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Od redakcji

Miałem 7 lat, gdy pewnego po-
ranka ok. godziny 5:30 obu-
dzili mnie rodzice z  prośbą 

abym przyszedł do kuchni naszego 
zwykłego, polskiego M3. Na  wpół 
przytomny z poduszką w dłoni, prze-
cierając oczy przekroczyłem drzwi... 
i momentalnie się rozbudziłem.

To co stało w kuchni, 
nie powinno tam stać

A jednak było. Na podłodze PCV stał 
używany, zielony, mały składak. Zaczą-
łem krzyczeć ze szczęścia i radości, która 
dosłownie eksplodowała z wątłego ciała 
małego chłopca. Rodzice z obawy przed 
obudzeniem całego bloku, z uśmiechem 
na twarzy próbowali mnie uciszyć. Być 
może im się  to  udało, ale  nie jestem 
do końca pewien. Moje marzenia jakimś 
cudem się  spełniły. Byłem wdzięczny. 
Rower co  prawda był wypożyczony 
od znajomych, ale mogłem z niego ko-
rzystać "jak ze swojego" przez rok czasu.

Dziś już „te czasy” niedostat-
ku w Polsce w zasadzie minęły.  

Nie pożycza się  od  sąsiadów cu-
kru gdy go zabraknie podczas wizy-
ty gości (choć nie dam sobie obciąć 
ręki), nie do końca pojmuję też sens 
niegdysiejszej decyzji o likwidacji tak 
wielu cukrowni w  Polsce, ale  to  nie 
czas i  miejsce na  dywagacje w  tym 
temacie. Faktem jednak jest pewien 
niepokojący i  bardzo aktualny pro-
blem z  jego dostępnością czy swo-
istą reglamentacją w sklepach jakiej 
się doświadcza. Reminiscencja.

Dzisiaj, także na swoich dzieciach, 
obserwuję pewną zmianę. Rower 
nie będzie cieszył tak jak tablet czy 

smartfon. Zegarek nie jest "cool", 
ale  już Minecraf t w  pełnej wersji 
zrobi wrażenie. OK.  Idziemy z  po-
stępem. O  skarpetach czy nowych 
spodniach na urodziny nie wspomnę, 
bo to "obciach". Takie rzeczy kupuje 
się  na  co  dzień. Kieszonkowe? Tak, 
ale zapracowane.

Nasze dzieci mają lepiej, 
znacznie lepiej

wprost proporcjonalnie do  zmia-
ny ustroju, możliwości rynkowych, 
wymiany handlowej i  wielu innych 
czynników. Dawniej nie żyło się lepiej.

Jedno w dzieciach się nie zmieni-
ło. One potrafią szczerze się cieszyć 
z tego, co sprawia im radość.

A radość może sprawić mała, śred-
nia albo duża niespodzianka. Bez 
względu na  zasobność portfela ro-
dziców, bez względu na ich światopo-
gląd, religię, poglądy polityczne, czas 
trwania – jeśli składa się  dzieciom 
obietnicę, jeśli ma się czas dla dzie-
ci, jeśli coś robi się  dla  nich, to  one 
to rejestrują i na swój sposób wyra-
żają zadowolenie. Choćby to  miało 
kosztować 3 zł. Uśmiech dziecka jest 
bezcenny, mniej lub bardziej uświa-
domiony. I w tym tkwi klucz.

Dzieci szybko wyrastają. Uczmy 
dzieci świadomej wdzięczności za to 
co mają, bo gdy się tego nie nauczą, 
wyrosną na malkontentów, roszcze-
niowców, którzy szukają dziury w ca-
łym. Dla nich zawsze szklanka będzie 
do połowy pusta (i przeciekająca).

  Mateusz Kitka 
redaktor naczelny

Radość i wdzięczność blisko siebie leżą

Z przymrużeniem oka...

Wydarzenia
a 78. ROCZNICA POWSTANIA 

WARSZAWSKIEGO
Gmina Głubczyce
Pomnik Czynu Zbrojnego

1.08 (P) 
g. 17:00

b KONCERT MŁODZIEŻOWY
MOK Głubczyce
Pod Ratuszem

7.08 (N)
g. 17:00

c ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO, WNMP
Gmina Głubczyce
Pomnik Czynu Zbrojnego

15.08 (P) 
g. 12:00

d HOLI - ŚWIĘTO KOLORÓW  
Holi
Pod Ratuszem

19.08 (P)
15:00- 
19:00

e EMOTIVE - koncert zespołu 
MOK Głubczyce
Amfiteatr

21.08 (N)
g. 17:00

f DOŻYNKI GMINNE W POMORZOWICACH 
Gmina Głubczyce
Pomorzowice, boisko sportowe

28.08 (N)
g. 11:00
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KALENDARIUM 2022

Kod QR przenoszący do gminnego 
kalendarza w wersji cyfrowej.
Zachęcamy do subskrybcji 
i obserwowania. 

Kalendarz posiada możliwość importu 
wydarzeń do urządzenia mobilnego 
z systemem android. Bądź zawsze na 
bieżąco!

Od redakcji
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Nowe oświetlenie 
przejść dla pieszych 

w Głubczycach
Przejścia typu „safe pass” nieopodal głubczyckiego Rynku

Kazimierz 
Bedryj

Zgodnie z  najnowszą 
nowel i z ac ją pr ze -
pisów w  obszarze 

przejść dla pieszych, przej-
ścia zyskują nowe znacze-
nie i  wymuszają nowe 
zachowa n ia za rów no 
pieszych jak i  kierowców. 
Zgodnie z  nowymi prze-
pisami, pieszy wchodzący 
na  przejście dla  pieszych 
ma pierwszeństwo przed 
pojazdem, ale w dalszym 
ciągu zabrania się piesze-
mu wchodzenia na  jezd-
nię bezpośrednio przed 
jadący pojazd, w tym rów-
nież na  przejścia dla  pie-
szych. 

Nowe przepisy jednak 
nie zwalniają pieszego 

z obowiązku zachowania 
szczególnej ostrożności 

podczas wchodzenia 
i przechodzenia przez pasy. 

Natomiast zakaz korzy-
stania z  telefonu komórko-
wego ma na celu aby pieszy 
nie ograniczał swoich moż-
liwości obserwacji sytuacji 
na  jezdni. Nowe regulacje 
w  celu ochrony pieszego 
doprecyzowują zachowa-
nia kierujących pojazdami, 
zobowiązując ich do  obser-
wacji nie tylko przejścia 
dla  pieszych ale  i  jego 
okolicy. Przepisy obligu-
ją kierujących pojazdami 
do  stworzenia możliwości 
bezpiecznego przejścia 
przez jezdnię dla  pieszych 
znajdujących się  na  przej-
ściu oraz t ych, k tórzy 
na  to  przejście wchodzą. 

Nowe przepisy wzbudzi-
ły wiele dyskusji i  emocji 
wśród kierujących pojazda-
mi jak również i  pieszych 
jak prawidłowo wejść i bez-
piecznie przejść. Niestety 
oznakowanie wielu przejść 
dla pieszych pozostawia wie-
le do życzenia. 

Oprócz oznakowania 
pionowego najskutecz-

niejszą metodą oznacza-
nia przejść dla pieszych 

jest montaż latarni 
oświetlających przejście 

z góry, obustronnie 
i naprzemiennie. 

Są  to  założenia wytycz-
nych do  projektowania in-
frastruktury dla  pieszych, 
których głównym celem 
jest zapewnienie widzial-
ności pieszego na przejściu 
dla  pieszych. W  grudniu 
2020 r. weszła w  życie usta-
wa o zmianie ustawy o Fun-
duszu Dróg Samorządowych, 
którą przekształcono FDS 
w Rządowy Fundusz Rozwo-
ju Dróg oraz rozszerzono ka-
talog zadań mogących uzy-
skać dofinansowanie m.in. 
o  zadania mające na  celu 
poprawę bezpieczeństwa 
ruchu pieszych. 

Dzięki pozyskanej dotacji 
mogliśmy w  bieżący roku 
zrealizować trzy bezpiecz-
ne przejścia w Głubczycach 
na  ul.  Plebiscytowej. Całko-
wity koszt wykonania jed-

nego przejścia z  wyko-
naniem dokumentacji 
technicznej i  uzgod-
nień wyniósł 72  653,12 
zł. Zadanie zrealizowa-
no w 80% z dotacji z Fun-
duszu Rozwoju Dróg. 
Oprócz wykonanego oświe-
tlenia przejścia został wy-
posażone w  system ostrze-
gawczy, który w  znacznym 
stopniu poprawia bezpie-
czeństwo. System uzyskał 
Krajową Ocenę Techniczną 
wydaną przez Instytut Ba-
dawczy Dróg i Mostów. 

