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Solidarni z Ukrainą
Nie możemy pozostać obojętni 

wobec tragedii rozgrywającej 
się  na  Ukrainie. Jako naród 

polski zdajemy kolejny egzamin 
z człowieczeństwa. Zaangażowani, 
niesiemy pomoc naszym wschod-
nim sąsiadom. Stajemy się świadka-
mi dramatycznej historii, a także jej 
uczestnikami…

Piątek, 4 marca, był dniem szczegól-
nym w Zespole Szkół Mechanicznych 
w Głubczycach. Wtedy to bowiem miał 
tu miejsce tzw. „Apel o pokój” zorga-
nizowany przez nauczycielki języka 
polskiego. Apel zainicjowany przez 
dyrekcję szkoły zaledwie kilka dni 
wcześniej. Zaprogramowany na dwie 
tury, zgromadził niemal całą społecz-
ność MECHANIKA. A  miał charakter 
symboliczny. Stał się swoistym aktem 
jedności z  Ukrainą, która od  ponad 
tygodnia stawia bohaterski opór na-
jeźdźcy – wojskom Federacji Rosyjskiej.

„Solidarni z  Ukrainą” – oto hasło 
przyświecające spotkaniu, które przy-
jęło formę protestu przeciwko zabor-
czej wojnie i okupacji, pochłaniającej 
niewinne ofiary, w  tym ludność cy-
wilną. W  scenariuszu programu nie 
mogło więc zabraknąć elementów 
patriotycznych. Zatem był nasz Hymn 
Narodowy, Hymn Ukrainy i jego tłuma-
czenie. Lecz to nie wszystko. 

Przy wołane tekst y poet yckie, 
„Hymn o  miłości Ojczyzny” Ignace-
go Krasickiego czy wiersz Edwarda 
Stachury „Człowiek człowiekowi”, 
a recytowane przez Milenę Wójcik (II 
A) oraz Szymona Kamińskiego (I  AL), 
korespondowały z podjętą tematyką. 
Trafne słowa dyrektora Jana Łaty, a po-
tem wicedyrektor Barbary Pawluś czy 
nawoływanie o pokój przedstawicieli 
Samorządu Szkolnego (Kacpra Balicza 
i Marcela Holaska) wprowadziły licznie 
zgromadzonych w stan powagi, zadu-
my i refleksji…

Nie lada wzruszeń dostarczył 
utwór „Dziwny jest ten świat” Czesła-
wa Niemena w wykonaniu Neli Szulc 
(II g) oraz Weroniki Bandury (III BM). 
Dziewczętom przyszło się  zmierzyć 
z Legendą polskiej muzyki. Poradziły 
sobie, ale tak naprawdę nie wykonanie 
jest tu najważniejsze, ale sam przekaz. 
Zresztą na niejednym policzku pojawi-
ła się łza.

Myślę, że niemałym zaskoczeniem 
był mój duet z  ks. Kamilem Sowadą, 
głubczyckim wikarym i naszym kate-
chetą. Do tego, że ja czasem śpiewam 
na  szkolnych akademiach, młodzież 
już przywykła. Lecz występ księdza 
sprawił odbiorcom miłą niespodzian-
kę. Duet ten, powstał ad hoc tuż przed 
apelem, po  zaledwie jednej małej 
próbie. „Sen o  Victorii” z  repertuaru 
zespołu „Dżem” wywołał wiele emo-
cji. Zachęcona przeze mnie widownia 
zapaliła lampki swych telefonów ko-
mórkowych i włączyła się do refrenu, 
tworząc tym samym niepowtarzal-
ny nastrój i  klimat. Wszyscy poddali 
się marzeniu o wolności i pokoju…

W  tzw.  międzyczasie na  ekranie 
wstrząsające obrazy wojny i teledyski… 
Niezwykle poruszające stało się  tu 
wystąpienie pochodzącego z Ukrainy 
Dmytra Riabova, ucznia klasy II tech-
nikum informatycznego, od niespełna 
roku mieszkającego w  Głubczycach. 
Przybył z obwodu Charkowa, gdzie dziś 
toczą się  zaciekłe walki. Jego mama 
jest lekarzem w naszym SPZOZ. Dmy-
tro, gość specjalny programu, ubrany 
w narodowy strój, przejmującymi sło-
wy wyraził swą wdzięczność społecz-
ności ZSM i całemu narodowi polskie-
mu za każdą formę pomocy i ofiarność. 
Wcześniej to on właśnie wyrecytował 
tłumaczenie na  język polski Hymnu 
swojej ojczyzny. Przy okazji, Dmytro 
nie jest jedynym uczniem narodowo-

ści ukraińskiej kształcącym się w na-
szej placówce. Apel o pokój zakończyła 
wspólnie odśpiewana „Rota” Marii Ko-
nopnickiej, będąca niejako podsumo-
waniem owej lekcji patriotyzmu, która 
tu miała miejsce. Poświęcona temuż 
godzina lekcyjna nie poszła na  mar-
ne. Wszak wybrzmiały w  niej słowa 
potępiające Rosję jako agresora. Słowa 
jedności z braćmi – Ukraińcami, którzy 
walczą o niepodległość. No i ta wielka 
prośba o pomoc. Wszelaką. Materialną, 
finansową, etc…

Jako szkoła współpracujemy z wie-
loma organizacjami charytatywnymi, 
ale  naszym działaniom filantropij-
nym, „Pomóżmy Ukrainie” patronuje 
CARITAS POLSKA.

Tymczasem jako autorka scenariu-
sza i prowadząca program „Solidarni 
z Ukrainą” pragnę serdecznie podzię-
kować moim koleżankom polonistkom 
– Violi Maciej oraz Eli Śmidodzie za po-
moc w organizacji tego przedsięwzię-
cia. A’propos, uczestniczył w nim także 
kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego - Tomasz Seń. 
Odwiedził nas także p. Marian Pospi-
szel – właściciel TV Pogranicze, przyja-
ciel i absolwent MECHANIKA, by zare-
jestrować nasz apel, a jego przesłanie 
posłać w świat.

Wracając do  podziękowań, nie 
sposób nie wspomnieć o  w/w  wystę-
pujących (nowy „narybek” Teatru 
TR ADYCJA) oraz ekipie akustyczno-
-technicznej. Mam tu na  myśli kole-
gę – Wiesia Gałązkę (fotoreportaż) jak 
i uczniów z klasy III ci: Grzegorza Kręta 
i Szymona Oleksego, autorów prezenta-
cji. Słowa podziękowania kieruję także 
do koleżanki Agnieszki Korczyńskiej, 
której pomoc informatyczna była nie-
oceniona.

Wkrótce w  naszym lokalnym śro-
dowisku odbędą się  koncerty chary-
tatywne, którym przyświeca jeden, 
wspólny cel… Zachęcam do  udziału. 
Więcej informacji w stosownym czasie. 
PAX ET BONUM!

  Maria Farasiewicz

APEL O POKÓJ

HERO

Weź za ręce swego Brata,
pójdź do Wisły...
11.10.2021 r., godz. 8:30

W następnym numerze m.in.:
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Ostatni miesiąc przyniósł spo-
rą ilość wydarzeń mających 
ogromny wpływ nie tylko 
na  Ukrainę, świat, Polskę 
ale  także w  sposób bezpo-

średni na samorządy. Wraz z napływem 
uchodźców wojennych to właśnie samo-
rządy muszą w pierwszej kolejności radzić 
sobie z  pojawiającymi się  wyzwaniami 
natury logistycznej na  skalę dotąd nie-
spotykaną w  nowoczesnej historii. Za-
pewnienie nawet tymczasowego lokum 
o podstawowych standardach dla takie-
go napływu ludzi z  zagranicy, stawia 
władze lokalne przed zupełnie nowym 
problemem w swym wymiarze, pewnego 
rodzaju próbą, wobec której odpowiedź 
musi być niejako zdefiniowana na nowo. 
Weryfikujemy nasz zasób mieszkaniowy 
i lokalowy aby wychodzić naprzeciw za-
istniałej sytuacji.

Na pewno musimy mieć obiekty utrzyma-
ne w odpowiednim standardzie, które nie-
wielkim kosztem sił i środków można przy-
stosować na miejsca tymczasowego pobytu 
dla ludności. W obecnej sytuacji bardzo do-
brze zdała egzamin była szkoła w Zopowych, 
ale wobec perspektywy zmiany jej sposobu 
użytkowania trzeba na przyszłość szukać no-
wych lokalizacji.

Zasadnym wydaje się  być inwestowanie 
w stanicę harcerską w Ściborzycach Małych 
lub ośrodek w  Pietrowicach. Obecna sytu-
acja pokazała jak bardzo możemy liczyć 
na naszych mieszkańców. Ogromne zaanga-

żowanie w zbiórki darów a także przyjęcie 
większości uchodźców do  prywatnych do-
mów jest tego najlepszym dowodem. Bardzo 
za to dziękuję.

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowa-
li się w dostarczenie pomocy bezpośrednio 
do  naszego miasta partnerskiego na  Ukra-
inie – Zbaraża. Dziękuję mieszkańcom na-
szej partnerskiej gminy Nordpfälzer Land 
w Niemczech za dary, które przekazali nam 
dla uchodźców z Ukrainy.

***

Nadchodzące Święta Wielkanocne to czas 
niosący wiele refleksji, szczególnie w  tak 
trudnym czasie.

Wszystkim mieszkańcom gminy Głubczy-
ce życzę przede wszystkim zdrowych i spo-
kojnych świąt Wielkiej Nocy. 

Niech te dni będą pełne wiary w sens życia, 
nadziei i miłości, by każdy z nas mógł znaleźć 
odpoczynek przy Wielkanocnym stole. Chcę 
także złożyć specjalne życzenia rodzinom 
ukraińskim, które znajdują się  wśród nas. 
Szanowni Państwo, życzę aby pomimo rozłą-
ki z najbliższymi nie opuszczała Was głęboka 
nadzieja płynąca z faktu Zmartwychwstania 
Pańskiego. Wszystko co  złe przemija i  ma 
swój koniec, a Zmartwychwstanie jest tego 
najpełniejszym wyrazem.

