwa Opolskie-
go, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska I
Rozwoju Wsi.

W ramach zgłoszonych do konkursów wniosków wspar-
li nas: Samorząd Województwa Opolskiego (w ramach pro-
gramu "Odnowa wsi w Województwie Opolskim), tytuł za-
dania publicznego: Organizacja konferencji pn. "O ko-
bietach, które nigdy nie mają czasu" - promującej lokalną
aktywność na obszarach wiejskich powiatu: głubczyckie-
go, prudnickiego, krapkowickiego i opolskiego" oraz Za-
rząd Powiatu Prudnickiego "O kobietach, które nigdy nie
mają czasu".

Konferencja składa się z dwóch  ele-
mentów: wydarzeń lokalnych,  w ty-
godniu poprzedzającym finał oraz
konferencji właściwiej, która  miała
miejscew Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Głogówku.

Tytuł konferencji ma zwrócić uwagę na codzien-
ność polskich kobiet, o których tak chętnie mówi
się: "mistrzynie multitaskingu". I chociaż osławio-
ny i wylansowany przez media termin jest czasami
wymawiany szeptem, to nie da się ukryć, że mimo
wielu pozytywnych zmian w dążeniu do równo-
uprawnienia płci, zwłaszcza na rynku pracy, jest
jeszcze wiele do zrobienia.

W organizacjach, w których pracujemy, w sto-
warzyszeniach, z którymi mamy kontakt to przede
wszystkim kobiety poświęcają swój czas zawo-
dowy i prywatny po to, by zmieniać otoczenie,
system, okoliczności - słuchać ludzi i im służyć
swoją wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami,
wiarą w potrzebę zmian. Naszym obszarem działa-
nia są obszary wiejskie i małe miasta - z dala od

aglomeracji i stolic również dzieją się rzeczy ważne i potrzebne.
ORGANIZATORZY:
Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi"
Współorganizatorzy: Stowarzyszenie "Pracownia Opolska" oraz

Kooperatywa Trenerów WILD BOAT
PROPONOWANE MIEJSCA WYDARZEŃ:
Głubczyce, Krapkowice, Ozimek, Głogówek, Prudnik
Konferencja "O kobietach, które nigdy nie mają czasu" to połą-

czenie kilku wydarzeń lokalnych, które będą prowadzone przez za-
proszone do udziału lokalne liderki, które będą też występującymi
podczas finału Konferencji prelegentkami.

Konferencja  miała charakter otwarty, z udziałem potwierdzonym
wejściówkami. Odbiorcami,  osoby, które wezmą udział w wydarze-
niach organizowanych w poszczególnych miastach, członkowie orga-
nizacji pozarządowych, w tym Uniwersytetów III Wieku, przedstawi-
ciele samorządów, instytucji kultury, mediów. W miastach: Głubczyce,
Krapkowice, Ozimek, Głogówek, Prudnik zaplanowaliśmy jednodnio-
we wydarzenia nawiązujące do osobowości zaproszonych kobiet.

W finale konferencji wystąpiły:
Zuzanna Donath-Kasiura  - radna Sejmiku Woj. Opolskiego
Róża Zgorzelska -  liderka, twórczyni "Farskiej Stodoły"
Elżbieta Bieniecka - Stowarzyszenie Promocji talentów
"Akces" - Ozimek, Małgorzata Woźnicka-Rosińska  - dziennikarka,
Głogówek, dr Anna Tabisz - dr Uniwersytetu Opolskiego
dr Barbara Piechaczek - dyr. Pow. Muzeum Ziemi Gł.
Aleksandra Bobkier - dyr. Zespołu Szkół w Bogdanowicach
Adriana Dziaczyszyn-dyr. Biura LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi",
Marzena  Spychała - Mistrzyni Polski i Europy w Nordic Walking,
Anna Banaszkiewicz -kobieta przedsiębiorcza, właścicielka "Miej
scówki"w Krapkowicach,  Aleksandra Graczyk - edukatorka,
 kuratorka, kobieta aktywna.  Prowadzenie finału Konferencji

"O kobietach, które nigdy nie mają czasu": Małgorzata  Lis-Skupiń-
ska, dziennikarka,  rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego   w Opolu.  Opieka merytoryczna: Adriana Dziaczyszyn, Dag-
mara Duchnowska. Monika Prześlakiewicz

Oprawa artystyczna: Linda Wencel z recitalem "Baba Babie", pio-
senkarka, wokalistka zespołu "Day Off", instruktorka Samorządowe-
go Ośrodka Kultury w Komprachcicach

"KONFERENCJA O KOBIETACH, KTÓRE NIGDY NIE MAJĄ CZASU"



LISTOPAD 2019 nr 11/31814

OBOZY HARCERSKIE,
WĘDRÓWKI, ZLOTY I KURSY

Tegoroczne wakacje były dla druhen i druhów z głubczyckie-
go środowiska ZHR bardzo intensywne w pracę harcerską, po-
znawanie nowych miejsc, zawiązywanie przyjaźni i służbę. Naj-
wytrwalsi spędzili w harcerskich mundurach ponad 5 letnich
tygodni.