Podstawowym elemen-
tem systemu są dwa słupki, 
w  któr ych umieszczone 
są czujniki oraz moduły LED. 
Dzięki zastosowanym czuj-

nikom, sys-
tem jest 
w  stanie 
p r e c y -

z y j n i e 
w y z n a c z y ć 

dw ie stref y: 
o s t r z e ż e n i a 
i  zagrożenia. 

Strefa ostrze-
żenia znajduje 

się ok. 4 m przed 
przejściem.

 Strefa zagrożenia 
to  strefa bezpośred-
nio przed przejściem 

oraz już na  przejściu. 
W momencie gdy pieszy 

znajduje się w strefie ostrze-
żenia to system pulsującym 
światłem pomarańczowym 

Przejście typu safepass przy ul. Plebiscytowej

 Sygnalizacja na słupkach jest 
sygnalizacją ostrzegawczą.  

Nie jest równoważna 
z sygnalizacją świetlną!
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ostrzega kierowcę, że  ktoś 
znajduje się  w  pobliżu 
przejścia. Gdy pieszy znaj-
duje się bezpośrednio przed 
przejściem lub już na przej-
ściu, system pulsacyjnym 
światłem czerwonym, in-
formuje kierowcę o  pie-
szym na przejściu. Przejścia 
na ul. Plebiscytowej, zostały 
zakwalifikowane do doświe-
tlenia z uwagi duży ruch po-
jazdów oraz pieszych, wy-
nikający min z  lokalizacji: 
zabudowy wielorodzinnej, 

lokali usługowych, lokaliza-
cja Ratusza Miejskiego. 

Po wybudowaniu w 2014 
roku części obwodnic y 
Głubczyc, Gmina Głubczyce 
przejęła drogę wojewódz-
ką do  sieci dróg gminnych 
z istniejącym oświetleniem 
ul.  Plebiscytowej. Na  przej-
ściach na  ul.  Plebiscytowej, 
istniało duże zagrożenie 
dla pieszych z uwagi na sła-
be doświetlenie przejść jak 
również ponadnormatywną 

ich długość na tym odcinku 
ok. 10 m, wynikająca z szero-
kości pasa jezdnego w tym 
obszarze. Realizacja tych 
działań miała na celu popra-
wę bezpieczeństwa na  na-
szych drogach w  szczegól-
ności pieszych w  obszarze 
przejść dla pieszych.

  Kazimierz Bedryj 
Zastępca Burmistrza

Basen 
Miejski

I ETAP REMONTU
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W ostatnią niedzielę 14 sierp-
nia oddano do użytku basen 
miejski. Działać będzie do 31 

sierpnia.

Godziny otwarcia basenu:  
Pn – 11:00-19:00 

Wt-nd – 10:00-18:00

Na wszystkich Państwa czekają dłu-
go wyczekiwane, nowo wybudowane 
atrakcje w postaci dwóch zjeżdżalni, 
wodnego parku oraz dla najmłodszych 
wodnego placu zabaw z krystalicznie 
czystą wodą. Nad bezpieczeństwem 

czuwają wykwalifikowani ratownicy, 
dbający o bezpieczeństwo.

Zakup biletu upoważnia do  prze-
bywania na  terenie kąpieliska przez 
cały dzień – w godzinach pracy basenu 
miejskiego. Normalny 5 zł, ulgowy 3 zł. 
Dzieci do 4 lat korzystają z basenu bez-
płatnie.

Do biletów ulgowych uprawnieni są:

• Dzieci i młodzież szkolna
• Studenci do 26 roku życia
• Posiadacze „Karty Dużej rodziny” 

lub „Opolskiej Karty Rodziny i  Se-
niora”

• Wchodzący na basen po godz. 16:00

Rozruch basenu na końcówkę waka-
cji jest celowy – daje możliwość spraw-
dzenia funkcjonowania urządzeń 
technicznych w  warunkach ciągłej, 
regularnej pracy. Sprawdzany jest stan 
budynków, infrastruktury, maszyne-
rii. Wszelkie ewentualne uwagi są od-
notowywane i  będą w  razie koniecz-
ności, w stosownym czasie przekazane 
wykonawcy do  poprawek w  ramach 
udzielonej gwarancji.

  Gmina Głubczyce

Wyłoniono wykonawcę do budowy toru rowerowego
Szykuje się kolejna inwestycja w Parku Miejskim

Tor będzie oświetlony, o  na-
wierzchni asfaltowej, otoczony 
chodnikiem, dwukierunkowy 

o  długości 72 m. Ma zostać wybudo-
wany do końca tego roku. Znajdować 
się będzie w sąsiedztwie placu zabaw 
w Parku Miejskim przy tzw. "świątyni 
dumania".

Budowa pumptrucka w  Głub-
czycach wraz z  chodnikiem 
i rozbudową oświetlenia. 

Zakres przedmiotu zamówienia obej-
muje:

• wykonanie koryta,
• prace ziemne,
• wykonanie pumptrucka z nawierzch-

ni bitumicznej,
• wykonanie chodnika z kostki bruko-

wej,
• rozbudowa oświetlenia,
• montaż małej architektury. 

Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

Na całość przeznaczono 326 133,73 zł.

  Gmina Głubczyce
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„Razem dla pszczół”
Światowy Dzień Pszczół  
w Bogdanowicach

W związku z obchodami Świa-
towego Dnia Pszczół 20 maja 
2022r. kolejny rok z  rzędu 

w naszej szkole ruszył trwający ty-
dzień szkolny projekt edukacyjny, 
pt. „Razem dla Pszczół”.

Podczas szkolnej akcji podejmo-
wane były różne działania mają-
ce na  celu podkreślenie znaczenia 
pszczół w  przyrodzie, a  także zwró-
cenie uwagi na  zagrożenia dla  tych 
owadów. Początek naszego tygodnia 
dla  pszczół rozpoczęliśmy od  siania 
łąki kwietnej, która dzięki przedszko-
lakom za niedługo zamieni się w sto-
łówkę dla owadów. Następnie podczas 
zajęć edukacyjnych przedszkolaki 
oraz uczniowie próbowali odpowie-
dzieć na  pytanie: „Dlaczego pszczoły 
są ważne?” Z zaciekawieniem ogląda-
li materiały edukacyjne oraz słuchali 
ciekawostek z  życia pszczół, a  także 
poznawali produkty pszczele, takie 
jak miód, pyłek kwiatowy czy wosk 
pszczeli. Dowiedzieli się także co to ta-
kiego jest węza pszczela i  mieli moż-
liwość samodzielnie, krok po  kroku, 
wykonać z niej świecę. Rozdawany był 
także pyszny miodek na wafelku, zgod-
nie z co poniedziałkową akcją: „Miód - 
dla zdrowia cud”. W międzyczasie ogło-

szony został także konkurs 
plastyczny: „Pszczoły wokół 
nas” dla  przedszkola i  klas 
I- III, a  także uczniów klas star-
szych, podczas którego klasy IV-VI wy-
konywały albumy z ciekawostkami nt. 
pszczół, a klasy VII-VIII hotele dla zapy-
laczy. Spłynęło bardzo dużo prac, a ko-
misja konkursowa miała niezwykle 
trudne zadanie, aby wyłonić zwycięz-
cę. Ostatecznie nagrodzono wszyst-
kich uczestników. Na zakończenie na-
szego pszczelego tygodnia odwiedzili 
nas pracownicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Branic - pani Ewa Koštia-
likova i pan Mateusza Koziura, którzy 
dzielili się  swoją wiedzą z  uczniami 
i  przedszkolakami na  temat pszczół 
i  pszczelarstwa. Dzieci poznały wie-
le cennych informacji i  ciekawostek 
z życia pszczół, dowiedziały się czym 
się żywią, jak spędzają zimę i  jak po-
wstaje miód. Miały przyjemność przy-
mierzyć strój pszczelarza oraz obejrzeć 
przybory, których używa on w swojej 
codziennej pracy. Spotkanie miało 
ogromną wartość edukacyjną nie 
tylko dla młodszej grupy odbiorców, 
ale także dla starszych uczniów, którzy 
w ramach doradztwa zawodowego mo-
gli poznać tajniki zawodu pszczelarza.