Burmistrz Głubczyc 
Adam Krupa

Otwarte drzwi
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Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec

Od redakcji

W drodze
do wolności

Składając życzenia nowo-
roczne na łamach portalu 
TG, wzmiankując w nich 

o  zauważalnym i  niepokoją-
cym wyścigu zbrojnym mo-
carstw światowych nie mia-
łem świadomości, że  bieg 
wydarzeń w lutym doprowa-
dzi do eskalacji napięcia na li-
nii Rosja-Ukraina powodując 
zbrojną agresję Rosji i de fac-
to wybuch wojny. Niestety 
tak się stało. Oczywiście nikt 
nie był świadom tego, że taka 
sytuacja w XXI w. może się wy-
darzyć, i to na terenach cywi-
lizowanej Europy.  24 lutego 
wojska rosyjskie najechały 
na Ukrainę.

Ukraińska ludność zaczęła 
gwałtownie migrować na  za-
chód, głównie do Polski. Wg źró-
deł ONZ na  dzień 24 lutego 
granice Ukrainy przekroczyło 
ponad 3 725 000 osób z  czego 
granicę z  Polską przekroczyło 
ponad 2 206 000 uchodźców 
(także z Rosją – ponad 271 000). 
Porównując migrację z  roku 
2015 ludności z Afryki i Bliskiego 
Wschodu, mamy do  czynienia 
ze skalą niewidzianą od czasów 
II  wojny światowej – z  prostej 
przyczyny – w jeden miesiąc gra-
nicę Unii Europejskiej przekro-

Samorządy, organizacje NGO 
oraz osoby prywatne w dziele 
pomocy sąsiadom z Ukrainy

Wydarzenia
a ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

(faktycznie 2.04 - ze względu na zajęcia 1.04)
Szkoła Podstawowa nr 3

1.04 (P)

b PREMIERA TEATRALNA "Kto otworzy drzwi?"
(gr. teatralna MOK, reż. Waldemar Lankauf)
MOK Głubczyce

03.04 (N) 
g. 17:30

c KIERMASZ WIELKANOCNY  
ŚDS Nowe Gołuszowice
MOK Głubczyce

5-7.04
(P-Ś)

d HARCERSKIE CZUWANIE  
Hufiec ZHP Głubczyce
Gołuszowice

8-9.04
(P-S)

e KINO  
14:00 - Zając Maks: Misja pisanka;  
16:00 - Sonata,  
18:00 - Batman.
Bilety:  
normalny: 20 zł, ulgowy: 18 zł  
(już do kupienia na stronie www.film.opole.pl)
MOK Głubczyce

9.04 (S)
14:00
16:00
18:00

f KONCERT (Śląskie Portamento) 
"Niedzielne spotkania z piosenką"
MOK Głubczyce - Sala widowiskowa

10.04 (C) 
g. 17:00

g KONFERENCJA KADRY INSTUKTORSKIEJ ZHP 
Hufiec ZHP Głubczyce
Komenda Hufca ZHP

11.04 (P)

h MISTERIUM WIELKANOCNE
"Ludzie zagubieni - ludzie pojednani" 
ŚDS Nowe Gołuszowice, reż. Waldemar Lankauf
MOK Głubczyce - Sala widowiskowa

13.04 (Ś) 
g. 10:30

i ROCZNICA MASOWEJ II WYWÓZKI POLAKÓW 
NA SYBIR, DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI 
KATYŃSKIEJ 
Gmina Głubczyce - Hufiec ZHP Głubczyce
Cmentarz

13.04 (Ś) 
g. 12:00

j RAJD ŚW. JERZEGO 
Hufiec ZHP Głubczyce
Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach

22-23.04 
(P-S)

k
WIECZÓR TEATRALNY W MOK
"Małe kobietki" 
w wyk. gr. teatralnej z Kędzierzyna - Koźla
"Niczym nie różnisz się od swego ojca"
w wyk. gr. teatralnej z Głogówka reż. W. Lankauf
MOK Głubczyce - Sala widowiskowa

23.04 (Ś) 
g. 17:00

l KLUB DOBREGO FILMU  
"Nędznicy" (Francja 2019)
Bilet: 10 zł
MOK Głubczyce

24.04 (N) 
g. 18:00
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KALENDARIUM 2022

Mateusz Kitka

Uchodźcy ukraińscy przekraczający granicę z Polską. 
Fot. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy
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czyło prawie dwa razy więcej osób niż 
w pamiętnym 2015 r. (3,3 mln – 1,8 mln). 
Zwracam uwagę na fakt, że w ciągu jed-
nego miesiąca Polska zmaga się z tym, 
co w 2015 r. dotyczyło CAŁEJ Unii Euro-
pejskiej. (!)

Co  to  oznacza 
dla  samorządów? 
Z podobnych migra-
cji wynika, że  lud-
ność ta  pozostaje 
głównie w  krajach 
sąsiadujących z krajem, w którym jest 
konflikt. Ludzie nie chcą wyjeżdżać 
dalej, liczą na powrót po ustaniu dzia-
łań wojennych. Taka postawa jest jak 
najbardziej zrozumiała. Stawia jed-
nak przed nami duże wyzwanie. Sa-
morządy w porozumieniu z władzami 
centralnymi muszą wypracować odpo-
wiednie metody współpracy na pozio-
mie proceduralnym i ekonomicznym. 

Muszą zostać uruchomione środki, bez 
których nie jest możliwe zapewnienie 
sprawnej i efektywnej pomocy. I my-
ślę tutaj o  pomocy ekonomicznej sa-
morządom jak i osobom prywatnym, 
które zdecydowały się przyjąć pod swój 
dach uchodźców.

Na końcówkę 12 tygodnia roku na te-
renie gminy Głubczyce przebywa po-
nad 350 uchodźców, z czego ponad 50 
jest rozlokowanych w Zopowych a po-
zostałe u osób prywatnych. Z pozosta-
łych danych jakie posiadamy, to: ponad 
150 osób stanowią kobiety, więcej jak 
170 os. to dzieci. O czym to świadczy? 

Na każdą kobietę przypada co najmniej 
jedno dziecko. Drugi wniosek – zdecy-
dowana większość (ponad 85%) przeby-
wa u osób prywatnych. Trzeci wniosek 
– jako lokalna społeczność z całą pew-

nością stanęliśmy 
na  w ysokości za-
dania, za  co  należą 
się Państwu szczere 
i  naprawdę ogrom-
ne podziękowania. 
W  dodatku biorąc 
pod uwagę specy-

fikę struktury społecznej naszego re-
gionu, gdzie większość z nas ma swoje 
korzenie właśnie na Kresach Wschod-
nich II RP a nasza tożsamość pokolenio-
wa często poprzeplatana jest bardzo 
trudnymi, osobisty-
mi doświadczeniami 
minionej historii. Jak 
widać, liczy się dla nas 
przede wsz yst k im 
dobro drugiego czło-
wieka i bardzo ludzki 
odruch dobrego serca 
na doznawane krzywdy i tragedie są-
siadów zza wschodniej granicy.

Ostatnia wizyta prezydenta USA Joe 
Bidena w Polsce bez wątpienia daje na-
dzieje na lepsze jutro dla Ukrainy, Pol-
ski, Europy i całego NATO. 

Prawdziwa siła musi płynąć 
z prawa, a nie prawo z siły

Samorządy cokolwiek się nie dzieje, 
jakakolwiek sytuacja kryzysowa nie 
ma miejsca – są pierwszą flanką, tym 
pierwszym i  właściwym w  swej na-
turze frontem do  organizowania po-
mocy. Czy to koordynowanie pomocy 
dla  chorych na  COVID-19, czy pomoc 
dla uchodźców, czy sytuacje kryzyso-
we. Oczywiście dużą pomocą są także 
organizacje pozarządowe i osoby pry-
watne, jednak to na samorząd spływa 
odpowiedzialność za koordynowanie 
tymi działaniami. Zaczynamy zbliżać 
się niestety bardzo szybko do momen-
tu, w  którym nasze możliwości bez 
wsparcia i to zdecydowanego wsparcia 
rządowego po prostu się wyczerpią lub 
drastycznie spowolnią. Budżety gmin 
są i tak w ostatnim czasie mocno napię-
te. Podkreślę to jeszcze raz i to bardzo 
wyraźnie, samorządy w  porozumie-
niu z  władzami centralnymi muszą 
wypracować odpowiednie metody 
współpracy na  poziomie procedural-
nym i  ekonomicznym. Muszą zostać 
uruchomione środki, bez których nie 
jest możliwe zapewnienie sprawnej 
i efektywnej pomocy. W moim odczu-

ciu jest to główny punkt agendy z ja-
kim należy się  w  najbliższym czasie 
uporać i to bardzo szybko. 

Pieniądze muszą płynąć do  Polski 
i powinny płynąć bezpośrednio do sa-
morządów. Pieniądze z UE przeznaczo-
ne na ten cel powinny zostać odmrożo-
ne i rząd powinien stanąć na wysokości 
zadania zupełnie analogicznie jak my, 
naród polski stanęliśmy na  wysoko-
ści zadania. Otwarte serca Polaków 
są na oczach dosłownie całego świata. 
Ten sam wzrok jest skierowany na de-
cyzje polskiego rządu. Powinniśmy być 
silni i zjednoczeni w strukturach, któ-
re Rosja chce przecież podzielić. Musi-
my skupić się na ciężkiej pracy i pro-

wadzeniu racjonalnej 
polityki lokalnej i mię-
dzynarodowej. Nigdy 
wcześniej tak bardzo 
nie potrzebowaliśmy 
silnej wspólnoty jak 
obecnie, zachowując 
tożsamość ale bez 

politycznych, ciągle podgrzewanych 
i rozdrapywanych podziałów na prawo 
i lewo, rząd i samorządy, Polskę i Unię 
Europejską. Na  takie podziały liczy 
Kreml. To jest nasza dzisiejsza racja sta-
nu. Jedność - nie jednolitość. Kropka.

Współpraca

W Głubczycach pomiędzy zaprzy-
jaźnionymi miastami-gminami współ-
praca układa się wzorowo. Na pewno 
na linii Niemcy-Polska, gdzie praktycz-
nie co tydzień burmistrz Nordpfälzer 
Land Michael Cullmann oraz bur-
mistrz Adam Krupa przeprowadzają 
rozmowy, wymieniają doświadczenia 
w kontekście pomocy uchodźcom. 
Inicjatywa nie kończy się tylko na roz-
mowach. Już 3  razy przyjeżdżały do 
Głubczyc transporty darów z Niemiec. 
Kierujemy je przede wszystkim do Zba-
raża na Ukrainie, który jest naszym 
partnerskim miastem. Uruchomione 
zostało także konto, na które można 
wpłacać dary pieniężne z przeznacze-
niem na pomoc uchodźcom. Powstał 
także Gminny Punkt Przyjmowania 
i Wydawania Darów Uchodźcom, dzia-
łający przy Domu Dziennego Pobytu 
w  Głubczycach przy ul. Chrobrego 7. 
W Sali pod Aniołem działa także Spo-
łeczny punkt integracyjny dla Ukraiń-
ców prowadzony przez Panią Barbarę 
Bujak-Lalicką, pracownicę głubczyc-
kiego szpitala. Wszystkim zaangażo-
wanym w pomoc dziękujemy!

