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Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
 Jeden z największych polskich zespołów folklorystycznych,

 założony 1 lipca 1953 przez Stanisława Hadynę
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NOWOROCZNE SPOTKANIE KRESOWIAN...
...to wydarzenie wyjątkowe. A odbyło się w środę, 22 Stycznia 2020r. o godz. 16:00 w sali  balowej Hotelu Domino w Głubczy-

cach. Zorganizowane, jak zawsze zresztą, przez głubczyckie Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd. - Wsch. pod
przewodnictwem prezesa - Edwarda Wołoszyna i jego zastępcę - Kazimierza Naumczyka . Wzięło w nim udział około stu
uczestników. Moja osoba - animatorki kultury kresowej - miała ogromną przyjemnośc prowadzić po raz kolejny to niecodzien-
ne spotkanie.

Wśród licznie zgromadzonej braci kresowej nie mogło zabraknąć burmistrza Głubczyc - Adama Krupy i wiceburmistrza -
Kazimierza Bedryja. Obaj są potomkami rodzin kresowych.  Gościem honorowym i specialnym uroczystości był niewątpliwie prof.
Stanislaw Sławomir Nicieja - historyk, badacz, odkrywca, piewca Kresów II RP. W swym imponującym wystąpieniu przedstawił
zawartość treściową kolejnych swych publikacji - XIII i XIV tomu "Kresowej Antlantydy", której promocja miała tu miejsce.
Księga ta rozeszła się "jak ciepłe bułeczki"

Czyniący honory gospodarza Edward Wołoszyn przywitał zgromadzonych i zaproszonych gości. Wspomniał tych Kresowia-
ków, którzy w roku 2019 odeszli do wieczności. A byli to: Ryszard Brzeziński, Władysław Górniak, Lary Kein, Bronisław Kędzier-
ski, Alojzy Robak i inni. Ich pamięc zebrani uczcili minutą ciszy.

Miłym akcentem spotkania była obecność jakże sędziwego, bo 96-letniego p. Władysława Barczuka rodem ze Zbaraża, który
przed kilkoma dniami obchodził swoje urodziny. Nie mogło więc zabraknąć życzeń, lecz nie stu, a stu piędziesiętu lat.

>>>str. 5
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''PONIEWAŻ KOCHAMY POMAGAĆ''
28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miał miejsce 12 stycznia 2020 roku. Wolontariusze w całym kraju, jak

również w Głubczycach i na terenie Powiatu Głubczyckiego przez cały dzień, poświęcając swój czas kwestowali na rzecz
fundacji Wielkiej Orkiestry.  Suma zebrana w tym roku zostanie przekazana na dziecięcą medycynę zabiegową.

Tak jak od wielu lat harcerze, instruktorzy, strażacy, młodzież szkolna  a nawet najmłodsze przedszkolaki oraz wielu innych
partnerów WOŚP, wspólnie działali oraz oddali cząstkę siebie, by nieść pomoc tym, którzy jej tak bardzo potrzebują. Działania na
rzecz akcji rozpoczęły się już w sobotę turniejem piłki nożnej na sali ZSO oraz turniejem darta w auli SOSW w Głubczycach. W
niedzielę o godzinie 13:00 Starostwo Powiatowe wspólnie z Mechanikiem byli organizatorami Biegu dla WOŚP w Parku Miejskim.

W tym roku sztab WOŚP znajdował się w ''Sali pod Aniołem'' w Ratuszu Miejskim w Głubczycach. Odbywały się tam występy
artystyczne takie jak:  występ Seniorów z J. Kaniowskim, zespołu ''Akord'' pod przewodnictwem  E. Maleńczyk, zespołu Big Band
''GRAMY NA CZARNO'' z Państwowej Szkoły Muzycznej w Głubczycach oraz występy naszych przedszkolaków i uczniów szkół
podstawowych oraz harcerzy. Przed samym Ratuszem było także niezwykle. Mogliśmy zjeść pyszną watę cukrową, którą kręcił
Pan Starosta, popcorn od ojca Urbana czy grochówkę przygotowaną przez sołtysa Lisięcic oraz przepyszny bigos z bułką,
przyrządzony przez Środowiskowy Dom Samopomocy z Nowych Gołuszowic. Zorganizowana  była również kawiarenka z pysz-
nymi wypiekami, kawą i herbatą przez ZSM oraz przedszkole Piccolino. Przedszkola przygotowały dla nas ponadto różnego
rodzaju piękne naszyjniki zrobione z produktów żywnościowych, pełne kosze słodyczy, balony, malowanie twarzy, zaplatanie
warkoczyków. Dochód przeznaczony był oczywiście na rzecz naszej akcji.   Odbywały się także licytacje w których mogliśmy
wylicytować choćby ręcznie robione, gliniane serca zrobione przez uczniów szkoły w Pietrowicach i inne gadżety, przekazane na
rzecz WOŚP. Stajnia na Warszawskiej zorganizowała przejażdżkę konną, przejażdżkę samochodami terenowymi, przy której mogli-
śmy poczuć dreszczyk emocji oraz adrenaliny. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w namiocie przy
ratuszu umożliwił mieszkańcom pomiar cukru, ciśnienia, badanie EKG, czy pomiar masy ciała i BMI. Przy okazji można było
skorzystać z porad  Aliny Babińskiej- Doradztwo Żywieniowe. ZSO przygotował stoisko, na którym prezentowano doświadcze-
nia fizyczne.  Ponadto ZSM na rzecz akcji przekazał dochód ze stacji diagnostycznej przy warsztatach szkolnych w Głubczycach.
Usługi Komunalne w Głubczycach przygotowały ognisko przed Ratuszem Miejskim. Było ono elementem wyjątkowej atmosfery
i dawało możliwość ogrzania się. Miejski Dom Kultury jako nasz wieloletni partner pomógł w organizacji występów artystycz-
nych oraz   z  wsparciem strażaków OSP przy działaniach technicznych.

O godzinie 19:00 rozpoczęliśmy rozpieczętowanie puszek oraz liczenie   i podsumowywanie ich zawartości. W tym roku w
samych Głubczycach udało nam się zebrać dokładnie 92 414,69 złotych! Na dzień 15 stycznia w całej Polsce zebrano 115 362
894 zł. Wszystko to dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz  darczyńców, którym z całego serca dziękujemy.  Z harcerskim
pozdrowieniem

                                                                                                                                                                                          CZUWAJ!
                                                                                                                                                                                     pwd. Kacper Żelazny
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APEL DO MIESZKAŃCÓW GŁUBCZYC I OKOLIC
JEST ZIMA.

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI DLA OSÓB SAMOTNYCH, CHORYCH,  NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
 MOŻE POTRZEBUJĄ NASZEGO WSPARCIA.

 KONTAKT DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W GŁUBCZYCACH:
UL. POCZTOWA 6A TEL. 77 485 29 22

POTRZEBUJESZ POMOCY?
Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia,

w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112
lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do
Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222.

 Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA
udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy.
Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

(przeczytaj, wytnij, zachowaj)

 URZĄD MIEJSKI  INFORMUJE, że w 2019r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody
Opolskiego udzielił Gminie Głubczyce dotacji celowej na realizację zadań programu wieloletniego pn.

 "PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020".
             W /w dotacja pozwoliła  Gminie na realizację następujących zadań:
1. "Romowie pracują za dług"  z przeznaczeniem na zatrudnienie osób pochodzenia romskiego. Dzięki dotacji w kwocie 30 000

zł zatrudniono 13 osób w  Głubczyckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Głubczycach.
 Osoby te 50% uzyskanego wynagrodzenia za pracę przekazali na zaległości czynszowe.
2. "Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych" z przeznaczeniem na remont lokali

mieszkalnych, zasiedlonych przez rodziny romskie. Dotacja w kwocie 76 690 zł została wykorzystana na  remont 5 lokali
mieszkalnych. Remont w lokalach mieszkalnych obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg, remont
ścian i sufitów, wymianę źródeł ciepła.
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Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zopowych składają
serdeczne podziękowania za przekazany w ubiegłym roku

1% podatku dochodowego.
Dzięki Państwa pomocy mogliśmy zrealizować zakup hełmów
strażackich, które w jeszcze lepszy sposób chronią naszych

strażaków.
W tym roku kolejny raz prosimy o wsparcie naszych działań

abyśmy mogli lepiej służyć bezpieczeństwu Gminy Głubczyce!
Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony

Internetowej gdzie na bieżąco umieszczamy informacje
z życia naszej jednostki:

www.zopowy.osp.pl
oraz profilu www.facebook.com/osp.zopowy

Z podziękowaniem Zarząd oraz członkowie OSP Zopowy

>>> dok. zestr. 2
Oprawę artystyczną uroczystości stanowił półgodzinny występ o charaktrze świąteczno-noworocznym z udziałem mojej osoby

i moich przyjaciół: Mariana Bażyńskiego (instrumenty klawiszowe) oraz Mietka Zająca (aktora teatru TRADYCJA). Wybrzmiały tu
pieśni świąteczne i wiersze mojego autorstwa, w tym także o tematyce kresowej oraz góralskie pastorałki, jak i tradycyjna kolęda
"Bóg się rodzi"  Franciszka Karpińskiego w wykonaniu wszystkich zebranych.

Nasze media, popolaryzujące pamięć o Kresach, reprezentowali: Marian Pospiszel - TV Pogranicze, Jan Wac - "Głos Głubczyc",  dr
Barbara Górnicka - Naszkiewicz - "Super Senior" oraz Mateusz Kitka - portal twojeglubczyce.pl.

Smaczne, kresowe jadło, długie, kuluarowe rozmowy i pamiątkowe fotografie dopełniły spotkanie...
Już dziś w imieniu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. zapraszam drogą brać kresową i sympatyków kultury

kresowej na planowane 1 maja. tego roku obchody tzw. Dnia Kresowego i Biesiadę, które to odbędą się na estradzie przy Ratuszu
Miejskim. Ta joj!