Z zadowoleniem 
należy przyznać, 

że  nasza szkolna ak-
cja obfitowała w  bogac-

two przeróżnych form skiero-
wanych na promowanie i ochronę tych 
niezwykle istotnych dla naszego życia 
owadów.

Pomóżmy pszczołom- nie tylko dzi-
siaj, gdyż dbając o  pszczoły- dbamy 
o swoją przyszłość!

  Marta Kozik-
Toporowska 

Koordynator projektu,  
nauczyciel SP 

Bogdanowice

SP Bogdanowice
Mała szkoła, wielkie możliwości
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BOGDANKA MISTRZAMI TABLICZKI 
MNOŻENIA W POWIECIE GŁUBCZYCKIM
Matematyczne talenty

Panorama Głubczyc widziana z pól grobnickich

Dnia 2 czerwca br. we Włodzie-
ninie odbyły się  IX Mistrzo-
stwa Szkół Podstawowych 

w Tabliczce Mnożenia. Tradycyjnie 
nasza szkoła podjęła wyzwanie 
i  wzięła udział w  tych mistrzo-
stwach. 

Po  zaciętych wewnątrzszkolnych 
eliminacjach SP Bogdanowice godnie 
reprezentowali: Amelia Krawiec z kl. 
VII, Zuzanna Prochnij z  kl. VIII, Do-
minika Toporowska z kl. VIII i Jakub 
Bobkier z kl. VII. Droga do wyłonienia 
drużyny reprezentacyjnej nie była 
łatwa. Podczas wewnątrzszkolnych 
eliminacji należało wykazać się  po-
nadprzeciętną znajomością tabliczki 
mnożenia, refleksem i opanowaniem. 
O wiele większe emocje towarzyszyły 
wszystkim uczestnikom mistrzostw, 
podczas których doskonała znajomość 
tabliczki mnożenia nie gwarantowa-
ła sukcesu. Liczyły się również spryt, 
spostrzegawczość i  silna wola wal-
ki. Te  wszystkie atuty posiadali nasi 
uczniowie, którzy po zaciętej rywali-
zacji zwyciężyli w Turnieju. 

Ideą, która przyświeca organizato-
rom Mistrzostw Szkół Podstawowych 
w Tabliczce Mnożenia jest popularyza-
cja zabawowej formy uczenia się licze-

nia 
z wykorzystaniem 
kart matematycz-

nych Andrzeja Grabowskiego. 
„Karty Grabowskiego Tabliczka mno-
żenia” to przemyślana talia kart i sta-
rannie dobrany zestaw wielu różno-
rodnych gier. Różnią się one dynamiką 
rozgrywki oraz stopniem trudności. 
Są  na  tyle wciągające, że  dzieci uczą 
się przez zabawę, a przy okazji rozwi-
jają spostrzegawczość, pamięć, kon-
centrację oraz orientację przestrzen-
ną. Uczestnicy Turnieju biorą udział 
w czterech konkurencjach, tj. „Szybki 
Bill”, „Błyskawica”, „Krzyżak” i „Wojna”. 

Bardzo dziękujemy organizatorom 
Mistrzostw, którzy jak zwykle stanęli 

na wysokości zadania, a wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za wspa-
niałą rywalizację i miło spędzony 
czas.  Naszym uczniom i nauczy-
cielom matematyki: Wiesławie 

Krawiec i Annie Andrzejak, gratulu-
jemy sukcesu! 

Do zobaczenia w przyszłym roku.

  SP Bogdanowice

Stoją od lewej Jakub Bobkier, Dominika 
Toporowska, Wiesława Krawiec (nauczyciel 
matematyki), Zuzanna Prochnij, Amelia 
Krawiec. Autor zdjęcia Andrzej Bobkier

Stoją od lewej: Amelia Krawiec, Dominika 
Toporowska, Jakub Bobkier, Zuzanna Prochnij, 
Wiesława Krawiec (nauczyciel matematyki). 
Autor zdjęcia nieznany.  
Zdjęcie ze strony facebook.com/spwlodzienin
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Rajd
W pierwszy weekend czerwca 

na  pograniczu polsko-cze-
skim na terenie gmin Głub-

czyce i  Krnov, odbyła się  pierwsza 
edycja turnieju zastępów Podsudec-
kiego Związku Drużyn Harcerzy 
Związku Harcerstwa Rzeczypospo-
litej – rajdu „Pogranicze”. Uczest-
niczyli w nim harcerze z Głubczyc, 
Głogówka i Głuchołaz, a także cze-
scy skauci z  Jednostki Skautowej 
„Krnowska Trójka”. W  wydarzeniu 
wzięło udział 44 stałych uczestni-
ków, a  przewinęło się  około sześć-
dziesięciu. 

Jednym z  głównych celów rajdu 
było wyłonienie najlepszego zastępu 
na południu województwa opolskiego. 
W szranki stanęło 8 zespołów – Brzozy, 
Buki i Dęby z Głuchołaz, Husaria i Kusz-
nicy z Głogówka, Lisy i Rysie z Głubczyc, 
oraz Świstaki z Krnova. Zastępy rywali-
zowały o tytuł „Obrońców Pogranicza”, 
z którym wiązała się drewniana buła-
wa wyrzeźbiona przez pana Zygmun-
ta Królikowskiego spod Kluczborka. 
Do nagród rzeczowych dla laureatów 
podium wliczał się m.in. namiot tury-
styczny za pierwsze miejsce.

Rajd rozpoczął się w piątek 3 czerw-
ca na boisku we wsi Chomiąża, gdzie 
dzięki serdeczności p. sołtysa Henry-
ka Kulonka rozbiliśmy namioty. Wie-
czorem odbyły się śpiewanki, a po ich 
zakończeniu do  obozowiska przybył 
komendant Chorągwi Harcerzy Ziemi 
Opolskiej – hm. Leszek Krzyżanowski, 
który przeprowadził wizytację Pod-
sudeckiego Związku Drużyn Harcerzy. 
O  20:30 rozpoczął się  apel oficjalnie 
rozpoczynający rajd, a  zaraz po  nim 
przeszliśmy do lasu na ognisko, w trak-
cie którego zastępy przedstawiały się, 
prezentując swoją obrzędowość. W tej 
kategorii najlepsza okazała się Husaria 
z Głogówka oraz głuchołaskie Buki.

W  sobotę wstaliśmy już o  6:30 
i  po  rozgrzewce i  śniadaniu zaczęli-
śmy zwijanie obozowiska. Około 8:30 
zastępy wyruszyły na górską wędrów-
kę, podczas której należało odwiedzić 
kilka punktów i  wykonać zadania 
takie jak zdobycie wieży widokowej 
i odebranie z niej wiadomości nadanej 
przez punktowych. Punktem końco-
wym była polana na Jeżniku Dolnym, 

gdzie na  dobrze zabezpieczonych 
ogniskach zastępy gotowały obiady, 
oceniane przez trzyosobowe jury. Po-
jawiły się takie specjały jak potrawka 
z mięsa i papryki, gulasz, czy smażony 
ser z ziemniakami. Po posiłku zagasi-
liśmy ogień, zamaskowaliśmy miejsca 
ogniskowe i  ruszyliśmy do  Krnova 
na grę miejską, w trakcie której pozna-
liśmy atrakcje miasta i  jego historię. 
Bezpośrednio po zakończeniu gry cze-
kał nas ostatni pieszy odcinek – droga 
do Pietrowic Głubczyckich, w których 
mieliśmy spędzić kolejną noc. Po roz-
biciu obozowiska i  kolacji udaliśmy 
się  na  ognisko, na  którym pojawili 
się byli harcerzy 5 GDH-y „Wilczy Bór”, 
z  którymi wspólnie pośpiewaliśmy 
i  pobawiliśmy się  przy ogniu. Głów-
nym punktem wieczoru był turniej 
„Jeden z Dziewięciu” z zakresu wiedzy 

harcerskiej, zwyciężył go repre-
zentant „Dębów’ z Głuchołaz.

W  niedzielę zwinęliśmy namioty 
i po śpiewankach nad wodą wyruszy-
liśmy do Pietrowic na Mszę Świętą. Nie-
długo po niej przyszedł czas na długo 
wyczekiwany element rajdu – rozgryw-
ki sportowe, które przeprowadzono 
na boisku w Mokrem Kolonii. Zarów-
no turniej piłki nożnej, jak i szermier-
kę zwyciężyły „Brzozy” z  Głuchołaz, 
pokonując pewnie swoich rywali. Rajd 

zakończył apel, na którym podsumo-
wano rywalizację i wyłoniono zwycięz-
ców.