  Mateusz Kitka 
redaktor naczelny

 W jeden miesiąc  
granicę Unii Europejskiej 
przekroczyło prawie 
dwa razy więcej osób niż 
w pamiętnym 2015 r.

 Powinniśmy być 
silni i zjednoczeni 

w strukturach, 
które Rosja chce 

przecież podzielić.
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OSP Gminy 
Głubczyce 
zaangażowane 
w pomoc Ukrainie
Na naszych strażaków nie trzeba długo czekać

W czwartek 10 marca do remizy OSP w Pie-
trowicach przybył drugi z kolei trans-
port darów dla  ludności ukraińskiej 

z niemieckiej gminy Nordpfälzer Land.

To naprawdę wspaniały przykład tego, jak 
może przełożyć się współpraca władz z wymia-
ru nazwijmy to „wspólnotowo-partnerskiego” 

na praktyczny o charakterze bardzo konkretnej 
i wymiernej pomocy. Jestem w stałym kontakcie 

z burmistrzem Rockenhausen, Panem Micha-
elem Cullmannem. Wymieniamy informacje 

na temat potrzeb jakie mają migranci na na-
szym terenie ale także ci, którzy podobnie jak 

mieszkańcy Rockenhausen, należą do partner-
stwa naszych miast w Zbarażu. To naprawdę 

budujące mieć takich partnerów za granicą

– mówi burmistrz Głubczyc, Pan Adam Krupa.

Trafiły już do nas dwa transporty z Nordpfälzer 
Land. Pierwszy, bus z dużą przyczepą przyjechał 
późnym popołudniem 8 marca. Rozładowano 
go w naszym magazynie pomocy uchodźcom przy 
ul. Powstańców. Drugi dwa dni później – już cały 
TIR – w remizie OSP Pietrowice. Na naszych straża-
ków nie trzeba było długo czekać. Poszła informa-
cja o transporcie - zaraz stawili się do rozładunku. 

Przypominamy, że  miasto Rockenhausen jest 
naszym partnerskim miastem (gmina Nordpfälzer 
Land). Współpracujemy już od ponad 11 lat z ramie-
nia gminnego Stowarzyszenia Miast Partnerskich 
Głubczyce-Nordpfälzer Land. Prezesem stowarzy-
szenia jest Pan Bolesław Buniak.

Oczywiście obok transportów z Niemiec or-
ganizujemy także naszą pomoc z terenu gminy. 

Chcę podziękować wszystkim strażakom OSP 
za ogromne zaangażowanie w zbiórki darów 

od ludzi dobrej woli. Nasi strażacy koordy-
nują je w profesjonalny sposób. Już dwa takie 

transporty trafiły na Ukrainę. Trafił tam też 
wóz bojowy z OSP Chomiąża wraz z osprzętem, 

o którym już pisaliśmy. Chcę z tego miejsca także 
podziękować naszym mieszkańcom, bo to oni 

przede wszystkim przynoszą te wszystkie rzeczy 
od siebie, kupują je. Mamy wspaniałych ludzi.

– dodaje burmistrz Adam Krupa.
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Rozładunek TIR'a w OSP Pietrowice z zaprzyjaźnionej gminy 
Nordpfälzer Land przy współpracy druhów OSP i pracowników UM. 
10 marzec  2022 r. Fot. Mateusz Kitka

Wóz bojowy OSP Chomiąża przekazany do Zbaraża

Zarząd Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Głubczycach w po-
rozumieniu z burmistrzem Głubczyc Panem Adamem Krupą oraz OSP Chomiąża, podjęli 
decyzję o przekazaniu dla miasta partnerskiego Zbaraża samochodu ciężarowego marki 

Magirus – pojazdu specjalistycznego, który przynależał do OSP w Chomiąży.

Samochód wyposażony jest m.in. w agregat prądotwórczy o mocy 35 kW, specjalistyczne nożyce 
hydrauliczne wraz z osprzętem strażackim i apteczką ratowniczą PSPR-1. Dodatkowo całą 

dostępną przestrzeń załadowano niezbędnymi darami, w tym zestawami medycz-
nymi, sanitarnymi, chemią gospodarczą, wyżywieniem oraz pościelą.

Samochód został przetransportowany do granicy z Ukrainą na przejście 
w miejscowości Hrebenne. W nocy z 4 na 5 marca przekazany został dele-

gacji z zaprzyjaźnionego Zbaraża.

Władze gminne pozostają stale w kontakcie z merem Zbaraża 
Panem Romanem Polikrowskim.

Strażacy OSP Gminy Głubczyce włączyli się  także aktywnie 
w zbiórkę darów dla uchodźców wojennych przebywających na te-
renie naszej gminy. Już 1 marca zwozili do punktu magazynowego 
pierwsze transporty. Druhowie! Na Was zawsze można polegać! 
Dziękujemy!

  OSP Gminy Głubczyce

Rozładunek darów ze zbiórki koordynowanej przez 
druhów OSP z terenu gminy Głubczyce. 
1 marzec  2022 r. Fot. Mateusz Kitka
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Громадяни України, які 
перетнули польсько-
-український кордон 
після 24.02.2022. В 
зв'язку з воєнним 

конфліктом в Україні і які 
перебувають в Глубчицькій 
ґміні повинні повідомити до 
Центру соціального захисту 
населення для заповнення 
декларації про прибуття в наш 
район вони повинні надати 
свої дані, номер паспорту, 
поточне місце перебування, 
місця перетину кордону.

Якщо особа та діти мають номер 
PESEL, вони зможуть подати заяву 
на отримання допомоги соціально-
-сімейна допомога на дітей, у тому 
числі:

1. Одноразова грошова допомога 
у розмірі 300 злотих на особу. 
Заявки приймаються соціальними 
працівниками штабу ОПС. Вам 
потрібен номер PESEL для 
програми, номер банківського 
рахунку, дані особи, дані про 
місце проживання. Бланк заявки 
доступний у будинку OPS та на 
веб-сайті http://ops.glubczyce.pl

2. Сімейні допомоги, зазначені в 
Законі від 28 листопада 2003 р 
сімейні пільги

Сімейні пільги – це:

• сімейна допомога та надбавки до 
сімейної допомоги

• допомога по догляду
• одноразова допомога при 

народженні дитини
• батьківська допомога

Сімейні пільги з критерієм доходу:

Сімейна допомога – 674 злотих на 
особу в сім’ї та на дитину, з довідкою 
про інвалідність або ступінь 
інвалідності – 764 зл

Одноразова допомога при 
народженні дитини - 1922,00 злотих 
на особу

Дані та документи, необхідні 
для подання заявки на отримання 
сімейної допомоги, до яких потрібно 
додати заповнена заявка:

• ім'я (імена) та прізвище заявника 
та дітей

• дата народження
• громадянство
• стать
• сімейний стан
• адреса проживання
• тип, назва та адреса школи, в якій 

навчається дитина
• присвоєний номер PESEL батьків 

і дитини, а також за наявності серії 
та номера документа є підставою 
для перетину кордону

• у разі звернення за сімейними 

виплатами, які залежать від 
доходу, при визначенні доходу 
сім'ї, якщо член сім'ї не перебуває 
н а  тер итор і ї  Ре с пу бл і к и 
Польща, необхідно додати 
декларацію заявника переваги 
неперебування на території 
Республіки Польща члена сім'ї, 
яких це стосується

• призначений судом тимчасовий 
опікун може подати заяву на 
отримання сімейної допомоги

• відомості про дату в'їзду на 
територію Республіки Польща

• контактні дані
• у разі працевлаштування на 

території заявника або члена сім'ї 
Республіка Польща - довідка від 
роботодавця про заробіток за 
другий відпрацьований місяць

Центр соціального захисту у 
Глубчицах знаходиться за адресою: 
вул. Почтова 6А. Відчинено в 
понеділок з 7.30 до 16.00; вівторок 
- четвер з 7.30 до 15.30; П'ятниця з 
7.30 до 15.00.

  Божена Зюлковська 
менеджер Центру соціальної 

допомоги в Глубчицах

УВАГА
Людей, які прибули з України  

на територію ґміни Глубчице після  
24 лютого 2022 року просимо  

звертатися до Центру соціального  
захисту населення м. Глубчице,  

вул. Pocztowa 6a  
телефон: 77-485-29-22  

e-mail: ops@glubczyce.ops.com.pl
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Oby wat e l e  U k r a i ny, 
k tórzy przek roczyli 
granicę polsko-ukra-
ińską po  24.02.2022  r. 
w  związku z  konflik-

tem zbrojnym na  terenie Ukrainy 
i przebywają na terenie Gminy Głub-
czyce powinni zgłosić się do Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w celu wypeł-
nienia oświadczenia o  przybyciu 
na teren naszej Gminy z podaniem 
swoich danych, numeru dokumen-
tu tożsamości, obecnego miejsca 
pobytu, miejsca przekroczenia gra-
nicy.