                                                        Maria Farasiewicz - Kresowianka z dziada, pradziada

OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI!
DLACZEGO OPŁATY ROSNĄ?
Temat odpadów komunalnych jest tematem ogólnopolskim, a

wzrost cen za odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych stał się tematem, który zdominował wszystkie Gminy w
całej Polsce. Na regulację cen za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych wpływają m.in. następujące czynniki:
1) wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska

 - (inaczej nazywany - podatkiem środowiskowym) - jest to
opłata, którą odprowadzają zarządcy poszczególnych instalacji,
ustalana bezpośrednio przez Ministra Środowiska,

2) wzrost cen energii elektrycznej,
3) wzrost wynagrodzenia minimalnego,
czyli wzrost kosztów płacy,
4) wzrost cen paliwa.
Dlaczego ceny za odbiór odpadów komunalnych wzrosły?
Oto kilka przykładów:
Opłata za korzystanie ze środowiska:
- W roku 2014 wynosiła 120,00 zł za 1 Mg = 1 tona
- w roku 2018 wynosiła 170,00 zł za 1 Mg,
- w roku 2020 wynosi 270,00 zł za 1 Mg   Jest to wzrost o 115%
Wzrost "podatku środowiskowego" przyczynił się do wzro-

stu cen na składowisku odpadów, co skutkuje wzrostem cen za
przyjęcie 1 Mg odpadów na Regionalną Instalację Przetwarza-
nia Odpadów tzw. RIPOK.

Ceny za 1 Mg  zagospodarowania odpadów
komunalnych od dnia 1.01.2020r.
1) na RIPOKu w Dzierżysławiu:
- odpady niesegregowane (zmieszane) - 410,40 zł
 - wzrost o 35,7%    w stosunku do roku 2019!
- odpady ulegające biodegradacji - 270,00 zł
    - wzrost o 11%  w stosunku do roku 2019!

- zmieszane odpady opakowaniowe - 237,60 zł
    - wzrost o 29,4%     w stosunku do roku 2019!
- opakowania z tworzyw sztucznych - 324,00 zł
- zmieszane odpady z budowy, remontów... - 324,00 zł;
2) Cementownia Górażdże:
- odpady wielkogabarytowe - 702,00 zł
(w roku 2019 cena za 1 MG odpadów wynosiła 372,60 zł)
Podwyżka cen wynika z rosnących w naszym regionie i w całej
Polsce kosztów odbioru odpadów!
Wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami
komunalnymi nie jest zależny od Gminy!
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwia
nia odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępo
wania z odpadami komunalnymi.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie
mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosz-
tów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku
bankowym.

System musi się BILANSOWAĆ, a Gmina nie
może ze swoich środków dokładać do funkcjonowa-
nia systemu gospodarowania odpadami, ani też czer-
pać zysków!
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KOMENDA HUFCA ZHP GŁUBCZYCE
PROGRAM AKCJI ZIMOWEJ 2020

PONIEDZIAŁEK 10.02.2020 r.
10:00 Rozpoczęcie Akcji Zimowej 2020, zapoznanie z

programem, regulaminami i zasadami udziału w imprezach,
rajdach, biwakach, wycieczkach i spotkaniach w czasie
trwania Akcji Zimowej

09:00 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-14 Konkurs plastyczny
10-14 Projekcja filmu DVD
11-14 Zajęcia: gry planszowe, zabawy, pląsy, śpiewanki,
11-14 Indeks Sprawności Fizycznej
11-14 Turniej tenisa stołowego
11-14 Turniej szachowy, warcabowy i domino
12-14 Gra terenowa -Głubczyce-Świątynia Dumania - Plac zabaw
13-14 Karaoke - nauka piosenek  harcerskich

PONIEDZIAŁEK 17.02.2020 r.
09:00 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-14 Zajęcia: gry planszowe, zabawy, pląsy, śpiewanki,
10-14 Projekcja bajek dla najmłodszych
11-13 Basen - uczestnicy Akcji Zimowej, Szkoły
11-13 "Czas na harcerstwo" - pogadanka, zabawy
11-13 Turniej tenisa stołowego o puchar Burmistrza
11-14 Turniej szachowy dla młodzieży
12-13 Zajęcia - Studio piosenki - Miejski Ośrodek Kultury
12-13 Konkurs na kartkę z okazji Dani Myśli Braterskiej
12-14 Rajd pieszy Głubczyce - Grzybek - Marysieńka Las
12-14 Ognisko - zabawy w plenerze
13-14 Karaoke - nauka piosenek rajdowych

WTOREK 11.02.2020 r.
09:00 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-11 Zajęcia muzyczne dla dzieci
10-14 Zajęcia: gry, zabawy, pląsy, śpiewanki, konkursy
10-14 Edukacja Przyrodnicza -Polski Związek Wędkarski
                                                                                         - stawy
1-12 Pogadanka na temat bezpiecznych ferii - KPPolcji
12-13 Zwiedzanie Komendy Policji w Głubczycach
12-13 Indeks Sprawności Fizycznej
12-13 Zajęcia sportowe sala gimn.  SP 2 - piłka nożna
12-13 Basen - uczestnicy Akcji Zimowej, Szkoły
13-14 PATRON ROKU 2020 Świ. Jan Paweł II- prezentacja
13-14 Karaoke - nauka piosenek turystycznych

WTOREK 18.02.2020 r.
09:00 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-12 Gry i zabawy na śniegu, Park Miejski
10-12 Zajęcia teatralne - Miejski Ośrodek Kultury
10-12 Zajęcia świetlicowe: gry planszowe, zabawy, pląsy, ...
11-13 Basen - uczestnicy Akcji Zimowej
11-13 Zajęcia sportowe - sala gimn. SP2 - piłka nożna
11-14 Turniej tenisa stołowego
11-14 "Podaj dalej" - gra dydaktyczna-kampania inf.-ed.
12-14 Gra terenowa, pokaz sprzętu - Śląski Oddział Straży
                                                           Granicznej w Raciborzu
13-14 Karaoke - nauka piosenek turystycznych

ŚRODA 12.02.2020 r.
09:00 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-14 Zajęcia świetlicowe: gry, śpiewanki, konkursy
10-12 Indeks Sprawności Fizycznej
10-12 Basen - uczestnicy Akcji Zimowej, Szkoły
10-12 Zajęcia sportowe - sala gimnastyczna SP 2-siatkówka
10-12Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców
11-12 Zostań żołnierzem  - pogadanka, prezentacja

12-14 Gra terenowa - 10.Opolska Brygada Logistyczna
12-14 Projekcja bajek - konkurs plastyczny "Moja Bajka"
13-14 Karaoke - nauka piosenek harcerskich

ŚRODA 19.02.2020 r.
09:00 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-11 Zajęcia świetl. gry planszowe, zabawy, pląsy, konk.
10-12 Gra terenowa - 10 Opolska Brygada Logistyczna
11-13 Indeks Sprawności Fizycznej
11-13 Basen - uczestnicy Akcji Zimowej
11-13 Turniej tenisa stołowego
12-13 Konkurs plastyczny - "Żołnierz"
12-13 Musztra Wojskowa
12-14 Pokaz sprzętu wojskowego, mini zawody
13-14 Karaoke - nauka piosenek wojskowych

CZWARTEK 13.02.2020 r.
09:00 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-14 Zajęcia świetlicowe: gry planszowe, zabawy, pląsy,
10-14 Turniej warcabowy i domino
11-13 Indeks Sprawności Fizycznej - Park Miejski
11-13 Basen - uczestnicy Akcji Zimowej, Szkoły
11-13 Zajęcia sportowe - sala gimn. SP2 - piłka nożna
11-13 Rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 r. -
                                                                          konkurs wiedzy
11-13 Wychowanie patriotyczne - programy harcerskie
12-14 Zwiedzanie Muzeum Powiatowego i wieży widokowej
13-14 Karaoke - nauka piosenek
13-14 Zajęcia podróżnicze-Stajnia na Warszawskiej -nisko

CZWARTEK 20.02.2020 r.
09:00 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-14 Zajęcia świetlicowe: gry planszowe, zabawy, pląsy,
           śpiewanki, konkursy
11-13 Basen - uczestnicy Akcji Zimowej, Szkoły
11-13 Zajęcia sportowe - sala gimnastyczna SP 2 - koszykówka
11-13 Upowszechnianie czytelnictwa - Biblioteka Miejska -
                                                                   Muzeum Powiatowe
11-14 Turniej szachowy, warcabowy i domino
11-14 Turniej  tenisa stołowego
11-12 Zwiedzanie Jednostki Straży Pożarnej
12-13 Gra terenowa - Państwowa Powiatowa Straż Pożarna
13-14 Zajęcia podróżnicze - Stajnia na Warszawskiej - ognisko
13-14 Karaoke - nauka piosenek turystycznych
PIĄTEK 14.02.2020 r.
09:00 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
09:00 Wyjazd do 10.Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu
10-14 Zajęcia świetlicowe:  pląsy, śpiewanki, konkursy
10-14 Konkurs plastyczny - "Zima w mieście"
10-14 Halowa Piłka Nożna - ZOKIS
11-13 Basen - indywidualne zawody pływackie
11-13 Zajęcia sportowe  w plenerze
11-13 Marszobieg - gra terenowa (miasto) - terenoznawstwo
13-14 Karaoke - nauka piosenek patriotycznych