Tradycyjnie roczną pracę drużyn wieńczy obóz harcerski. W
tym roku nasze obozy miały nieco inny charakter, bo były zorgani-
zowane w formie tygodniowych wędrówek po polsko-czeskim
pograniczu. Był to czas na podsumowanie nabytej wiedzy i umie-
jętności, zdobycie nowych sprawności, doskonalenie swoich
umiejętności pionierskich, a także zamknięcie prób na stopnie har-
cerskie. W tym czasie zuchy wyjechały na kolonię do Krakowa.

Na przełomie lipca i sierpnia liczna reprezentacja naszego śro-
dowiska, której przewodniczył komendant Podsudeckiego Związ-
ku Drużyn Harcerzy ZHR phm. Wiesław Janicki HR, uczestniczy-
ła w obchodach 100. rocznicy powołania Policji Państwowej zor-
ganizowanej przez Komendę Powiatową Policji.  Harcerze wysta-
wili dwa poczty sztandarowe, Oddziału Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej w Głubczycach oraz Chorągwi Harce-
rzy Ziemi Opolskiej im. rtm. Witolda Pileckiego. Uczestnicząc licz-
nie w policyjnym święcie chcieliśmy podziękować głubczyckim
policjantom za dotychczasową, dobrą współpracę i wyrozumia-
łość, m.in. przy organizacji corocznych edycji głubczyckich Bie-
gów Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym".

Po zakończeniu policyjnego jubileuszu pojechaliśmy prosto
do Warszawy na zlot harcerski "Dziś jest Pojutrze" zorganizowa-
ny z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć w nocnej grze miejskiej, służ-
bie na rzecz Warszawy i być na wartach w symboliczną godzinę
"W". Program wizyty w Warszawie był poszerzony o miejsce
wyjątkowe. Na zaproszenie Posła na Sejm RP Jerzego Naszkiewi-
cza druhny i druhowie zwiedzili z przewodnikiem gmach Sejmu
RP. Przez cały ten czas towarzyszyli nam nasi przyjaciele z Kre-
sów, druh Marek Konieczny z Zaolzia i druhna Zlata Bogdan
z Wołkowyska. Dnia 2 sierpnia opuściliśmy stolicę…

…aby zdążyć na jubileuszowy Zlot 30-lecia Związku Harcer-
stwa Rzeczypospolitej organizowany w Rybakach na Warmii.
W 9--dniowym wydarzeniu wzięło udział 5 tysięcy druhen i dru-
hów z całego związku oraz liczne reprezentacje harcerstwa pol-
skiego poza granicami, w tym nasi dobrzy przyjaciele z Kresów
wschodnich. W ramach zlotu odbyła się pielgrzymka harcerska
do Gietrzwałdu, jedynego uznanego przez Kościół miejsca obja-
wień maryjnych w Polsce, gdzie w 1977 roku Matka Boża dała
Polakom jasne nauki, co mają zrobić, aby odzyskać wolność. Te
objawienia, w których Polacy zostali poproszeni o podejmowa-
nie abstynencji, troskę o czystość młodego pokolenia oraz modli-
twę, miały ogromny wpływ na powstające 30 lat później polskie
harcerstwo i wciąż są niezmiennie aktualne. Poza tym organizato-
rzy przygotowali wiele ciekawych punktów programu, historyczną
grę miejską po Olsztynie, Igrzyska Olimpijskie ZHR, zajęcia dosko-
nalące znane nam techniki harcerskie, koncerty, spotkania z kom-
batantami, historykami, himalaistami i wiele, wiele innych. Serdecz-
ne podziękowania za wsparcie w sfinansowaniu transportu kieru-
jemy do Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA oraz
Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Opolski.

Pod koniec sierpnia także nie próżnowaliśmy. Nasi reprezen-
tanci pełnili służbę na rzecz kombatantów podczas defilady z
okazji Święta Wojska Polskiego w Katowicach, byli na Wileńsz-
czyźnie na Zlocie 30-lecia ZHP na Litwie, a inna grupa, również

na tamtych Kre-
sach, pomagała pra-
cownikom IPN w
poszukiwaniach i
e k s h u m a c j a c h
szczątków żołnierzy
Armii Krajowej.
Sierpień to też czas
szkolenia przyszłej
kadry instruktorskiej. W międzychorągwianych kursach wzięły
udział łącznie 4 osoby, dwóch druhów i dwie druhny, którzy za-
pewne    w niedalekiej przyszłości przyjmą nowe obowiązki w
najpiękniejszej służbie - kształtowaniu charakterów młodego po-
kolenia.

Drodzy Rodzice, zapraszamy w nasze szeregi Wasze pociechy,
chłopców i dziewczęta! Zainteresowani proszeni są o kontakt
z drużynowymi: dziewczęta: 1-4 klasa - pwd. Agata Janicka HR -
78214670, od 5. klasy - pwd. Natalia Kozłowska wędr. - 731062577;
chłopcy: 1-4 i od 5. klasy - pwd. Bartłomiej Biernacki HR -
731438727. Czuwaj!                                       ZHR Głubczyce
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   NA  DOBRY POCZĄTEK
„Na dobry początek” to tytuł projektu europejskiego nr RPOP

09.01.03.-16-0014/17, który jest realizowany w oddziale przed-
szkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gołuszowi-
cach. Jest to projekt dwuletni, trwający od  września 2018 roku.