• Miejsce 8 – „Lisy” z 5 GDH-y „Wilczy 
Bór” – 55 pkt

• Miejsce 7 – „Buki” z 7 GDH-y „Starod-
rzew” – 57 pkt

• Miejsce 6 – „Kusznicy” z  55 GDH-y 
„Bastion” – 58 pkt

• Miejsce 5 – „Świstaki” z SO „Krnow-
ska Trójka” – 63 pkt

• Miejsce 3 – ex aequo „Rysie” z 5 GDH-
-y „Wilczy Bór” i „Husaria” z 55 GDH-
-y „Bastion” – 64 pkt

• Miejsce 2 – „Dęby” z 7 GDH-y „Starod-
rzew” – 76 pkt

• Miejsce 1 – „Brzozy’ z 7 GDH-y „Staro-
drzew” – 79 pkt

 Już za rok plano-
wana jest kolejna 

edycja, w której zastęp „Brzóz” będzie 
bronił tytułu przed innymi jednost-
kami z Podsudecia. Liczymy, że stawi 
się  na  niej jeszcze więcej zastępów, 
a  rywalizacja będzie równie zaciekła 
i przyjacielska, jak w tym roku. 

  Podsudecki Związek Drużyn 
Harcerzy ZHR

Pogranicze
2022
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Bezpiecznie 
w Puchatkowie

Z  dniem 31.05.2022r. zakończy-
liśmy realizację projektu pt. 
„Polepszenie bezpieczeństwa 

w  Przedszkolu nr 2 z  Oddziałami 
Integracyjnymi im.  Kubusia Pu-
chatka w  Głubczycach” realizowa-
nego przez nasze przedszkole oraz 
partnerów projektu – Urząd Miej-
ski w  Głubczycach, Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Głubczycach. 

Projekt realizowany był w ramach 
partnerstwa z Fundacją PZU

Przedszkole wyposażone jest w mo-
dułowy punkt pierwszej pomocy wy-
posażony w  apteczki przeznaczone 
do udzielania pierwszej pomocy oraz 
defibrylator AED. W  ramach zadania 
przeszkolono pracowników przed-
szkola, szkoły oraz urzędu. Dzieci 

wzięły udział w  po-
kazach pier wszej 
pomocy prowadzo-
nych przez służby 

mundurowe oraz 
c yk lu c z tere c h 

warsztatów doty-
czących poszcze-

gólnych ura-
zów takich jak: 
stany nagłe, 
z r a n i e n i a , 

k r w o t o k i , 
oparzenia.

Teraz wszyscy mieszkańcy miasta 
i  osoby poszkodowane znajdujące 
się w pobliżu przedszkola, mogą czuć 
się bezpieczniej.

Planujemy, aby cykl szkoleń od-
bywał się każdego roku w naszej pla-
cówce, tak aby utrwalić i uaktualniać 
wiedzę z  zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

 Anna Pawliszyn-Strychaniecka 
Przedszkole nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka 
w Głubczycach

Polepszenie bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 2  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Głubczycach
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W środę 25 maja w auli ZSCKR 
im. W. Szafera w Głubczy-

cach odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia nagród laureatom konkur-
su. Uczniowie naszej szkoły zdobyli: 

• I miejsce w kategorii prezentacja 
multimedialna – Laura Sywulak

• II miejsce w kategorii prezentacja 
multimedialna – Oliwia Trynda

• III miejsce w kategorii prezentacja 
multimedialna – Agata Pyrczak

• III miejsce w kategorii prezentacja 
multimedialna – Maja Tomaszewska

• II miejsce w kategorii test wiedzy – 
Michał Florczak

• III miejsce w kategorii test wiedzy – 
Maja Tomaszewska

• I miejsce w kategorii portret – Julia 
Kuczera

• II miejsce w kategorii portret – Da-
ria Strokolis

• III miejsce w kategorii portret – Aga-
ta Pyrczak

• wyróżnienie w ka-
tegorii kalendarium – Oliwia 

Tromsa
• wyróżnienie w kategorii kalenda-

rium – Magdalena Majcher
• wyróżnienie w kategorii portret – 

Zofia Perek
• wyróżnienie w kategorii portret – 

Julia Wiercioch
• wyróżnienie w kategorii test wiedzy 

– Jakub Siemiginowski

Nagrodzonym serdecznie gratulu-
jemy. 

  Korespondent „Rolniczaka” 
ZSCKR w Głubczycach

Samorząd / Oświata Biuletyn Informacyjny Gminy Głubczyce      www.glosglubczyc.pl

Stosownie do § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów 
z  dnia 14.09.2004 r. w  sprawie sposobu i  trybu 
przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości 
(Dz. U.  z 2021 poz. 2213) Burmistrz Głubczyc podaje 
do  publicznej wiadomości wyciąg z  ogłoszenia 
o I przetargu ustnym nieograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości lokalowej, położonej w Głubczycach 
przy ul. Warszawskiej nr 30, lokal mieszkalny nr 3 wraz 
z udziałem w gruncie obejmujący działkę nr 441/21, 
ujawniona w  księdze wieczystej OP1G/00026677/1. 
Cena wywoławcza 56 392,00 zł. Wadium wynosi 
5 600,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2022 r. o godz. 9.00 
w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, ul. Niepodległości 
nr 14 (pokój nr 22 lub nr 23).

Ogłoszenie wywieszone jest na  tablicy ogłoszeń 
w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Głubczycach, 
ul. Niepodległości 14 oraz opublikowane jest na stronie 
internetowej www.glubczyce.pl. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim 
w Głubczycach - pokój nr 20, tel. (77) 4853021 wew. 224 
lub 223.

OGŁOSZENIE GMINNE

Finał XIX Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z 
Fizyki „Życie i osiągnięcia Alessandro Volty”

Życie i osiągnięcia 
Alessandro Volty 
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Biblioteka 
Miejska

Po  raz  kolejny biblioteka szkolna zorganizowała 
wyjazd na  Festiwal Książki w  Opolu. Grupa 43 
licealistów wraz z  opiekunami: Paniami Marią 

Oleksiejuk, Agatą Wołoszyn i  Lilianną Kozłowska, 
uczestniczyła w pierwszym dniu tego największego 
wydarzenia literackiego na Opolszczyźnie. 

Szlak spotkań z  książką rozpoczęliśmy wizytą w  Pe-
dagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu, gdzie od-
były się warsztaty: Kolekcja starodruków Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – czyli historia książki 
od rękopisu do biblioteki cyfrowej, które wzbogaciły nas 
w wiadomości o historii piśmiennictwa - od hieroglifów 
do e-booków. Poznaliśmy ciekawe starodruki, m.in. ziel-
nik z końca XVI wieku, Rozmówki na co dzień polsko-ła-
cińsko-niemieckie, kieszonkowe wydanie dzieł Moliera 
oraz encyklopedię wyjaśniającą cały otaczający na świat. 
Zmierzyliśmy się  z  odczytywaniem siedemnastowiecz-
nej polszczyzny, co wcale nie było łatwe. Dowiedzieliśmy 
się jak działa Opolska Biblioteka Cyfrowa, w której można 
znaleźć tysiące dzieł. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy 
tych krótkich wykładów.

Następnie przeszliśmy do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Jana Pawła II w Opolu, gdzie poznaliśmy zasoby i usługi 
tej książnicy. W jej zbiorach oprócz tradycyjnych książek, 
znajdują się również audiobooki, płyty CD, płyty DVD z fil-
mami, spektaklami teatralnymi i baśniami, komiksy i gry 
planszowe. W podziemiach biblioteki mogliśmy podziwiać 
wystawę prezentującą twórczość ilustratorską studentów, 

absolwentów i wykładowców związa-
nych z Wydziałem Sztuki UO, a w mię-
dzyczasie wypić kawę w  kawiarni. 
Część z nas została posiadaczami kar-
ty bibliotecznej. To miejsce przyciąga 
nie tylko niesamowitą architekturą, 
ale również niepowtarzalną atmos-
ferą.

W miasteczku plenerowym VI Festiwalu Książki w Opo-
lu przyglądaliśmy się  ofertom prezentowanym przez 
osiemdziesiąt wydawnictw, spotykając się z autorami oraz 
słuchając wywiadów m.in. z najmłodszą pisarką festiwalu 
– Wiktorią Czyżycką. Każdy z nas zaopatrzył się w co naj-
mniej kilka książek.

Serdecznie dziękujemy naszym opiekunom wyjazdu 
za umożliwienie nam udziału w tym literackim wydarze-
niu oraz Starostwu Powiatowemu za wsparcie finansowe 
wycieczki.