PIĄTEK 21.02.2020 r.
09:00 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-13 Zajęcia świetlicowe: gry planszowe, pląsy, śpiewanki,
10-11"Harcerzem być każdemu wypada" - program harcerski
11-12 Turniej tenisa stołowego
11-12 Konkurs plastyczny - "Wspomnienia z Akcji Zima",
           konkurs na najlepsze prace wykonane w trakcie AZ
11-12 Turniej warcabowy i domino
 12-14 Zakończenie Akcji Zimowej 2020,   podziękowania i
            nagrody  dla uczestników AZ
"Sala pod Aniołem" w Ratuszu Miejskim Z A P R A S Z A M Y
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KONCERT NOWOROCZNY
Od wielu lat tradycją w naszym mieście są styczniowe koncerty noworoczne organizowane przez głubczycką Państwową Szkołę

Muzyczną. Również w tym roku, w piątkowy wieczór 24 stycznia mieliśmy okazję posłuchać najlepszych wykonań uczniów szkoły,
a także jej absolwentów i nauczycieli. Tym razem na świeżo wyremontowanej scenie Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowały

się wyjątkowo różnorodne składy instrumentów i wykonawców.
Koncert otworzył występ zespołu nauczycieli Kadra BAND (Adam Kopyto,

Leszek Kościółek, Marcin Kaczorowski) wykonując przepiękne, melodyjne Tango
pour Claude francuskiego akordeonisty i kompozytora Richarda Galliano. Zaraz
potem prezentacje uczniów rozpoczął przedstawiciel klasy perkusji - Antoni Ko-
pyto. W jego wykonaniu bardzo
dynamicznie  zabrzmiał utwór Ec-
kharda Kopetzkiego Funky Yard,
przeznaczony na ciekawy zestaw
multiperkusyjny.

Podczas tegorocznego koncer-
tu z bardzo dobrej strony pokazali

się uczniowie końcowych klas, uczestnicy ogólnopolskich przesłuchań i konkur-
sów. Klasę fortepianu reprezentowali Jakub Bencal oraz Alicja Klag, których usły-
szeliśmy w repertuarze XX-wiecznym (Mikael Tariverdiev - Zapomniany motyw)
oraz klasycznym (W. A. Mozart - VI Sonatina wiedeńska C-dur). Bardzo ciekawie/
różnorodnie i wyraziście zabrzmiały również interpretacje naszych dęciaków: Hanny

Treścińskiej (flet) w utworze Johna Ruttera - Suita Antiqua, cz. II Ostinato, Julity
Siudmak (klarnet) w słynnej Arii  Eugene'a Bozzy oraz Jakuba Błoszenki (Orientale
na trąbkę i forepian Josepha Edouarda Barata). Jak zwykle swoją techniką i dojrza-
łością zachwyciła słuchaczy Małgorzata Kubów wykonując pierwszą część kon-
certu skrzypcowego g-moll Maxa Brucha.

Podczas koncertu mogliśmy się przekonać, że
również uczniowie młodszych klas mają wiele do
pokazania. Gitarzysta Daniel Leosz z niezwykłą
wrażliwością wykonał Kołysankę Tatiany Stachak.
Usłyszeliśmy też porywającą do tańca rytmiczną
polkę włoską Sergieja Rachmaninowa wykonaną
na ksylofonie przez Dominika Kaczorowskiego

oraz Milady's pleasure - przepiękną miniaturę Claya Smitha & Guya Earla Holmes'a w interpretacji
saksofonisty Filipa Kucaba.

Ciekawym punktem programu był również występ Oliwiera Treścińskiego, który przypomniał
publiczności brzmienie puzonu po wielu latach nieobecności tego instrumentu na głubczyckiej
scenie. Co ciekawe, Oliwier uczy się w klasie puzonu dopiero od kilku miesięcy, co - jak słyszeli-
śmy - wystarczyło aby z powodzeniem wykonać utwór Hale'a Aschera VanderCooka - Ruby i
zebrać gromkie, zasłużone brawa od publiczności.

Jak co roku i tym razem zaprezentowały się na koncercie zespoły instrumentalne. Agnieszka i
Hanna Waliduda przyzwyczaiły już głubczyckich
melomanów do wysokiego poziomu swoich wy-
konań. Również tego wieczoru mogliśmy podzi-
wiać ich zgranie i muzykalność w utworze Fritza Spindlera - Immortelles op. 90 nr 7.
Natomiast kwartet klarnetowy złożony z uczniów - Julity Siudmak, Natalii Ganczar-
skiej, Pauliny Rosolińskiej - oraz nauczyciela Leszka Kościółka zaskoczył publicz-
ność brzmieniem klarnetu basowe-
go. Ten nowy w naszej szkole in-
strument doskonale podkreślił żar-
tobliwy/ lekki charakter utworu Ri-
charda Percivala Wild Night.

Szczególnym akcentem podczas
tegorocznego koncertu był występ absolwentki głubczyckiej szkoły muzycznej -
Agnieszki Zwolińskiej. Agnieszka od pięciu lat doskonali swoje umiejętności gry na
flecie w szkole muzycznej II stopnia w Opolu, dzięki czemu mogliśmy wysłuchać w
jej brawurowym wykonaniu wirtuozowskiej Fantazji na tematy z opery Carmen G.
Bizeta autorstwa Francoisa Borne'a.

Młodym artystom towarzyszyli akompaniatorzy - Agnieszka Hautz, Agnieszka Jagla-Kubów      i Igor Bykhalets przyczyniając się
do wysokiego poziomu koncertu.

Koncert zakończył występ szkolnego big-bandu Gramy na czarno pod dyrekcją Leszka Kościółka. W programie znalazły się
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zarówno utwory o tematyce świątecznej - Sleigh ride, BigBand Christmas II - jak i znane i lubiane przeboje Gimmie some lovin oraz
Can you feel the love tonight.  Publiczność gromkimi brawami nagrodziła grających w zespole uczniów, nauczycieli i absolwentów,
domagając się bisu. Po wysłuchaniu Happy z repertuaru Pharrella Williamsa pozostaje nam czekać z niecierpliwością na kolejne
występy uczniów głubczyckiej szkoły muzycznej.

       Agata Kopyto
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WIGILIA
W FRANCISZKAŃSKIM OŚRODKU POMOCY DZIECIOM

    Dnia 17 grudnia 2019 roku odbyło się coroczne spotkanie wigi-
lijne w Franciszkańskim Ośrodku Pomocy Dzieciom.
  Całość rozpoczęła się pod Ratuszem, gdzie wraz z harcerzami ZHP
z komendant Katarzyną Mojzyk na czele, przywitaliśmy w Głubczy-
cach "światełko betlejemskie". Po przywitaniu zaproszonych gości,
wśród których obecni byli m. in. przedstawiciele władz samorządo-
wych, gminnych i powiatowych: starosta Piotr Soczyński, wicesta-
rosta Anita Juchno, burmistrz Adam Krupa, wiceburmistrz Kazimie-
rze Bedryj, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Naumczyk; służb
mundurowych: mł. insp. Renata Worek, st. kpt. Waldemar Hołownia,
ludzie kultury, dyrekcja zaprzyjaźnionych szkół, szpitala, domu dziec-
ka, przedstawiciele organizacji i instytucji państwowych i  miejskich,
goście z Czech przyszedł czas krótkie kolędowanie oraz przemowy,
po czym rozdając wszystkim obecnym "światełko", udaliśmy się do
gmachu Ośrodka.  Tutaj najpierw harcerze przekazali "światełko",
następnie ojciec Urban, dyrektor FOPD, jeszcze raz przywitał wszyst-
kich obecnych gości, w sposób szczególny podopiecznych Ośrod-
ka, byłych i obecnych wolontariuszy, oraz wszystkich przyjaciół, do-
brodziejów i ofiarodawców - ludzi dobrej woli, z otwartymi sercami,
którzy przez lata wspierają Ośrodek.
    Następnie przyszedł czas na występy artystyczne. Jako pierwsze
wystąpiły przedszkolaki z grupy integracyjnej "Kubusie Puchatki"
Przedszkola publicznego nr 2 w Głubczycach z pięknymi jasełkami, za
które dzieciaczki otrzymały gromkie brawa. Następnie swoje jasełka
"na wesoło" przedstawili podopieczni Franciszkańskiego Ośrodka
Pomocy Dzieciom. Tutaj również nie zabrakło braw ale i było dużo
śmiechu. Następnie wspólnie kolędowaliśmy przy akompaniamencie
akordeonu, na którym grał Adam Kopyto - dyrektor PSM w Głubczy-
cach. Po radosnym śpiewaniu dane nam było obejrzeć na slajdach
zdjęcia z remontu Ośrodka, który odbył się w tegoroczne i zeszłe
wakacje. Zostały utworzone i wyremontowane: sala zabaw, siłownia,
sala wyciszeń i sala komputerowa. Również była to okazja do tego,
aby podziękować tym, którzy w czynie społecznym, poświęcając swój
wolny czas, dokonywali remontu, panom: Wojciechowi Kunickiemu,
Janowi Kinalowi oraz Tomaszowi Tyburczemu. Po podziękowaniach
wszyscy odmówiliśmy modlitwę i podzieliliśmy się opłatkiem, życząc
sobie wiele dobra i miłości, po czym usiedliśmy wszyscy do stołu,
aby spożyć wspólnie wieczerzę. Wreszcie nastąpiła długo wyczeki-
wana przez najmłodszych chwila - czas na prezenty. Okazało się, że
pod choinką, na każdego podopiecznego czeka duża paczka od Dzie-
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 18 LUTEGO 2020 R. ODBĘDĄ SIĘ:
- II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży

nieruchomości niezabudowanej, położonej 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;
- II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży

nieruchomości niezabudowanej, położonej 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;
- II 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.
2. 3 MACA 2020 R. odbędzie się III przetarg ustny nie-

ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej (lo-
kal mieszkalny), położonej w Głubczycach przy ul. Niepodległo-
ści nr 6/9. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 23 203,00 zł.

