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18 LAT BEZ BARIER
Tak, tak. To nie przesada. Program integracyjny. BEZ BARIER obchodził niedawno swoje 18. urodziny.

Razem na scenie, we wspólnocie - zdrowi i niepełnosprawni. Tu, gdzie niepełnosprawność nie jest ułomnością,
a swoistą wartością, ...... >>> str. 5
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Oto plejada gwiazd tegorocznego festiwalu integracyjnego:
04.listopada
 * grupa  "Przyjaciele Krzysia" oraz "Kłapouszki" z Publiczne
go Przedszkola nr2 z Oddziałami Integracyjnymi
 (opiekunowie : Elżbieta Naszkiewicz i Jadwiga Pilch)
* klasa Ib - integracyjna Szkoły Podstawowej nr2 (wych. Mar
  zenia Róznicka, nauczyciel wspierający - Alicja Darmoroz)
* "Gwiazdeczki" z Przedszkola PICCOLINO
    (wychowawca - Edyta Pasik)
* Malina Baca -uczennica klasy V SP w Branicach;
* podopieczni Stowarzyszenia TACY SAMI
     pod kier. artystycznym Magdaleny Szafrańskiej;
* oo. Urban Adam Bąk wraz z podopiecznymi
    Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom
* klasa IVa integracyjna - SP nr 1
   (op. Anna Mazur i Małgorzata Szuszkowska)
* Dom Dziecka w Krasnym Polu (wych. -Elżbieta Kubal)
* placówka interwencyjna "Gniazdo" (op.- Joanna Kołyszko)
* zespół taneczny oraz Mateusz  Jacheć  (trąbka) pod kier.
    Joanny Chwiralskiej, Doroty Pączko i Elżbiety Rzymskiej
* duet salsa - Pola Głogiewicz i Nicola Olchowik - tancerki
   Opolskiej Szkoły Tańca Royal Dance Center
   ( kierownictwo artystyczne - Natalia Kawa)
05.listopada
* duet recytatorski: Wiktoria Juchno ( kl. VIIIc  SP nr3)
     i Kacper Sękowski (kl. I ci ZSM)
*  kl. VIII c integracyjna SP nr 3 (wychowawca - Ewa Dąbrowa)
* Ks. Krzysztof Cieślak - słowo
* Gabrysia Kluska reprezentująca DPS Klisino - filia Kietrz
    ( opiekun - Ewa Mamczur)
* Środowiskowy Dom Samopomocy w N.Gołuszowcach (kier.
    artystyczne - Ewa Bartusik, reżyseria  - Waldemar Lankauf)
*  Klasa Ia ZSO w choreografii Luizy Lelińskiej (wych. - Ewa
      Pigulska)
* repr.  ZSM - Aleksandra Pabian i Filip Plata TRADYCJA)
* tancerki Opolskiej Szkoły Tańca Tomasza Nawrockiego - Luiza

Lelińska i Oliwia Prus
* zespół taneczny głubczyckiego Towarzystwa Kulturalno-Spo-

łecznego Romów pod kier. Danuty Mirgi
* wspólny z prowadzącą finał : pierwszego dnia piosenka "Bez

Barier" mojego autorstwa, a drugiego "Jedno jest niebo dla wszyst-
kich" z repertuaru Don Vasyla przy akompaniamencie klawiszo-
wym Mariana Bażyńskiego (Grupa Estradowa MIRIAM MOK)

Czas na podziękowania. A jest ich niemało. Otrzymają je:
* dyrektor MOK - Zbigniew Ziółko i jego pracownicy (Elżbieta
Zenfler, Piotr Kałek, Dawid Konopacki oraz współpracownik
  - Krzysiek Skwarek) - za pomoc w organizacji
* uczniowie i absolwenci MECHANIKA : Beata Baran, Aleksan-

dra Kusiak , Krzysztof Kwiatkowski, Krystian Stańczak, Kamil Fa-
rasiewicz  (za zaangażowanie i przygotowanie programu)

* Aleksandra Pieszak i Dominika Jurkiewicz
    (żywa relacja na Facebook'u)
* wszyscy występujący i ich opiekunowie
* Adam Kamiński - cukiernia "Kamilka"(za sponsoring i słodkie
    wypieki dla uczestników i gości programu BEZ BARIER
* p. Ewa Cichobłazińska i młodzież z ZSCKR (za przygotowanie
    poczęstunku w klubie " Na skrzyżowaniu" MOK)
* lokalne media: Marian Pospiszel - TV Pogranicze
     oraz Jan Wac - "Głos Głubczyc" i inni anonimowi darczyńcy.
Integracja. Na scenie szczera i rzeczywista.
A w życiu codziennym? Jeszcze wiele barier do pokonania…
                             Z pozdrowieniem   Maria Farasiewicz

18 LAT BEZ BARIER
Tak, tak. To nie przesada. Program integracyjny
BEZ BARIER obchodził niedawno swoje 18. urodziny.
Razem na scenie, we wspólnocie - zdrowi i niepełnosprawni.

Tu, gdzie niepełnosprawność nie jest ułomnością, a swoistą war-
tością, co zresztą powtarzam od osiemnastu zgoła lat.

4 i 5 listopada 2019r. Dwie edycje. Z udziałem dzieci, młodzieży
i dorosłych. Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w
Głubczycach, jak zawsze zresztą, wypełniona po brzegi, co po-
twierdza niegasnące zainteresowanie programem.

Godz. 1700 . Zbyszek Ziółko - dyrektor MOK anonsuje koncert.
Tradycyjnie na początku musi być polonez, wiersz "Integracja",
potem przywitanie gości i dedykacje. Tym razem nasz doroczny
festiwal dedykuję Stowarzyszeniu TACY SAMI (edycja dziecięca)
oraz Monice Adamiak z Opola (edycja dla młodzieży i dorosłych).

Na scenie olbrzymie fotografie wspomnianych bohaterów.
Zasiadam przy stoliku, skąd też prowadzę kolejne, kulturalno-

społeczne przedsięwzięcie, które stało się już tradycją na ziemi
głubczyckiej.

Od lat osiemnastu snuję refleksje na temat integracji, jej zalet,
ogromnej roli w lokalnym środowisku. Tyle ważnych spraw zo-
stało tu poruszonych… Nie chcę się powtarzać, więc skupiam się
głownie na prezentacjach artystycznych. A jest ich niemało! Praw-
dziwe bogactwo treści i formy: taniec, śpiew, muzyka, barwne
inscenizacje, pantomima, recytacja, etc. Jest na co popatrzeć!

Tak naprawdę zafascynowany widz nie dostrzega "inności".
Na integracyjnej scenie wszyscy są tacy sami, mimo nieuleczalnej
choroby czy dysfunkcji organizmu. Jesteśmy uczestnikami praw-
dziwej lekcji zrozumienia, przyjaźni i miłości! I oto właśnie chodzi.

Istniejące od 2002r., a reaktywowane w 2012r. Stowarzyszenie
Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych TACY SAMI to organiza-
cja w pełni zasługująca na uznanie. To tu dzieci i młodzież specjal-
nej troski otrzymują wsparcie terapeutyczne. U początku swej
działalności, nastawione głownie na edukację i integrację ze śro-
dowiskiem, teraz skupia się przede wszystkim na rehabilitacji, co
podkreśla, towarzyszący mi w programie wiceprezes TAKICH
SAMYCH - Krzysztof Hajda.

Z ust ojca Urbana padają ciepłe słowa pod adresem rodziców,
którzy w trudzie niełatwego macierzyństwa i ojcostwa, pełnego
troski i wyrzeczeń, podejmują każdego dnia walkę z przeciwno-
ściami losu. To także walka o byt, godność i człowieczeństwo.
Wiele by tu mówić…

Teraz słów parę o Monice. Już przed rokiem wzięła udział w
programie BEZ BARIER, którego plakat zobaczyła na moim FB.
Od tego czasu bywa częstym gościem w Głubczycach. Śledzi
wszystkie występy moich zespołów artystycznych : Grupy Estra-
dowej MIRIAM MOK i Teatru TRADYCJA ZSM, przybywając z
bliskimi na nasze przedsięwzięcia. Niemalże każdego miesiąca.

 Monika ma 21 lat i jest uczennicą jednego z opolskich liceów.
Mimo swej sprzężonej niepełnosprawności i kłopotów z porusza-
niem się, nie traci optymizmu i radości życia. Interesuje się mu-
zyką, malarstwem. Kocha podróże. Jak powiada jej babcia, głub-
czycki program BEZ BARIER dal jej nowe życie. Z kolei wyjście
na scenę i wspólny śpiew z Filipem Platą uszczęśliwił ją i spełnił
ukryte marzenie… Wszak ten program jest też po to, by spełniać
ludzkie pragnienia.  Monika nie kryje swojego zdziwienia i wzru-
szenia, gdy wśród gości dostrzega swych terapeutów z Opola: p.
Alicje Krukowską - kierowniczkę Specjalistycznego Ośrodka Dia-
gnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu oraz p.
Marlenę Szurgot. Zaprosiłam je, by sprawić Monice wielką nie-
spodziankę. Są kwiaty i upominki dla naszej bohaterki…
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Informacja prasowa
 7 listopada 2019 r.

WYŻSZA EMERYTURA DZIĘKI ARCHIWUM.
 GDZIE SZUKAĆ DOKUMENTÓW SPRZED LAT?
Wybierasz się na emeryturę lub rentę, a nie ma masz dokumentów

potwierdzających zatrudnienie przed 1999 rokiem? Podpowiadamy
jak i gdzie szukać dowodów potwierdzających staż pracy.

Utopione, zgubione, porzucone
Jeśli dokumenty potwierdzające twoje zatrudnienie zabrała po-

wódź, były pracodawca ogłosił upadłość albo nie zabezpieczył
akt osobowych i płacowych to możesz mieć problem. Zwłaszcza
jeśli chcesz udowodnić staż pracy i wysokość wynagrodzenia
przed 1999 rokiem.. To może być wyzwanie, gdy występujesz do
ZUS z wnioskiem o emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytal-
ne czy ustalenie kapitału początkowego. Po 1 stycznia 1999 r.
każdy zgłoszony przez przedsiębiorcę pracownik ma w ZUS indy-
widualne konto, gdzie w postaci elektronicznej zapisywane są
opłacone za niego składki na ubezpieczenia społeczne.

- Jeśli nie masz dokumentów świadczących o pracy przed 1999
rokiem, to trzeba sprawdzić czy zakład pracy jeszcze istnieje. Jeśli
nie, to na podstawie chociażby szczątków pism, wpisów w ksią-
żeczkowych dowodach osobistych wydawanych do końca 2000
roku czy legitymacji ubezpieczeniowej warto ustalić dokładną
nazwę i adres ostatniej siedziby.

To podstawa, żeby rozpocząć poszukiwania w konkretnych ar-
chiwach i instytucjach przechowujących dokumentację osobową
i płacową - wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik ZUS
województwa opolskiego.

Likwidowane lub przekształcone zakłady pracy miały następ-
ców prawnych i to te podmioty powinny przejąć zasoby świad-
czące o angażach pracowników. Mogą to być spółki prawa han-
dlowego bądź cywilnego, powstałe po sprywatyzowaniu przed-
siębiorstw. Niewykluczone, że będą to też organy założycielskie
czyli urzędy wojewódzkie albo organy nadrzędne czyli konkretne
ministerstwa.

Gdzie szukać?
 - Najłatwiej mają osoby, których pracodawca ciągle istnieje.