  Maria Uksik i Maja Tomaszewska 
uczennice 3E ZSO w Głubczycach
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Biblioteka – nasze spotkanie z książką podczas VI Festiwalu Książki w Opolu - 3 czerwca 2022

VI Festiwal Książki  
w Opolu

 To wydarzenie przyciąga wielu 
miłośników literatury i liczymy, 

że w przyszłym roku również będziemy 
mogli w nim uczestniczyć.
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Jako chór "Angelus Cantat" jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni za Wasze głosy, które zbieraliśmy na po-
czątku tego roku. 

Dzięki nim wygraliśmy konkurs na wsparcie finanso-
we z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w Opolu. 
Dziękujemy również władzom Urzędu Marszałkowskiego 
i Starostwa Powiatowego w Głubczycach za możliwość re-
alizacji naszych pasji i planów. Wcielając w życie projekt 
"Dajemy Nadzieję - międzypokoleniowa muzyka chóralna" 
śpiewamy na festiwalach, koncertach, a także działamy cha-
rytatywnie na rzecz Naszej społeczności. 

Miło nam również poinformować, że Głubczycka Szkoła 
Chóralna "Angelus Cantat" (jako jedyny zespół z Opolszczyzny) 
w ramach 57. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej 
w Międzyzdrojach została laureatem pierwszego miejsca (Zło-
tego Dyplomu), konkursu Musica Sacra oraz drugiego miejsca 
(Srebrnego Dyplomu) w kategorii chórów mieszanych. Chór 
zdobył również Nagrodę Dyrektora Międzynarodowego Domu 
Kultury w Międzyzdrojach. Jesteśmy dumni, że możemy w taki 
sposób reprezentować Nasze środowisko.

Pozdrawiamy!

  Chór Angelus Cantat

„Angelus Cantat ” 
pozdrawiają

W  maju b.r. nasza 
sala widowisko -
wa zyskała nowe, 

lepsze oblicze. Zakupiono 
wyposażenie elektroaku-
st yc zne ora z s ystem 
dla  osób niedosłyszących 
na kwotę 520.666,38 zł. 

Naszym głównym założe-
niem było zwiększenie do-
stępności zasobów kultury 
oraz dostosowanie wypo-
sażenia sali widowiskowej 
do  potrzeb współczesnych 
odbiorców. Wiele obiek-
tów kulturalnych niestety, 
w dalszym ciągu jest niedo-
stępnych dla osób niepełno-
sprawnych, przez co  osoby 
te narażone są na wyklucze-
nie społeczne, ponieważ nie 

mogą uczestniczyć w  życiu 
kulturalnym i  społecznym 
w  miejscu zamieszkania. 
Wyszliśmy naprzeciw tym 
oczekiwaniom i  w  ramach 
projektu modernizacji, za-
kupiliśmy urządzenia z apli-
kacją przetwarzającą mowę 
na  tekst. Dzięki tej techni-
ce, w  czasie rzeczywistym, 
osoby słabosłyszące będą 
mogły uczestniczyć w  wy-
darzeniach organizowanych 
w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry w Głubczycach. Wszystko 
dzięki telewizorom, na któ-
rych wyświetlany jest tekst. 

Oprócz tego nasza sala 
zyskała nowy sprzęt elek-
troakustyczny, m.in. kon-

soletę, zestaw głośników 
szerokopasmowych, zestaw 
głośników niskotonowych, 
mon itor y o d sł uc howe, 
wzmacniacz pętli indukcyj-
nej, wzmacniacze mocy. 

Mamy nadzieję, że odczu-
jecie Państwo różnicę i po-
czujecie na własnej skórze 
nową jakość dźwięku. 
Zakupiony sprzęt jest 
najw y ższej  ja kośc i , 
wszystko dzięki projek-
towi realizowanemu w ra-
mach osi priorytetowej V 
RPO WO 2014-2020 Ochro-
na środowiska, dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego.

  Magdalena Derewecka

Modernizacja Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Głubczycach w zakresie akustyki i technologii estradowej
Nowoczesny sprzęt audio w MOK. W każdym miejscu siedzącym audytorium będzie słychać dobrze dźwięk
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W  roku szkolnym 
2021/ 2022 nasza 
szkoła realizowa-

ła projekt muzyczny pod 
nazwą „Dźwięki muzy-
ki” pod kierunkiem Ewy 
Maleńczyk – nauczyciel-
ki muzyki naszej szkoły. 
Do  współpracy zaprosili-
śmy Szkołę Podstawową 
z  Krnowa oraz Tomaša 
Mičkę – nauczyciela muzy-
ki tejże szkoły.

Celem projektu była ak-
tywizacja dzieci po okresie 
pandemii poprzez wspólne 
muzykowanie. Młodzież 
miała możliwość uczestni-
czenia w  warsztatach arty-
stycznych zarówno w Krno-
wie jak i  w  Głubczycach, 
na  których między innymi 
przygotowywała repertuar 
piosenek polskich i czeskich, 
które zaprezentowane zo-

stały na  koncertach finało-
wych 10 czerwca w Krnowie 
w  przepięknych murach 
synagogi krnowskiej oraz 11 
czerwca w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Głubczycach.

Dzięki temu przedsię-
wzięciu nasza szkoła wzbo-
gaciła się  o  różnego rodza-
ju instrumenty muzyczne, 
które posłużą w przyszłości 

w uatrakcyjnianiu zajęć mu-
zycznych w szkole.

Projekt ten współfinan-
sowany został ze  środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w Ra-
mach Programu INTERREG 
V-A  Republika Czeska - Pol-
ska oraz budżetu państwa 
RP „Przekraczamy granice”.

  Ewa Maleńczyk

Dźwięki Muzyki / CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003103

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy Granice"
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Magda 
Derewecka

Polsko-czeskie27-29.05.2022

Tegoroczne Dni Miasta odbywały 
się od 27 do 29 maja. Pogoda nie była 
dla nas łaskawa, ale publiczność była 
dzielna i uzbrojona w płaszcze prze-
ciwdeszczowe. Pomimo trudnych 

warunków pogodowych, główne koncerty 
przyciągnęły sporą widownię.

Piątkową imprezę rozpoczął Dawid Brzozow-
ski, który wykonał klasykę polskiej muzyki roc-
kowej. W jego repertuarze przewijały się zespoły 
„Dżem”, „IRA”, „Emigranci”. Następnie na scenie 
pojawił się  zespół „Monotyp”, który wykonał 
swoje utwory, ale inspirowane twórczością Grze-
gorza Ciechowskiego. Po tym energicznym kon-
cercie nastała chwila ukojenia w postaci zespołu 
„Acoustica”. Panowie zaprezentowali delikatne 
i  spokojne brzmienia, a  utwór „Guns N’Roses” 
w ich interpretacji był znakomity. Potem wróci-
liśmy do ostrego rocka za sprawą projektu „Po-
nadczasowe rockowania”. Mogliśmy usłyszeć 
covery „Depeche mode”, „Blur” czy „Maneskin”. 
Na chwilę zmieniliśmy klimat za sprawą zespołu 
„Puzon Band”, który zagrał trochę rozrywki, a tro-
chę melodii ludowych, ale z twistem. Następnie 
powróciliśmy do rocka dzięki projektowi „Czar-
no-biała legenda”. Chodziło o hołd dla zespołu 
„Republika” i „Obywatela GC”. Wokalista świet-
nie się spisał i wysłuchanie „Białej flagi” czy „Nie 
pytaj o Polskę” było czystą przyjemnością. Przy-
szedł czas na gwiazdę wieczoru, którą była mło-
da wokalistka Daria. Jej hity „Paranoia” czy „Love 
blind” szturmem zdobyły listy przebojów, a sama 
Daria zyskała rzeszę fanów. Młodzież (i nie tylko) 
znakomicie bawiła się na tym koncercie i okazało 
się, że prawie wszyscy znają tekst. Wieczór zatem 
zakończył się doskonale!