Jeśli osoba i  dzieci mają nadany 
numer PESEL będą mogli ubiegać 
się o świadczenia z pomocy społecznej 
i świadczenie rodzinne na dzieci m.in.:

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne 
w kwocie 300zł na osobę. Wnioski 
będą przyjmowane przez pracow-
ników socjalnych w  siedzibie OPS. 
Do wniosku potrzebny jest numer 
Pesel, numer konta bankowego, 
dane osoby, dane pobytu. Druk 
wniosku dostępny w siedzibie OPS 
i na stronie internetowej http://ops.
glubczyce.pl

2. Świadczenia rodzinne, o  których 
mowa w ustawie z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są:

• zasiłek rodzinny oraz dodatki do za-
siłku rodzinnego

• zasiłek pielęgnacyjny, specjalny za-
siłek opiekuńczy oraz świadczenie 
pielęgnacyjne

• jednorazowa zapomoga z  tytułu 
urodzenia się dziecka

• świadczenie rodzicielskie
Świadczenia rodzinne przy których 

obowiązuje kryterium dochodowe:

Zasiłek rodzinny - 674 zł na  osobę 
w rodzinie a w przypadku dziecka le-
gitymującego się  orzeczeniem o  nie-
pełnosprawności lub stopnia niepeł-
nosprawności – 764 zł

Jednorazowa zapomoga z  tytu-
łu urodzenia się  dziecka – 1922,00 zł 
na osobę

Wymagane dane i dokumenty aby 
ubiegać się  o  świadczenia rodzinne, 
które należy dołączyć do wypełnione-
go wniosku:

• imię (imiona) i nazwisko wniosko-
dawcy oraz dzieci 

• data urodzenia
• obywatelstwo
• płeć
• stan cywilny 
• adres pobytu
• rodzaj, nazwa i adres szkoły do któ-

rej uczęszcza dziecko

• nadany numer PESEL rodziców 
i dziecka oraz jeżeli występuje seria 
i numer dokumentu stanowiącego 
podstawę przekroczenia granicy

• w przypadku ubiegania się o świad-
czenia rodzinne uzależnione 
od  kryterium dochodowego, przy 
ustalaniu dochodu rodziny, jeżeli 
członek rodziny nie przebywa na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
należy dołączyć oświadczenie oso-
by ubiegającej się o te świadczenia 
o  nie przebywaniu na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej członka 
rodziny, którego dotyczy

• o świadczenia rodzinne może ubie-
gać się  opiekun tymczasowy usta-
nowiony przez sąd opiekuńczy

• informacje o dacie wjazdu na tery-
torium RP

• dane kontaktowe 
• w przypadku podjęcia pracy przez 

wnioskodawcę lub członka rodziny 
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej – zaświadczenie od pracodaw-
cy o zarobkach za drugi przepraco-
wany miesiąc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głub-
czycach mieści się  na  ul.  Pocztowa 
6A. Czynny w  poniedziałek od  7.30 
do  16.00; wtorek - czwartek od  7.30 
do 15.30; piątek od 7.30 do 15.00.

  Bożena Ziółkowska  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Głubczycach

Nr rachunku bankowego 
do wpłat złotówkowych na rzecz 

uchodźców z Ukrainy
Tytułem: „Darowizna na rzecz uchodźców” 

Santander Bank Polska S.A.

44 1090 2154 0000 
0001 4998 0089

Adres:  
Gmina Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 

48-100 Głubczyce

FOREIGN PAYMENTS 
(wpłaty zagraniczne)

Tile: Donation to refugees 
Santander Bank Polska S.A. 

CODE SWIFT - WBK PPLPP

PL 44 1090 2154 0000 
0001 4998 0089

Address:  
Gmina Glubczyce, ul. Niepodleglosci 14, 

48-100 Glubczyce

Informujemy, że Gmina Głubczyce uruchomiła specjalny 
rachunek do wpłat na rzecz uchodźców z Ukrainy

Każda osoba oraz instytucja dobrej woli może od dziś dokonywać wpłat pieniężnych na konto, z którego finansować 
będziemy szeroko rozumianą pomoc obywatelom Ukrainy na terenie naszej gminy – wprost proporcjonalnie do 
potrzeb migrantów wojennych znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Część z wpłat przeznaczona będzie 
także na pomoc zaprzyjaźnionym miastom na terenie Ukrainy (Zbaraż).

Należy koniecznie pamiętać aby w tytuł przelewu brzmiał: „Darowizna na rzecz uchodźców”
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Wielu mieszkańców 
naszego miasta 
już od  dłuższego 

czasu dopytywało się o re-
mont basenu. W ubiegłym 
roku nadarzyła się  oka-
zja pozyskać przez naszą 
gminę środki z  projektu 
na  modernizację basenu 
i  to  dzięki temu remont 
naszego pięknego obiektu 
stał się faktem.

K ilka miesięc y temu 
rozpoczął się  długo w y-
czekiwany przez naszych 
mieszkańców remont Base-
nu Miejskiego. Zakres robót 
został podzielony na  dwa 
etapy. W  pierwszym etapie 
remontu zostanie wykona-
ny dla dzieci brodzik ze sta-
li nierdzewnej z  zamkiem 
wodnym oraz wodna strefa 
rekreacyjna z wieloma urzą-
dzeniami wodnymi do  za-
bawy. Zostanie tam również 
wybudowana dwupoziomo-
wa ślizgawka z hamowniami 
(1.  rodzinna, 2.  rynna wod-
na). Ślizgawka powstanie 
w miejscu jednego z trzech 
basenów (lewego) od strony 
Gołuszowic, który został za-
sypany i  wzmocniony mu-
rem od  pozostałych base-
nów. Oprócz tego powstanie 
nowoczesna pompownia, 
która będzie obsługiwać 
wszystkie te  atrakcje. Ba-
sen zostanie odgrodzony 
od  strefy wypoczynkowej, 
do  wody będzie można 
wchodzić przez niewielkie 
niecki, które stanowią łącz-
nik pomiędzy obydwoma 
strefami. Już po  zakończe-

niu pierwszego etapu nasz 
basen stanie się jedną z cie-
kawszych atrakcji naszego 
regionu, gdzie całe rodziny 
z dziećmi będą mogły w spo-
sób bezpieczny i atrakcyjny 
spędzać czas wolny w sezo-
nie letnim. Oprócz stałych 
atrakcji, które powstaną 
na  naszym basenie ideal-
nie komponować się będzie 
wodny tor przeszkód, który 
został zakupiony w  2021 r. 
z budżetu obywatelskiego. 

Mam nadzieję, że  dzięki 
temu remontowi nasz ba-
sen stanie się perełką wśród 
atrakcji turystycznych mia-
sta i  jednym z  głównych 
punktów na  mapie Opolsz-
czyzny, gdzie w sposób bez-
pieczny i bardzo atrakcyjny 
wszyscy miłośnicy kąpieli 
i zabaw wodnych będą spę-
dzać swój czas. Nasz basen 
przez swoją unikatowość 
i historię jest niesamowitym 
obiektem, ale dzięki temu re-
montowi stanie się również 
jednym z  nowocześniej-
szych i  atrakcyjniejszych 
obiektów tego typu.

Życzę wykonawcy bezpro-
blemowego i  terminowego 
przebiegu remontu, tak by 
mieszkańcy Głubczyc mogli 
już w  sezonie letnim 2022 
skorzystać z  wypoczynku 
na głubczyckim basenie.

  Zbigniew Serwetnicki 
Przewodniczący Komisji 

Sportu i Rekreacji UM

Remont Basenu 
Miejskiego 
w Głubczycach
Trwa I etap prac remontowych 
na basenie miejskim

Zbigniew 
Serwetnicki
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1. Budowa drogi gminnej pomiędzy 
ul. Wrocławską a ul. Żeromskiego 
w Głubczycach

2. Przebudowa ul. Stromej w Głub-
czycach

3. Przebudowa ul. św. Jana w Grob-
nikach

4. Wykonanie łapacza na  drodze 
polnej przy drodze wojewódzkiej 
w miejscowości Biernatów

5. Przebudowa drogi na działce nr 
283 w Głubczycach

6. Przebudowa drogi działka nr 21/1 
i  24/7, 24/29 w  Bernacicach Gór-
nych

7. Przebudowa nawierzchni drogi 
dojazdowej do Nowego Rożnowa 
etap III

8. Dotacja dla samorządu wojewódz-
twa na wykonanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę dro-
gi wojewódzkiej w miejscowości 
Lisięcice

9. Dotacja dla samorządu wojewódz-
twa na wykonanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę chod-
nika przy drodze wojewódzkiej 
w miejscowości Głubczyce Sady

Jarosław Horodecki 
Naczelnik Wydziału  

Komunalno-Inwestycyjnego UM

Informacja w  dobie coraz bar-
dziej powszechnego korzystania 
z  systemów informatycznych 

a szczególnie jej poprawność, ujed-
nolicenie oraz dokładność – odgry-
wają kluczowe znaczenie. Znaczenie 
ma także dobra, niewykluczająca 
się  i  ujednolicona komunikacja 
pomiędzy systemami informatycz-
nymi. Dla  takiego systemu, przy-
kładowo, jeśli mamy wprowadzoną 
nazwę ulicy „ul. Chrobrego” to już 
„ul. Bolesława Chrobrego” w innym 
systemie będzie odczytywana jako 
niepasująca, nie do skomunikowa-
nia pomiędzy nimi.
Zmiana dotyczyć będzie ulic, 
alei, osiedli i placów

W związku z powyższym, zaistniała 
potrzeba ujednolicenia nazw ulic wid-
niejących w bazach danych systemów 
instytucji rządowych i samorządu te-
rytorialnego. Stąd pilna konieczność 
podjęcia uchwały NR XXXV/358/22 
Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 
26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany 
nazw ulic, alei, osiedli i placów w miej-
scowości Głubczyce oraz sołectwie 
Grobniki.

Ujednolicenie to  będzie wpływało 
na  sprawność obsługi mieszkańców 
m.in. w  nadchodzących wyborach. 
Kompetencje koordynacyjne przecho-
dzą bowiem z  poziomu samorządu 
terytorialnego na  województwo. Już 
teraz należało te zmiany wprowadzić.

Jednocześnie chcemy Państwa uspo-
koić, że  wszelkie zmiany wynikające 
z uchwały np. potencjalną potrzebę wy-
miany dokumentu tożsamości – doko-
nają się w sposób płynny, zgodnie z datą 
ważności widniejącą na  dokumencie. 
Nie trzeba wyrabiać nowego dowodu 
jeśli aktualny posiada jeszcze ważność.