Wadium wynosi 2 300,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wniesienie wa-

dium w pieniądzu. Termin i warunki wniesienia wadium zawarte
są w ogłoszeniu o przetargu.

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

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ GŁUBCZYC INFORMUJE o podaniu do

publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Głubczycach wykazów obejmujących nieruchomości Gminy Głub-
czyce, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę:

 -  wykazy obejmujące przeznaczone do sprzedaży nierucho-
mości lokalowe, położone w Głubczycach przy ul. Kochanow-
skiego nr 9/1 i ul. Przyrowie nr 4/1;

- wykaz obejmując przeznaczoną do oddania w dzierżawę
nieruchomość gruntową, położoną w Głubczycach, obejmu-
jącą część działki nr 286/43.

TRADYCYJNA WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA W PRZEDSZKOLU NR 3
W dniu 20.12.2019 roku w Przedszkolu nr 3  odbyła się, jak co roku, tradycyjna Wigilia Bożego Narodzenia dla dzieci, personelu

i zaproszonych gości. Wszystkie dzieci zarówno te młodsze- żłobkowe jak i te starsze przedszkolaki zasiadły do wspólnego stołu,
przykrytego białym obrusem. Przedszkolaki wyrecytowały wiersz "Biały obrus…". Po czym pani Dyrektor powitała przybyłych
gości: pana Burmistrza Adama Krupę, Starostę Piotra Soczyńskiego, Starościnę Anitę Juchno oraz Siostrę Józefinę i złożyła świą-
teczne życzenia, zarówno gościom, dzieciom, jak i całemu personelowi przedszkolnemu.

Zaproszeni uczniowie ze Szkoły Muzycznej zagrali na instrumentach kolędy: na trąbce Olivier, na pianinie Emilka oraz Agatka, na
gitarze Zosia, a na flecie Hania. Wychowanki chóru pani Ewy Maleńczyk, Emilka i siostry Hania i Zosia zaśpiewały kolędę "Gdy
śliczna panna", natomiast dzieci z naszego przedszkola oraz wszyscy obecni zaśpiewali kolędy przy dźwiękach akordeonu, na
którym grała pani Aldonka.

Następnie nadszedł najbardziej oczekiwany moment łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń. Na twarzach dzieci malowała
się radość i skupienie. Na stole pojawiły się wigilijne potrawy i łakocie przygotowane przez panie kucharki oraz pierniczki wykonane
wcześniej przez dzieci.

W przedszkolu każdy dzień jest inny, kolorowy, ale ten grudniowy bywa zawsze ciepły i wyjątkowy. Sprawia, że dzieci są jeszcze
bardziej uśmiechnięte i szczęśliwsze. Czekają z niecierpliwością cały rok na ten magiczny czas, który w naszym Przedszkolu jest
kultywowany już od wielu, wielu lat, po to by dzisiejsze dzieci w dorosłym życiu przypominały sobie te piękne momenty i chciały je
dalej kultywować w swoich rodzinach.

                             Katarzyna Komplikowicz

ZNAM KRESY
Znam Kresy z opowieści babci;

Dzień rozpoczęty i zakończony Maziarnią -
Gmina Kamionka Strumiłowa, powiat Busk,

A tu młody wikary - ksiądz Antoni Adamiuk.
Znam Kresy z opowieści babci;

Codzienność wtopioną w rytm przyrody;
Pole, las i dziadek Władek - leśniczy;

Zginął młodo, przez banderowców zamordowany.
Znam Kresy z opowieści babci,

Która w czasie pożogi zrodziła dziecię;
Moją mamę - małą Stasię, rocznik'43;

Poniewierka, tułaczka, przyjazd na obcą ziemię.
Znam Kresy z opowieści babci -
Ból, żal, łzy i nadzieję na powrót;

Od ponad ćwierć wieku na tamtym świecie,
A ja sercem wciąż odczuwam jej tęsknotę.

Maria Farasiewicz

ciątka, która przyniosła wiele radości. Również były prezenty dla całego Ośrodka, jak piłkarzyki, kije do bilarda, paletki do tenisa
stołowego, hamak czy nawet dron. Po jakże radosnej
 a zarazem głośnej uroczystości wręczania prezentów dzieciom, nadeszła chwila na podziękowania: ojciec Urban w sposób szczegól-
ny dziękował wszystkim przyjaciołom, dobrodziejom i sponsorom Ośrodka, bez których nie dane by nam było tak dobrze funkcjo-
nować. Następnie zostali zaproszeni wolontariusze, którzy również oprócz słów wdzięczności za poświęcany czas, otrzymali upo-
minki. Następnie słowa podziękowań padły wobec wszystkich pracowników, opiekunów, wolontariuszy i pomocników,  którzy łączą
swoją pracę zawodową z pomocą w Ośrodku:  Anecie Hebdzie, Kasi Wac,. Annie Kunickiej,  Ewie Dąbrowie,   Beacie Skalnik,
Bożenie Tomczak,   Aleksandrze Hołdzie oraz  Brygidzie Mleczko. Po podziękowaniach był czas na rozmowy i śpiewy, gdzie wszyscy
w radosnej atmosferze cieszyliśmy się wspólnymi chwilami oraz dziękowaliśmy Bogu za kolejny rok działalności Franciszkańskiego
Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach.
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Z DARAMI TRZECH KRÓLI
      6. stycznia 2020 w święto Objawienia Pańskiego w wypełnionym po brzegi kościele o.o.Franciszkanów w Głubczycach o godz.

18:00 odbył się doroczny koncert kolęd, pastorałek i pieśni świątecznych "Z darami Trzech
Króli" w reżyserii Marii Farasiewicz, według jej scenariusza. Wystąpiły: Grupa Estradowa
MIRIAM MOK oraz Teatr TRADYCJA ZSM, jak i gościnnie wspaniali młodzi soliści: Ewa

Szmit-Chawa, Ju-
lita Ziółko - so-
pranistka oraz
Tomasz Wierzba.

Oprawę mu-
zyczną przedsię-
wzięcia stanowił
żywy akompania-
ment. Półtorago-
dzinny, jakże bo-
gaty treściowo
program,  wypeł-
niły staropolskie
kolędy i współ-
czesne pastorałki
oraz pieśni świą-
teczne autorstwa
Marii Farasie-
wicz. Oprawę
poetycką stano-
wiły tematyczne
wiersze. Moty-
wem przewod-
nim występu
byli Trzej Królo-
wie.

Widowiskowy
i emocjonalny
charakter kon-
certu, ciekawe
aranżacje mu-
zyczne, styliza-
cja góralska i zimowa, tematyczna sceneria i rekwizyty
wytworzyły niezwykły klimat i nastrój, a obecność dzieci
dodała występowi uroku. Odbiorcy nie kryli radości i
wzruszeń! A wśród nich byli: włodarze naszego miasta,

powiatu, goście z Opola, Raciborza, Kędzierzyna - Koźla, okolicznych
wsi i oczywiście mieszkańcy Głubczyc. Wysoki poziom koncertu zo-
stał doceniony i nagrodzony gromkimi brawami po każdym wykona-
niu i owacjami na stojąco. O.Gwadrian - Eliasz Opala - ciepłymi słowy
podziękował naszym artystom za znakomity występ, nie kryjąc swego
podziwu i już zaprosił na następny.

W koncercie tym, poza wyżej wymienionymi solistami, wystąpili:
Maciej Albert (keyboard-pianino), Marian Bażyński (instrumenty kla-
wiszowe),  Zosia Borek(recytacja), Witold Dereń (recytacja, śpiew,
janczary),  Maria Farasiewicz (recytacja, śpiew), Tomasz Mirga (skrzyp-
ce), Dominik Wąsik (śpiew), Wiesław Wierzba (śpiew, gitara akustycz-
na, tamburyn) i Mietek Zając-(śpiew, życzenia góralskie). Asysta sce-
niczna: siostrzyczki - Kalinka i Zosia Borek oraz kuzynostwo - Ula
Tomczak i Franek Marynowicz.

Pomoc organizacyjna: dyrekcja i pracownicy MOK, Krzysztof Skwa-
rek, Krzysztof Rzym i Kamil Farasiewicz. Żywa relacja na profilu FB
Marii Farasiewicz i ZSM Głubczyce: Krystyna Koziara, Aleksandra Pieszak, Krzysztof Rzym. Rejestracja TV Pogranicze - Marian
Pospiszel. Fotoreportaż - Jan Wac, Tadeusz Zamojski.

                                                                                                                                                              Redakcja ZSM
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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 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

Jak powszechnie wiadomo, Święta Bożego Narodzenia są naj-
bardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć
serdeczność i miłość wszystkich wokół. Zarówno dzieci jak i doro-
śli z niecierpliwością oczekują ich nadejścia. W przedszkolu okres
poprzedzający ten magiczny czas jest niezwykle pracowity.

 4 grudnia odwiedził naszą placówkę górnik. Nasz gość opo-
wiedział przedszkolakom o swojej trudnej i niebezpiecznej pracy.
Dzieci poznały imię patronki górników Świętą Barbarę, dowie-
działy się: z czego składa się mundur górniczy, dlaczego ma 29
guzików oraz, co oznaczają kolory w pióropuszu na czapce (cza-
ko). Spotkanie było bardzo pouczające. Na zakończenie przed-
szkolaki bardzo serdecznie podziękowały panu Krzysztofowi
dyplomem za przybycie do naszego przedszkola. W zamian zo-
stały poczęstowane pysznymi cukierkami.