Sobotę rozpoczęliśmy animacjami 
dla  dzieci „Odkrywamy świat witamin”. 
Pan Gwizdek, Jagoda i Truskawka spisali 
się znakomicie i przekonali do siebie spo-
rą grupkę dzieci. Pomiędzy blokami dla dzieci 
bawiliśmy się do muzyki DJ’a Blondi. Następnie 
wybraliśmy się w muzyczną podróż z muzyką 
country. Nasz 
muzyczny we-
hikuł zahaczył 
nawet o reper-
tuar z  lat 20. 
i 30. ubiegłego 
wieku. Przeje-
chaliśmy też 
przez klimaty 
f o l k o w o - g ó -
ra lsk ie,  aby 
dotrzeć na naj-
większe prze-
boje opolskich 
festiwali. Gwiazdą wieczoru był zespół „Loka”, 
który niebywałą popularność zyskał przebojem 
„Na jednej z dzikich plaż”. Zespół wykazał się nie-
samowitą energią, poczuciem humoru i znako-
mitą relacją z publicznością. Wykonali oczywi-
ście swój największy przebój, czyli „Prawdziwe 
powietrze”. Po koncercie zespół bardzo chętnie 
rozmawiał z fanami i rozdawał im autografy.

Niedzielę również rozpoczęliśmy programem 
dla naszych milusińskich. Pyskula i Maruda za-
prosili do  swojej szkoły klaunów dzieci, które 
mogły wejść również na scenę w celach konkur-
sowych. W nieco romantyczny klimat weszliśmy 
za sprawą projektu „Piosenki o miłości nieoczy-
wistej”. Potem zrobiło się  sentymentalnie, po-

Występ Darii

Młodzi uczestnicy Dni Głubczyc
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nieważ usłyszeliśmy stare, dobre pol-
skie przeboje w  projekcie „Dawnych 
wspomnień czar”. Ale żeby nie zrobiło 
się zbyt wzruszająco następny projekt 
zachęcał nas do  tańca. Bo  czy można 
stać w miejscu, kiedy ze sceny leci „Po-
nadczasowa polska muzyka taneczna”? 
Następnie zaproponowaliśmy Państwu 
piosenki folkowo-biesiadne pod hasłem 
„Czerwone korale”. Tu świetnie bawiła 
się nieco starsza publiczność, tańcząc 
do  przebojów „Mama ostrzegała” czy 
„Miłość w  Zakopanem”. Przedostatni 
występ niedzielny należał do  znako-
mitej wokalistki Natalii Podwin, która 
była uczestniczką znanego programu 
„The voice of Poland”. Natalia wraz 
z  zespołem „Cocons club” zaśpiewała 
największe światowe hity, dając takie-
go czadu, że nasza publiczność została 
świetnie przygotowana na  gwiazdę 
wieczoru, czyli zespół „Łobuzy”. Trze-
ba przyznać, że twórcy hitu „Ona czuje 
we mnie piniądz” zebrali pod sceną naj-
większą publiczność. Pomimo padają-
cego deszczu bawiliśmy się doskonale. 
Kilka osób z publiczności, ku ogólnemu 
entuzjazmowi, zostało nawet zaproszo-
nych na scenę. Podobnie jak w przypad-
ku „Loki” zespół „Łobuzy” równie chęt-
nie rozdawał autografy.

Przez wszystkie 3 dni imprezy, w sali 
„Pod Aniołem” w  ratuszu, odbywały 
się  warsztaty z  szycia na  maszynach 
i druku 3D. Cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem dzieci, młodzieży jak 
i tatusiów ;) Dodatkowo działało wesołe 
miasteczko, darmowe dmuchańce i jak 
zawsze bogata gastronomia. 

Polsko-Czeskie Majówkowe Dni Mia-
sta odbyły się dzięki wsparciu projektu 
„Śląskie Portamento” realizowanego 
przez Gminę Głubczyce.

  Magda Derewecka

Projekt "Śląskie Portamento - śpiew - współbrzmienie - tradycja"  
nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001656 jest współfinansowany ze środków  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu INTERREG V-A RCz-PL

Klub Młodego Technika w Sali pod Aniołem – drukowanie 3D

Warsztaty krawieckie

Młodzi uczestnicy Dni Głubczyc

Dyrektor MOK Pan Zbigniew Ziółko



Jak trafnie ujął to kiedyś amerykański 
poeta Ralph W. Emersona „Każdy ar-
tysta zaczynał kiedyś jako amator”. 

Wszystko co  piękne i  wartościowe, by 
takim się stało wymaga zaangażowania 

i  czasu. W  artystycznych 
dziedzinach jest to  wyjąt-
kowo odczuwalne ponieważ 
ogrom czasu jaki należy po-
święcić aby osiągnąć doskona-
łość liczymy w latach. Przez cały 
ten czas pozostajemy amatorami 
i musimy niejednokrotne mierzyć 
się  z  frustracją i  brakiem umie-
jętności w  tak wielu zakresach, 
że może się to wydawać przytła-
czające. 

Właśnie w takim, "amatorskim czasie" naj-
lepszym lekarstwem jest wszystko to, co sprawia, 
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Głubczyckie Talenty w dobrych rękach!

Ognisko
 W wystawie zbiorowej 

pokazaliśmy prace około 
setki osób, samych prac 
plastycznych i obrazów 

było ponad trzysta.

Dorośli także korzystają z Banku Talentów

Dyrektor Ogniska Plastycznego, Marta Kitka

Artystyczne

Bank Talentów  
to także Ognisko Muzyczne

Młoda artystka Ula
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Zbigniew Bałdys, wirtuoz gitary  
uświetnia atmosferę wystawy
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że ten czas milej upływa. Towarzystwo podobnych sobie ludzi, 
ludzi usposobionych artystycznie, lubiących tworzyć, sprzy-
jająca do rozwoju atmosfera i pomoc kogoś, kto widzi w tej 
drodze sens i cel. 

Takie miejsce staramy się tworzyć w Ognisku 
Plastycznym działającym w Głubczyckim 

Banku Talentów. "Ognisko" u niektórych 
dzieci budziło skojarzenia z prawdziwym pło-

mieniem "nad którym pieczemy kiełbaski". 

Właściwie, po dłuższym zastanowieniu jest to trafne sko-
jarzenie. Jeśli "ognisko" jest przyjemnym płomieniem, wokół 
którego gromadzą się ludzie by ogrzać się, porozmawiać albo 
pomilczeć, to możemy pozostać w myślach dzieci takim wła-
śnie "ogniskiem". Ogniskiem do którego przysiadły się na swo-
jej artystycznej drodze.

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH

Ważnym momentem tej drogi 
są wszystkie te chwile gdy po ciężkiej 
pracy i  nauce można na  chwilę ode-
tchnąć i  przyjrzeć się  własnej działal-
ności, porównać swoje obecne prace 
plastyczne, do  tych zeszłorocznych. 
Zobaczyć, że  się  na  tej drodze kolejny 
raz zrobiło kilka kroków, że się już tro-
chę dalej zaszło. A co najważniejsze, po-
kazać swoje dzieła innym ludziom i zo-
baczyć ich reakcję. Nic nie dodaje takiej 
radości i satysfakcji jak myśl, że ta cała 
praca jednak się opłacała, bo jej efekty cieszą oczy innych ludzi.

Wystawa prac plastycznych jest takim momentem. Bardzo 
potrzebnym na "amatorskiej" (zresztą nie tylko amatorskiej!) 
drodze ponieważ motywująca jest myśl, że to, co robimy nie 
wyląduje w  szufladzie. Z  tego względu bardzo się  cieszmy, 
że w tym roku udało nam się zorganizować pierwszą 
zbio- rową wystawę prac Ogniska Plastycznego 

w Głubczycach.

W nieco deszczowe, niedzielne popołu-
dnie 29 maja nastąpiło otwarcie wystawy. 

Dzięki twórczości dzieci, młodzieży i doro-
słych, którzy systematycznie przychodzili 

do nas na zajęcia i wykonali ten ogrom prac 
mogliśmy pochwalić się wszyscy wspólnie swo-

i m i osiągnięciami. 

W  wystawie zbio-
rowej pokazaliśmy 

prace około setki osób, 
samych prac plastycznych i  obra-
zów było ponad trzysta. Wernisaż, 
ze  względu na  bardzo dużą ilość 

osób zwiedzających podzieliliśmy 
na  dwie części. Pierwszą godzinę 

poświęciliśmy najmłodszym wycho-
wankom Ogniska, prowadzonym przez 

Urszulę Romanowicz-Rakoczy. Druga część 
wernisażu przeznaczo-

na była dla pod-
o p i e c z n y c h 
ze  starszych 

klas szko-
ły podsta-
wowej, średniej 
oraz dla  grupy 
dorosłych prowa-
dzonych przez Martę Kitkę. 