Wtedy powinien wystawić byłemu pracownikowi zaświadczenie
o zatrudnieniu, ale też o osiąganych zarobkach. Jeśli jednak zakła-
du już nie ma i nie ma też następcy prawnego takiego przedsię-
biorstwa, to informacji trzeba szukać w bazie zlikwidowanych lub

przekształconych zakładów pracy, którą prowadzimy na naszej
stronie internetowej.

ZUS stworzył bazę na podstawie informacji z urzędów cen-
tralnych, wojewódzkich i archiwów państwowych. Jest to alfa-
betyczny spis nieistniejących już przedsiębiorstw i miejsc prze-
chowywania dokumentacji "kadrowej" byłych zatrudnionych.
Są tam ponadto dane organizacji związkowych, spółdzielni, PGR-
ów, a katalog byłych pracodawców jest ciągle aktualizowany.
Taki katalog jest dostępny dla klientów ZUS w każdej placówce
i na stronie internetowej: Baza ZUS

W województwie opolskim usługi w zakresie archiwizacji, prze-
chowywania i udostępniania dokumentów świadczy  Archiwum
Państwowe w Opolu oraz spółka  Archiwa Opolskie w Niemodlinie.

Wielu przyszłych emerytów może szukać dokumentacji z nie-
państwowych jednostek organizacyjnych, partii politycznych,
związków wyznaniowych, organizacji społecznych czy spółdziel-
czych. Te podmioty ustalają jednak własne zasady postepowa-
nia z dokumentacją osobową. Natomiast dokumenty potwier-
dzające staż i płace ze zlikwidowanych spółdzielni oraz organi-
zacji spółdzielczych mógł przejąć związek rewizyjny, w którym
była zrzeszona spółdzielnia lub Krajowa Rada Spółdzielcza z
siedzibą w Warszawie.

Instytucją, która przechowuje dowody dotyczące pracy i płac
od pracodawców z całej Polski, których postawiono w stan li-
kwidacji lub których upadłość ogłoszono, jest działające od 2004
r. Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w
Milanówku pod Warszawą. Archiwum wydaje zaświadczenia
lub poświadczone kserokopie dokumentacji płacowej.

To się liczy
Przy ustalaniu emerytury, renty czy świadczenia emerytalne-

go liczą się pisemne zaświadczenia pracodawcy, świadectwa
pracy i legitymacje ubezpieczeniowe z wpisami o dacie rozpo-
częcia i zakończenia pracy, rodzaju i wymiarze czasu pracy oraz
orzeczenia sądu.

To jednak nie wszystkie dowody, które świadczą o stażu i
zarobkach. Istotne mogą się też okazać dowody pośrednie czyli
umowy o pracę i aneksy umów, wpisy w książeczkowym dowo-
dzie osobistym, legitymacje służbowe czy wręcz pisma kierowa-
ne przez pracodawcę do pracownika w czasie zatrudnienia na
przykład o powołaniu, mianowaniu, zmianie angażu udzieleniu
urlopu. Oczywiście takie dokumenty będą przydatne jeśli bę-
dzie z nich wynikać sam fakt zatrudnienia i jego okres.

Sebastian Szczurek  regionalny rzecznik prasowy ZUS
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PAKIET
KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNY

Jednym z nadrzędnych celów Unii Europejskiej w perspektywie krótko-
terminowej (do 2020 r.) jest osiągnięcie celów pakietu klimatyczno-ener-
getycznego tj. redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu
z rokiem 1990, uzyskanie 20% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE)
w ogólnym zużyciu energii (w przypadku Polski 15%) oraz  zwiększenie
efektywności energetycznej o 20%.

W celu kompleksowej realizacji ww. założeń, Gmina Głubczyce w 2016 r.
opracowała oraz przyjęła uchwałą Rady Miejskiej Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej (PGN). Dokument ten jednak, aby mógł być w dalszym ciągu sku-
tecznym i pomocnym narzędziem, musi być monitorowany oraz przede wszyst-
kim aktualizowany. W związku z tym Burmistrz Gminy Głubczyce przystąpił
do opracowania "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Głubczyce". Aktualizacja planu skupiła się na dwóch zasadniczych częściach.

Pierwsza z nich dotyczyła wykonania kontrolnej inwentaryzacji emisji,

której celem jest określenie zużycia energii na terenie Gminy oraz na tej
podstawie obliczenie emisji CO2. Umożliwiło to zidentyfikowanie głównych
źródeł emisji oraz wskazanie obszarów interwencji, a także określenie postę-
pów we wdrażaniu działań. Wykres przedstawia jak rozkładała się emisja
pomiędzy poszczególnymi sektorami w 2018 r.

Druga część prac dotyczyła aktualizacji harmonogramu rzeczowo- finan-
sowego, czyli zbioru inwestycji zawartych w dokumencie. W zaktualizowa-
nym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głubczyce występują trzy
harmonogramy przedstawiające:

* inwestycje zaplanowane do realizacji w perspektywie krótko
 / średnioterminowej,
* działania zaplanowane w perspektywie długoterminowej,
* zaplanowane działania nieinwestycyjne.
Ponadto w aktualizacji PGN uzupełniono wykaz inwestycji zrealizowa-

nych.
Więcej informacji na temat zagadnień związanych z gospodarką niskoemi-

syjną oraz aktualnie obowiązującego "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Głubczyce" znajdą Państwo na stronie internetowej Gminy Głubczy-
ce w zakładce Ochrona środowiska -> Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)
dla Gminy Głubczyce. Zaktualizowany dokument oraz raport z realizacji dzia-
łań niskoemisyjnych w latach 2016-2019 zostanie opublikowany w grudniu
br. po uchwaleniu przez Radę Miejską.

W wypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego
w Głubczycach Panią Agnieszką Frączkowską - Psiuk (fraczkowska.agniesz-
ka@glubczyce.pl, tel. 77 485 30 21 wew. 231) bądź bezpośrednio z przedsta-
wicielem Wykonawcy opracowania, firmy Atmoterm SA, Panem Michałem
Drabkiem (drabek@atmoterm.pl, tel. 734 413 684).

PORTAL DLA ROLNIKÓW
EKRUS

eKRUS  to system informatyczny Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego udostępniany
w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci In-
ternet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rol-
ników, małżonków rolników i domowników, podlega-
jących ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubez-
pieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgło-
szonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia
zdrowotnego. Do uruchomienia   eKRUS potrzebna
jest przeglądarka internetowa. Rekomendowane wer-
sje przeglądarek to: Internet Explorer 11, Firefox 58.0.2,
Google Chrome 64.0.3282.167. Wszystkie dokumenty
generowane są w postaci plików PDF, do ich odczytu
(wydruku) potrzebny jest program Adobe Reader.

Aby Użytkownik mógł korzystać  z eKRUS, ko-
nieczne jest założenie Konta Użytkownika.

Po wejściu na stronę www.ekrus.gov.pl wyświetli
się strona główna KRUS.

Dane i ich wydruki, do których Użytkownicy mają
dostęp w eKRUS mają wyłącznie charakter informa-
cyjny i nie mogą być wykorzystywane w postępowa-
niu administracyjnym ani żadnym innym.

Bez rejestracji, użytkownik  uzyskuje dostęp do tre-
ści ogólnodostępnej, dotyczącej podstawowych in-
formacji o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu
zdrowotnym oraz  o świadczeniach przysługujących
z tytułu ubezpieczenia.

Po zarejestrowaniu, użytkownik uzyskuje dostęp
do treści spersonalizowanej, dotyczącej m.in. danych
jakie KRUS przetwarza o  przebiegu  ubezpieczenia,
wykazie składek, a także informacje o zbliżających się
terminach płatności i wysokości  składek na ubezpie-
czenie społeczne rolników.

Z treści spersonalizowanej może korzystać wyłącznie
osoba ubezpieczona w KRUS, która akceptuje regula-
min eKRUS po przejściu procedury rejestracyjnej.

WAŻNE!!
Korzystanie z eKRUS nie jest obarczone
żadnymi dodatkowymi kosztami.
Opracowała: Ewelina Elias

POTRZEBUJESZ POMOCY?
Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą

samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu na-
tychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na
policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogoto-
wia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, mo-
żesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wspar-
cia pod numerem 800 70 2222.

 Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycho-
lodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący
dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomoco-
wej w ich regionie.

Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy
osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą
co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kon-
taktu ze specjalistą. (przeczytaj, wytnij, zachowaj)
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JUBILEUSZE SETNYCH URODZIN
Każdego roku w regionie opolskim w kilku domach rodzina

składa jubilatom życzenia 200 lat. W dzisiejszych czasach nie-
często ma się możliwość świętowania setnych urodzin. Dożyć
tak sędziwego wieku to wielki zaszczyt. Jest to czas nabycia
ogromnego doświadczenia życiowego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi ewi-
dencję długowiecznych mieszkańców ponieważ  każdy stulatek
otrzymuje honorowe świadczenie Prezesa KRUS w wysokości
4003,88 zł brutto. Decyzję o takim comiesięcznym dodatku razem
z listem gratulacyjnym przekazuje przedstawiciel Oddziału Re-
gionalnego KRUS w Opolu. Świadczenia z tytułu ukończenia 100
lat życia mają charakter wyjątkowy. Są wypłacane obok emerytur
lub rent. Taki dodatek do renty lub emerytury odczuwalnie pod-
wyższa dochody długowiecznego seniora ale i wydatków wraz
z wiekiem przybywa. Osoby w podeszłym wieku cierpią na wiele
przypadłości, zwykle borykają się ze zmianami zwyrodnieniowy-
mi, trudnościami w porozumiewaniu i poruszaniu się, potrzebują
stałej opieki, przystosowanej łazienki i toalety, sprzętu rehabilita-
cyjnego, a także wielu leków i drogich nierefundowanych suple-
mentów. W ostatnim czasie z naszego szacownego grona przyja-
ciół mieliśmy przyjemność świętowania z siedmioma tak wyjąt-
kowymi osobami. Jubileusz setnych urodzin obchodzili miesz-
kańcy pochodzący z Opola, Olesna, Głogówka, Trzeboszowic,
Lubrzy a także Praszki.

Jubilatkę z Opola Panią Apolonię Ziółkowską odwiedzili przed-
stawiciele władz Urzędu Miasta Opola, przedstawiciele Urzędu
Wojewódzkiego oraz przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego w Opolu, Pan Piotr Ciona - Zastępca Dyrek-
tora ds. Świadczeń wraz z  Panią Iwoną Porowską - Kierownikiem
Wydziału Świadczeń.- Mama zawsze była bardzo aktywna. Przez
wiele lat prowadziła rodzinne gospodarstwo rolne - wspomina
pan Czesław Ziółkowski syn pani Apolonii.

Jubilatka z Opola Pani Apolonia Ziółkowska obchodziła nie-
dawno setne urodziny. Solenizantka przyszła na świat 8 września
1919 roku. Po wojnie osiadła w Oblasy gm. Koniecpol, gdzie
mieszkała i pracowała w gospodarstwie rolnym od 1935 r. do 1986
r. Pani Apolonia Ziółkowska doczekała dużej rodziny, na którą
składa się 4 dzieci i 13 wnucząt. Rodzina otacza ją opieką i ciepło
wspomina młodsze lata babci.

- Mama jest wzorową teściową, zawsze traktowała mnie jak
własną córkę - mówi synowa, żona pana Czesława, organizatorka
przyjęcia urodzinowego. Na pytanie o receptę długowieczności
rodzina jest zgodna, że to wpływ stylu życia - zawsze zdrowo się
odżywiała, bo większość produktów używanych w kuchni miała
z gospodarstwa rodziców, a potem swojego własnego. Do nie-
dawna nie musiała też przestrzegać żadnych lekarskich diet -
dodaje syn.