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13-14
odbywają się zajęcia,  których uczestnikami są wszystkie dzieci
przedszkolne. W zależności od wieku są to zajęcia:

5-6 LATKI W krainie matematyki. Mali odkrywcy- ciekawy
świat przyrody. Zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne. Ćwiczenia
ogólnorozwojowe. Zajęcia wyrównawcze

 3-4 LATKI Zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne.
Doświadczanie świata
Zajęcia plastyczne
Gry i zabawy ruchowe
Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych odbywają
się zajęcia indywidualne.
 Aby podnieś jakoś świadczonych usług edukacyjnych, a więc

zwiększyć dostęp do wysokiej jakości edukacji sala przedszkol-
na została wyposażona w projektor, tablicę multimedialną, kom-
puter, kserokopiarkę, jak również pomoce dydaktyczne wykorzy-
stywane do zajęć, przeprowadzania doświadczeń. Kadra nauczy-
cielska także poszerza swoją wiedzę  uczestnicząc w kursach,
szkoleniach. Dzięki funduszom unijnym na placu zabaw pojawił
się nowy sprzęt i urządzenia,  które sprzyjają  rozwijaniu spraw-
ności ruchowej i tężyzny fizycznej. Jest to wspaniałe miejsce do
zabaw i rekreacji.

W ramach projektu organizowane są wycieczki edukacyjne. W
październiku 2018 r. dzieci odwiedziły Teatr Lalki i Aktora w Opo-
lu, natomiast w styczniu 2019 r poznały ciekawy świat z zakresu
chemii, fizyki, przyrody uczestnicząc w warsztatach w RZPWE w
Opolu. W kolejnym roku szkolnym 19 września 2019 r,. przed-
szkolaki odwiedziły zwierzęta w ZOO w Opolu.  Planowane są
jeszcze wyjazdy w pażdzierniku do Zaczarowanego Świata w
Opolu i w grudniu do Teatru Lalki i Aktora w Gliwicach.

  Nasze dzieci chętnie i z zaangażowaniem uczestniczą w  zaję-
ciach. Różnorodne, ciekawe formy i metody pracy umożliwiają
zdobywanie nowych umiejętności, doświadczeń i wiedzy o ota-
czającym je świecie. Dzięki takim  projektom unijnym dzieci ze śro-
dowisk wiejskich mają umożliwiony lepszy start oraz wszechstron-
ny rozwój dydaktyczno - wychowawczy na szczeblu szkolnym.

                                                         Nauczyciele przedszkola

KREATORZY KULTURY '2019
 7 października br. w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu odbyła się XX Jubileuszowa

Gala Laureatów Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców
Kultury.

W gronie laureatów znalazła się głubczyczanka - Maria Farasiewicz uhonorowana w dziedzinie
Kreatorzy Kultury '2019 przez Marszałka Andrzeja Bułę. Pan Marszałek w okolicznościowej laudacji
podziękował pani Marii za pracę na rzecz kultury naszego regionu, za umiejętność dostrzegania
wartości istotnych dla kulturowego dziedzictwa Śląska Opolskiego, składając przy tym życzenia
Teatrowi TRADYCJA ZSM obchodzącemu jubileusz  25 lat działalności artystycznej i gratulacje za
osiągnięcia w upowszechnianiu kultury żywego słowa.

 Z powodu choroby laureatka nie mogła osobiście odebrać tego wyróżnienia, które na jej
ręce złożył radny Sejmiku Wojewódzkiego - Zbigniew Ziółko podczas uroczystych obchodów
jubileuszowych 50 lat MECHANIKA i 25 lat Teatru TRADYCJA.

Gratulujemy pani Marii tego wyróżnienia, życząc zdrowia,
wytrwałości  i dalszych sukcesów.
                                                                                                          Redakcja ZSM



LISTOPAD 2019 nr 11/31816

WITAMY  PRZEDSZKOLAKÓW
   2 września rozpoczął się nowy rok szkolny,

wszystkie dzieci pożegnały już wakcje i nadszedł czas
na wspólną zabawę w przedszkolu. Przedszkolaki
wyruszyły do swoich grup, gdzie spotkały zarówno
swoich dobrze znanych kolegów, jak i całkiem no-
wych, którzy w naszym przedszkolu stawiają dopie-
ro pierwsze kroki.  20 września obchodziliśmy Dzień
Przedszkolaka   ,,Każdy przedszkolak dobrze wie, że
kiedy 20 września zbliża się, od najmłodszego, aż po
starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka".
Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola poprzebie-
rane w różne postacie bajkowe. Dzieci zostały za-
proszone do wspólnej zabawy i udziału w konkur-
sach. W każdej grupie tańczyły i bawiły się przy
wesołej muzyce. W prezencie dla naszych dzielnych
przedszkolaków odwiedził ich niezwykły gość Ma-
gik. Ze swoim magicznym programem wystąpił praw-
dziwy iluzjonista. Magik zabrał dzieci do świata cza-
rów i magii. Dzieci miały możliwość przeżycia czegoś
niezwykłego, tym bardziej, że aktywnie uczestniczy-
ły w przedstawieniu. Uczyły się tajemniczych zaklęć,
a odważni ochotnicy pomagali mistrzowi w jego po-
kazie i same czarowały. Na twarzach przedszkolaków
malował się uśmiech.