5 grudnia, dzięki inicjatywie i zaangażowaniu pani Marysi Za-
ryczańskiej, w Domu Kultury rodzice zaprezentowali dzieciom
bajkę pt.: "Gwiazdkowy prezent". Całe przedsięwzięcie owiane
było wielką tajemnicą i dopiero w dniu występu, dzieci dowie-
działy się, jakie talenty ukrywają ich rodzice. Role idealnie paso-
wały do aktorów, którzy przenieśli nas w magiczny świat baśni,
wykazując się talentem, odwagą i pomysłowością. Całe spotka-
nie przebiegało w radosnej i bajkowej atmosferze. Miło było do-
strzec uśmiechy na twarzach dzieci, oglądających swoje mamu-
sie i tatusiów w nietypowych okolicznościach. Dzieci były dum-
ne, że mają tak wspaniałych rodziców. Na zakończenie pani Dy-
rektor podziękowała wszystkim rodzicom za wspaniały występ.
Gratulujemy wykonawcom i czekamy na nowe pomysły!

Wizyta Mikołaja w Przedszkolu, to jeden z najbardziej oczeki-
wanych przez dzieci dni w roku. Od samego rana przedszkolaki z
niecierpliwością wyczekiwały na gościa z siwą brodą, spogląda-
jąc na drzwi i nadsłuchując "Mikołajowego" dzwoneczka. Ponie-
waż nie było śniegu Mikołaj przybył samochodem i przywiózł
prezenty dla wszystkich dzieci. Każda grupa zaprezentowała przed
gościem wiersz i piosenkę. Dzieci szczęśliwe i zadowolone trzy-
mały swoje podarunki. Święty Mikołaj dziękuje wszystkim rodzi-
com za to, że dzięki ich „współpracy dzieci”,  jak co roku przeżyły
wspaniałe chwile.

W drugim tygodniu grudnia zgodnie z tradycją piekliśmy pyszne
świąteczne pierniczki. Z pomocą pań nauczycielek i woźnych,
praca szła sprawnie i bez trudu. Przedszkolaki w każdej grupie
wygniatały i wałkowały ciasto. Wszystkim podobało się wykra-
wanie świątecznych kształtów: choinek, gwiazdek, bałwanków,
aniołków, przy pomocy foremek. Słodkie ciasteczka piekły się w
kuchni. Po przedszkolu unosił się wspaniały zapach pieczonych
pierniczków, który wprawił wszystkich w świąteczny nastrój. Gdy
wypieki były gotowe dzieci przystąpiły do ich dekorowania  lu-
krem i barwnymi posypkami. Zabawa była doskonała, a piernicz-
ki wyszły przepiękne.

13 grudnia rodziny naszych przedszkolaków postanowiły choć
na chwilę oderwać się od świątecznych przygotowań i wspólnie
spędziły czas z nami, oglądając Żywą Szopkę Bożonarodzeniową
na dziedzińcu internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Głubczycach. Zgodnie z tradycją znalazły się w niej
zwierzęta: osiołek, owce, kozy, krowy, ptactwo i oczywiście Świę-
ta rodzina. Na twarzach dużych i małych podchodzących do szop-
ki, widać było uśmiech i wielką radość. 14 grudnia grupa "Mi-
sie" z naszego przedszkola zaprezentowała przy szopce montaż
słowno- muzyczny pt.: "Białe święta". Dziecięca interpretacja na-
rodzin Jezusa Chrystusa, kolędy, pastorałki i świąteczne dekora-
cje pozwoliły wszystkim poczuć atmosferę świąt.

Wigilia to jeden z najpiękniejszych dni w roku, dlatego w na-
szej przedszkolnej rodzinie przeżywamy go bardzo uroczyście.
19 grudnia w dzień przedszkolnej Wigilii w każdej grupie i w
całym przedszkolu od rana panowała radosna i ożywiona atmos-
fera. Dzieci bardzo chętnie pomagały w przygotowaniach. Wspól-
nie z paniami nakrywały do stołu, ustawiały krzesła, rozkładały
serwetki. Wspólny śpiew najpiękniejszych polskich kolęd wpra-
wił wszystkich w świąteczny nastrój. Podczas uroczystego obia-
du pani dyrektor złożyła dzieciom, nauczycielom i wszystkim pra-
cownikom przedszkola najlepsze życzenia. Atmosfera była praw-
dziwie rodzinna, a odświętne stroje wszystkich, podkreślały ran-
gę tego dnia.

Agnieszka Biśta

                                        GRUDZIEŃ W PRZEDSZKOLU NR 1
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                                                                                                                                                           Głubczyce,  dnia 23.01.2020 r.
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NA TERENIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO
Podstawą zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spożycia stanowią zarówno badania wykonywane przez producen-

tów wody w ramach kontroli wewnętrznej, jak i badania realizowane w ramach nadzoru organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/.
W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w IV kwartale br. skontrolowano 9 wodociągów. Pobrano 27 próbek do

badań mikrobiologicznych i 15 próbek do badań fizykochemicznych.
Krótkotrwałe zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody wystąpiły w strefie zaopatrzenia wodociągu publicznego Jędrychowice,

Kietrz oraz Bliszczyce. Zarządców wodociągów zobligowano do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych , co skutkowało
wyeliminowaniem zanieczyszczenia w krótkim czasie.

W IV kwartale wszystkim konsumentom na terenie powiatu głubczyckiego dostarczano wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia
zgodną z wymaganiami określonymi   w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi. Mieszkańcy powiatu głubczyckiego są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od
mikroorganizmów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach mgr Alina Mazur-Ciapa

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY W GŁUBCZYCACH
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1 marca 2020 roku po raz szósty odbędzie się edycja głubczyc-
ka Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". Or-
ganizatorzy zakładają, że tego dnia w Polsce i na świecie pobie-
gnie ok. 75.000 osób w ok. 370 miejscowościach. Na Opolszczyź-
nie biegacze wystartują w 8 miejscach. Z kilku powodów to wła-
śnie bieg głubczycki jest szczególny.

Pierwszym powodem jest miejsce. Wieś Królowe (daw-
niej Królowa) i dawny młyn położony na uboczu tej miej-
scowości to miejsce, w którym wiosną 1947 roku na kilka
tygodni schronił się dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK
mjr Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko". Towarzyszyli mu
Lidia Lwow "Lala", Mieczysław Abramowicz ps. "Mie-
cio" i Wacław Beynar ps. "Orszak" wraz z małżonką. W
tym czasie major Szendzielarz podjął próbę powrotu do
cywilnego życia, lecz nie wycofał się całkowicie ze służby

wojskowej. Dowodzenie nad 6. Wileńską Brygadą przekazał Wła-
dysławowi Łukasiukowi ps. "Młot", sam zaś był swego rodzaju
łącznikiem pomiędzy Komendą Okręgu Wileńskiego AK a żołnie-
rzami w terenie. Podczas pobytu w Królowej "Łupaszkę" odwie-
dzili przedstawiciele Komendy Okręgu Wileńskiego AK, Edmund
Bukowski ps. "Zbyszek" oraz Wacław Walicki ps. "Tesaro". Nie-
długo po tym w Królowej zjawił się komendant Wileńskiego Okrę-
gu AK Antoni Olechnowicz ps. "Pohorecki".

Drugim powodem jest charakter wydarzenia. Bieg organizowa-
ny w Królowem - Głubczycach nie jest zwyczajnym wydarzeniem
sportowym, gdzie ważna jest rywalizacja między zawodnikami,
miejsce na podium i jak najlepszy czas. Intencją organizatorów
jest, aby każdy uczestnik indywidualnie podjął wyzwanie i rywa-

WYLEJĄ POT W PODZIĘCE ZA KREW

lizował tylko ze swoimi słabościami, a wysiłek i wylane litry potu
dedykował bohaterom Powstania Antykomunistycznego, któ-
rzy 73 lata wcześniej chodzili po tej samej ziemi i oglądali te same
krajobrazy. Tak u nas było od początku.

Pierwsze biegowe uczczenie powojennego podziemia niepod-
ległościowego odbyło się na ziemi głubczyckiej 1 marca 2014 r.,
wtedy jeszcze nie pod szyldem "Tropem Wilczym". Z inicjatywy
Głubczyckiego Klubu Biegacza "Marysieńka" kilkunastoosobo-
wy zespół pobiegł z Głubczyc do Królowego. Obecny był też Pan
Porucznik Marian Markiewicz ps. "Maryl", dziś kapitan - żołnierz
AK Okręgów wileńskiego i nowogródzkiego, uczestnik Operacji
"Ostra Brama" i bitwy pod Surkontami, więzień gestapo, NKWD
i UB, który przesiedział za kratami łącznie 9 lat i 3 miesiące. W
2014 r. była to pierwsza wizyta w młynie, pierwsze rozmowy z
właścicielem Panem Ryszardem Urbańskim i pierwsza myśl, żeby
to miejsce i wydarzenia sprzed kliku dekad uczcić, przybliżyć
ludziom. Na początku stanęła kamienna tablica, później tablice
edukacyjne i widoczny z daleka maszt flagowy. W sierpniu 2018
r. Teatr Nie Teraz wystawił w młynie sztukę pt. "Wyklęci". Rolę
sali teatralnej odegrała stodoła. Miejsce to kilka razy w roku od-
wiedzają druhny i druhowie ZHR Głubczyce. Coroczne bieganie
z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych stanowi

najważniejsze i największe wydarzenie w młynie.
Wszyscy uczestnicy biegów "Tropem Wilczym" zobowiązani

są do pokonania symbolicznego dystansu podstawowego o dłu-
gości 1963 m. Długość tej trasy nawiązuje do roku śmierci Józefa
Franczaka ps. "Lalek" - ostatniego pozostającego w ukryciu, pod
bronią uczestnika Powstania Antykomunistycznego. W edycji
głubczyckiej chętni do pokonania dodatkowych 11 km mogą prze-
być oznaczoną trasę wiodącą przez las "Marysieńka", Aleję Li-
pową i park miejski w Głubczycach.