Jednym z naszych dostojnych jubilatów był Pan Jan Florian.
Pan Jan z Dzierżysławic obchodził swoje setne urodziny 12 wrze-
śnia 2019 r. Życzenia jubilatowi złożyli osobiście Pan Lech Wa-
loszczyk - Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu wraz
z Panią Barbarą Ziółko - Głównym Specjalistą z Placówki Tereno-
wej w Głubczycach.

W spotkaniu urodzinowym w towarzystwie najbliższej rodziny
Pana Jana wzięli udział również: Burmistrz Głogówka i Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego. Odśpiewano "Dwieście lat!" i wręczo-
no kwiaty.

Pan Jan obecnie mieszka w Dzierżysławicach z synem i jego
rodziną. Swoje gospodarstwo rolne prowadził w Nowych Kotko-
wicach i Dzierżysławicach, gdzie zamieszkiwał z żoną

i dziećmi. Hodował w nim bydło i trzodę chlewną, a grunty
początkowo uprawiał końmi.

Z relacji rodziny dowiadujemy się - Tata cały czas był bardzo
aktywny nie potrafił usiedzieć w miejscu, szukając sobie czegoś
do zrobienia. Jednym z takich zajęć było wyplatanie koszy, któ-
rych rodzina używa do dziś. Powoli ale cały czas pracował. Jubi-
lat cieszy się dobrym zdrowiem i samodzielnie porusza się po
domu. Nie lubi chodzić do lekarza, dlatego rzadko w przeszłości
korzystał z takich wizyt. Pierwszy raz przebywał w szpitalu w
wieku 93 lat. Jubilat ma bystre, ujmujące spojrzenie i dobrze wy-
gląda. Pan Jan przyznaje, że każdego dnia w południe pije kawę,
nie lubi pić herbaty natomiast najbardziej smakuje mu mleko i
napój o smaku pomarańczowym.

Sto lat naszych jubilatów jest pretekstem do wysłuchania ich
ciekawych historii. Pan Jan ze wzruszeniem opowiada o swojej
młodości - Urodziłem się w Nowych Kotkowicach. Do szkoły w
Rozkochowie chodziłem latem boso - wspomina.

Podczas II Wojny Światowej Pan Jan brał udział w walkach ale
niewiele chce o tym mówić. Wiadomo, że został ranny od wybu-
chu granatu, potem wzięty do niewoli. Pracował też ciężko w
czeskiej kopalni węgla. W 1947 roku został zwolniony i wrócił do
Dzierżysławic. W tym samym roku ożenił się z Marią, z którą
przeżył 56 lat. Nasz szacowny jubilat doczekał się 4 dzieci: 2 sy-
nów i 2 córek, 13 wnuków i 21 prawnuków. Najstarszy prawnuk
ma 27 lat, a najmłodsza prawnuczka skończyła roczek.

Ten rok jest wyjątkowy w jubileusze setnych urodzin miesz-
kańców województwa opolskiego. Mądrość i przenikliwość są
ogromnym atutem naszych starszych przyjaciół.

To od nich możemy zaczerpnąć wiedzy historycznej.
W listopadzie mieliśmy możliwość przeżycia historii na żywo

również u Pani Elżbiety Wilczyńskiej, która swoje setne uro-
dziny obchodziła 5 listopada 2019 r. Solenizantka urodziła się w
Strojcu, gdzie obecnie mieszka. Pani Elżbieta wychowała 3 dzieci
i doczekała się 11 wnuków, 16 prawnuków oraz 5 praprawnuków.
Jubilatka sięga pamięcią wstecz i opowiada nam o swoich mło-
dych latach - W czasie wojny zostałam wywieziona na roboty do
Niemiec i pracowałam u bauera, ale miałam ogromne szczęście
ponieważ trafiłam na dobrych ludzi. Pamiętam dużo, nawet po-
grzeb Marszałka Piłsudskiego - dodaje jubilatka.

Pani Elżbieta po wojnie mieszała w okolicach Jeleniej Góry, a w
1989 roku wróciła w swoje rodzinne strony.

 Z okazji tak wyjątkowego święta w jej domu odwiedzili Panią
Elżbietę przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Bur-
mistrz Praszki, a także delegacja z KRUS, Pan Piotr Ciona - Za-
stępca Dyrektora ds. Świadczeń oraz Pan Arkadiusz Grzebiński -
Kierownik Placówki Terenowej w Oleśnie. Było wiele życzeń, gra-
tulacji, kwiatów, był też oczywiście jubileuszowy tort. Nasza Sza-
nowna Jubilatka otrzymała od Kierownictwa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego list gratulacyjny z życzeniami dal-
szych długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.

Kierownictwo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
dokłada wszelkich starań, by oddać szacunek dla tak nielicznych
100-latków, dlatego uczestniczymy w organizowaniu spotkań
mających na celu uczczenia setnych urodzin, jakże ważnych z
punktu widzenia społecznego, jak i historycznego.

Nasi starsi przyjaciele są jak encyklopedia wiedzy, która jest
nieoceniona. Niewielu osobom dane jest świętować tak piękny
jubileusz. Dlatego jubilatom składamy serdeczne gratulacje życząc
dużo zdrowia i szczęścia, a także samych radosnych chwil w
gronie najbliższych.

Opracowała: Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu
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WIZYTA BISKUPA OPOLSKIEGO
 W GŁUBCZYCKIM WIĘZIENIU

26 października br. do głubczyckiej jednostki penitencjarnej z duszpa-
sterską wizytą przybył Biskup Opolski ks. Andrzej Czaja. Biskupowi podczas
wizyty towarzyszył Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach kpt. Sławo-

mir Ptak
z funkcjonariu-
szami.

O r d y n a -
riusz Diecezji
O p o l s k i e j
przybył w to-
war zyst wi e
ks.  Zygmunta
Nagela, kape-

lana więziennego z parafii Pw. Narodzenia NMP  który świadczy posługę
religijną w naszej jednostce. Podczas wizytacji biskup spotkał się z funk-
cjonariuszami jednostki  dziękując za trud, jaki ponoszą wykonując swoje
obowiązki służbowe. Podkreślał, że Służba Więzienna jest coraz bardziej

w i d o c z n a
i doceniana
przez polskie
społeczeń-
stwo.

Kolejnym
punktem wi-
zytacji było
s p o t k a n i e
w świetlicy
ze skazany-

mi. Zgromadzone tam osoby wysłuchały wystąpienia biskupa, który pod-
kreślał, że osoby pozbawione wolności także mają szansę na normalne
życie w społeczeństwie. Na zakończenie odmówiono wspólną modlitwę
połączoną z błogosławieństwem.

Więcej informacji na stronie internetowej:https://sw.gov.pl/aktualnosc/
zaklad-karny-w-glubczycach-wizyta-biskupa-opolskiego-w-glubczyckim-
wiezieniu

Tekst: por. Kawulok Bartłomiej
Zdjęcia: st. sierż. Marcin Dziurny

RUSZ SIĘ Z DOMU
"Rusz się z domu" to nazwa projektu zrealizowanego

przez nieformalną grupę "Odkrywcy zakątków Opolsz-
czyzny" na terenie województwa opolskiego na przeło-
mie lipiec- wrzesień 2019 r. Skierowany został do miesz-
kańców powiatu Głubczyckiego w wieku od 30 do 55 lat,
którzy w tym okresie swojego życia są najbardziej aktyw-
ni zawodowo i najczęściej z braku czasu nie biorą czyn-
nego udziału w turystyce krajoznawczej. Jego głównymi
celami było: popularyzowanie zdrowego stylu życia po-
przez różne formy rekreacji ruchowej; nabranie przeko-
nania do aktywnego wypoczynku; poznanie atrakcji i wa-
lorów turystycznych najbliższych okolic

Razem na scenie, we wspólnocie - zdrowi i niepełno-
sprawni. Tu, gdzie niepełnosprawność nie jest ułomno-
ścią, a swoistą wartością, co zresztą powtarzam od osiem-
nastu zgoła lat.

Projekt składał się z czterech części:
1. Dwudniowa piesza wyprawa z przewodnikiem gór-

skim na Biskupią Kopę z noclegiem w miejscowości Po-
krzywna, w dniach 6-7.07.19 r.

2. Jednodniowe wyjazdy rowerowe w miesiącach li-
piec- sierpień na terenie powiatów: Głubczyc, Krapko-
wic, Prudnika w tym wyprawa rowerowa licząca 90 km do
miejscowości Moszna połączona ze zwiedzaniem Zam-
ku, która odbyła się 10.08.19 r

3. Dwudniowy wyjazd z noclegiem do miejscowości
Kolonowskie w dniach: 31.08- 1.09.19 r. Pierwszego dnia
uczestnicy projektu wzięli udział w spływie kajakowym
rzeką Mała Panew. Drugiego dnia zwiedzali JuraPark w
Krasiejowie.

4. Wystawa fotograficzna pt. "Perełki Opolszczyzny"
będąca efektem i podsumowaniem wszystkich wcześniej-
szych działań projektu. Można było ją oglądać w MOK
przez tydzień od 5.10.19 r.

W przedsięwzięciu wzięło udział  ok 60 osób.
Projekt został dofinansowany  ze środków Programu

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Sa-
morządu Województwa Opolskiego.

OGŁOSZENIE  Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu: cd. str. 13
1. 10 grudnia 2019 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 6, położo
           nej w Głubczycach ul. Dworcowa nr 46. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 28 731,00 zł. Wadium wynosi 2 900,00 zł.
2. 12 grudnia 2019 r. odbędą się:
- I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy), położonej w Głubczycach
          przy ul. Gdańskiej nr 5/2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 6 792,00 zł. Wadium wynosi 680,00 zł;
- I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy), położonej w Głubczycach
          przy ul. Gdańskiej nr 5/10. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1 612,00 zł. Wadium wynosi 170,00 zł;
- I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy), położonej w Głubczycach
          przy ul. Gdańskiej nr 5/12. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1 077,00 zł. Wadium wynosi 110,00 zł.
3. 17 grudnia 2019 r. odbędą się:
- I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, w Głubczycach przy ul. Miarki,
          oznaczonej jako działka nr 618/11. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 55 843,00 zł netto. Wadium wynosi 5 500,00 zł;
- I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, w Głubczycach przy ul. Miarki,
          oznaczonej jako działka nr 485/12. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 69 988,00 zł netto. Wadium wynosi 6 000,00 zł;
- I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głubczycach w rejonie
         ul. Raciborskiej, oznaczonej jako działka nr 621/60. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 265 000,00 zł netto.
           Wadium wynosi 26 000,00 zł;  >>>> str. 13
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"NIEPODLEGŁA…"
Jak co roku w Zespole Szkół Mechanicznych  odbył się uro-

czysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. W auli
im. Jana Mruka dyrekcja, nauczyciele i licznie zgromadzona
młodzież wzięli  udział w niecodziennym spotkaniu. Przygoto-
wany przez Samorząd Uczniowski pod kierownictwem: Krysty-
ny Koziary i Elżbiety Śmidody -  program artystyczny przybli-
żył zebranym wydarzenia tamtych dni.

W czasie spotkania głos zabrał wicedyrektor szkoły Tomasz
Kaliwoda, który mówiąc o wolności i patriotyzmie przypomniał,
że nie są one dane raz na zawsze. Zaś współczesna miłość do
ojczyzny uzewnętrzniać się powinna przede wszystkim w by-
ciu dobrym człowiekiem i obywatelem. Należy też być uczci-
wym w stosunku do instytucji państwowych i  kultywować
pamięć o bohaterach narodowych. Ważne też, by troszczyć się
o dorobek intelektualny i kulturalny ojczyzny oraz dbać o pro-
ste gesty, będące świadectwem umiłowania kraju.