Lista ulic zmieniających swe 
nazewnictwo na terenie gmi-
ny Głubczyce
1. aleja Al. Lipowa otrzymuje nową na-

zwę: „Aleja Lipowa”;
2. aleja Śląska otrzymuje nową nazwę: 

„Aleja Śląska”;
3. plac Plac ks. Bp. Antoniego Adamiu-

ka otrzymuje nową nazwę: „Plac ks. 
bp. Antoniego Adamiuka”;

4. osiedle Osiedle Tuwima otrzymuje 
nową nazwę: „Osiedle Juliana Tuwi-
ma”;

5. osiedle Osiedle Bończyka otrzymuje 
nową nazwę: „Osiedle ks. Norberta 
Bończyka”;

6. ulica Gen.  W. Andersa otrzymuje 
nową nazwę: „gen. Władysława An-
dersa”;

7. ulica Bałuckiego otrzymuje nową 
nazwę: „Michała Bałuckiego”;

8. ulica Bończyka otrzymuje nową na-
zwę: „ks. Norberta Bończyka”;

9. ulica Broniewskiego otrzymuje 
nową nazwę: „Władysława Broniew-
skiego”;

10. ulica Chrobrego otrzymuje nową 
nazwę: „Bolesława Chrobrego”;

11. ulica Dzierżonia otrzymuje nową 
nazwę: „ks. Jana Dzierżonia”;

12. ulica F. Chopina otrzymuje nową na-
zwę: „Fryderyka Chopina”;

13. ulica J. Kasprowicza otrzymuje 
nową nazwę: „Jana Kasprowicza”;

14. ulica Kochanowskiego otrzymuje 
nową nazwę; „Jana Kochanowskie-
go”;

15. ulica Kołłątaja otrzymuje nową na-
zwę: „ks. Hugona Kołłątaja”;

16. ulica Konopnickiej otrzymuje nową 
nazwę: „Marii Konopnickiej”;

17. ulica Kopernika otrzymuje nową 
nazwę: „Mikołaja Kopernika”;

18. ulica Kościuszki otrzymuje nową 
nazwę: „Tadeusza Kościuszki”;

19. ulica Krasińskiego otrzymuje nową 
nazwę: „Zygmunta Krasińskiego”;

20. ulica J. Matejki otrzymuje nową na-
zwę: „Jana Matejki”

21. ulica Marka otrzymuje nową nazwę: 
„św. Marka”;

22. ulica Miarki otrzymuje nową na-
zwę: „Karola Miarki”;

23. ulica Mickiewicza otrzymuje nową 
nazwę: „Adama Mickiewicza”;

24. ulica Moniuszki otrzymuje nową 
nazwę „Stanisława Moniuszki”;

25. ulica C. K. Norwida otrzymuje nową 
nazwę: „Cypriana Kamila Norwida”

26. ulica Plater otrzymuje nową nazwę: 
„Emilii Plater”;

27. ulica Powstańców otrzymuje nową 
nazwę: „Powstańców Śląskich”

28. ulica Reymonta otrzymuje nową 
nazwę: „Władysława Reymonta”;

29. ulica Sienkiewicza otrzymuje nową 
nazwę: „Henryka Sienkiewicza”;

30. ulica Skłodowskiej otrzymuje nową 
nazwę: „Marii Skłodowskiej-Curie”;

31. ulica Słowackiego otrzymuje nową 
nazwę: „Juliusza Słowackiego”;

32. ulica Sobieskiego otrzymuje nową 
nazwę: „Jana III Sobieskiego”;

33. ulica Staszica otrzymuje nową na-
zwę: „Stanisława Staszica”;

34. ulica S. Wyspiańskiego otrzymuje 
nową nazwę: „Stanisława Wyspiań-
skiego”;

35. ulica Żeromskiego otrzymuje nową 
nazwę: „Stefana Żeromskiego”.

36. ulica Świętego Jana położona w so-
łectwie Grobniki otrzymuje nowe 
brzmienie: „św. Jana”. 

  Marcelina Wieliczko-Buchaniec 
Z-ca Naczelnika WRPiR UM

Część ulic zmieni nazwę
Zmiany nie będą drastyczne. Dotyczyć będą 
bardziej ujednolicenia formy niż zmiany treści

PLAN INWESTYCYJNY 
W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ 
GMINY GŁUBCZYCE 
NA ROK 2022

Serdeczne
podziękowania 

rodzinie, sąsiadom, 
znajomym, 

przyjaciołom, delegacji 
ZBoWID'u na czele 

z p. Amelią Mamczar, 
harcerzom (Poczet 

Sztandarowy), 
którzy okazali 

wiele życzliwości 
oraz uczestniczyli 
w ostatniej drodze  

mojej kochanej mamy  
Józefy Nakoniczewskiej 

składa córka  
– Kazimiera Wardecka.



12 KWIECIEŃ 2022

Biuletyn Informacyjny Gminy Głubczyce      www.glosglubczyc.plSamorząd

Projekt  – 
Kolejne spotkanie 
z mieszkańcami
WDRAŻANIE „SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIETRZA W SAMORZĄDACH 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398

W  piątek 14 stycznia bieżące-
go roku odbyło się  kolejne 
spotkanie z  mieszkańcami 

w  ramach realizacji projektu pn. 
„Wdrożenie systemu zarządzania 
jakością powietrza w samorządach 
województwa opolskiego”, finan-
sowanego ze  środków Unii Euro-
pejskiej w  ramach Programu LIFE 
i  Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej.  
Spotkanie odbyło się  w  świetlicy 
wiejskiej z Zubrzycach a prowadził 
je  Gminy Koordynator Programu 
Ochrony Powietrza – Lucyna Rak. 

W czasie spotkania poruszono waż-
ne tematu dotyczące szkodliwości ni-
skiej emisji oraz sposobów jej ograni-
czania. Omówiono dotacje w ramach 
programu Czyste Powietrze a  także 
przedstawiono szereg rozwiązań moż-
liwych do wyboru w przypadku zmia-
ny ogrzewania.

Czym jest niska emisja?

Niska emisja  to  emisja  szkodli-
wych pyłów i gazów na małej wysokości  
a mianowicie do 40 metrów. Powstaje 
głównie w  wyniku nieefektywnego 
spalania paliw w domowych piecach. 
Do  paliw tych należy zazwyczaj wę-
giel niskiej jakości, drewno o zbyt du-
żej zawartości wilgoci lub nielegalnie 
spalane odpady. Niska emisja jest głów-
nym źródłem smogu, ale  też chorób 
układu oddechowego.

O  co  chodzi z  deklaracjami 
źródeł ciepła? Czy każdy musi 
ją złożyć?

Centralna Ewidencja Emisyjno-
ści Budynków (CEEB) to  ewidencja, 
w  której znajdą się  kompleksowe in-
formacje, dotyczące źródeł ogrzewa-
nia budynków. Celem jej stworzenia 
jest poprawa jakości powietrza, walka 
ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: 
"kopciuchów" Deklarację składane 
są  od  1 lipca 2021 r. Dla  źródeł ciepła 
lub spalania paliw uruchomionych 
przed tą datą, termin na złożenie de-
klaracji wynosi 12 m-cy – upływa zatem 
z dniem 30 czerwca 2022 r. 

Natomiast w przypadku źródeł cie-
pła lub spalania paliw uruchomionych 
po  1 lipca 2021 r. termin ten wynosi 
14  dni. Deklarację obowiązkowo mu-
szą złożyć właściciele/zarządcy budyn-
ków mieszkalnych i niemieszkalnych, 
w  których znajduje się  źródło ciepła. 
W  art. 27h ustawy z  dnia 21 listopada 
2008 r. o  wspieraniu termomoderni-
zacji i remontów oraz o centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków wprowa-
dza się sankcje karne, które mogą być 
nakładane w  przypadku niezłożenia 
w ustawowym terminie ww. deklaracji. 
Za brak złożenia deklaracji grozi grzyw-
na, która jest wymierzana na zasadach 
ogólnych kodeksu wykroczeń.

  Gmina Głubczyce

Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”
LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE 19 GIE/PL/000398 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lucyna Rak – Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza 
podczas spotkania w Zubrzycach 14 stycznia 2022 r. Fot. LR
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego prowadzi kampa-
nie społeczne na rzecz zmniej-

szenia liczby najczęściej występują-
cych zdarzeń  i zachorowań. 

„Kości i stawy też rolnika sprawy” 
– to hasło jednej z kampanii prewencyj-
nych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, której celem jest zwróce-
nie uwagi na przyczyny chorób i ura-
zów układu mięśniowo-szkieletowego, 
które poza dolegliwościami zwiększają 
ryzyko wypadku przy pracy rolniczej.

Choroby układu ruchu stanowią 
poważny problem społeczno-ekono-
miczny, a ich powszechne występowa-
nie sprawia, że są zaliczane do chorób 
społecznych. Bóle mięśni, stawów i ko-
ści są  wynikiem zaburzeń mięśnio-
wo-szkieletowych obejmujących sze-
roki zakres problemów zdrowotnych. 
Najczęściej dotyczą: pleców (odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa), szyi (od-
cinka szyjnego kręgosłupa), ramion 
oraz kończyn górnych i dolnych. Wy-
nikają zwykle z chronicznego przecią-
żenia organizmu, a  w  szczególności 
kręgosłupa i prowadzą do powstawa-
nia mikrourazów oraz przyspieszenia 
zmian zwyrodnieniowych.

Rolnicy, ze  względu na  charakter 
wykonywanej pracy, są  szczególnie 
narażeni na  występowanie chorób 
układu ruchu. Kasa rokrocznie od-
notowuje kilka, a czasem kilkanaście 
typów chorób zawodowych, dotyczą-
cych obwodowego układu nerwowego 
oraz układu ruchu, wywołanych sposo-
bem wykonywania pracy. Mimo zwięk-
szonej w ostatnich latach mechaniza-
cji, a nawet automatyzacji prac w tym 
sektorze produkcji, która umożliwiła 
wyeliminowanie wielu uciążliwych 
prac ręcznych, rolnicy wciąż narażeni 
są na nadmierny wysiłek fizyczny, któ-
ry prowadzi do zmian chorobowych. 
Zagrożeniem dla prawidłowego funk-
cjonowania układu ruchu są: ciężka 
praca fizyczna, pozostawanie przez 
długi czas w  nienaturalnej pozycji 
(długotrwałe zginanie, skręcanie tuło-
wia, klęczenie, kucanie, itp.), przeno-
szenie ciężkich przedmiotów i ładun-
ków, wibracje podczas transportu, 
oddziaływanie maszyn, powtarzalna 
i monotonna praca, a także zmienne 
warunki pogodowe (zimno, wilgoć). 
Przyczynami problemów zdrowotnych 
kręgosłupa mogą być również nagłe, 

gwałtowne ruchy wykonywane przez 
człowieka, szarpnięcie przez zwierzę, 
a także przewlekły stres, który powo-
duje napięcie mięśni. Kolejnym powo-
dem jest niedostosowywanie wyko-
nywanych prac do możliwości i stanu 
zdrowia rolnika. Stan chorobowy na-
rządów ruchu objawia się między inny-
mi drętwieniem kończyn, ogranicze-
niem swobody ruchu i różnego rodzaju 
bólami.