Baza biegu, gdzie będzie zorganizowana szatnia, rejestracja,
zakończenie z wręczeniem medali i wydarzenia towarzyszące,
będzie mieściła się w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego w Głubczycach (ul. Niepodległości 2). Wszyscy
uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki, medale i materiały
edukacyjne. W programie, oprócz biegu, przewidziano koncerty,
spotkania, projekcje filmów (wstęp wolny).

Zgłoszenia do biegu należy przesyłać za pośrednictwem for-
mularza internetowego. Potwierdzeniem udziału jest uiszczenie
wpisowego. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność
zgłoszeń i wpłat. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.tropemwilczym.org/bieg/glubczyce/

Marcin Żukowski, koordynator Biegu



LUTY 2020 nr 2/321 15

O DYREKTORZE ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH
STANISŁAWIE

SUCHECKIM
 - WSPOMNIENIE

Pan Dyrektor Stanisław
Suchecki nie żyje! Wiado-
mość o jego śmierci lotem bły-
skawicy rozeszła się w śro-
dowisku głubczyckim w dniu
jego zgonu, tj. 16 stycznia
2020r.

Odszedł do wieczności,
skończywszy 73 lata. W sile
wieku. Wszak nie był sędziwy!
Śmiertelna choroba serca zabra-
ła człowieka wyjątkowego.

Śp. Stanisław Suchecki -
mąż, ojciec, dziadek, brat. Dla

społeczności Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach po-
stać szczególnie bliska. Od 1973r. instruktor warsztatów szkol-
nych oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych. Absolwent wy-
działu mechanicznego Politechniki Gliwickiej. W latach 1991-2002
dyrektor głubczyckiego Mechanika i wizytator szkolnictwa za-
wodowego.

Pan Stanisław Suchecki jako nauczyciel imponował szeroką
wiedzą techniczną:  praktyczną i teoretyczną. Zajęcia prowadził w
sposób rzetelny, zdecydowany, wręcz z matematyczna dokładno-
ścią. Lubił dyscyplinę. Panował nad klasą. Ciekawie opowiadał.
Na każdy temat, często wywołany  ,,ad hoc" przez uczniów. Na-
uczał kilkunastu przedmiotów: maszynoznawstwa, technologii,
prowadził liczne pracownia, etc. Lubiany przez uczniów i nauczy-
cieli, wzbudzał respekt…

Uzyskałam te informacje od mojego brata - Mirka Wierzby -
absolwenta technikum samochodowego i wychowanka prof. Su-
checkiego, którego darzył należnym mu szacunkiem i podziwiał.  ,,To
wy jesteście samochodziarze?"  - zwracał się do klasy - po czym
uczniowie chórem odpowiadali:  ,,Tak, my jesteśmy samochodzia-
rze". Z czasem to zdanie zastąpiło tradycyjne ,,dzień dobry".

Śp. Stanisław Suchecki. W 1991r., obdarzony szczególnym  za-
ufaniem, na prośbę grona nauczycielskiego ,,zasiadł" w fotelu
dyrektorskim, obejmując to stanowisko po schorowanym panie dy-
rektorze Janie Kozłowskim. Słowo ,,zasiadł" należy traktować meta-
forycznie, bo tak naprawdę niewiele czasu spędzał w tym fotelu,
zaglądając w liczne zakamarki szkoły, dopilnowując tego i owego.

Dyrektor Suchecki. Dobry gospodarz. Człowiek niezwykle pra-
cowity, który w latach 90. XX w. doprowadził MECHANIK do
rozkwitu w niełatwych czasach transformacji i reform. Świetny
zarządca. Postać czynu. Za jego kadencji w ZSM kształciło się
ponad 1200 uczniów! Były to czasy tzw. wyżu demograficzne-
go i szalonego zainteresowania szkolnictwem zawodowym. Pan
Suchecki powołał do życia wiele nowych kierunków, zwłasz-
cza klas średnich, zmieniając proporcje ze szkolnictwa zawo-
dowego na techniczne.

Śp. Dyrektor Suchecki. To on zaproponował mi pracę polonistki,
gdy we wrześniu 1991r. odbywałam w ZSM u pana Mariana Pa-
ściaka praktykę pedagogiczną. Zachęcił mnie, bym po skończeniu
studiów filologicznych wróciła do Głubczyc, choć miałam inne,
ambitne propozycje pracy we Wrocławiu, gdzie studiowałam. Wró-
ciłam po więc po roku i 1 września 1992r., podjęłam pracę w zawo-
dzie nauczycielki j. polskiego. To właśnie pan dyrektor Suchecki
odegrał ważną rolę w moim życiu. To on, po jednej z jakże udanych
akademii, zachęcił mnie do prowadzenia kółka teatralnego. Tak tez

się stało! W roku 1994 powołałam do życia teatr TRADYCJA, któ-
rego pan dyrektor był swoistym mecenasem. Teatr ten istnieje do
dziś i niedawno obchodził 25 lat swego istnienia. A potem zainspi-
rował mnie do utworzenia zespołu tanecznego FANTAZJA, co
uczyniłam w 1996r. Obydwie te grupy artystyczne były jego
"oczkiem w głowie". Wspierał pracę pozalekcyjną, doceniał, doda-
wał skrzydeł, motywował. Zależało mu na tym, by w szkole tech-
nicznej unosił się duch humanistyczny. Wyzwalał we mnie i w in-
nych nauczycielach niesamowite pokłady energii, dodawał wiary
w siły, możliwości, umiejętności i talent. Cieszył się niezmiernie z
osiągnięć wojewódzkich, ogólnopolskich, z HERODÓW…

Dziesięć lat swojego życia zawodowego, w tym artystycznego
i społecznego,  integralnie wiążę z życzliwością i otwartością dy-
rektora Sucheckiego. Wiele mu zawdzięczam, co chcę w sposób
szczególny podkreślić! Od niego wszystko się zaczęło…

Kontynuując sukcesy przedmiotowe, sportowe, wspomniane
artystyczne ,,ożywiły" postać dyrektora Sucheckiego. Z satys-
fakcją i zapałem o nich opowiadał. Mało tego! Ściany szkolnych
korytarzy ,,obwiesił" setkami dyplomów.

W 1999r. z radością przecinał wstęgę w dniu otwarcia Szkolne-
go Muzeum Regionalnego, założonego przez nauczycielkę histo-
rii - panią Anię Dudek. Udostępnił je zwiedzającym…

Śp. Stanisław Suchecki. Człek przedsiębiorczy i bardzo praco-
wity. Niczym Boryna z "Chłopów" Reymonta. Jakże przywiązany
do ziemi - matki, którą w swej rodzinnej miejscowości - Nasiedlu -
z zapałem uprawiał. Tę pracowitość i oddanie przeniósł na grunt
MECHANIKA. Umiejętnie godził zawód nauczyciela z pracą na
roli. Biegał w tę i we w tę. Nieobcy był widok, gdy chodził po
dachu i wyszukiwał dziur, które należy załatać. Albo brał kielnię i
murował. Osobiście. Zresztą robota ,,paliła się mu w rękach". Nie
lubił bezczynności. No ba! Kochał swą pracę, swój zawód, swą
szkołę…, a dyrektorowanie traktował jak służbę i misję.

A'propos dyrektorowania. Pan Suchecki jako człowiek niesa-
mowicie zaradny otworzył niejako szkołę na świat. Nie szczędził
sił na realizację zadań statutowych i innych. W tym miejscu przy-
wołam fragment jego wspomnień: ,,Rozpoczęliśmy więc różne
działania idące w kierunku pozyskiwania pieniędzy pozabudżeto-
wych dla rozwoju szkoły… Wynajęliśmy wtedy wiele wolnych
pomieszczeń w szkole, pokoje w internacie dla gości, uruchomili-
śmy komisje egzaminacyjne dla czeladników i mistrzów, organi-
zowaliśmy różne kursy kwalifikacyjne w różnych zawodach, sze-
reg kursów zawodowych, komputerowe, pedagogiczne i wiele
innych. Wreszcie zaczęliśmy mieć pieniądze potrzebne do nor-
malnego funkcjonowania szkoły, unowocześniliśmy ją (…). Roz-
poczęliśmy metodyczne remonty i modernizację całego obiektu
szkolnego…  Poprawiliśmy ofertę edukacyjną. Szkoła zapraco-
wała i zasłużyła na dobrą opinię w środowisku…" Tętniła życiem!
W latach 90. zatrudnił wielu ambitnych nauczycieli. Większość z
nich pracuje do dziś. Są wśród nich absolwenci ZSM.

Śp. Dyrektor Suchecki. Każdą długą przerwę spędzał w pokoju
nauczycielskim z gronem, gdzie unosił się zapach parzonej kawy
i domowego ciasta. Spotkania te miały charakter krótkich rad pe-
dagogicznych. Wiedział o wszystkim, co się dzieje. Informował,
dyskutował, analizował. Snuł refleksje. Był typem gawędziarza,
świetnym mówcą. Wzbudzał posłuch. ,,Szczery do bólu". A przy
tym ,,swój chłop" - można by rzec. Żył życiem szkoły i jej sprawa-
mi. Pomagał w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno -wycho-
wawczych. Sprawiedliwy sędzia i rozjemca. Mentor. Dawał po-
czucie bezpieczeństwa.

Pan Suchecki. Charyzmatyczny, urzekający, czarujący, choć
czasem ,,życzliwie naburmuszony". Energiczny, energetyzujący i
żywiołowy. Ekscentryczny typ. Przystojny, elegancki, z hollywo-
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odzkim szerokim uśmiechem i burzą ciemnych włosów. Wytwa-
rzał swego rodzaju aurę wokół siebie. Szybko się poruszał. Może
trochę chaotyczny i narwany. Nawet jak zganił, zaraz przeprosił.
Nie żywił do nikogo urazy. A przy tym wymagający, tak od siebie,
jak i podwładnych.  Silna osobowość.