Dodatkowo uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Mecha-
nicznych - po raz drugi aktywnie włączyli się w organizowaną
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - akcję pt. "Szkoła do
hymnu", polegającą  na wspólnym, uroczystym odśpiewaniu
"Mazurka Dąbrowskiego" - w piątek, 8 listopada o symbolicz-
nej godzinie 11:11. Tym samym społeczność szkolna - mogła
wspólnie, radośnie świętować.  Dodatkowo tworząc piękną,
patriotyczną wspólnotę i dając wyraz dumy z bycia Polakami.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Głubczycach Elżbieta Śmidoda +++ foto XII

UDZIELILI POMOCY POSZKODOWANYM
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Głubczycach: sierż. sztab. Krystian Jamrozik, sierż. sztab. Jarosław Jamrozik i sierż.
Piotr Herbut jak co dzień wracali po służbie do domu, kiedy na drodze przed nimi doszło do wypadku.
Do zdarzenia doszło na trasie pomiędzy miejscowościami Bogdanowice i Bogdanowice - Kolonia. Funkcjonariusze natych-

miast przystąpili do działania, pomogli ewakuować poszkodowanych z pojazdów, udzielili im pierwszej pomocy, jednocześnie
zabezpieczając miejsce zdarzenia. Kiedy dotarli strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Głubczycach, funkcjonariusze prze-
kazali kierującemu działaniem ratowniczym informacje o sytuacji na miejscu, stanie poszkodowanych oraz wyrazili gotowość
do wsparcia dalszych działań Straży Pożarnej. Otrzymali za to wysoką ocenę od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Głubczycach st. bryg. Wojciecha Semeniuka.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba, w obecności Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach
kpt. Sławomira Ptaka, osobiście podziękował funkcjonariuszom za postawę, będącą wzorem godnym do naśladowania, przekazu-
jąc wyróżnienia.

Funkcjonariusze na co dzień pełnią służbę w dziale ochrony. Sierż. sztab. Krystian Jamrozik jest starszym oddziałowym, w służ-
bie od 13 lat. Sierż. sztab. Jarosław Jamrozik jest starszym oddziałowym, pełni służbę 12 lat. Natomiast sierż. Piotr Herbut pełni
służbę jako oddziałow, w naszej formacji od 11 lat.

Więcej na stronie internetowej:
 https://sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-opolu-udzielili-pomocy-poszkodowanym
Tekst: kpt. Katarzyna Idziorek“Zdjęcia: kpt. Honorata Pasieczna, ppor. Dawid Makowski



GRUDZIEŃ 2019 nr 12/3198

PASOWANIE
NA

STARSZAKA
W

PRZEDSZKOLU NR 3
W końcu nadszedł od dawna oczekiwa-

ny dzień - 09. Października, w naszym
przedszkolu odbyło się "Pasowanie na
Starszaka".

Dzieci   z grupy  "Żabki" i ,,Kotki" od
połowy września pod okiem swoich na-
uczycielek uczyły się wierszy, piosenek
i tańców. Na uroczystość licznie przybyli
rodzice dzieci 6-letnich. Panie nauczyciel-
ki: Barbara Bożęcka, Małgorzata Wojtuś
i Jolanta Szczepanik wraz z dziećmi przygo-
towały bardzo piękny i urozmaicony pro-
gram artystyczny. Wszystkie dzieci ubra-
ne były w odświętne stroje, a na głowach
miały birety. Przedszkolaki zaprezentowały
się przed rodzicami. Po wygłoszeniu przez
dzieci ślubowania, dyrektor placówki Anna
Komplikowicz- Serwetnicka dokonała pa-
sowania przy pomocy magicznego ołów-
ka, dotykając nim ramienia każdego dziec-
ka i wypowiadając słowa: "Pasuję Ciebie
na Starszaka". Każde dziecko otrzymało
dyplom oznaczający przynależność do gro-
na Starszaków. Było to wielkie przeżycie,
zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Przed-
szkolaki włożyli w tą uroczystość wiele ser-
ca i wysiłku, a panie nauczycielki wiele tru-
du i zaangażowania. Występy dzieci bar-
dzo podobały się zgromadzonej publiczno-
ści, o czym świadczyło skupienie i oklaski.
Dla wszystkich były to na pewno niezapo-
mniane chwile, pełne emocji i pozytywnych
wrażeń. To miłe spotkanie zakończyło się
wspólną fotografią oraz zaproszeniem na
słodki poczęstunek, przygotowany przez
rodziców.

 Jolanta Szczepanik Nauczyciel
 Publicznego Przedszkola nr 3

ZAPROSZENIE
OO. Franciszkanie, Miejski Ośrodek Kultury oraz Zespół Szkół Mechanicznych

serdecznie zapraszają na doroczny koncert kolęd i pastorałek
 z  okazji święta Trzech Króli,

który obędzie się w poniedziałek,  6 stycznia 2020 r., ok. godz 18.00
(tuż po Mszy Św.)

w kościele oo. Franciszkanów.
Scenariusz i reżyseria - Maria Farasiewicz.

Występują - Grupa Estradowa MIRIAM MOK oraz Teatr TRADYCJA ZSM;
gościnnie: Ewa Szmit-Chawa, Julita Ziółko, Tomasz Wierzba.

Wstęp wolny!
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PRACE  EKSHUMACYJNE
W GŁUBCZYCACH

W dniu 12.11.2019 r. firma Zabytki,
Badania, Projekty, Realizacje Michał
Grabowski z Warszawy działająca na zle-
cenie Biura Upamiętniania Walk i Mę-
czeństwa Instytutu Pamięci Narodowej
przeprowadziła prace archeologiczne

mające na celu ekshumowanie szczątków żołnierza Armii Czer-
wonej który miał zginąć w 1945 r. w trakcie trwania działań
wojennych na terenie Głubczyc, woj. opolskie prawdopodobnie
zamordowany przez towarzyszy broni w wyniku sprzeczki któ-
ra rozpoczęła się w pobliskiej kawiarni. Miał on być pochowa-
ny w pod podłogą budynku gospodarczego przy domu na ul.
Powstańców Śląskich 22. Wskazywały na to miejsce zaznania świad-
ków - m.in. nieżyjącego już teścia obecnego właściciela posesji.
Miał tego dokonać autochton przymuszony przez  żołnierzy ra-
dzieckich. Na parterze tego domu w 1945 r. kwaterowali oficerowie
radzieccy, poszukiwany żołnierz miał być jednym z nich.

Po zdjęciu podwójnej warstwy cegieł o grubości 15 cm stano-
wiący podłogę znaleźliśmy warstwę podsypki z żółtego piasku,
miąższości około 5 cm. Pod nią była zasypiskowa warstwa gruzu,
kości zwierzęcych, szkła, ceramiki itp. materiałów, której powsta-
nie jest datowanie na okres  po 1945 r. z uwagi na znalezione
w niej artefakty:

- niemiecka buteleczka po perfumach,  z napisem Glockengasse
4711 Koln Rh, były to perfumy z Kolonii, używane m.in. przez
marynarzy pływających na łodziach podwodnych w trakcie dru-
giej wojny światowej, aby nie czuć było od nich przykrego zapa-
su; wykonana była ona z białego szkła o wysokości 11,5 cm,
napis był tłoczony;

- fragment polskiej butelki z Wojskowej Spółdzielni Handlowej
w Warszawie. Miała ona głębokość około 70 cm. Pod nią była
warstwa gruntu pierwotnego z czarnej gliny.

Dodatkowo w zachodniej części o miejsca prac znaleźliśmy
ślady wkopu prawopodobnie po szukanej mogile, także składają-
cy się obecnie z warstwy gruzu. W nim odnaleźliśmy:

- portfel skórzany z monetę 5 koron słowackich z okresu II
wojny światowej,

- brzytwę do golenia,
- fragment haka mundurowego lub zaczepu od munduru.
Wskazuje to, iż poszukiwany żołnierz był pochowany we wska-

zanym miejscu jednak szybko został stąd zabrany i przeniesiony
na cmentarz polowy żołnierzy radzieckich  przy obecnym szpitalu
powiatowym przy ul. Marii Skłodowskiej- Curii. Hipoteza ta wy-
nika z tego, iż nie odnaleźliśmy żadnych szczątków ludzkich czyli
ciało było przeniesione w całości. Cmentarz ten oddalony był
kilkaset metrów od miejsca pierwotnego pochówku.

Stąd pomiędzy 26 kwietnia a 20 maja 1952 r. podczas masowej
ekshumacji grobów żołnierzy radzieckich został przeniesiony na
cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej w Kędzierzynie- Koźlu gdzie
spoczywa do dziś.

Badany obszar miał szerokość 1,5 m i długość 1 m.
Przy pracach obecni byli przedstawiciele ambasady Rosji

w Polsce, Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczy-
cach, media oraz właściciele posesji i osoba która przekazała in-
formację o grobie do Instytutu Pamięci Narodowej.

                                              Piotr Kędziora- Babiński
                                                                     Archeolog
                                Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa
                                                      Instytutu Pamięci Narodowej
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KLUB
HONOROWYCH  DAWCÓW KRWI

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
  Ela Kubal  została  Prezesem  Polskie-

go Czerwonego Krzyża Klubu Honoro-
wych  Dawców Krwi   w Głubczycach pod-
czas wyborów w marcu 2013r.,  po śmier-
ci  ojca Michała Kubala, który do tego cza-
su był prezesem   (15 lat)

Pod  Jej prezesurą   klub miał  dużo osią-
gnięć zdobywając wiele medali, dyplomów
oraz pucharów.  (foto pierwsza z lewej)

Wraz  z krwiodawcami  z   klubu  brała
udział w zawodach wędkarskich, piłce plażowej, kręglach, piłce siatkowej,
tenisie stołowym i wielu innych zawodach. Organizowała  Festyny Piłki
Plażowej o Puchar Burmistrza Głubczyc na Campingu w Pietrowicach,
oraz Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Głubczyc  w Korfantowie.
Co roku  w listopadzie prowadziła spotkania krwiodawców klubu HDK
PCK  z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa podsumowując działal-
ność za dany rok oraz była to sposobność   wręczania odznaczeń i podzię-
kowań dla krwiodawców, wolontariuszy i sympatyków   klubu.

Rok 2018 był dla niej  bardzo ważnym gdyż obchodono  Jubileusz 50-
lecia  klubu podczas którego została nagrodzona pamiątkowym medalem
z okazji 60 lat Honorowego Krwiodawstwa PCK. Liczyła i marzyła,  by
jubileuszy tego klubu było  jak najwięcej.

Brała  udział w spotkaniach krwiodawców na terenie województwa opol-
skiego z okazji Dni Krwiodawstwa oraz w akcjach ogólnopolskich „Czer-
wona Nitka” reprezentując klub oraz województwo opolskie w Szczecinie,
Kielcach oraz  Rzeszowie. Jako przedstawiciel Polskiego Czerwonego
Krzyża na naszym terenie uczestniczyła w pracach sondażowo - eduka-
cyjnych na mogile żołnierzy niemieckich na cmentarzu przy szpitalu w
Branicach. Organizowała Konkursy profilaktyki zdrowotnej, plastyczne  i
poetyckie dla szkół przedszkoli i placówek z naszego powiatu. Współpra-
cowała z Zespołem Szkół Mechanicznych, gdzie przeprowadzane były
akcje poboru krwi. Często brała udział na zaproszenie Szkoły w zakończe-
niach roku szkolnego, gdzie były wręczane dyplomy dla uczniów za ho-
norowe krwiodawstwo.