Prezentowane na  wystawie prace 
stanowiły przekrój przez nasze cało-
roczne dokonania. Ze względu na ograniczenia prze-
strzenne musieliśmy dokonać selekcji i wybrać tylko te, które 
uznaliśmy za najlepiej prezentujące umiejętności danej osoby. 
Zależało nam też na tym, aby pokazać jakiego rodzaju prace 
oraz jakie techniki są wykorzystywane na zajęciach. Naszym 
największym staraniem jest to, aby już od najmłodszych lat 
dzieci jak najwięcej malowały, uczyły się mieszania podstawo-
wych kolorów i znały zasady tworzenia rysunku. W ognisku za-
poznajemy z tradycyjnymi i nowoczesnymi technikami tj. ry-
sunek cyfrowy, a na zajęciach grupy młodzieżowej dodatkowo 
uczymy rzeźby. Na wystawie pojawiły się więc prace wykonane 
ołówkiem, węglem, pastelami suchymi i olejnymi, tuszami, 

gwaszami, akrylami, malowane zarów-
no pędzlem jak i szpachelką. Wiele prac 
wykonanych było technikami miesza-
nymi z użyciem dodatkowych materia-
łów. Grupa dorosłych na wystawie pre-
zentowała głównie obrazy wykonane 
farbami olejnymi.

Niestety zabrakło nam miejsca 
na prezentację rzeźby i przestrzennych 
form z zajęć ceramiki. Liczymy jednak 
na  to, że  ceramika na  stałe zagości 

w grafiku zajęć Ogniska i uda nam się zaprezentować piękne, 
poszkliwione formy ceramiczne na wystawie w przyszłym 
roku.

Jako organizatorzy takiego wydarzenia staraliśmy się aby 
zapadło ono w pamięć wszystkim, którzy biorą w nim udział, 
aby było przyjemnie spędzonym popołudniem dla lokalnej 
społeczności. Dlatego starania nad organizacją tego dnia roz-
poczęliśmy na długo przed wernisażem. 

Spotkaliśmy się przy tej okazji z dużą życzliwością ze stro-
ny innych osób i  instytucji. Dzięki f i n a n s o w e j 
pomocy z Gminy Głubczyce zakupi- liśmy 
ponad sto antyram i mogliśmy po-
zwolić sobie na to, aby wernisaż 
odbył się  poza siedzibą naszego 
Ogniska. Nie zdołalibyśmy po-
mieścić wszystkich prac w  bu-
dynku "Głubczyckiego Banku 
Talentów" przy placu 1 Maja 1. 
Piękną, jasną salę na ul. Ko-
ściuszki przygotowały 
dla nas pani Kasia i Anie-
la, których zaangażowa-
nie i  ogrom pomocy były miłym 
gestem. Pomogły w  organizacji 
niezbędnych drobiazgów, których 
się nie zauważa dopóki ich nie bra-
kuje. 

Sztalug użyczyło nam tak wiele 
instytucji, że  można powiedzieć, 
że  w  wystawę zaangażowała 

Prace ceramiczne dzieci
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się spora część powiatu: Szkoła Podstawowa 
w Grobnikach, Państwowa Szkoła Mu-
zyczna w Głubczycach, Centrum 
Kultury i  Sportu w  Kietrzu, 
Ośrodek Kultury W  Babo-
rowie, Ośrodek Kultury 
w  Głubczycach i  Spe-
cjalny Ośrodek Szkol-
no - Wychowawczy 
w Głubczycach.

Również dzięki 
wsparciu z  Gmi-
ny Głubczyce mo-
gliśmy zaprosić 
profesjonalnego 
gitarzysta Zbignie-
wa Bałdysa, który 
stworzył niesamowi-
tą atmosferę przez cały 
czas trwania wernisażu. 
Każdy kto zagościł u  nas 
choć na chwilę mógł skoszto-
wać pysznych deserów, galaretek 
i  ptasich mleczek przygotowanych 
specjalnie na tę okazję przez Restaurację At- mosfera, 
poczęstować się ciepłą kawą lub herbatą. Nad wszystkim czu-
wała pani Małgorzata Kopczyńska. Wraz ze swoją pomocnicą 
dbała o to aby na stole niczego nie brakowało i było na wyso-
kim poziomie. Oprócz tego wiele osób zaofiarowało pyszne 
ciasta, własnoręcznie wykonane domowe wypieki. Nie mogę 
tutaj nie wspomnieć o ludziach, którzy bardzo nam pomogli 
w organizacji, przewożeniu sztalug, wnoszeniu i wynoszeniu 
antyram. 

Od tego dnia nawet takie maluchy jak 5-cio latki mogą wpi-
sać na swoja listę artystycznych dokonań "udział w wystawie 
zbiorowej Ogniska Plastycznego w Głubczycach"! Nie wspo-
minając już o młodzieży, dla której udział w wystawie jest re-
alnym dokonaniem wpisywanym później w artystyczne CV. 
Zważywszy na to, że kilka osób spośród naszych podopiecz-
nych wybrało już kontynuację nauki w liceum plastycznym, 
cieszymy się, że mogliśmy na stałe wpisać się do ich życiorysu. 

Nam, jako prowadzącym, mimo 
ogromu pracy włożonej w jej organizację, wysta-

wa dodała skrzydeł i motywacji do dalszej pra-
cy. Liczymy na to, że w przyszłym roku uda 

nam się zwiększyć artystyczną jakość zajęć. 
W większości prowadzonych grup zostaną 
wprowadzone prace plastyczne z elemen-
tami historii sztuki, tak aby każdy kto 
weźmie w nich udział mógł inspirować 
się  największymi dziełami malarstwa, 

rzeźby, architektury i nabyć podstawową 
wiedzę o nich. Nie zabraknie jak zawsze ry-

sowania i malowania zwierząt, portretów i krajobrazów. Gru-
pę młodzieży będziemy zaznajamiać z zasadami perspektywy, 
rysunku architektonicznego, podstawami anatomii i rzeźby. 
W przyszłym roku kontynuowane będą też zajęcia Digital Pain-
ting oraz ceramika. Dodatkowo na fanów lego i gry Minecraft 
będzie czekać nowa grupa rysunkowa oparta o tą tematykę! 

Warto tutaj wspomnieć, że nasze Ognisko to nie tylko pla-
styka. W Ognisku Artystycznym "Głubczycki Bank Talentów" 
stale odbywają się również zajęcia rytmiczne, nauka języka 
angielskiego przez śpiew oraz nauka gry na instrumentach. 
Staramy się systematycznie poszerzać krąg oferowanych za-
jęć aby każdy kto lubi twórczo spędzać czas mógł tu wkrótce 
znaleźć coś dla siebie.

Cieszymy się, że możemy brać udział w tworzeniu kreatyw-
nej społeczności w naszym rejonie. Mamy nadzieję, że że nawet 
jeśli z młodego amatora nie wyrośnie nigdy artysta, bo po pro-
stu zainteresowania młodego człowieka powędrują w inną 
stronę, to na zawsze pozostanie w nim to artystyczne doświad-
czenie do którego może dla przyjemności kiedyś wrócić.

  Marta Kitka

Patera szkliwiona wykonana na zajęciach

Pani Justyna Wolna, prowadząca zajęcia z ceramiki

Wystawa prac ogniska plastycznego w siedzibie PSS Społem

/OgniskoPlastyczneGlubczyce
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W  piątek 27 maja 2022 roku 
w  L i się c ic a c h o dbył y 
się Igrzyska Sportowe Dzie-

ci i  Młodzieży Szkolnej w  Lekko-
atletyce Indywidualnie na  etapie 
gminnym. 

Szkołę Podstawową z  Oddziałami 
Przedszkolnymi w Bogdanowicach re-
prezentowało 7 uczennic i 8 uczniów, 
którzy z  ogromnym poświęceniem, 
rywalizowali z pozostałymi uczestni-
kami o zajęcie jak najlepszych miejsc 
w konkurencjach sportowych w swo-
ich kategoriach wiekowych. Wszyscy 
zawodnicy włożyli maksymalną ilość 
wysiłku fizycznego i  woli walki, aby 
osiągnąć swój cel. W końcowej klasy-
fikacji ośmioro przedstawicieli naszej 
szkoły zdobyło miejsca na  podium. 
Siedmioro z  nich uzyskało awans 
do zawodów na etapie powiatowym.