Ważne!
Nasilenie dolegliwości bólowych 

może prowadzić do okresowej lub 
trwałej niezdolności do pracy w go-

spodarstwie, a nawet być przyczyną 
wypadku przy pracy rolniczej!

Aby zapobiec chorobom układu ru-
chu, należy:

• stosować właściwą technikę pod-
noszenia i przenoszenia wg zasady: 
podnoś ładunki oburącz, jak najbli-
żej ciała, na zgiętych kolanach, z wy-
prostowanymi plecami (tułowiem), 
unikając obciążenia jednostronne-
go;

• organizować ergonomiczne stano-
wisko pracy przez właściwy dobór 
narzędzi pracy na stanowisku oraz 
ich rozmieszczenie w sposób łatwo 
dostępny, co znacznie ułatwi pracę 
i pozwoli zredukować do minimum 
konieczność wykonywania czynno-
ści takich jak: skręty i zginanie tu-
łowia, zginanie nadgarstków, uno-
szenie rąk ponad głowę, łokci ponad 
obręcz barków;

• ograniczyć do minimum ręczne pra-
ce transportowe, korzystać z narzę-
dzi pomocniczych (wózków, taczek, 
krążków linowych, transporterów 
itp.), dzielić ładunki na  mniejsze 
części, korzystać z pomocy drugiej 
osoby przy przenoszeniu ładunków 
o większej masie. 

• Przestrzegać norm podnoszenia 
i przenoszenia ładunków: praca sta-
ła – 12 kg dla kobiet, 20 kg dla męż-
czyzn; praca dorywcza: kobiety – 20 
kg, mężczyźni – 50 kg;

• stosować przerwy w pracy w celu od-
ciążenia mięśni przez odpoczynek 
lub zmianę rodzaju wykonywanej 
pracy (praca urozmaicona);

• dostosować tempo pracy do swoich 
możliwości i predyspozycji;

• kontrolować stan zdrowia – przynaj-
mniej raz w roku udać się do lekarza 
pierwszego kontaktu, zadbać o sys-
tematyczną aktywność ruchową;

• unikać bezpośredniego kontaktu 
ze zwierzętami, szczególnie z duży-
mi osobnikami;

• zapobiegać urazom układu ruchu – 
stosować zawsze czyste obuwie, do-
stosowane do wykonywanej pracy, 

usztywniające staw skokowy z po-
deszwą antypoślizgową. 

• Korzystać z  bezpiecznych dra-
bin przy pracach na  wysokości, 
stosować zabezpieczenia przed 
upadkiem (szelki bezpieczeństwa 
z  linką – przy pracach na  wysoko-
ści powyżej 2m); przy wchodzeniu 
i schodzeniu z ciągników, maszyn 
i przyczep korzystać z drabinek, po-
destów, uchwytów zamontowanych 
fabrycznie).

Poprawa bezpieczeństwa pracy 
w  gospodarstwie rolnym nie zawsze 
wiąże się z koniecznością angażowania 
dużych środków finansowych. Bardzo 
często wystarczy świadomość zagro-
żeń występujących w  gospodarstwie 
oraz konsekwentne ich eliminowanie. 

Opolski Oddział KRUS zaprasza 
mieszkańców wsi do  udziału w  dzia-
łaniach prewencyjnych, m.in. szkole-
niach, pokazach, wystawach, konkur-
sach, organizowanych systematycznie 
w każdym powiecie naszego wojewódz-
twa przez Placówki Terenowe Kasy, 

Głównym celem organizowanych 
działań jest propagowanie zasad 
bezpiecznej pracy w  gospodarstwie, 
ale  także przekazywanie informacji 
służących podnoszeniu poziomu bez-
pieczeństwa podczas wypoczynku. 
Udział w spotkaniach jest dobrowolny 
i bezpłatny. 

Elementami, które poprawiają 
atrakcyjność organizowanych szkoleń, 
są m.in.: pokazy sprzętu elektryczne-
go, pokazy odzieży ochronnej, pokazy 
pierwszej pomocy prowadzone przez 
ratowników z jednostek OSP. 

Dużą popularnością cieszą się kon-
kursy, w  których można otrzymać 
nagrody, służące poprawie bezpie-
czeństwa w  pracy (narzędzia, sprzęt 
elektryczny, artykuły ochrony osobi-
stej, taczki, wózki, maty, pasy bezpie-
czeństwa, taśmy antypoślizgowe, itp.).

Informacje o  planowanych wyda-
rzeniach zamieszczane są na stronie: 
https://wydarzenia-prewencyjne.krus.
gov.pl/

  Joanna Skuratowicz 
Kierownik Samodzielnego Referatu 

Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa 
Lekarskiego OR KRUS w Opolu

Kości i stawy – też rolnika sprawy
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NGO - Tacy Sami

Mam na  imię ADAM i  mam Zespół Do-
wna. Jeden dodatkowy chromosom na-
mieszał w  moim życiu tak, że  troszkę 
się  od  Was różnię - inaczej wyglądam, 
wolniej się  rozwijam, mam wiele róż-

nych chorób, które utrudniają mi życie. Ale jestem taki 
jak Wy - WARTOŚCIOWYM CZŁOWIEKIEM. 

Jestem niezwykle wesołym dzieckiem, mam poczucie 
humoru, kocham całym sercem i bezinteresownie. Wszyst-
ko, co robicie każdego dnia, każdą (nawet najprostszą) czyn-
ność, ja zdobywam ciężką pracą, wysiłkiem i ćwiczeniami. 
Ale osiągam to i jestem z tego dumny. I nie skarżę się, pracu-
ję dalej. Nie lituj się nade mną - nie jestem "biedny, bo taki 
chory", jestem szczęśliwy, nie gryzę, nie zarażam, i nikt mi 
zespołu Downa nie wyleczy. Jak każde dziecko lubię oglądać 
bajki, grać na mamy telefonie, oglądać filmiki na YT, bawić 
się, budować z klocków lego, słuchać muzyki, tańczyć (!), jeź-
dzić samochodem z tatą, rozmawiać z każdym napotkanym 
na mojej drodze człowiekiem. Kocham swoją rodzinę, 
lubię swoją szkołę, lubię przyjaciół ze Stowarzy-
szenia TACY SAMI. Czasem się buntuję, gdy coś 
idzie nie po mojej myśli. Mam swoje radości 
i swoje smutki. Jestem taki jak Wy. Szanujmy 
inność i akceptujmy różnorodność.

To apel, który jako mama, przygotowałam 
w imieniu Adama na okoliczność Światowe-
go Dnia Zespołu Downa, który przypada na 21 
marca. Pomysłodawcą święta był Stylianos Anto-
narakis, genetyk z uniwersytetu w Genewie. Data 
21 marca nawiązuje do istoty zaburzenia trisomii 21 
chromosomu i ma promować prawo do uczestnicze-
nia w "normalnym" codziennym życiu, rehabilitacji 
i pełnej opieki osób dotkniętych tym zaburzeniem, 
a w szczególności do zwiększenia świadomości spo-
łecznej i wiedzy na ten temat.

W ten, objęty patronatem ONZ dzień warto założyć ko-
lorowe skarpetki, w różnych, wesołych kolorach (mogą być 
w paski, kropki, gwiazdki, czy nawet po prostu z dwóch 
różnych par). W  taki prosty sposób można sprowoko-
wać do  rozmów na  temat inności, tolerancji, akceptacji. 
„Bo co z tego, że dwie różne – nadal wartościowe!”

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, to święto, któ-
re powinno wszystkim uświadamiać , że każdy ma prawo 
żyć, nawet jeśli całe życie będzie potrzebować wsparcia. 
Dzień, który powinien pokazywać jak ważna jest empa-
tia, zrozumienie potrzeb drugiego człowieka i nie stawia-
nie podziałów. Dzień, który powinien być świadectwem, 
że inny nie znaczy gorszy. Życzę osobom z Zespołem Do-
wna, żeby zawsze najpierw był widziany człowiek, dopiero 
potem zespół wad wrodzonych, wywołany nieprawidłową 
liczbą chromosomów.

Ela Małko-
Kołodziej

Ela 
Małko-Kołodziej

Światowy Dzień 
Osób z Zespołem 

Downa

21 marca 
Mam na imię Adam. 

Kocham całym sercem!

 więcej o Adasiu na  
www.dzieciom.pl/8655

KWIECIEŃ 2022
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Tego dnia skauci, zuchy 
i harcerze przesyłają sobie 
kartki pocztowe i  wiado-
mości z życzeniami.

W Dniu Myśli Braterskiej 
22 lutego odbyła się uroczysta zbiórka 
kadry Hufca ZHP Głubczyce. Zbiórkę 
rozpoczęliśmy zapaleniem świeczek 
i  harcerską piosenką. Następnie mi-
nutą ciszy uczciliśmy pamięć dh. Ewy, 
która odeszła na  wieczną wartę. Ko-
mendantka hufca przywitała wszyst-
kich obecnych instruktorów, po czym 
dziękując za  piękną służbę wręczyła 
wszystkim przygotowane upomin-
ki, dyplomy i  książki o  Powstaniach 
Śląskich. Frekwencja spotkania była 
imponująca, bo  obecni byli prawie 
wszyscy. W blasku świec i lampionów, 
przy dźwiękach gitary, wspólnych roz-
mowach, poczęstunku nasza zbiórka 
nabrała wyjątkowego charakteru. 

Była pełna radości, wspomnień, 
planów, a  przede wszystkim mogli-
śmy w  naszym środowisku instruk-
torskim poczuć się jak w rodzinie. Nie 
zapomnieliśmy w tym dniu o naszych 
przyjaciołach i sympatykach. Wysłali-
śmy wiele kartek z życzeniami, Odwie-
dziliśmy z upominkami nasze władze 
samorządowe oraz instruktorów se-
niorów. Były to bardzo miłe spotkania!

 ■ Katarzyna Mojzyk 
Komendant Hufca ZHP Głubczyce

Harcerstwowww.glubczyce.pl      Gmina Głubczyce

ZASTANÓW SIĘ JAK TY MÓGŁBYŚ POMÓC DZIECIOM I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z NASZEGO POWIATU

Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych TACY SAMI 
w Głubczycach ul. Chrobrego 22. Więcej o nas na  www.tacy-sami.org tel. 601 341 199 lub 512 438 433
Rozlicz PIT z sercem - przekaż 1% podatku na rehabilitację Adasia.
Wystarczy w PIT wpisać KRS: 000037904, cel: 8655 Małko Adam.