26 września starsze przedszkolaki wybrały się na
wycieczkę do pobliskiej apteki z okazji ,, Dnia Farma-
ceuty". Podczas wizyty dzieci miały okazję zobaczyć
wnętrze apteki. Pani Farmaceutka pokazała dzieciom
różne maści, krople, syropy, tabletki. Przypomniała
również wszystkim dzieciom, że pod żadnym pozo-
rem nie mogą się bawić lekarstwami.

   Końcem miesiąca 30 września w naszym przed-
szkolu obchodziliśmy ,,Dzień Chłopaka". Z tej okazji
w dniu Święta Chłopców panie razem z dziewczyn-
kami przygotowały zdrowy poczęstunek dla chłop-
ców. Były także drobne upominki, dyskoteka w gru-
pach i oczywiści mnóstwo życzeń, by nasi chłopcy
rośli duzi i szczęśliwi. Był to dzień pełen wrażeń, ra-
dości i dobrej zabawy.

   Życzymy wszystkim dzieciom radosnych chwil
spędzonych w naszym przedszkolu. Aby ten nad-
chodzący rok był okazją do zdobywania nowych
doświadczeń i pierwszych kontaktów rówieśniczych.
Rodzicom życzymy dużo cierpliwości, satysfakcji i
zadowolenia z dokonań swoich dzieci. Zapraszamy
również rodziców do współpracy i aktywnego udzia-
łu w życiu przedszkola.

Nauczyciel przedszkola nr 1 Maria Zaryczańska

WRZESIEŃ W PRZEDSZKOLU W KLISINIE
21.09.2019r. - Wszyscy swoje święto mają

tańczą, skaczą i śpiewają.
Przedszkolaki przykład dają
i też swoje święto mają.

Pod takim hasłem obchodziliśmy już po  raz drugi Światowy Dzień Przed-
szkolaka. Grupa "Misiów", tj. 3-4letnia z okazji swojego święta odwiedzili rodzi-
ce z pięknym uśmiechem i dobrym humorem. Mamusie - Kasia i Ula postarały
się, aby sala była piękna udekorowana, a pozostałe mamy przygotowały słodki
poczęstunek, bardzo dziękujemy. Zabawom nie było końca. Było wesoło i ko-
lorowo. Dzieci śpiewały ulubione piosenki i brały udział w różnych konkur-
sach i zabawach integracyjnych. Za wspaniały udział otrzymały odznaki upa-
miętniające Dzień Przedszkolaka.

Największą atrakcją dla dzieci był taniec mamuś przy piosence "Krasnolu-
dek". Na zakończenie z transparentem i niebieskimi balonikami wspólnie z
rodzicami przemaszerowaliśmy przez naszą miejscowość. . Impreza udała się
znakomicie. Przyniosła ogromną radość i niezapomniane wrażenia. Był to dzień
wspólnego przeżywania radości , integracji, współdziałania w propagowaniu
u rozpowszechnianiu nowoczesnego wychowania przedszkolnego.
10.10.2019r. - Innym ciekawym wydarzeniem w naszym przedszkolu było tra-
dycyjne "Święto Pieczonego Ziemniaka. Dzieci wraz z rodzicami zostały za-
proszone na jesienny piknik do Stajni na Warszawskiej w Głubczycach.

Po powitaniu piknik otworzyła "krótka bajka o ziemniaku" opowiedziana
przez panią Tereskę. Następnie dzieci zainscenizowały piosenkę "ziemnia-
czek". Rodzice mogli się popisać znajomością innych określeń na ziemniaka.
Po wysłuchaniu wiersza "Co można zrobić z ziemniaka?" wszyscy wyszuki-
wali potrawy z ziemniaków w roli głównej.

Po wspól-
nym tańcu
"Boogi-wo-
ogi" - dzieci
szukały ukry-
tych ziemnia-
ków w por-
cjach słomy,
zawody wy-
warły wiele
emocji. Po za-
bawach ruchowych na słomie i w terenie, przyszedł czas na poczęstunek. Jak
przystało na ziemniaczany piknik , wszyscy mogli spróbować pieczonych ziem-
niaków przygotowanych przez tatusiów  - Michała i Marka - za co bardzo dzię-
kujemy. Uzupełnieniem pieczonych ziemniaków były frytki i pieczone kiełbaski.

Piknik zakończyła przejażdżka konna , na którą dzieci czekały z niecierpliwo-
ścią, a niektóre z niepokojem. Ziemniaczany Piknik minął, ale dostarczył dzie-
ciom niezapomnianych wrażeń, a także zintegrował dzieci i rodziców.