Była organizatorem ogólnopolskiej kampanii Zbieramy Krew dla Polski
wraz ze sklepem Intermarche w naszym mieście. Współpracowałam rów-
nież z naszymi Służbami Mundurowymi  organizując akcje poboru krwi
„spoKREWieni służbą”.

Przy współpracy z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
organizowane były co miesiąc otwarte akcje poboru krwi przy Urzędzie
Miejskim. Podczas jej  kadencji rocznie krwiodawcy oddawali około 150
litrów tego cennego leku jakim jest krew.

Klub pomaga również osobom ubogim poprzez wydawanie żywności,
odzieży i obuwia uzyskanych od sponsorów.

W tym czasie była również odznaczana i wyróżniana podziękowaniami
– Medalem z Okazji 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK,  „Kobiety
dla Honorowego Krwiodawstwa”, w 2015r została odznaczona Hono-
rową odznaką PCK IV stopnia za działalność na rzecz PCK, Podczas Kon-
ferencji Honorowego krwiodawstwa zdobywała certyfikaty uczestnictwa
„Promocja Honorowego Krwiodawstwa. Za wszystkie nagrody i pamiątki
jest bardzo wdzięczna, dodawały  jej więcej energii do działania na rzecz
naszego społeczeństwa. Bardzo miło wspomina czas  prezesostwa kiedy
ona  i Klub osiągnął tak wiele i takie dobre wyniki  w województwie.

Jej praca na rzecz klubu była praca społeczną nie pobierała za swoją
aktywność żadnych wynagrodzeń pieniężnych. Pani Elżbita posiada rów-
nież  inne zaiteresowania np. fotografowanie.

 Efekty tego ostatniego na  str. 20 GG >>>

PAŹDZIERNIK W PRZEDSZKOLU NR 1
W pierwszych dniach października grupy star-

szaków IV I V odbyły wycieczkę do Raciborza na musi-
cal “ Cudowna lampa Alladyna” gdzie mogły bezpośred-
nio obejrzeć przedstawienie, piękną scenografię, efekty
specjalne, stroje i grę aktorską.

4 pażdziernika grupa III była z wizytą w Bibliotece
Publicznej gdzie uczestniczyła w lekcji bibliotecznej “M.
Konopnicka patronką naszego przedszkola”. Dzieci brały
czyny udział w zadaniach przygotowanych przez biblio-
tekarkę, które sprawiły im dużo radosci.

W ramach projektu Czesko-Polskiego “Pod wspólnym
dachem” 7 października w Stadninie Koni na ul. War-
szawskiej grupa V uczestniczyła w zabawach integra-
cyjnych z dziećmi czeskimi. Wspólna zawbawa z nowy-
mi przyjaciółmi dostarczyła dużo radości i zadowolenia.
Dzieci podczas spotkania malowały, haftowały, lepiły z
gliny, wbijały gwoździe oraz robiły meble.

Atrakcją październikową dla całego przedszkola była
wycieczka do Bogdanowic na “Święto Pieczonego
Ziemniaka”. Mimo niesprzyjającej pogody dzieci były
bardzo zaangażowane w zbieranie ziemniaków. Na za-
kończenie wykopków odpoczywały przy ognisku jedząc
pieczone ziemniaki.

Z okazji “Dnia listonosza” grupy III, IV, V odwiedzi-
ły Urząd Pocztowy gdzie poznały pracę listonosza oraz
dowiedziały się jakie sprawy załatwia się na poczcie.

Bardzo podobała się przedszkolakom wycieczka do
Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej gdzie obej-
rzały ekspozycję pt. “Wystawa lalek”. Zobaczyły lalki z
różnych stron świata oraz takie którymi bawiły się ich
babcie i mamy.

W “Światowy Dzień Mycia Rąk” odwiedziła dzieci
pani pielegniarka, która opowiadała bardzo ciekawie o
swojej pracy i jak ważne jest mycie rąk w życiu człowieka.
Grupa III odwiedziła panią krawcową, poznała narzę-
dzia jej pracy i czynności przez nią wykonywane.

Piekarnię odwiedziła grupa IV poznając zawód pie-
karza. Dzieci były zainteresowane sposobem wypieku
chleba i bułek.

Koniec misiąca to dzień starszaków. 29.10. odbyła się
uroczystość “Pasowanie na Starszaka” pod hasłem
“Zabawy z figurami – matematykę znamy kłopotów z nią
nie mamy”. Po uroczystym ślubowaniu Pani Dyrektor
pasowała dzieci na starszaków. Dzieci otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy i smaczne upominki. Uroczystośc zakoń-
czyła się sesją zdjęciową z udziałem rodziców.

W specjalnym Ośrodku Szkoleniowo-Wychowaw-
czym w Głubczycach reprezentanci grupy III prezento-
wali program artystyczny pod hasłem “Baju, baju, baj-
ka”. Było to dla dzcieci nowe doświadczenie w nowym
miejscu i na scenie.

Pażdziernik zakończył się “Dniem dyni – pomarań-
czowy dzień w przedszkolu”. Dużo emocji i wrażeń do-
starczyły dzieciom opowieści o duchach, konkursy, qu-
izy oraz zabawy z dynią, Był to bardzo radosny dzień w
przedszkolu.

Miesiąc był pełen atrakcji. Dziękujemy rodzicom za
zaangażowanie i współpracę przy organizowaniu wyda-
rzeń w przedszkolu.

Barbara Banaś
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JESIEŃ W MOK
Pragnąc umilić mieszkańcom Głubczyc trudny jesienny czas,

Miejski Ośrodek Kultury zorganizował szereg podnoszących
na duchu wydarzeń kulturalnych.

Rozpoczęliśmy sezon rockandroll'owym występem Steve'a
Bolton'a, który swego czasu grał z takimi tuzami jak zespół "The

Who", Paul Young, David Bowie i Keith Richards. Artysta zapre-
zentował widowni kawał porządnego i stylowego brzmienia. Na
początku października w klubie "Na skrzyżowaniu", odbyła się
prezentacja wystawy fotograficznej związanej z projektem "Rusz
się z domu" w ramach "Perełek Opolszczyzny". Koordynato-
rem projektu była Bożena Czerniawska. Na fotografiach można
było zobaczyć najciekawsze i najpiękniejsze miejsca położone na
naszym terenie. Ciekawym wydarzeniem okazał się koncert Tom-
ka Wachnowskiego, który wykonał piosenki z repertuaru znane-
go i lubianego Jaromira Nohavicy. Dodatkową atrakcją koncertu
była możliwość odwiedzenia nowo otwartej, wyremontowanej sali
widowiskowej. Tego samego dnia, na scenie wystąpił  Adam Sno-
pek, który nie dość, że grał na fortepianie, śpiewał, wykonywał
stand-up to jeszcze zaangażował całą publiczność w zabawę i roz-
wiązywanie quizu. Trzeba przyznać, że widownia nie miała szans
by choć na chwilę poczuć się znudzoną.
  Pod koniec października, publiczność miała okazję do spotka-

nia z piosenką autorską. Na sali widowiskowej bowiem, wystąpili
Tomasz Sawicki i Dagmara Gałeczka, którzy wykonali swoje au-
torskie utwory. Występ miał liryczny i co ciekawe, humorystyczny
charakter. Zaraz po nich, na scenę wyszedł Sam Alty. Muzyk po-
chodzący z Nowej Zelandii wprowadził widownię w nastrój bardziej
refleksyjny. Dzień później czekały na nas dwa fantastyczne koncer-
ty. Najpierw, w klimaty krainy łagodności wprowadził nas zespół
"Póki co", posługujący się niecodziennymi instrumentami, takimi
jak ukulele czy cajon. Następnie muzycy oddali scenę magicznemu
duetowi Mazurkiewicz&Bielawa, który pokazał co znaczy dobra
poezja śpiewana.

Początek listopada przywitaliśmy na jazzowo i patriotycznie. Na
sali widowiskowej wystąpili znani i lubiani muzycy Jacek Mielca-
rek oraz Krzysztof "Puma" Piasecki. Przy pomocy saksofonu i
gitary panowie stworzyli niezwykły klimat. Zaaranżowali na nowo

znane, patriotyczne pieśni, które w ich jazzowym wykonaniu zyskały zupełnie nową
wartość. Cały występ wzbogacony został o recytację wierszy w wykonaniu uznane-
go aktora Waldemara Kotasa. Następnego dnia czekały na nas kolejne emocje zwią-
zane z występem zespołu "Dźwiękiem złączeni", który poruszał się w nurcie poezji
śpiewanej oraz piosenki autorskiej. Grupa stworzyła bardzo klimatyczny nastrój, któ-
remu musiał sprostać artysta pojawiający się na scenie po niej. Na szczęście udało się
i  Australijczyk Phillip Bracken dał świetny koncert o zabarwieniu mocno folko-
wym. Koncertowy weekend zakończył w niedzielę występ zespołu pieśni i tańca
"Goleszów" oraz zespołu "Goleszów". Publiczność miała okazję zobaczyć przepięk-
ne stroje ludowe, posłuchać ludowych melodii w profesjonalnym wykonaniu oraz
wzruszyć się widząc najmłodsze pokolenie oddające cześć i hołd polskiej historii.

KINO - OD LISTOPADA RUSZA W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY
SEANSE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ NA SALI WIDOWISKOWEJ, RAZ W MIESIĄCU

Do wyboru będzie zawsze kilka propozycji, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Bilety będzie można kupić bezpośrednio
 przed seansem lub poprzez stronę internetową, której adres znaleźć można na naszym facebooku i stronie www.
Dodatkowo, raz w miesiącu będą odbywać się seanse kina ambitnego i niezależnego.
Większość jesiennych koncertów odbyła się dzięki projektowi unijnemu "Śląskie Portamento 2019".
Mamy nadzieję, że dzięki temu, mieszkańcy Głubczyc są usatysfakcjonowani ilością oraz jakością przygotowanych imprez.
Zapraszamy na kolejne wydarzenia kulturalne!!!
                                                                                                                                       Magdalena Derewecka MOK
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EUROWEEK - SZKOŁA LIDERÓW
Uczniowie klas trzecich i czwartych (technik logistyk i

technik informatyk) Zespołu Szkół Mechanicznych w Głub-
czycach wraz z opiekunami, Dorotą Gogolą i Grażyną Za-
worską uczestniczyli w warsztatach językowych "Euro-
Week - Szkoła Liderów", zorganizowanych przez Europej-
skie Forum Młodzieży.

Obóz  szkoleniowy odbył się w dniach 4-8 listopada
2019r.  w Dusznikach-Zdroju. Młodzież miała okazję po-
znać tradycje innych państw uczestnicząc w  zajęciach
prowadzonych w języku angielskim przez wolontariuszy z
Indonezji, Birmy, Kolumbii, Wietnamu, Azerbejdżanu, Fili-
pin i innych egzotycznych krajów.

Zajęcia były prowadzone  w formie interaktywnych
warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń
co w pełni zaangażowało naszych uczniów do działania.
Młodzież nie tylko uczyła się języka, ale również doskona-
liła umiejętność pracy w grupie. W ramach zajęć ucznio-
wie obejrzeli liczne prezentacje o kulturze, tradycjach i
zwyczajach wolontariuszy. Ponadto, mieli okazję nauczyć
się tradycyjnych tańców z Indonezji czy Chin.

 Obóz  dał uczniom okazję,  choć przez kilka dni, funkcjo-
nować w środowisku wielokulturowym oraz pokonywać
barierę językową.