22 lutego to dzień upa-
miętniający urodziny 
Roberta i Olave Baden-
-Powell. To dzięki parze 
Naczelnych Skautów ludzie 
z całego globu od ponad 
stu lat nawiązują ze sobą 
i ze światem skautowe 
więzi. Dzień Myśli Bra-
terskiej jest właśnie po 
to, by te więzi wzmocnić 
jeszcze bardziej; by na-
prawdę poczuć, że wszyscy 
jesteśmy częścią jednego 
ruchu, a wszelkie podziały 
są tylko pozorne.

DZIEŃ 
MYŚLI  

BRATERSKIEJ
KOMENDY HUFCA ZHP

Kadra instruktorska ZHP. 
Fot. Komenda Hufca ZHP w Głubczycach
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Harcerstwo

HARCERSKA AKCJA ZIMOWA 2022

Zlikwidowana plantacja marihuany

Ferie zimowe dobiegły końca, 
a wraz z nimi nasza Harcerska 
Akcja Zimowa. Niestety i w tym 

roku pandemia pomieszała nam 
szyki. Nie mogliśmy naszej zimo-
wej akcji przeprowadzić w Ratuszu, 
gdzie nasze zuchy i  nasi harcerze 
uczestniczyli z dziećmi i młodzieżą 
szkolną spoza ZHP w wspólnych spo-
tkaniach, wyjazdach na lodowisko 
i innych atrakcjach. 

Tego roku w  na-
sz y m zimow isk u 
na  bazie Zespołu 
Szkół Ogólnokształ-
cących w  Głubczy-
cach udział wzięło 
ok. 60 zuchów i har-
cer z y.  C hęt nyc h 
było o  wiele więcej, 
ale niestety obowią-
zujące nas przepisy 
i obostrzenia sanitarne uniemożliwi-
ły zorganizowanie naszego przedsię-
wzięcia na  większą skalę. Poza zaję-
ciami stacjonarnymi w ZSO, podczas 
których śpiewaliśmy, rysowaliśmy, 
pląsaliśmy, graliśmy w  gry i  zdoby-
waliśmy nowe umiejętności zwiedza-

liśmy muzea: Muzeum w  Raciborzu, 
Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyc-
kiej oraz Muzeum Czynu Powstańcze-
go na Górze Św. Anny. Nasza młodzież 
pogłębiała swoją wiedzę i z zaintereso-
waniem oglądała muzealne ekspozy-
cje. Największych wrażeń dostarczyła 
raciborska mumia, choć w  każdym 
muzeum było coś wyjątkowego. Poza 
muzealnymi doznaniami postano-

wiliśmy pozwiedzać miej-
scowości, do  któr ych 
się udaliśmy. Raciborski 

Rynek, Pomnik Matki 
Polki, pobliski 
park, Pomnik 
Czynu Powstań-
czego na Górze 
Świętej Anny, 
S a n k t ua r iu m 
św.  Anny i  Po-

mnik Św. Jana Pawła. Radosnych wra-
żeń dostarczył również wspólny po-
siłek w McDonaldzie, ale na co dzień 
dbaliśmy także o  zdrowe przekąski. 
Odwiedziliśmy również głubczyckie 
Wodociągi, gdzie otrzymaliśmy spo-
rą dawkę informacji na  temat wody, 

sposobu jej pozyskiwania, oczyszcza-
nia i  dostarczania do  domów. Zwie-
dziliśmy pompowanie wody, w której 
zapoznaliśmy się z zachodzącymi pro-
cesami technologicznymi, a  następ-
nie mogliśmy pograć w  planszówki 
i  zjeść pyszną pizzę. Odwiedzili nas 
nasi głubczyccy policjanci i  przepro-
wadzili z nami pogadankę o bezpiecz-
nym wypoczynku. Na  feriach korzy-
stając z  zimowej aury wybieraliśmy 
się  na  spacery do  Parku Miejskiego, 
by poobserwować przyrodę i podczas 
gry terenowej wykonywać zadania. 
Nie zabrakło aktywnych form i zabaw 
na świeżym powietrzu. 

Staraliśmy się  połączyć edukację 
z  zabawą, by nasi podopieczni mieli 
możliwość aktywnie i atrakcyjnie spę-
dzić czas ferii zimowych. Naszą akcję 
zakończyliśmy balem maskowym. 
Do  zobaczenia na  Harcerskiej Akcji 
Zimowej w przyszłym roku z nadzieją, 
że będziemy mogli zgromadzić wszyst-
kie chętne dzieci i młodzież z naszego 
miasta.

  Katarzyna Mojzyk 
Komendant Hufca ZHP w Głubczycach

Kryminalni z  Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Opolu wraz 
z policjantami z Głubczyc za-

bezpieczyli blisko 250 krzewów ma-
rihuany, profesjonalny sprzęt do jej 
uprawy oraz kilkadziesiąt gramów 
gotowego suszu. Do  tej sprawy zo-
stały zatrzymane 3 osoby, w wieku 
od 26 do 54 lat. Wszyscy to mieszkań-
cy powiatu głubczyckiego. Funkcjo-
nariusze na  miejscu zabezpieczyli 
również szczegółowe zapiski z upra-
wy tego narkotyku. 54-latek został 
tymczasowo aresztowany na  trzy 
miesiące. Grozi mu do 8-lat pozba-
wienia wolności.

Pod koniec stycznia, policjanci 
z  Wydziału Kryminalnego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w  Opolu wspól-
nie z  funkcjonariuszami Komendy 
Powiatowej Policji w Głubczycach we-
szli na teren jednej z posesji na terenie 
powiatu głubczyckiego. Na podstawie 
pracy operacyjnej kryminalni ustalili, 
że na miejscu może działać plantacja 
marihuany.

Podejrzenia policjantów potwier-
dziły się. W dwóch specjalnie przysto-
sowanych pomieszczeniach, zabezpie-
czyli blisko 250 krzewów marihuany 
w końcowej fazie wzrostu. Na terenie 
posesji dodatkowo znaleźli kilka-
dziesiąt gramów gotowego już suszu, 
profesjonalny sprzęt do  uprawy tego 
narkotyku oraz szczegółowe zapiski 
z prowadzonej plantacji.

Do  tej sprawy zostały zatrzymane 
3 osoby, mężczyzna w wieku 54 lat oraz 
dwie kobiety w wieku 52 i 26 lat. 54-la-
tek został tymczasowo aresztowany 
na 3 miesiące. Za wytwarzanie znacz-
nych ilości narkotyków mężczyźnie 
grozi do  8 lat pozbawienia wolności, 
na czas nie krótszy niż 3 lata.

  mł. asp. Łukasz Golinowski

Nasz "mikroklimat" niestety sprzyja takim plantacjom 
- ale nie plantatorom [przyp. red.]

Plantacja marihuany w świetle promienników. 
Fot. Zdjęcia operacyjne Policji



17KWIECIEŃ 2022

Z policyjnych aktwww.glubczyce.pl      Gmina Głubczyce

Podejrzany o liczne włamania 
w rękach policjantów

W OSTATNIEJ CHWILI PRZYSZLI Z POMOCĄ

Zatrzymany kilka mi-
nut po  tym jak wła-
mał się  do  jednego 

z  domów w  Głubczycach. 
Ukrywał się  przed poli-
cjantami w  zaroślach, 
ale  czujność i  determina-
cja policjantów przyczy-
niła się  do  odnalezienia 
podejrzanego mężczyzny. 
Okazało się, że to niejedy-
ne włamanie o  jakie jest 
podejrzany. Łupem po-
dejrzanego padło ponad 
20000 złotych.

Późną nocą policjanci 
patrolujący miasto otrzy-
mali zgłoszenie o włamaniu 
do jednego z domów jedno-
rodzinnych. Niezwłocznie 
policjanci pojechali na miej-
sce zdarzenia. Podejrzany 
zdążył uciec przed przy-
byciem patrolu. Zebrane 
na miejscu informacje z mo-

nitoringu pozwoliły ustalić 
rysopis mężczyzny oraz kie-
runek w którym uciekł.

Mundurowi rozpoczę-
li poszukiwania. Podczas 
przeczesywania pobliskie-
go terenu w  pewnym mo-
mencie funkcjonariusze 
zauważyli podejrzanego 
mężczyznę ukrywającego 
się  w  zaroślach. Mężczyzną 
okazał się 32-letni mieszka-
niec gminy Głubczyce. Po-
dejrzany został zatrzymany 
i przewieziony do jednostki.

Pracujący nad sprawą 
kryminalni ustalili, że 32-la-
tek podejrzany jest o liczne 
włamania czy kradzieże 
do  k tór ych dochodziło 
w  ostatnim czasie na  tere-
nie Głubczyc. Po  oszacowa-

niu strat przez poszkodowa-
nych okazało się, że  łupem 
podejrzanego mężczyzny 
padło ponad 20000 złotych. 
Podejrzanemu grozi teraz 

kara pozbawienia wolności 
nawet do 10 lat.

  mł. asp. Łukasz 
Golinowski

62-letnie mieszkaniec 
Głubczyc chciał po-
pełnić samobójstwo. 

Policjanci z Głubczyc dzię-
ki szybkiej reakcji oraz 
zimnej krwi uratowali 
mu życie. Mundurowi wy-
kazali się  dużym opano-
waniem i odwagą.

W  poniedziałkowe po-
łudnie policjanci z  ogniwa 
patrolowego głubczyckiej 
komendy otrzymali od  dy-
żurnego zgłoszenie o  męż-
czyźnie, który chce popeł-
nić samobójstwo. Ustalenie 
dokładnych okoliczności 
było utrudnione ponieważ 
w  pewnym momencie roz-
mowa ze  zdesperowanym 
mężczyzną została przerwa-
na. Policjanci jednak znali 
dokładny adres, gdzie może 
znajdować się 62-latek.

Policjanci, którzy po  kil-
ku minutach dotarli na miej-
sce zauważyli na  ogrodzie 
domu mężczyznę. Dotarcie 
do  mężczyzny było utrud-
nione z powodu ogrodzenia 
posesji. Mundurowi widząc 
desperację mężczyzny wie-
dzieli, że  każda sekunda 
zwłoki może zagrażać życiu 
62-latka. 