30.09.2019r. - Tradycyjnie obchodziliśmy "Dzień Chłopaka".
Szybko minął pierwszy miesiąc w przedszkolu. Kolejne znów dostarczą przed-

szkolakom wiele wrażeń. W październiku czeka nas "Pasowanie na Przedszko-
laka". Podczas organizacji imprez zawsze chętnie pomagają nam rodzice, za co
bardzo im dziękujemy.                                         Teresa Micek

JESIENNY POBÓR KRWI W ZSM
17. października 2019r. w auli im. Jana Mruka Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach odbyło się 17. już akcja poboru

krwi "Młoda krew". Szkolna aula zamieniła się w swoiste ambulatorium wyposażone w specjalistyczny sprzęt i kadrę medyczną
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Tego dnia 33 uczniów wyraziło chęć oddania krwi - bezcenne-
go daru. Oraz trzy osoby z zewnątrz . Lecz tylko 18 osób mogło zostać dawcą. Przebyte infekcje, choroby i inne przyczyny
uniemożliwiły to pozostałym. Ogółem zebrano ponad 8 litrów  pełnej krwi - życiodajnego płynu.

Pobór ten po raz kolejny zorganizowała szkolna opiekunka koła PCK i koordynatorka akcji - Beata Lehun przy współpracy
z rzecznikiem idei czerwonokrzyskiej - Marii Farasiewicz. Gościem honorowym poboru była prezes głubczyckiego klubu

HDK PCK - Elżbieta Kubal. Nad samopoczuciem krwiodawców czuwała, jak zawsze, szkolna pielęgniarka - Janina Węgrzyn.
Dziękujemy serdecznie wszystkim dawcom krwi za ich szlachetny gest człowieczeństwa i zapraszamy na kolejny - wiosenny.
 "Oddając krew, dodajesz nadziei"                                                                                                                                 Redakcja ZSM
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Wspomnienia o zabawkach
Obok kolekcjonowania starych lalek/misiów i zdjęć dzieci z ich
zabawkami kolekcjonuję również wspomnienia/opowieści
ludzi o ich zabawkach z dzieciństwa.
Kilkoma chciałabym się z Państwem podzielić
 BIAŁY MIŚ  Pamiętam jak go nazwałam .To był duży Biały

Miś .Dostałam go od mojego ojca chrzestnego (Kazimierza Spa-
lika). Przeprowadzaliśmy się wówczas z mieszkania na ulicy Ra-
tuszowej na Warszawską. Czyli miałam wtedy około 6 lat. Mój
ojciec chrzestny opiekował się mną na czas przeprowadzki. Był
cudownym ,wspaniałym człowiekiem. Pełen czadu, poczucia hu-
moru. I w przypływie doskonałego dowcipu dał mi tego mi-
sia…Ogromny był. Niosłam go z dumą przez miasto. A mój ojciec
chrzestny szedł bok mnie i doskonale się bawił…Zapewne wy-
obrażał sobie minę moich  Rodziców  na widok tego olbrzyma…No
miny faktycznie mieli nietęgie…

Miś dostał mój granatowy sweterek z którego wyrosłam
i spodenki z flaneli w brązowo - niebieską  kratkę. W nocy sie-
dział w przedpokoju na wiklinowym koszu na bieliznę. A w dzień
był   w moim pokoju. Miś przyjaciel. Powiernik moich dziecięcych
sekretów .Niestety, rozpruł się, wypadły z niego trociny, a moi
rodzice uznali, że za duża jestem na zabawy misiem. Nie widziałam
momentu kiedy mój przyjaciel trafił na śmietnik. Nie widziałam go
tam .Mam nadzieję że wzięło go sobie jakieś dziecko ,matka dziec-
ka pracowicie pozszywała(to były biedne czasy PRLu )i do tej
pory jest gdzieś w jakiejś piwnicy przy ulicy Warszawskiej. I że
kiedyś do mnie trafi. Nazwę go wówczas Kazio. Na cześć mojego
ojca chrzestnego.

REKSIO (PIES BOKSEREK), PUCEK (PIES SPANIELEK)
Mam go do tej pory .Dostałam go od mojego Tatusia kiedy

miałam 9 lat .Przywiózł mi go z Karpacza .Cudowny trociniak w
kolorze sraczkowatym  ,wyblakły ,powygryzany przez mojego
psa Agę .I drugi piesek mały spanielek ,spanielek - bez uszu .Też
pogryziony przez Agę.(Bidulce nudziło się bardzo kiedy szłam
do szkoły ,a Rodzice do pracy…)Często nosiłam te pieski ze sobą
do szkoły .Pewnego dnia nie wzięłam - i zajęła się nim Agusia…Ale
to nic - ważne ze są oba moje pieski .Stoją teraz przytulone do
siebie na półce mojego regału .Lubię je wyciągać ,głaskać  ,przy-
tulać  ,wspominać .Są ze mną prawie całe moje życie…Niejedno
przeżyliśmy razem. Reksio  i Pucek…

        ZABAWKI MOJEGO TATUSIA
Mój Tatuś urodził się w 1935 roku. Dziadek był rzemieślnikiem