OSOBY POTRZEBUJĄCE  POMOCY
W ZWIĄZKU  Z PROBLEMEM  ALKOHOLOWYM,

 NARKOTYKOWYM  LUB PRZEMOCĄ W RODZINIE
 MOGĄ JĄ UZYSKAĆ:
* w Punkcie Konsultacyjnym ,budynek Urzędu Miejskiego,  ul. Niepodległości 14,
 pok.24 (II p)    tel. 77 485-08-60
  - dyżury członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych:
       we wtorki  w godz. 12.00 -14.00,        w piątki w godz.  9.00 - 11.00,         w środy w godz. 14.00 - 16.00
* dyżury terapeuty: w poniedziałki i środy w godz. 16.00 - 19.30,  telefon zaufania - bezpłatna infolinia: tel  0800-475 - 070,    -
     codziennie od poniedziałku  do piątku w godz. 8.00 - 14.00
*  u psychologa ds. przemocy /w Ośrodku Pomocy Społecznej   przy  ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/ -
        w piątki w godz. 14.00 - 16.00      (termin spotkania  uzgodnić telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykają się w pomieszczeniach Stowarzyszenia Głubczycki Klub Abstynenta
(Urząd Miejski  ul. Niepodległości 14) grupa AA-w każdą środę o godz. 18.00,  grupa Al-Anon -  w każdy wtorek  o godz. 18.00
* Głubczycki Klub Abstynenta  czynny codziennie od godz. 17.00
*  Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3  czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon  zaufania dla dzieci i młodzieży - połączenie bezpłatne: 116 111
    facebook.com/Niechciane.Glubczyce

MEMENTO MORI
Nie zatracaj się w egoizmie
Zatopiony w materii człecze;
Na wóz pędzący do krainy wiecznej
Niczego nie zabierzesz przecież.
Jedynie bagaż dobrych uczynków
Możesz nań załadować;
Reszta - ,,psu na budę"- jak powiadają,
Pomyśl, by u schyłku lat nie żałować!
Nie frasuj się zbytnio o to i owo,
Wszak to sprawy doczesne, przemijające;
Ubogacaj ducha, kontempluj naturę,
W bliźnich spróbuj dostrzec brata serce.
A wtedy lżej ci będzie w ów dzień,
Kiedy Parki przetną nić twego żywota,
Przepłyniesz Styks z Charonem,
By przeniknąć eschatologiczne wrota.
Maria Farasiewicz

W NURCIE OBOJĘTNOŚCI
Głębina płaczu,

Kamień smutku,
Skała zawziętości.

Bagaż prywaty,
Niedobór uśmiechu,

Brak życzliwości.
Granica człowieczeństwa,

Dno goryczy,
Cień bezsilności.

Przepaść między ludźmi,
Mój, moja, moje …,

Cierń bezduszności.
Słaba wiara,

Utracona nadzieja,
Zanik miłości.

Maria Farasiewicz

CHROŃ NAS PANIE…
Przed tymi, którzy krzywdzą,
Przed tymi, którzy urągają;
Przed tymi, którzy złorzeczą,
Przed tymi, którzy kłamią;
Przed tymi, którzy pałają nienawiścią,
Przed tymi, którzy sieją grozę;
Przed tymi, którzy smagają słowem,
Przed tymi, którzy z życia piekło robią;
Przed tymi, którzy ranią serce,
Przed tymi, którzy obrażają;
Przed tymi, którzy rzucają oszczerstwo,
Przed tymi, którzy człeka za nic mają;
Przed tymi, którzy zniesławiają,
Przed tymi, którzy podepczą;
Przed tymi, którzy pogardzają,
Przed tymi, którzy zbezczeszczą;
Przed tymi, którzy żądni zemsty,
Przed tymi, którzy Dekalog odrzucają…
CHROŃ NAS PANIE!
Maria Farasiewicz
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WSPÓLNE SADZENIE DRZEW....
.... przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej  i Lasów

Państwowych, odbywa się w październiku na terenie całego kraju.
„Akcja #ZasadźSięNaZdrowie” odbyła się również na pograniczu
Polsko- Czeskim  w lasach Nadleśnictwa Prudnik w Leśnictwie Opa-
wica w powiecie głubczyckim.

 W dniu 29 października 2019 r. wspólnymi siłami pracownicy dwóch
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Głubczycach i
w Prudniku przy wsparciu pracowników leśnych zasadzili 500 sadzo-
nek świerków. Ogółem w ramach akcji #ZasadźSięNaZdrowie, zapla-
nowano posadzenie 16 000 sadzonek drzew i krzewów gatunków ro-
dzimych, co ma symbolizować zaangażowanie wszystkich pracowni-
ków służb sanitarnych.

W 2019 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna obchodzi 100-lecie
istnienia, a Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 95-
lecie istnienia.  Mogłoby się wydawać, że obie Instytucje są zupełnie
różne pod względem zadań oraz obszaru działania, ale można dostrzec
wspólny mianownik jakim jest TROSKA O ZDROWIE MIESZKAŃ-
CÓW POLSKI.  Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego, aktyw-
ność na świeżym powietrzu, wypoczynek, edukacja i profilaktyka to
ich priorytetowe zadania. W związku z tym instytucje łączą swoje siły
i  ruszają ze specjalną, wspólną akcją sadzenia drzew!

Las to miejsce relaksu, zarówno fizycznego i psychicznego, odprę-
żenia oraz odpoczynku. Z kolei ludzie, którzy mają dostęp do terenów
zielonych, są na ogół zdrowsi. Regularny kontakt z naturą ma pozy-
tywny wpływ na zdrowie, sprzyja rozwijaniu zdrowego stylu życia, a
także kształtowaniu innych czynników prowadzących do poprawy i
zachowania jakości życia ludzi. Rosnące zainteresowanie prozdro-
wotnymi właściwościami lasu sprzyja podejmowaniu działań na rzecz
promocji leczniczych walorów lasu. Dlatego też w poczuciu odpowie-

dzialności za zdrowie ludzi naszym celem jest zachęcenie do
postrzegania lasu jako środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Warto pamiętać, że Lasy Państwowe każdego roku sadzą
ok. 500 mln drzew,  czyli średnio aż tysiąc w ciągu minuty.
Leśnicy sadzą je w miejscach, gdzie wycięli wcześniej drze-
wa na potrzeby polskiej gospodarki i rodzin (odnowienia)
oraz tam, gdzie lasu dotąd nie było, np. na nieużytkowa-
nych już gruntach porolnych (zalesienia). W dużej mierze
dzięki leśnikom lasy zajmują obecnie już 30 proc. powierzch-
ni Polski, podczas gdy tuż po II wojnie światowej było to
niecałe 21 proc. Pozyskanie drewna w Lasach Państwowych
jest znacznie mniejsze niż jego naturalny roczny przyrost,
dlatego systematycznie rośnie nie tylko obszar zajmowany
przez lasy, ale też ich zasobność - jest w nich coraz więcej

dojrzałych drzew, są one coraz starsze i grubsze. W LP tzw.
zapas drewna na pniu przekracza dziś ponad 2 mld m3 - o
ponad 60 proc. więcej niż w roku 1989. W uproszczeniu można
powiedzieć, że 30 lat temu, na początku przemian ustrojo-
wych, na każdego Polaka przypadało średnio 99 drzew w
lasach w zarządzie LP. Dziś, mimo że liczba ludności nie zmie-
niła się istotnie od tamtego czasu, jest to już średnio 161
drzew per capita - o 63 więcej.

W tym roku leśnicy posadzą drzewa na powierzchni ok 55
tys. ha. Warto wiedzieć, że w miejscu jednego wyciętego
drzewa sadzi się kilkanaście młodych.

 W polskich lasach systematycznie zwiększa się również
udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych. Le-
śnicy odchodzą od monokultur,  dostosowując skład ga-
tunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu.

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny
                                         Alina Mazur-Ciapa

OGŁOSZENIE dok. ze str. 6  Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:-
I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Równe,

            oznaczonej jako działka nr 347/5. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 20 088,00 zł netto. Wadium  2 000,00 zł.
4. 19 grudnia 2019 r. odbędą się:
- I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pomorzowicach,
         oznaczonej jako działka nr 376. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 2 453,50 zł netto. Wadium wynosi 250,00 zł;
- I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bogdanowicach, o
          znaczonej jako działka nr 862/7. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 7 138,00 zł netto. Wadium wynosi 720,00 zł.
        Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wniesienie wadium w pieniądzu. Termin i warunki wniesienia wadium
           zawarte   są w ogłoszeniu o przetargu.
         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
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SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI
- SEKRETARZ GMINY
 04.11.2019 w bibliotece szkolnej odbyło się spotka-

nie przedstawicieli klas 6-8 z pracownikiem Urzędu
Miejskiego w Głubczycach panią Anną Hauptman-
Głogiewicz-sekretarzem gminy- czyli dyrektorem wy-
działu organizacyjno-administracyjnego. Spotkanie to
miało na celu przybliżenie tajników pracy burmistrza,
rady miejskiej oraz samego urzędu.

Uczniowie podczas spotkania poznali organy sa-
morządu terytorialnego, jednostki organizacyjne i jed-
nostki pomocnicze gminy. Dowiedzieli się między in-
nymi o zadaniach wykonywanych przez gminę i radę
gminy oraz na temat realizowanych projektów inwe-
stycyjnych.

Pani Anna przedstawiła nam również zasady funk-
cjonowania budżetu obywatelskiego w ramach które-
go mieszkańcy Głubczyc decydują o wydatkach pu-
blicznych w mieście.

W telegraficznym skrócie oznacza to, że mieszkań-
cy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które na-
stępnie są analizowane przez urzędników pod kątem
możliwości realizacji. Propozycje zadań, które pomyśl-
nie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne
i bezpośrednie głosowanie przez mieszkańców  i w
efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w
głosowaniu przeznacza się do realizacji. W ten spo-
sób w naszym mieście powstała tężnia solankowa w
parku miejskim oraz rodzinny park rekreacyjny przy
"Świątyni Dumania''.

Największe zainteresowanie podczas spotkania
wzbudziła propozycja powołania Młodzieżowej Rady
Miasta której zadaniem miało by być zainteresowanie
młodzieży sprawami lokalnymi   i systematyczne zaan-
gażowanie ich w życie swojej społeczności.

Całe spotkanie było niezwykle pouczające dla na-
szej społeczności. Kto wie, może pewnego dnia to
ktoś z naszej grupy, zakochany w naszym mieście,
zasiądzie na skórzanym fotelu burmistrza lub na miej-
scu któregoś z naszych radnych.

               Zuzanna Mułyk Przewodnicząca SP 2

Z BOGDANOWIC DO OPOLA
 W PATRIOTYCZNYM RYTMIE!

Wojewódzki  Konkurs Pieśni Patriotycznej. Finał  8 listopada 2019 r.
w Państwowej Szkole Muzycznej   w Opolu. Wcześniej przeprowadzono
eliminacje na etapie szkolnym oraz powiatowym w całym województwie.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja różnorodnych pieśni pa-
triotycznych. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia pozostaje celebra-
cja rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Społeczność
uczniowską ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii
Konopnickiej reprezentował zespół złożony  z dziewięciu dziewcząt z klasy
VII (Paulina, Amelia, Zofia, Ewelina, Milena, Amelia, Daria, Edyta i Milena,
czyli PAZEMADEM). Uczennice, na etapie powiatowym rozegranym  w
Szkole Podstawowej nr 2 w Głubczycach, wykonały pieśń patriotyczną pt.
"Niepodległość".