Śp. Stanisław Suchecki. Kochał kwiaty i otaczał się nimi. W szkole,
na korytarzu, w klasach, na podwórku, wszędzie… Esteta.

Dyrektor Suchecki. Człowiek jakże ambitny. Jego to staraniem
w 2001r. powstała w ZSM filia Akademii Rolniczej z Wrocławia o
kierunku Technika Rolnicza i Leśna, gdzie studenci, po 3 latach
mogli kontynuować naukę na uczelni macierzystej, zdobywając tytuł
magistra. Żywot tej filii nie był długi, lecz fakt powstania świadczy o
niezwykłej pomysłowości pana Sucheckiego.

Śp. Dyrektor Suchecki. Po Janie Mruku - ,,ojcu" MECHANI-
KA, to kolejny wieloletni, godny jego następca. Z całym szacun-
kiem dla poprzedników, którym nie dane było tak długo zarzą-
dzać w ZSM. Ten, który zdobywał doświadczenie i szlify w pracy
zawodowej pod czujnym okiem swego wielkiego poprzednika.
Ten, który zapisał się dużymi literami w historii szkoły.

Śp. Stanisław Suchecki. Na trasie Głubczyce - Racibórz, skąd
dojeżdżał do pracy, nie było miejscowości, w której by się nie
zatrzymał, aby zawiesić plakat reklamujący ZSM. Kochał swój
zawód, swoją szkołę. Był jej oddany.

Pan Suchecki. Miał być gościem honorowym jubileuszu 50 -
lecia ZSM i 25 - lecia teatru TRADYCJA w dniach 11-12 paździer-
nika 2019r. Tymczasem choroba serca, która okazała się być śmier-
telną, uniemożliwiła mu przyjazd. Tydzień przed jubileuszem za-
dzwoniłam doń w imieniu dyr. Jana Łaty, by potwierdzić jego
obecność. Niestety, już z trudem mówił, leżał w szpitalu. Przeka-
zał jubileuszowe życzenia i z żalem zawiadomił, że nie weźmie
udziału w uroczystościach. Było mi przykro. Tak ważna postać!
No cóż! Obiecałam wtedy, że przywiozę mu wydaną na tę okolicz-
ność ,,Księgę jubileuszową", której też jest bohaterem, jak i ga-
dżety Zjazdu Absolwentów. Ucieszył się. Bardzo żałuję, że nie
zdążyłam przekazać mu tych pamiątek. Składam je więc w asyście
dyrektora - Jana Łaty - na ręce szanownej małżonki - p. Danuty i
rodziny. Dziś nabierają szczególnego znaczenia…

A na jubileuszu absolwenci pytają o pana prof. Sucheckiego.
Nie mogą uwierzyć, że jest ciężko chory. Wydawać by się mogło,
że to człowiek niezniszczalny, pełen młodzieńczej energii i zapału.
Zbyszek Ziółko - absolwent ZSM - na jubileuszowej gali wspo-
mina go ciepło i z humorem, przytaczając zabawną, wręcz aneg-
dotyczną scenkę z lekcji maszynoznawstwa…

 A jeszcze wcześniej, bo przed samym jubileuszem 50 - lecia
pan Marian Pospiszel - właściciel lokalnej TV Pogranicze wyemi-

tował obszerny program z 40 - lecia MECHANIKA, na którym
pan dyrektor Suchecki był oczywiście gościem honorowym, jak
i prelegentem. Żywym i barwnym językiem opowiadał o swej pra-
cy zawodowej i związkach ze szkołą. Z dumą wspominał absol-
wentów, którzy osiągnęli życiowy sukces i zajmują ważne stano-
wiska, a co najistotniejsze, sprawdzili się na wszystkich niemal
płaszczyznach zawodowych.

Tymczasem o panu Sucheckim możemy już mówić li-tylko w
czasie przeszłym… Aż trudno uwierzyć…

Śp. Stanisław Suchecki. Nietuzinkowy, niepospolity, ciekawa
postać w galerii ZSM. Przedsiębiorczy Wokulski - chcę rzec. Na-
uczyciel i dyrektor z powołania. ,,Z krwi i kości" - jak mówi porze-
kadło. A w swoich wspomnieniach pisał tak: ,,Teraz, gdy jestem
już od wielu lat na emeryturze nauczycielskiej i zajmuję się innym
zawodem jako menager firmy propagującej zdrowy styl życia, z
satysfakcją wspominam lata przepracowane w Zespole Szkół
Mechanicznych w Głubczycach. To były naprawdę wspaniałe,
niezapomniane lata i fantastyczna przygoda życiowa".

Szersze wspomnienia zawarte są w przytoczonej wcześniej
"Księdze Jubileuszowej". Właśnie teraz mają wartość wielką…

Śp. Stanisław Suchecki. Doświadczony przez los, nie stracił
radości i pogody ducha. Wspaniały i troskliwy mąż, ojciec i dzia-
dek. Mimo licznych obowiązków zawodowych i gospodarskich,
zawsze znajdował czas dla rodziny. W swych synach - dziś inży-
nierach - już w dzieciństwie wzbudzał miłość do nauki i przedmio-
tów ścisłych. Wiele uwagi poświęcał też swemu wnukowi, nawet
będąc już chorym. Wyjaśniał mu zawiłości matematyki…

Ostatnie miesiące jego życia naznaczone były bólem i cierpie-
niem, które znosił z pokorą i wielką wiarą w wyzdrowienie. Pogrą-
żony w modlitwie, nie tracił nadziei. Do końca walczył z chorobą,
która go unieruchomiła i przykuła do łóżka. Odszedł cicho, w
otoczeniu najbliższych, w rodzinnym domu… Tuż przed 50.rocz-
nicą pożycia małżeńskiego.

Śp. Dyrektor Suchecki. Tak niedawno, bo 14 stycznia tego roku,
otrzymałam od jego małżonki smsa. Były w nim podziękowania za
życzenia noworoczne i pamięć oraz informacja, że pan dyrektor
jest ciężko chory i osobiście nie może mi odpisać. Życzyłam mu
więc szybkiego powrotu do zdrowia, nie przypuszczając nawet,
że za dwa dni opuści doczesną ojczyznę, a ja będę pisać wspo-
mnienia o nim…

Śp. Stanisław Suchecki. Na zawsze pozostanie w moim sercu,
w mej pamięci i tych, którzy spotkali go na swej drodze życiowej.
Niech dobry Pan obdarzy go szczęściem wiecznym.

Niech odpoczywa w pokoju.
Maria Farasiewicz  20 stycznia 2020r.

GORĄCE PODZIĘKOWANIA UCZESTNIKOM UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ
 STANISŁAWA SUCHECKIEGO,

która odbyła się w Raciborzu w Kościele pod wezwaniem św.Józefa dnia 20.01.2020r.
Szczególne podziękowania składamy organizatorom wystąpień:

Dyrektorowi ZSM w Głubczycach Panu Janowi Łacie oraz Pani Marii Farasiewicz za tak pięknie
opisane wspomnienia. Była to bardzo wyjątkowa forma uznania pracy byłego dyrektora szkoły,

nieżyjącego już Stanisława Sucheckiego w latach 1991-2002r.
Przedstawiciele uczestników uroczystości zabrali głos, określając jednoznacznie, o czym należy

mówić wspominając zasługi zmarłego Stanisława Sucheckiego.
Brawo. Jeszcze raz serdeczne dzięki.

Żona i synowie z Rodzinami
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Ojciec Tadeusz urodził się 28 lutego 1945 roku w Trzebnicy,
jako syn Władysława i Anny z domu Sewruk. Na chrzcie otrzy-
mał imię Henryk. Lata dziecięce spędził we wsi Remiszówka. Szkołę
podstawową ukończył w pobliskich Drożkach, w czasie której w
roku 1955 przyjął I Komunię świętą w kościele Trójcy Świętej w
Nowej Wsi.

Naukę gimnazjalną podjął w Głubczycach, w Niższym Semina-
rium (a po jego likwidacji w miejscowym Liceum), gdzie dojrze-
wało jego powołanie zakonne. Często w wspomnieniach wracał
do czasów likwidacji Gimnazjum, szczególnie do wysiedlenia z
klasztoru, gdzie musiał tułać się po stancjach i internatach. Rów-
nież tu w kościele parafialnym dnia 29 maja 1960 roku otrzymał
sakrament bierzmowania z rąk księdza biskupa Wacława Wyci-
ska. Do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi Śląskiej
wstąpił 15 sierpnia 1961 roku, a pierwszą profesję złożył 25 sierp-
nia 1962 roku w kościele świętego Franciszka w Borkach Wiel-
kich, natomiast śluby wieczyste 23 maja 1968 roku w kościele
Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał 2 lutego 1969 roku również w kłodzkim kościele, z rąk biskupa
pomocniczego archidiecezji wrocławskiej Pawła Latuska, za spe-
cjalną dyspensą, gdyż nie spełniał wymaganych przez prawo
kanoniczne warunków odnośnie wieku (Musiał mieć skończone
25 lat, a brakowało mu niecałe cztery tygodnie). Już jako diakon
studiował na Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego przy
Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które
ukończył w roku 1970 z tytułem licencjusza teologii życia we-
wnętrznego, za pracę: "Pojęcie powołania w dokumentach sobo-
ru Watykańskiego II". Następnie został skierowany do Kłodzka
jako wicemagister kleryków, kronikarz, prowincjalny referent do
spraw powołań, katecheta oraz wykładowca w seminarium. 1 lip-
ca 1971 roku został przeniesiony do Kryniczna, gdzie przez dwa
lata posługiwał jako wikariusz parafialny i prowadził wykłady w
seminarium w Kłodzku. W 1973 roku został skierowany na dalsze
studia do Rzymu, na franciszkański Uniwersytet Papieski "An-
tonianum", gdzie po uzyskaniu paszportu i wizy wyjechał 15
stycznia 1974 roku. Po odbyciu studiów doktoranckich w roku
1979 otrzymał tytuł doktora teologii w zakresie duchowości fran-
ciszkańskiej, na podstawie rozprawy doktorskiej: "Kult Maryi
Niepokalanej jako fundament duchowości błogosławionego Mak-
symiliana Marii Kolbego OFMConv". Następnie został przez prze-
łożonych skierowany do Kłodzka gdzie przebywał przez 15 lat
podejmując się różnych zadań. Był między innymi: magistrem
kleryków (1979-1991), wicerektorem seminarium, prowincjalnym
asystentem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na archidiece-
zję wrocławską, profesorem Wyższego Seminarium Duchowne-
go, definitorem Prowincji świętej Jadwigi (1982-1988), magistrem