- krawcem, a Babcia pracowała na roli i jako gospodyni domowa.
Tak jak większość ówczesnych. Ale nie funkcjonowali jak więk-
szość współczesnych im ludzi . Babcia uwielbiała czytać książki.
Właściwie każdą wolną chwilę przeznaczała na czytanie.Tata
mówił że wiele razy koleżanki wołały ją na ploty, a Ona siedziała
pod drzewem i czytała… Dziadka oddali do nauki zawodu kiedy
miał 14 lat. Bardzo żałował że nie ma skończonej chociaż podsta-
wówki. I dlatego też oboje chcieli dla swoich dzieci innego życia
niż ich własne.  Bardzo zależało im na wykształceniu dzieci.  Chcieli
im dać inne życie niż ich własne. Również odzwierciedlało się to
w tym że dzieci miały zabawki. A nie były to czasy, kiedy dzieciom
kupowano zabawki. Zwłaszcza wiejskim dzieciom. Mojemu 3
letniemu Tatusiowi kupili trzykołowy  popielaty  ROWEREK, któ-
rym Maluch dzielnie zasuwał po wsi. Prezent idealnie utrafiony
w predyspozycje przyszłego nauczyciela wf-u…  Takim prezentem
była również PIŁKA. Prawdziwa piłka. Marzenie wszystkich chło-
paków. Większość chłopaków tamtego okresu grało szmacianą piłką.

  Tata wspomina, że grali boso. I zazwyczaj tak się zagrywali ,że
przychodzili do klasy w okolicach  połowy lekcji (po przerwie).

Tata miał również pierwszy  we wsi ŁYŻWY, prawdziwe łyżwy
zwane stalkami. Przykręcało się te  łyżwy do butów. A kiedy za-
marzała woda na podmokłych łąkach to Tata gnał na owych łyż-
wach przed siebie całe kilometry. Do następnej wsi

Opowiadał mi też jak robił KULE DO GRY W PALANTA.
Chłopcy zdobywali je z gąsienic wraku ruskiego czołgu .Kule-

były z kauczuku. Wyciągano je z gąsienic, po czym mozolnie
oczyszczano. Taka kula była idealna do gry. (Ale nie daj Boże jak
komu kto przedzwonił taką kulką w głowę…)

Szczególne miejsce w jego wspomnieniach zajmuje miejsce z
czasów okupacji.

Do Dziadka (krawca)przychodzili często żołnierze Wermachtu
,żeby im reperował ich garderobę. Pewnego razu przyszedł mło-
dy żołnierz .Na widok mojej małej, niedawno urodzonej cioci w
kołysce rozkleił się maksymalnie. Wyciągnął zdjęcie swojej małej
córeczki, której nigdy nie widział - pokazał to zdjęcie Babci. I
powiedział że nie wie czy kiedykolwiek zobaczy ją ,bo wiozą ich
do Rosji. Płakał, babcia płakała razem z nim…

Kilka dni później przyszedł raz jeszcze. Pamiętał że w tej chacie
było jeszcze jedno dziecko .Mój Tata. Przyniósł mu ORGAN-
KI…Niemiec dał polskiemu dziecku organki…

Po obu stronach byli ludzie i potwory…
 Opowieść pani Bronisławy
Miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Mieszkaliśmy spokoj-

nie we wsi Sokółka na Kresach Wschodnich.Byliśmy biedni,ale
szczęśliwi. Miałam swoją ukochaną lalkę. Bardzo ją kochałam.
Nie wszystkie dzieci miały wówczas lalki. Niestety,musieliśmy
uciekać przed Banderowcami. Nie mogliśmy zabrać ze sobą zbyt
wiele rzeczy. Udało mi się szybko wskoczyć do drewutni i zagrze-
bać moją ukochaną lalkę w stertę szpargałów. Być może jest tam
do tej pory? Nigdy już tam nie wróciliśmy...

Opowieść pani Elżbiety
Urodziłam się w grudniu 1939 roku. Mój tata trafił po Kampanii

Wrześniowej do niewoli. Mama kilka razy wysłała do niego moje
zdjęcia. I ja przez pierwsze lata mojego życia znałam tatusia tylko
ze zdjęć.Tęskniłam bardzo za nim. Wyobrażałam sobie jak to bę-
dzie wspaniale jak tatuś wróci. I wrócił!!! Był chudy, brudny,
głodny. I przywiózł mi zawiniętą w gałganki piękną lalkę. Byłam
wtedy najszczęśliwszym dzieckiem. Wrócił tatuś. I do tego z piękną
lalką. Zadne z dzieci nie miało takiej lalki. Przyjechaliśmy do Wro-
cławia, lalka razem z nami. Gdziekolwiek przeprowadzaliśmy się -
brałam lalkę ze sobą. Przypominała mi o jednej z najpiękniejszych
chwil mojego życia.(w tej chwili lalka jest w mojej kolekcji. Prze-
kazał mi ją po śmierci pani Eli Jej syn.)

Mój adres mailowy    aniabania10@gmail. com
Hanna (Bańkowska) Seredyńska  Fotoreportaż z wystawy
w  PMZG  str. 20  Wystawa czynna do 21.11.2019r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1.19 listopada 2019 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograni-

czony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 9, poło-
żonej w Głubczycach przy ul. Niepodległości nr 6. Cena wywo-
ławcza do przetargu wynosi 23 203,00 zł. Wadium - 2 300,00 zł.

2. 20 listopada 2019 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, poło-
żonej w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego nr 6. Cena wy-
woławcza  wynosi 39 581,00 zł. Wadium - 3 960,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr 20) - tel. (077)
485 30 21 wewnętrzny 223 i 224 lub w internecie na stronie
WWW.glubczyce.pl
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LALKI MOJEGO DZIECIŃSTWA
Rozważania po obejrzeniu kolekcji lalek Hanny Bańkow-

skiej-Seredyńskiej w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyc-
kiej w dniu 27 września 2019r.