Wykorzystując swoje do-
świadczenie mundurowi 
znaleźli miejsce, gdzie mogli 
dostać się  na  teren posesji. 
Bez ani jednej sekundy za-
wahania podbiegli do męż-
czyzny, by uniemożliwić mu 
targnięcie się na swoje życie.

  mł. asp. Łukasz 
Golinowski

Na naszym terenie jest coraz bezpieczniej dzięki skutecznej pracy Policjantów

Szybka i zdeterminowana reakcja głubczyckich Policjantów 
pozwoliła uratować kolejne życie ludzkie

Doprowadzenie do aresztu podejrzanego. 
Fot. Zdjęcia operacyjne Policji

Dla każdego Policjanta życie ludzi ma wartość i znaczenie. 
Fot. KP Policji w Głubczycach

MASZ MYŚLI SAMOBÓJCZE? ZADZWOŃ, POROZMAWIAJ.
Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym

Bezpłatna infolinia: 800 70 2222
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Pożar hałdy opon w Widoku

W  sobotę 12 marca 2022 r. 
o 12.25 do stanowiska kiero-
wania KP PSP w Głubczycach 

wpłynęło zgłoszenie o pożarze hał-
dy opon do którego doszło w miej-
scowości Widok. 

W trwające ponad 3,5 godziny dzia-
łania gaśnicze zaangażowanych było 
łącznie 53 strażaków oraz 12 pojazdów 
z Państwowej i Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Głubczyc, Baborowa, Grobnik, 
Lewic, Równego, Zubrzyc, Lisięcic oraz 
Krapkowic. Podczas działań inter-
wencyjnych podano 4 prądy gaśnicze 
wody oraz 2 prądy piany. Wartość strat 
będących następstwem pożaru zo-
stała wstępnie oszacowana na  kwotę 
ok. 10 tys. zł, zaś wartość uratowanego 
mienia opiewa na sumę 200 tys.

  KP PSP w Głubczycach

Unoszący się dym było widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów

Pożary tego typu odpadów są wyjątkowo niebezpieczne. 
Fot. Zdjęcia Straży Pożarnej

Z wizytą w Powiatowym 
Muzeum Ziemi Głubczyckiej
Na przestrzeni ostatniego miesiąca z inicjatywy 

pani Marii Farasiewicz – polonistki i oczywiście 
aprobatą dyrekcji uczniowie ZSM w ramach zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych mieli okazję gościć w Po-
wiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej, mieszczącym 
się w Ratuszu Miejskim. W tym okresie wielu uczniów 
klas średnich (1AL, 2A, 2L, 2CD, 3CI, 3BM, 4AL, 4I, 4CD), jak 
i branżowych (3T, 3G) wraz z opiekunami chętnie przy-
bywało do w/w Muzeum. Nie tylko po to, by je zwiedzić, 
ale także obejrzeć bardzo interesującą wystawę zatytu-
łowaną „Kresowianie na ziemi głubczyckiej”.

W instytucji tej młodzież obejrzała szereg interesujących 
eksponatów, pamiątek i artefaktów zgromadzonych w pię-
ciu działach: historii, sztuki, archeologii, etnografii i edu-
kacji. Zwiedzający usłyszeli wiele historycznych informacji 
i ciekawostek barwnie opowiedzianych przez panią dyrek-
tor-Barbarę Piechaczek. Wśród uczniów MECHANIKA duże 
zainteresowanie wzbudziła wystawa poświęcona miesz-
kańcom Kresów osiadłym na ziemi głubczyckiej autorstwa 
dr. Arkadiusza Szymczyny. 

Dzięki bogatej ekspozycji zawierającej blisko 400 zdjęć 
i dokumentów oraz wygłoszonej z polotem i fantazją pre-
lekcji pani Izabeli Szter – archeologa i kierownika działu 
edukacji, uczniowie zaznajomili się z historią głubczyckich 
rodzin kresowych. Poznali ich przedwojenne, codzienne 

życie na Kresach, tragiczne wydarzenia II wojny światowej, 
konieczność wyjazdu aż po osiedlenie się w Głubczycach 
i współtworzenie powojennego oblicza miasta. Podziwia-
jących wystawę zaintrygował fakt, że zgromadzone źródła 
w dużej mierze pochodzą od samych Kresowian i ich po-
tomków. 

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej to perła miasta 
i warto je odwiedzać. Można też tu kupić pamiątki i gadże-
ty muzealne, co nasi młodzi wraz z nauczycielami czynili. 
Owa wizyta to swoista lekcja historii. Naszych korzeni. Była 
wspaniałym, ubogacającym przeżyciem; wzbudziła wiele 
emocji i niewątpliwie poszerzyła proces dydaktyczny. 

A naszym podopiecznym w wyjściach do PMZG towarzy-
szyli opiekunowie: wspomniana Maria Farasiewicz, Aldona 
Janiczek, Krystyna Koziara, Anna Kobeluch, Aleksandra Pie-
szak, Anna Skrzyniarz-Malewicz, Elżbieta Śmidoda, Krzysz-
tof Pieczyrak, Andrzej Seń, Małgorzata Wanicka, Dorota 
Wojtyńska, Dorota Wróbel, moja osoba i inni.

To nie pierwsze ani ostatnie wyjście. Wkrótce kolejne, 
gdyż to już tradycja naszej szkoły.

  Violetta Maciej 
nauczycielka j. polskiego

Zespół Szkół Mechanicznych
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Miesiące grudzień oraz styczeń 
obfitowały w naszym przed-
szkolu w wiele uroczystości 

oraz działań. Mimo sytuacji obec-
nej w  kraju, dotyczącej epidemii 
koronawirusa, staramy się  aktyw-
nie działać, realizując tym samym 
zamierzone cele i  zadania na  rok 
szkolny 2021/2022.

W środę 22 grudnia zorganizowano 
uroczyste spotkania wigilijne, w któ-
rych wzięły udział grupy przedszkol-
ne a także pracownicy i Dyrekcja pla-
cówki. Wigilia w  tym roku była inna 
niż wszystkie. Dla kadry była to wzru-
szająca, ale i trudna chwila, nie tylko 
z  uwagi na  znikomą ilość dzieci, czy 
brak zaproszonych włodarzy miasta, 
ale przede wszystkim z uwagi na stra-
tę naszej długoletniej, wspaniałej i nie-
zastąpionej nauczycielki, pani Basi Bo-
żęckiej…

Mimo tych trudnych chwil, udało 
nam się także zorganizować konkurs 
bożonarodzeniow y pt. „Świątecz-
na choinka” przeznaczony dla  dzie-
ci w  wieku od  3 do  6 lat. Niezwykle 
miło było podziwiać przynoszone 
przez dzieci przepiękne, a  co  istotne 
niepowtarzalne choinki, które przez 
długi czas zdobiły wnętrza naszego 
holu przedszkolnego, podziwiane 
przez wszystkich. Bardzo dziękujemy 
wszystkim uczestnikom konkursu, 
także rodzicom za  trud i  wkład wło-
żony w  przygotowanie prac . Co  wię-
cej, część choinek została przekazana 
do licytacji oraz zasiliła konto zbiórki 
na rzecz Dawidka – chłopca zmagają-
cego się z ciężką chorobą serca, który 

pochodzi z naszej gminy. Nawiązując 
do  podejmowanych działań charyta-
tywnych na  terenie placówki, należy 
wspomnieć o zbiórkach trwających na-
dal, do których przyłączenia się gorąco 
zachęcamy. Aktualnie przedszkole pro-
wadzi zbiórkę zużytych kredek, zakrę-
tek oraz drobnych monet, z  przezna-
czeniem na szczytny cel, każdej akcji.

Ten wyjątkowy świąteczny czas, 
to  również przygotowania i  występy 
jasełkowe dzieci z  najstarszej gru-
py przedszkolnej „Super-Smyki” pod 
kierunkiem wychowawczyni, pani 
Katarzyny Komplikowicz i  nauczy-
cielek wspomagających Iwony Junki 
i  Agnieszki Beleć. Dzieci zaprezento-
wały się w inscenizacji Bożonarodze-
niowej pt. „Śpiewaj i tańcz cała ziemio 
dla  Jezusa”. Przedstawienie zostało 
zgłoszone do udziału w XX Gminnym 
Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodze-
niowych, „Do Szopy Hej Pasterze” Głub-
czyce 2022. Z ogromną przyjemnością 
chcemy się pochwalić, że nasz występ 
zajął jedno z  pierwszych miejsc – ex 
aequo z Przedszkolem nr 2. Nie kryje-
my zachwytu i zadowolenia z posiada-
nych umiejętności naszych wychowan-
ków, to one są dumą naszej placówki 
i motorem do dalszych działań. 

Pomimo ponurej aury za  oknem, 
w  styczniu wszelkie siły oraz ener-
gię poświęciliśmy na  przygotowanie 
przedstawień z  okazji „Dnia Babci 
i Dziadka”. Każda grupa przedszkolna 
przygotowała godny podziwu i chwy-
tający za  serce występ. Nie zabrakło 

wierszy, piosenek, tańców oraz wspa-
niałych strojów i dekoracji. Z powodu 
braku możliwości zaproszenia dziad-
ków do przedszkola, każda grupa na-
grała film prezentujący umiejętności 
wokalne, taneczne oraz recytatorskie 
wnuków, który dziadkowie mieli moż-
liwość obejrzeć za pośrednictwem ko-
munikatorów internetowych. W przed-
szkolnym zaciszu każdy przedszkolak 
przygotował samodzielnie upominki 
dla dziadków, wkładając w ich wykona-
nie całe swoje serce.

Jak co  roku, przedszkole przyłą-
czyło się do udziału w Finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspo-
magając tym samym zbiórkę o  kwo-
tę 2 597,20 zł. Z  tego miejsca chcemy 
serdecznie podziękować naszym ko-
chanym paniom kucharkom, które 
przygotowywały przepyszne wypieki 
przeznaczone na zbiórkę. Dziękujemy 
także rodzicom za hojność i aktywny 
udział, dzięki temu przedszkole pobiło 
„swój” rekord z lat ubiegłych.

Wszystkie działania, jakich podej-
mujemy się  w  przedszkolu – uroczy-
stości, zbiórki charytatywne, realizo-
wane projekty oraz konkursy a także 
codzienna praca, połączona z zabawą 
są dowodem na to, że mimo różnych sy-
tuacji i utrudnień, należy iść do przo-
du i realizować zamierzone cele, tak, 
aby być z siebie dumnym – i my z na-
szych podopiecznych jesteśmy bardzo 
dumni.

  Agnieszka Beleć 
Nauczycielka Przedszkola nr 3

Ważne wydarzenia 
z życia Przedszkola nr 3
Przełom roku 2021/2022
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