Dziewczęta sumiennie przygotowywały się do konkursu. Z zapałem i ra-
dością ćwiczyły nie tylko występ wokalny, ale trenowały wyjście na scenę
i postawę śpiewaczą  oraz skrupulatnie dobierały elementy swojego stroju.
Chociaż nie posiadają jeszcze wielkiego doświadczenia scenicznego, to
wspaniale zaprezentowały się w konkursowej rywalizacji  i zwyciężyły w
etapie powiatowym Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej. Śpie-
wały wzruszającą piosenkę o tym, że "niepodległość znaczy wolność - sło-
wo najpiękniejsze".

25 października 2019 r.  siódmoklasistki z entuzjazmem przyjęły informa-
cję, że zakwalifikowały się do wojewódzkiego finału konkursu. 8 listopada
2019 roku wystąpią w Opolu jako zwycięski zespół z Powiatu Głubczyce.
Ponownie zaśpiewają utwór "Niepodległość", który ćwiczą w każdej wolnej
chwili. Cieszą się ze swojego sukcesu, tak samo jak grono pedagogiczne,
uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej w Bogdanowicach. Wszyscy
jesteśmy dumni z naszych uczennic. Gratulujemy im sukcesu, a Rodzicom
winszujemy utalentowanych dzieci. Przed występem w Wojewódzkim Kon-
kursie Pieśni Patriotycznej w Opolu życzymy zespołowi z Bogdanowic:

 "In bocca al lupo"!!!
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UCZESTNICY
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W NOWYCH GOŁUSZOWICACH
NA DESKACH TEATRU BAJ POMORSKI W TORUNIU

17 października 2019 roku w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu
odbył się XVI Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych w
ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek. Uczest-
nicy Środowiskowego Domu Samopomocy,  po eliminacjach
zostali zaproszeni do udziału w tym wydarzeniu.

Do Torunia pojechaliśmy już 15 października,  aby dobrze
przygotować się do występów, ale także zwiedzić miasto. Toruń
okazał się piękny - trochę stary, ale też nowoczesny - było na co
popatrzeć. Byliśmy również widzami w Teatrze im. Horzycy pod-
czas spektaklu "Napis". Po przedstawieniu spotkał się z nami
jeden z aktorów, pan Jarosław Felczykowski. Przesympatyczny
aktor  zdradził nam kilka "trików" aktorskich pomagających pod-
czas występów. Były to dla nas ważne wskazówki.

W dniu występu wszyscy byli  lekko podenerwowani. Oprócz
nas, w przeglądzie brało udział jeszcze  dziewięć zespołów
z całej Polski. Po raz kolejny okazało się, że na scenie czujemy
się jak ryby w wodzie.  Nasz spektakl, "Ballada o trzech truba-
durach" w reżyserii pana Waldemara Lankaufa został nagro-
dzony gromkimi owacjami. Ze sceny zeszliśmy szczęśliwi. Prze-
gląd mimo swej nazwy nie miał charakteru konkursowego, było
to bardziej spotkanie ze sztuką w wykonaniu osób niepełno-
sprawnych. Wróciliśmy do siebie zadowoleni i bogatsi o nowe
doświadczenia. Mamy nadzieję wrócić do Torunia za rok,.
foto Jan Wac - ŚDS na naszych scenach

"TAKIE BĘDĄ RZECZYPOSPOLITE,
JAKIE ICH MŁODZIEŻY CHOWANIE"

                                                                       Jan Zamoyski
 16 października 2019 roku  nasza społeczność szkolna spotka-

ła się, aby uczcić Dzień Edukacji Narodowej. W tej  niezwykle
podniosłej atmosferze,w obecności Dyrektora, Grona Pedago-
gicznego, rodziców, oraz młodszych i starszych kolegów i kole-
żanek odbyło się uroczyste pasowanie Pocztu Sztandarowego.

PEŁNIENIE SŁUŻBY SZTANDAROWEJ I OSÓB
ASYSTUJĄCYCH JEST JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ
ZASZCZYTNYCH FUNKCJI W KARIERZE UCZNIOWSKIEJ.

DO POCZTU SZTANDAROWEGO NALEŻĄ:
* MAGDALENA FEDYN (dowódca pocztu)
* BRAJAN KOWALCZYK (chorąży)
* JULIA ŻYWINA oraz FABIAN ROTKEGEL (asysta)

Wyżej wymienione osoby składały "ślubowanie", aby
GODNIE I Z POWAGĄ REPREZENTOWAĆ NASZĄ SZKOŁĘ,

STAWIAĆ DOBRO NARODU PONAD WŁASNE,
RZETELNIE I UCZCIWIE SPEŁNIAĆ OBOWIĄZKI UCZNIA,

WCIELAĆ W ŻYCIE IDEAŁY NASZEGO PATRONA
                                             KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO.

Swoją obecnością zaszczycił nas także Pan Prezes Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Klisinie Wiesław Micek, który przekazał
najlepsze życzenia uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły.

Następnie życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszyst-
kim uczniom, pracownikom, rodzicom i gościom złożyła pani dy-
rektor Teresa Zakrzyk oraz przedstawiciele klasy II.

 Z  kolei w tym dniu odbyło się również ślubowanie klasy I,
której każdy uczeń klasy otrzymał dyplom i upominki. Była też
chwila na pamiątkowe zdjęcia.

Ogromnie zaangażowani i przejęci rodzice, którzy przybyli licz-
nie w tym niezwykłym dniu, zorganizowali "Poczęstunek" dla
swoich pociech. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci.

Uroczystość przygotowały wraz z dziećmi wychowawczynie:
klasy I, klasy II.

Dziękujemy wszystkim, którzy w wielkości serca przyczynili
się do stworzenia miłej atmosfery, radości dzieci z otrzymanych
upominków i każdej uwagi poświeconej przedsięwzięciu jakim
był Dzień Edukacji Narodowej.

                                                                               Marta Palka
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SIEDEM MEDALI Z MISTRZOSTW EUROPY
TAEKWONDO

 - SARAJEWO 2019
W dniach 10.10-13.10.2019 r. w Sarajewie  odbyły się

XXXIV Mistrzostwa Europy Taekwon-do. Aż 1198 zgło-
szeń  z 30 państw. Zawodnicy trenera Daniela Jano,
Ludowego Klubu Sportowego Sparta Głubczyce i Pie-
trowice Karolina Konik i Bartosz Słodkowski przed za-
wodami trenowali na Zgrupowaniu Kadry Narodowej
w Centralnym Ośrodku Sortowym w Spale. Bardzo do-
brze wystartowała  Karoliny Konik, która zdobyła II
miejsce w testach siły i III miejsce w walkach do 62 kg
oraz II miejsce w walkach drużynowych i II miejsce w
drużynowych testach siły. Fenomenalnie wystartował
Bartosz Słodkowski zdobywając 1 złoty  i 2 srebrne
medale. Zajmując I miejsce w najcięższej kategorii wa-
gowej + 85 kg, II m w drużynowych walkach i II m w
drużynowych testach siły. Nasi multimedaliści zdobyli
7 medali w tym:   1 medal  złoty, 5 srebrnych i 1 brązowy.

 Serdecznie gratulujemy tak wspaniałego wyniku
 i godne reprezentowanie   Naszego Kraju.

XIV WOJEWÓDZKI TURNIEJ BADMINTONA
30 października 2019r. w hali sportowej Technika Głubczyce odbył się  XIV Wojewódzki Turniej Badmintona.

W zawodach wzięło udział 43 zawodników, z sześą-
ciu  Zespołów Szkół Specjalnych województwa opol-
skiego (Kędzierzyna - Koźla,  Strzelec Op., Leśnicy, Gło-
gówka, Nysy oraz Głubczyc). Uroczystość otwarcia
Mistrzostw dokonał Dyr. SOSW Tomasz Kiszczyk. Za-
wodnicy startowali w czterech kategoriach - szkoła
podstawowa i ponadpodstawowa. Najlepszymi którzy
reprezentowali Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowaw-
czy w  Głubczycach  okazali się:    Mirga-  I miejsce - sp,
Dawid Gabor II miejsce sp

W klasyfikacji drużynowej nasi uczniowie wraz z
Kędzierzynem - Koźlem zajęli egzekwo II miejsce tuż
przed Leśnicą. Uczestnicy zawodów zostali poczęsto-
wani ciepłym posiłkiem przygotowanym przez SOSzW

w Głubczycach.  Dziękujemy wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr1 za pomoc w spraw-
nym przeprowadzeniu zawodów. Zawody sędziowane były przez nauczycieli wychowania fi-
zycznego Zbigniewa Serwetnickiego i Dariusza Szałagan.                             Dariusz Szałagan

NAGRODY MARSZAŁKA DLA GŁUBCZYCKIEGO TAEKWONDO
 30.09.2019 r. w teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu odbyło się spotkanie Pana Marszałka Województwa Opolskiego

z medalistami Mistrzostw i Pucharu Europy oraz Mistrzostw i Pucharu Świa-
ta. Za zawody sportowe na arenach europejskich  i światowych medaliści
otrzymali nagrody. Zostały one wręczone 33 zawodnikom, 10 trenerom
i 2 osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i
promocji sportu w województwie opolskim. Jednymi z bohaterów spotkania
z opolskimi sportowcami byli zawodnicy i trener LKS Sparta  w Głubczycach
i Pietrowicach osiągający sukcesy na arenach międzynarodowych. Z LKS
Sparta Głubczyce i Pietrowice nagrodami wyróżnieni zostali:  Karolina Konik,
Paulina Szpak, Olga Jabłońska, Daria Baran, Kinga Sztucka,  Bartosz Słod-
kowski, Michał Jano, Wojciech Żłobicki i Jakub Brewus  oraz trener Daniel
Jano. Listy gratulacyjne   i nagrody wręczył  Marszałek Województwa Opol-
skiego  Pan Andrzej Buła i Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan
Zbigniew Kubalańca. Serdeczne gratulacje dla wyróżnionych.
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GORĄCZKA ZŁOTA 2019
2. października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu miała miejsce uroczysta konferencja dla koordynatorów i opiekunów

szkolnych kół PCK, połączona z podsumowaniem Wojewódzkiego Konkursu PCK  "Gorączka złota".
W konferencji tej uczestniczyła opiekunka szkolnego koła PCK głubczyckiego MECHANIKA - Beata Lehun.
Kolejny już raz Zespół Szkół Mechanicznych znalazł się w gronie laureatów, zdobywając zaszczytne II miejsce.
Uczniowie MECHANIKA pod czujnym okiem nauczycielek : Marii Farasiewicz, Beaty Lehun, Violetty Maciej i Alicji Ozimek
zebrali około 80kg "drogocennego kruszcu" na kwotę 808zł.
Ten "drogocenny kruszec" to groszówki : 1gr, 2gr i 5gr. Zebrane pieniądze opolski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża

przeznacza na rzecz dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.
Gratulujemy zwycięzcom, życząc dalszych, owocnych działań społecznych.
Redakcja ZSM

"MŁODE TALENTY" ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGDANOWICACH
Już po raz kolejny uczennice ze Szkoły Podstawowej w Bogdanowicach mogły pochwalić się swoim talentem podczas konkursu

plastycznego, który był organizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach- " Nasi sąsiedzi - Rosja.
Spotkanie z kulturą i zwyczajami". W kategorii klas IV-VI Julia Kępa zajęła I miejsce natomiast w kategorii klas VII - VIII I miejsce
zajęła Paulina Antoszczyszyn. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 22.10.19 r. w ZSCKR w Głubczycach. Uczennice otrzymały
nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrodzone prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorki zasługują na pochwałę i
uznanie.  Dziewczęta wykazały się bogatą wyobraźnią  plastyczną, kreatywnością i pracowitością. Cieszymy się, że szkoła w
Bogdanowicach może pochwalić się takimi talentami. Gratulujemy i bardzo cieszymy się z ich kolejnego sukcesu. Jesteśmy z Was
bardzo dumni!