Kiedy zostałam zaproszona przez moją siostrzenicę Han-
nę Bańkowską-Seredyńską na Jej wernisaż starych lalek,
nie przypuszczałam, że będę uczestniczyć w tak zaskakują-
cym wydarzeniu. Myślałam, że Hania zaprezentuje swoją
domową kolekcję lalek i że będzie ich sporo. Ale,że będzie
ich aż ponad 240 ,tego nie przewidziałam. A tymczasem na
wystawie były lalki z różnych stron świata; duże salonowe
damy w pięknych strojach takie, które reprezentowały ubran-
kami miejsca swego nawet bardzo odległego pochodzenia,
np. Peru, a także maleńkie laleczki w regionalnych ubran-
kach. Widok tych lalek sprawił, że wróciłam myślami do
swojego dzieciństwa, które przypadało na powojenne lata.

Nie miałam zabawek, jedynie jedną większą lalkę, której
brakowało połowy głowy (dar od mojej chrzestnej) oraz
małego naguska. Była to laleczka podarowana mi przez cio-
cię Ankę z Warszawy. Darzyłam te lalki dużą miłością. Szy-
łam im ubranka, a raczej owijałam w gałganki, gdyż nie umia-
łam jeszcze szyć.

Miałam też, lalki takie moje, własne. Własne gdyż robiłam
je sama. Rączki miały z zapałek, nie miały nóżek ,nie umiałam
ich zrobić. A główki były ze szmatek. Oczka ,noski i usta
domalowywałam. Wszystkie były uśmiechnięte.

Wykonywałam tym moim lalkom mebelki z pudełek od
zapałek. Przede wszystkim łóżeczka i wózki. Wkładałam do
nich szmatki imitujące poduszeczki i kołderki.

Dosyć długo bawiłam się tymi lalkami. Zabierałam je na-
wet do szkoły w pierwszych latach nauki.

Hania zaimponowałam mi swoją pasją. Życzę Jej stałego
powiększania zbioru, niech wzbogaca się on o nowe piękne
i ciekawe egzemplarze. Niech sprawia radość kolekcjonerce
i zwiedzającym Jej wystawę.

Gratuluję i pięknej wystawy i wspaniałego pomysłu, by
zbierać stare lalki i darować im nowe życie,przywracając
zniszczonym ich dawną urodę. Każda z tych lalek ma jakąś
swoją historię, czasem tajemniczą, a czasem nawet smutną,
jak ta znaleziona przez Hanię obok śmietnika.

Gratuluję także pomysłowego wyeksponowania zbioru,
pogrupowania lalek w ciekawy przemyślany sposób, co jest
zasługą Pani dr Barbary Piechaczek- dyrektor Powiatowe-
go Muzeum Ziemi Głubczyckiej.           Elżbieta Frej

ŻNIWA 2019 R.  W OCENIE KRUS
Opolski KRUS wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu prze-

prowadziły wizytacje żniwne, których celem było zdiagnozowanie
wybranych obszarów ryzyka szkodliwości pyłu azbestowego na or-
ganizm ludzki, bezpiecznych metod pracy w celu propagowania rolni-
kom wiedzy m.in. w zakresie szkodliwości pyłu azbestowego na orga-
nizm ludzki, bezpiecznych metod pracy oraz w celu propagowania
Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno
powierzać dzieciom do 16 roku życia.

Oddział Regionalny Kasy w ramach prac w Wojewódzkiej Komisji d/
s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym In-
spektoracie Pracy w Opolu odwiedził 52 gospodarstwa indywidualne.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż  w większości zwizytowa-
nych gospodarstw rolnych odnotowano występowanie owych osłon
wałów odbioru mocy i zabezpieczeń przy ciągnikach i maszynach rol-
niczych. Potwierdzono również, iż większość wykorzystywanego pod-
czas żniw sprzętu rolniczego jest w dobrym stanie technicznym, a
kontrolowane obiekty budowlane spełniają wymogi bezpieczeństwa.

W prawidłowym stanie utrzymane są również instalacje i urządzenia
elektryczne. Jeżeli zachodzi konieczność, wówczas są sukcesywnie
wymieniane na nowe - świadczyć to może o rosnącej  świadomości
rolników na temat zagrożeń (m.in. porażeniach prądem, pożarów etc.).

Wizytacje żniwne stanowią jedynie wycinek wszystkich działań pre-
wencyjnych podejmowanych przez KRUS. Potwierdzają jednak wagę,
znaczenie oraz stałą potrzebę podnoszenia świadomości  w zakresie
przestrzegania zasad BHP. Działania te dowodzą również, iż edukacja
na temat przestrzegania bezpieczeństwa prowadzona wśród dzieci rol-
ników rokuje na przyszłość spadkiem wypadkowości. W gospodar-
stwach, które zostały objęte wizytacją nie stwierdzono obecności
materiałów zawierających azbest. Mimo to sporadycznie widnieją jeszcze
płyty eternitowe.