braci laików, sekretarzem Konferencji Prowincjałów Franciszkań-
skich Polski i Konferencji Zachodniosłowiańskiej, sekretarzem
do spraw wychowania i studiów, a od 25 sierpnia 1988 roku wika-
riuszem Prowincji. Również w tym czasie, minister generalny
dwukrotnie powierzył mu zadania wizytatora generalnego w Pro-
wincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach (1989)
oraz w Prowincji świętego Franciszka w Poznaniu (1993).

11 sierpnia 1994 roku Zarząd  Prowincji skierował go do Wro-
cławia, gdzie spędził kolejne 10 lat swojej posługi zakonnej i ka-
płańskiej. W tym czasie  dalej pełnił funkcję wikariusza Prowincji
(do roku 2000) i profesora WSD, oraz został w roku 2004 człon-
kiem Komisji Liturgicznej archidiecezji wrocławskiej, a od 6 grud-
nia 2006 roku asystentem Federacji świętej Klary w Polsce. Ostat-
nie 5 lat swego życia spędził w głubczyckim klasztorze, gdzie
przed laty kiełkowało jego powołanie zakonne, a teraz mógł świę-
tować 50 lecie swoich święceń kapłańskich podczas doniosłego
jubileuszu w kościele franciszkańskim, 11 maja 2019 roku. Tutaj
również dalej pracował intelektualnie pisząc liczne artykuły oraz
duszpastersko, głosząc Słowo Boże, spowiadając, udzielając sa-
kramentów czy odwiedzając wiernych podczas wizyty duszpa-
sterskiej. Niestety coraz bardziej podupadał na zdrowiu, choć
nigdy się nie skarżył i nie odmawiał posług duszpasterskich.
Ostatnie miesiące życia, ze względu na coraz bardziej pogarszają-
cy się stan zdrowia, spędził w domu zakonnym we Wrocławiu-
Karłowicach. Tam znajdował się pod opieką kapelana szpitalne-
go ojca Ezechiela Adamskiego OFM oraz lekarzy z pobliskiego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, gdzie trafił na kilka
dni przed śmiercią z problemami zdrowotnymi spowodowanymi
niewydolnością krążeniową. Zmarł 7 grudnia 2019 roku, w
pierwszą sobotę miesiąca, w wigilię uroczystości Niepokalanego
Poczęcia NMP.

Ojciec Tadeusz Słotwiński jest autorem wielu książek i artyku-
łów naukowych o tematyce franciszkańskiej. Wśród najpopular-
niejszych pozycji warto tu wymienić chociażby zredagowane we
współpracy z ojcem Maksymilianem Damianem OFM pozycje:
"Święci franciszkańscy na każdy dzień" oraz "Polonia Seraphica
- polscy święci franciszkanie", a także inne pozycje z zakresu
duchowości franciszkańskiej, jak np. "Święty Paschalis: Patron
Kongresów Eucharystycznych", "Klara i jej siostry", czy "Świę-
ty Franciszek z Asyżu i jego błogosławieństwa na obrazkach
religijnych". Ponadto ojciec Tadeusz regularnie publikował arty-
kuły o tematyce franciszkańskiej, zwłaszcza w miesięczniku "Głos
Świętego Franciszka". Swoją szeroką znajomością duchowości
franciszkańskiej dzielił się także z Franciszkańskim Zakonem
Święckich przez wykłady, konferencje formacyjne i odczyty o
tematyce franciszkańskiej oraz opiekę nad wspólnotami lokalny-
mi i regionalnymi. Prowadził również szereg wykładów dla Dusz-
pasterstwa Ludzi Pracy '90 w Legnicy. W sposób szczególny był
zaangażowany w posługę na rzecz wielu zgromadzeń sióstr za-
konnych przez głoszenie rekolekcji, konferencji i sakrament spo-
wiedzi jak również wsparcie materialne prowadzonych przez nie
instytucji.

Pogrzeb ojca Tadeusza odbył się 11 grudnia 2019 roku w ko-
ściele św. Antoniego Padewskiego we Wrocławiu-Karłowicach.
O godzinie 10:30 wierni zgromadzeni wokół trumny zmarłego od-
mówili różaniec w jego intencji. O godzinie 11:00 rozpoczęła się
Msza święta pogrzebowa, której przewodniczył ojciec biskup
Jacek Kiciński CMF, biskup pomocniczy archidiecezji wrocław-
skiej. Ponadto Eucharystię koncelebrowało ponad osiemdziesię-
ciu kapłanów zarówno zakonnych, jak i diecezjalnych, wśród któ-
rych znaleźli się między innymi: ojciec biskup Antoni Bonifacy

WSPOMNIENIE O OJCU TADEUSZU SŁOTWIŃSKIM OFM
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu
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(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.
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MOK ZAPRASZA DO KINA!!!
Jeśli nie mają Państwo planów na sobotę 8 lutego,

serdecznie zapraszamy do naszego kina.
 Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Mamy dla Państwa 3 propozycje filmowe:

- godz. 15:00 "Tajni i fajni" - bajka dla dzieci i nie tylko ;)
- godz. 17:00 "365 dni" - film bardzo wyczekiwany przez damską część publiczności…

- godz. 19:00 "Psy 3. W imię zasad" - stare i dobre męskie kino.
Bilety: normalny: 16,- ulgowy: 14,-

Bilety można kupić na stronie: www.film.opole.pl lub bezpośrednio przed seansem
ZACHĘCAMY DO ZAKUPU BILETÓW PRZEZ INTERNET! BEZ STRESU I BEZ KOLEJKI

Zapraszamy również do Klubu Dobrego Filmu, w którym gramy kino ambitne. Tym razem będzie to południowo-koreańska
produkcja "Parasite" opowiadająca o tym, jak żyć w świecie, w którym jeden procent najbogatszych mieszkańców ziemi

zgromadził niemal tyle bogactwa, co pozostałe 99 proc. ludzkości. Seans odbędzie się 17 lutego o godz. 18:00.
Bilety: 10,-

Bilety na Klub Dobrego Filmu do kupienia jedynie bezpośrednio przed seansem
Wszystkie filmy gramy na sali widowiskowej.

POLECAMY!!!

Reiman OFM, administrator wikariatu apostolskiego ?uflo de
Chávez w Boliwii, ojciec Alan Brzyski OFM, minister prowincjal-
ny Prowincji świętej Jadwigi, ojciec Rufin Maryjka OFM, wika-
riusz prowincjalny Prowincji Matki Bożej Anielskiej oraz ksiądz
Damian Słotwiński, bratanek ojca Tadeusza. W liturgii uczestni-
czyli także licznie zgromadzeni bracia i siostry zakonne, a także
rodzina, krewni, przyjaciele, miejscowa wspólnota parafialna, a
także przedstawiciele Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Brac-
twa Świętego Józefa. Żałobną liturgię przygotowali alumni wro-
cławskiego WSD Franciszkanów. Na początku Mszy świętej oj-
ciec Prowincjał Alan Brzyski OFM odczytał krótki życiorys ojca
Tadeusza oraz powitał zgromadzonych gości. Egzortę pogrze-
bową wygłosił ojciec Ireneusz Bednarek OFM. Na zakończenie
Eucharystii słowa podziękowania w stronę zgromadzonych,
zwłaszcza tych, którzy opiekowali się ojcem Tadeuszem w ostat-
nich miesiącach życia, skierował ojciec Prowincjał. Słowa wdzięcz-
ności wyraził także ojciec biskup Jacek Kiciński CMF. Obrzędowi
pogrzebu przewodniczył ojciec biskup Antoni Bonifacy Reiman,
a asystował mu ksiądz Damian Słotwiński, który skorzystał także
z okazji, by podziękować zgromadzonym za otoczenie zmarłego
modlitwą. Modlitwa na cmentarzu zakończyła się wspólnym od-
śpiewaniem pieśni: "Zwycięzca śmierci", po czym grób zasłużo-
nego duszpasterza utonął w kwiatach i zniczach. Ojciec Tadeusz
Słotwiński OFM przeżył lat 74,   w zakonie 56, w kapłaństwie 50.

                                  o. mgr-lic. Urban Adam Bąk OFM
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Szlachetny gest człowieczeństwa-
Wartość nieprzemijająca;
Ludzkie życie i zdrowie
 Rzecz bezcenna -Panie, Panowie.

Role się w życiu zmieniają:
Dawca staje się biorcą;
,,Dobro czynione powraca"-
Mówi przysłowie ludowe.
                    Maria Farasiewicz

Wielka Orkiestry to czas,
Serca otwórzmy wraz,
By wesprzeć dzieło Jerzego,
W duchu miłości bliźniego.

O WOŚP W STROFACH