"ZŁOTY KAMERTON"
WYŚPIEWALI MŁODZI ŚPIEWACY CHÓRU  "CANTABILE"

DZIAŁAJĄCEGO PRZY  MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY
Co roku w październiku w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy odbywa się jeden z najważniejszych konkursów chóralnych w

Polsce. W szranki stają najlepsze zespoły dziecięce i młodzieżowe z całej Polski wyłonione podczas pierwszego etapu konkursu. W
tym roku konkurs odbył się w dniach 18- 20 października 2019r.

Pierwszego dnia jest  rejestracja i zakwaterowanie  chórów. W tym dniu wieczorem wszyscy dyrygenci spotykają się w bydgoskim
Pałacu Młodzieży na oficjalnym otwarciu festiwalu, na którym przedstawieni zostają członkowie jury a następnie każdy dyrygent
losuje kolejność występów.

Sobota, 19 października była dniem prezentacji chórów. Cudownie było patrzeć, jak młodzi artyści pełni radości, śmiechu
nagle przed wejściem na scenę przeobrażają się w peł-
ni dojrzałych artystów, którzy wiedzą, że na dobry
występ potrzebna jest koncentra- cja. Jeszcze wymiana
uśmiechu i "piątka" z dyrygentem i wejście na scenę.
Sala filharmonii - atmosfera dostoj- ności, powagi. W od-
dali siedzi szacowne jury z uwagą przysłuchuje się po-
szczególnym prezentacjom. Nasza prezentacja rozpoczę-
ła się utworem inspirowanym folk- lorem. Przełamując
konwencję postanowiliśmy, że nasz występ wzboga-
cimy o choreografię oraz zadbali- śmy o wygląd sce-
niczny. Rozbrzmiały w naszym wy- konaniu utwory "O
mój miły rozmarynie", "Kujawiak" Jacka Sykulskiego,
"Ojcze nasz" Mariusza Dubaja, "Zdrowaś Królewno
wyborna" Andrzeja Koszewskie- go" oraz "Kyrie" Pio-
tra Jańczaka.

Wieczorem tego dnia wszyscy spotkali się ponownie na sali filharmonii na integracyjnym pikniku.
 Kiedy młodzież spędzała czas na zabawach , dyrygenci w tym czasie mogli uczestniczyć w warsztatach poprowadzonych przez

Agnieszkę Sowę, (która zresztą gościła swego czasu również w Głubczycach) oraz na indywidualnych spotkaniach z członkami jury
aby omówić swoje prezentacje. Miło było usłyszeć tak wiele ciepłych słów pod naszym adresem wyrażających uznanie, a dowodem
tego było zaproszenie naszego chóru na Międzynarodowy Konkurs w Międzyzdrojach.

  Niedzielne popołudnie to tradycyjnie czas na koncert galowy oraz ogłoszenie wyników.
Nasz chór w tegorocznej edycji Konkursu zdobył Złoty Kamerton, Nagrodę Specjalną Prezesa Polskiego Związku Chórów i

Orkiestr Oddział w Bydgoszczy za najlepsze wykonanie utworów inspirowanych muzyką ludową, Nagrodę Specjalną Prezydenta
Bydgoszczy, oraz nominację do udziału w 55 Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach.

Oczywiście werdykt został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez chórzystów i mogliśmy w cudownych nastrojach wrócić do Głubczyc.
Konkurs przeszedł do historii a my zabieramy się do pracy, na wypoczynek nie ma czasu bo przed nami przecież w czerwcu kolejny

konkurs tym razem w  MIĘDZYZDROJACH.                                                                                                      Ewa Maleńczyk



Ś.P. LESZEK KARACZYN 
Urodzony 13.08.1945r. zmarł 19.10.2019r. 

Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Raciborzu i otrzymaniu uprawnień budowlanych 
w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno - inżynieryjnej podjął zatrudnienie 

w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego, 
a następnie pracował w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głubczycach 

Od 15.04.1985r. do 12.08.2000r. pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Opolu 
Oddział Głubczyce, a po restrukturyzacji i komunalizacji mienia w Głubczyckich Wodociągach i Kanalizacji spółka z o .• 

Zajmował stanowiska: specjalisty ds. technicznych, zastępcy kierownika oddziału ds. technicznych, 
kierownika oddziału, dyrektora ds. technicznych, a 7.05.1999r. został powołany na stanowisko prezesa zarządu. 
Po dwuletniej przerwie w zatrudnieniu ponownie podejmuje pracę w Głubczyckich Wodociągach i Kanalizacji 

spółka z o.o. w Głubczycach na stanowisku prezesa zarządu i pracuje do 31.05.2009r. 
Po przepracowaniu 40 lat przeszedł na emeryturę. 

Ś.P. RYSZARD BRZEZIŃSKI 
Urodzony 3. września J 945r. w Gliwicach. Tam spędził dzieciństwo, zdobył edukację i pracował w Polskich Odczynni
kach Chemicznych. Na początku lat 90-tych był jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Lwowa w Gliwicach. 

Ponieważ rodzice Jego byli ekspatriantami z Kresów Ryszard zainteresował się historią rodzinnych Brzeżan. 
Cala Jego działalność w Gliwicach i później na naszej ziemi poświęcona była Kresom, a szczególnie miastu Brzeżany. 
Pod koniec lat 70-tych kupił w Pielgrzymowie podupadający w ruinę pałac i postanowił tu zamieszkać na stale. 
Cale swoje życie poświęcił Kresom Wschodnim, gromadził u siebie w pałacu pamiątki z przedwojennych Brzeżan. 
Powstał zbiór, który pozwolil na zorganizowanie wystaw poświęconych pięknym pamiątkom z minionego okresu. 

Przez ostatnie 30 lat w trakcie pobytu na ziemi głubczyckiej, byl bardzo zaangażowanym Członkiem Zarządu 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Głubczycach. 

Zostaniesz w naszej pamięci jako wspaniały dobry kolega i wielki miłośnik Twoich rodzinnych kochanych Brzeżan. 
Żegnamy Cię Ryszardzie, spoczywaj w pokoju Kresowiaku, niech Ziemia pielgrzymowska będzie dla Ciebie przyjazna. 

Uroczystość pogrzebowa odbyła się w czwartek 28. listopada br. w Pielgrzymowie 
Spoczywaj w pokoju I I I I I 

APll.. 
DOMIE.SZKAŃCÓWGŁUBCZYCIOKOUC 

ZBLIŻASIĘZIMA. 
NIE BĄDŹMY OB TNI DLAOSÓB SAMOTNYCH,CHORYCH, NIEPELNOSPRAWNYCH. 

MOżE POTRZEBUJĄNASZEGOW SPARCIA. 
KONTAKT 

DOOŚRODKAPOMOCYSPOLECZNEJ WGLUBCzyCACff: 
UL. POCZTOWA6A TEL . 7748529-22 

DZIBNDOBRYCHWIADOMi Cl:) 
P/4te/c 18 wrzdnia 2019 roku ogłosiliśmy Dniem Dobrych W-uulomości. 

"Uśmiechnij się na powitanie, uśmiechnlj się na pożegnanie, uśmiechnij się gdy ktoś ofiaruje Ci dobre 
słowo. To kUka podstawowych założeń Uś�o Człowieka. Katdy z nas zna powiedzenie, że .śmiech 
to 'zdrowie. Są na to medyczne dowody. Śmiech spttnVia, że dotleniasz organizm; śmiech zwiększa odporność 
i rozładowuje stres, poprawia nastrój dodając nam energii, uaktywnia mięśnie jednocześnie nas 
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upiększając. I najwatniejsze: śmiech powoduje, te stajemy się sympatyczniejsi". 
Każdego dnia Panie Nauczycielki i Panowie Nauczyciele starają się wpoić dzieciom te kilka prostych 

zasad. Z uśmiechem na ustach świat będzie odbierał nas duto bardziej pozytywnie, 
a dzięki temu i nasz świat stanie się miłfzy. W pogodni dnia codziennego często o tym zapominamy. 

Doskonałym narzędziem do w.,wolalłUI uśmiechu na ustach innego człowieka jest ofiarowanie mu do 
brych wiadomości. I właśnie dobrym witlbmościom poświęciliśmy cały piątek w naszej svcole. 

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego Remik przekazywał dobre wiadomości niosąc 
"magiczne pudełko" do katdej klasy. Kfił4, uczeń mógł wylosować dla siebie pozytywne informacje. 

Uzyskaliśmy efekty wodne z naszyllłi uanierzeniami. W zamian za dobre słowo i dobrą myśl na papie 
rze wszyscy odwdzięczali się sobie wzajemnie promienny,,,; uślHiechami i czułymi słowami podziękowa11ia. 

To był naprawdę wspaniały dzień. Idealny na rozpoczęcie kolejnego tygodnia nauki w szkole. 
Moi drodzy jeszcze jedna ważna wiadowwść - do Świąt Boł;ego Narodzenia pozostało tylko 9 tygodni.
Chcesz, aby świat się do Ciebie uśmiechnął? Zrób to pierwszy. :) Mana Palka 
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LARRYKEAN 

Larry to Irlandczyk, Szkot, Anglik, a może i 
Polak. Skromny katolik, Sekretarz Generalny 
na Wielką Brytanię Zakonu Rycerskiego Grobu 
Bożego w Jerozolimie. Uczestniczył 
wielokrotnie w Polsce w sesjach naukowych 
poświęconych temu zakonowi (min. w 
Miechowie pod Krakowem), który to zakon 
jako swój charyzmat podjął służbę miłosierdzia 
wobec opuszczonych, chorych i potrzebujących 
pomocy. 
Zakochał się w Polsce od pierwszego przyjazdu 
i to nie w Warszawie, czy w Krakowie, lecz w 
naszych Głubczycach i Opawicy. Często widać 
Go było, jak ze swoją laseczką spacerował 
ulicami naszego miasteczka, czy też ścieżkami i 
polnymi drogami okolic, aby podziwiać ich 
urok. Gdy w czasie tych wędrówek spotykał 
znajomych to zawsze miał czas, aby 
porozmawiać, czy chociażby uśmiechnąć się. 
Cieszył się gdy jego „Krajanie" przyjeżdżali 
tutaj. Oprowadzał ich wtedy po okolicy jakby 
był stałym mieszkańcem Głubczyc. 
Dzięki jego staraniom i pomocy Chór Liceum 
Ogólnokształcącego w Głubczycach mógł 
pokazać się szerszej publiczności na Wyspach 

MR. LAWRENCE HUGH KEANY Brytyjskich.
19.05. I 939 - I 2.10.2019 R Życzliwy, dzielący się wszystkim co miał. Jego

odzinne Glen Varen w Irlandii było zawsze otwarte dla gości. Pokazał nam nie tylko Belfast, Dublin, 
ondon, Glasgow, Edenburg ale nawet Barbados na Karaibach. Cieszył się z każdej chwili, aby mógł 
ościć u siebie nas-Polaków. Zawsze mówił, że pragnie odwdzięczyć się za dobroć jaką tu u nas znalazł. 

W 80 rocznicę swoich urodzin, Burmistrz Głubczyc przekazał Mu Dyplom uznania i podziękowania 
a wieloletnią współpracę dla dobra Naszego Miasta i Jego mieszkańców. 

Umarł po długiej i ciężkiej chorobie w pogodnym nastroju. Teraz na pewno wędruje ze swoją Jaską 
uż po innych ścieżkach i drogach. 

Żegnaj Larry będziemy o Tobie zawsze pamiętać. 

Głos Głubczyc 
bezpłatny infom1ator samorzadowy 
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