 Analizując uzyskane informacje można stwierdzić rosnącą świado-
mość rolników wyrażająca się w coraz lepszej dbałości o wykorzysty-
wany w pracach sprzęt rolniczy, a także stan budynków gospodar-
czych. O wzroście świadomości rolników z naszego regionu stanowi
też fakt, jakim jest  spadek wypadków o 22% porównując III kwartał
2018 r. do III kwartału 2019 r. i dlatego też w dalszym ciągu będą prowa-
dzone działania prewencyjne, które co prawda nie eliminują wypad-
ków w 100%, ale powodują znaczny ich spadek.

Opracowały:
Krystyna Horiszna - Starszy Inspektor
Małgorzata Malinowska - Starszy Referent
Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa
Lekarskiego Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

OGŁOSZENIE Prezes Zarządu Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o z siedzibą przy
ul. Pocztowej 8 w Głubczycach, tel 77 485 2242  ogłasza  II  ustny przetarg nieograniczony w sprawie oddania w najem części
niżej wymienionej nieruchomości: oznaczenie nieruchomości wg KW: OP1G/00030405/5, wg ewidencji gruntów: 667/53, pow.
użytkowa: 118,35m2, położenie: ul. Sudecka 20 w Głubczycach, stawka czynszu 11,90zł/m2, przeznaczenie i sposób jej zago-
spodarowania: pomieszczenie składowe lub magazynowe wyłącznie dla materiałów budowlanych lub garażowe z możliwością
garażowania samochodu ciężarowego, okres zawarcia umowy: 3 lata.

OPIS PRZEDMIOTU NAJMU: pomieszczenie po składzie opału, murowane, zadaszone, posadzka cementowa, przylegające
jedną ścianą do budynku mieszkalnego. Do pomieszczenia możliwy jest wjazd pojazdem przez wrota stalowe wys. 3,20m i szer. 2,90
w świetle otworu. Dojazd do posesji z ogólnodostępnej drogi osiedlowej. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną i wodno-
kanalizacyjną z węzłem sanitarnym. Obiekt można oglądać w ustalonym telefonicznie terminie.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019r. o godz. 10:30 w siedzibie Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. w Głubczycach
ul. Pocztowa 8, parter - świetlica. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 4225,00 zł w terminie do
dnia 11 grudnia 2019r. na rachunek bankowy BS 40-88680004-1000-0000-1007-0001, z adnotacją wadium-Sudecka 20-najem.  Głub-
czyckie TBS Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z ważnych powodów.

Szczegóły  na stronie: www.gtbs.eu w zakładce OGŁOSZENIA lub www.bip.glubczyce.p w zakładce Jednostki Gospodarcze/
Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Ogłoszenia lub w siedzibie GTBS przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach
w godzinach urzędowania 7:00 - 15:00 za wyjątkiem dni wolnych o pracy.
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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>

WITAM,
proszę o przypomnienie, że jest obowiązek sprzątania po psach, ponieważ nie wszyscy sprzątają,
proszę o przypomnienie, żeby nie wrzucać do koszy wiszących, śmieci z domu oraz z działek,
proszę o przypomnienie, że za nie posposprzątanie po psie kodeks przewiduje  mandat 500 zł
                                                                               Dziękuje,  życzliwy mieszkaniec Głubczyc

Gorące podziękowanie dla Burmistrza Głubczyc Adama Krupy.
W imieniu byłego samorządu wsi Bogdanowice, który przez długie lata starał się o remont

i przebudowę ulicy Kwiatowej, bardzo gorąco dziękujemy za remont i odwodnienie tejże ulicy,
która przez długie lata zalewała posesje robiąc wielkie szkody materialne. Droga obecnie wyposa-
żona w kanalizację deszczową i chodnik spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa i zapobiega
zagrożeniom powodziowym. Remont ulicy Kwiatowej zbiegł się z remontem ulicy Głubczyckiej za
który odpowiadało Starostwo Powiatowe w Głubczycach.  Pragniemy również podziękować go-
rąco za wszelkie prace poczynione na rzecz Naszej wsi  Pani Starościnie Anicie Juchno i Staroście
Panu Piotrowi Soczyńskiemu.

                                         Z wyrazami szacunku i wszelkiego uznania długoletni były sołtys,
                                          przewodniczący samorządu wsi Bogdanowice  Marek Gorczyca
                                          oraz Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Beata Madera.

W dniach 5.10 do 6.10.20194
odbyły się  zawody karate

WKF 20-TH EURO
Grand Prix-Pilsen.
W zawodach startowalo 921 zawodników z 146

klubów z 18 państw. Ludowy Zespół Sportowy
Karate-Do Głubczyce reprezentowali: Maciej Ko-
walczyk, który w kata junior zdobył srebrny me-
dal, Jakub Patryjach, który w kata kadet przeszedł
pierwszą i drugą turę a w walce o wejsćie do stre-
fy finałowej zajął 4 miejsce i brakło mu 0.3 punktu,
tylko trzech zawodników przeszło do finału.

W sumie Kuba zajął  7 miejsce. Julia Hac wy-
grała pierwszą walkę ale drugą przegrała 4-1 .

Wyniki naszych zawodników są bardzo dobre
i czekam na takie same albo i lepsze za tydzień na
Polish Open Bielsko Biala.

Dziękuję mamie Julki za opiekę nad naszymi
zawodnikami.                                         JH
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