Nikola Gala zdobyła I miejsce w rzu-
cie piłeczką palantową, Amelia Kra-
wiec - II miejsce w pchnięciu kulą i III 
miejsce w rzucie piłeczką palantową, 
Milena Zapotoczna - I miejsce w skoku 
w dal, Zofia Achrem - I miejsce w bie-
gu na  300 m, Julia Kępa - II miejsce 
w pchnięciu kulą i III miejsce w rzucie 
oszczepem, Jagoda Hołda - II miejsce 
w rzucie oszczepem i II miejsce w sko-
ku w  dal, Bartek Fąfara - I  miejsce 
w pchnięciu kulą, Marcin Mrzygłód - 
III miejsce w rzucie oszczepem. 

W  dniu 31 maja 2022 roku, po-
nownie w  Lisięcicach, rozegraliśmy 
Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży 
Szkolnej w Lekkoatletyce Indywidual-
nie na szczeblu powiatowym. Naszą 
szkołę reprezentowało 7 uczniów. Po-
ziom zawodów był wysoki, gdyż przy-
jechali na nie laureaci z całego Powia-
tu Głubczyckiego. Młodzież podjęła 
wyzwanie i stanęła godnie do rywali-
zacji. Celem każdego zawodnika było 
dobrze wykonać swoją konkurencję 
i  poprawić osiągnięcia z  zawodów 

gminnych. Uczniowie nie zawiedli na-
szych oczekiwań, gdyż sześciu z nich 
zdobyło miejsca na podium, a pięciu 
wywalczyło sobie możliwość startu 
w  zawodach wojewódzkich. Laure-
atami są: Bartosz Fąfara - I  miejsce 
w pchnięciu kulą, Milena Zapotoczna 
I miejsce w skoku w dal, Amelia Kra-
wiec - II pchnięcie kulą, Zofia Achrem 
- II miejsce w biegu na 300 m, Jagoda 
Hołda- II miejsce w rzucie oszczepem, 
Julia Kępa - III miejsce w  pchnięciu 
kulą. 

 W poniedziałek 13 czerwca 2022 r. 
uczniowie naszej szkoły kolejny 
raz  uczestniczyli w  Igrzyskach Spor-
towych Dzieci i  Młodzieży Szkolnej 
w Lekkoatletyce Indywidualnie. Były 
to zawody na szczeblu wojewódzkim. 
Amelia Krawiec rywalizowała z grupą 
dwunastu zawodniczek i uplasowała 
się na IV miejscu. Bartosz Fąfara zajął 
II miejsce wśród piętnastu konkuren-
tów. Poziom zawodów o tytuł Mistrza 
Województwa Opolskiego był bardzo 
wysoki, dlatego rozpiera nas duma 
z sukcesów Amelii i Bartosza. 

Serdecznie gratulujemy laureatom 
uzyskania tak wysokich wyników 
i życzymy dalszych sukcesów sporto-
wych. Wspaniale pracuje się z osoba-
mi, które pragną rozwijać swoje umie-
jętności, cechy motoryczne i chętnie 
doskonalą swoją sprawność. Pomimo 
niedawnego czasu pandemii i "nowi-
nek” elektronicznych, większość dzie-
ci poważnie podchodzi do swoich obo-
wiązków, nie zatracając woli walki. 

Dziękujemy wszystkim uczniom, 
że podjęli to sportowe wyzwanie, su-
miennie i wytrwale trenowali przed 
zawodami na każdym szczeblu.

  Joanna Kowalczyk-Klimczak 
SP Bogdanowice

W sobotę 14 maja 2022 roku 
zuchy i  harcerze z  głub-
czyckiego hufca ZHP wzię-

li udział w  Ekologicznym Biegu 
Zuchów i  Harcerzy, który był 
trzecim, ostatnim wiosennym 
etapem ekologicznych działań. 

Uczestnicy porządkowali teren 
przy Krzyżu Harcerskim, a następ-
nie zbierali śmieci z  Alei Lipowej 
i części Lasu "Marysieńka". Wspólne 
sobotnie popołudnie w lesie, poza 
pracami porządkowymi upłynę-
ło na  podsumowaniu wszystkich 
podjętych wyzwań ekologicznych, 
przyjęciu przez komendantkę hufca 
meldunków od drużynowych oraz 
grze ekologicznej. 

Zuchy i harcerze doskonale wy-
wiązali się ze swoich ekologicznych 
zadań. Pomagali rodzicom i dziad-
kom przy porządkowaniu terenów 
przy ich miejscu zamieszkania, 
pomagali w pracach w ogródkach 
działkowych, porządkowali obsza-
ry przy swoich szkołach, zaopieko-
wali się posadzonymi przez siebie 
roślinami, segregowali odpady, 
starali się oszczędzać wodę i prąd, 
używali toreb wielokrotnego użyt-
ku. Młodzież harcerska zakończyła 
działania wspólnym ogni-
skiem z kiełbaskami oraz 
zadeklarowała dalszą go-
towość do służby i dzia-
łania w tym obszarze.

  Katarzyna Mojzyk 
Komendant Hufca ZHP w Głubczycach

Zmagania sportowe 
uczniów z Bogdanowic

Ekologiczny Bieg 
Zuchów i Harcerzy
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Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk

Patronat Honorowy

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży 
Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan 

Rodziny w Gospodarstwie Rolnym

2022

Organizatorzy:

Patronat medialny:

Nakręć film
i wyślij zgłoszenie na adres:
wizjazero@krus.gov.pl
Termin przesyłania prac konkursowych upływa 31 października 2022 r.

Szczegóły na www.krus.gov.pl
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Zasady podlegania ubezpiecze-
niu zdrowotnemu przez rolni-
ków, domowników, emerytów 

i  rencistów rolniczych oraz człon-
ków ich rodzin tryb i sposób usta-
lania wymiaru składek na to ubez-
pieczenie regulują przepisy ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz.U. 
z 2021 r. poz.1285) zgodnie, z którymi 
obowiązkowi ubezpieczenia zdro-
wotnego podlegają:

• rolnicy, którzy podlegają ubezpie-
czeniu społecznemu rolników za-
równo z mocy ustawy jak i na wnio-
sek,  nie podlegają ubezpieczeniu 
społecznemu rolników ani ubez-
pieczeniu zdrowotnemu z  innego 
tytułu i prowadzą działalność rolni-
czą w gospodarstwie rolnym o po-
wierzchni równiej 1 lub poniżej 1 
hektara przeliczeniowego użytków 
rolnych,

• domownicy rolnika, którzy stale 
pracują w  gospodarstwie rolnym 
rolnika niezależnie od powierzchni 
gospodarstwa rolnego należącego 
do rolnika;

• osoby pobierające emeryturę rolni-
czą lub rentę rolniczą;

• członkowie rodzin rolników, do-
mowników, emerytów i rencistów;

• pomocnicy rolnika.
WAŻNE:  Nie każda osoba ubezpie-

czona w KRUS może podlegać ubezpie-

czeniu zdrowotnemu. Ubezpieczeniu 
zdrowotnemu  nie podlegają osoby 
pobierające rentę strukturalną, osoby 
które zaprzestały prowadzenia działal-
ności rolniczej, ale  dalej kontynuują 
ubezpieczenie rolnicze na  funduszu 
emerytalno-rentowym.

Samo spełnienie warunków do ob-
jęcia ubezpieczeniem zdrowotnym 
nie jest podstawą do  korzystania 
ze świadczeń zdrowotnych. Należy do-
konać zgłoszenie poprzez wypełnie-
nie stosownego wniosku – „zgłoszenie 
do ubezpieczenia zdrowotnego” .

Do ubezpieczenia zdrowotnego na-
leży zgłosić się w terminie:
• 14 dni dla rolnika, domownika
• 7 dni dla członków rodziny: rolnika, 

domownika i emeryta lub rencisty; 
• 7 dni od dnia zawarcia umowy przy 

zbiorach dla pomocników; 
Do  zgłoszenia do  ubezpieczenia 

zdrowotnego dziecka po ukończeniu 
18 lat, należy dołączyć zaświadczenie 
o kontynuowaniu nauki.

Jeśli członkiem rodziny jest student 
wówczas jego ubezpieczenie ustaje 
od dnia ukończenia 26 lat. Po ukończe-
niu 26 lat do ubezpieczenia zdrowotne-
go studenta powinna zgłosić uczelnia.

Zgłoszenie należy złożyć w  jedno-

stce organizacyjnej KRUS właściwej 
ze  względu na  miejsce położenia go-
spodarstwa rolnego za  pośrednic-
twem:
• poczty polskiej,
• skrzynki podawczej ePUAP lub
• osobiście.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowot-
nego powstaje od dnia złożenia zgło-
szenia do tego ubezpieczenia a ustaje 
z ostatnim dniem miesiąca,  w którym 
ustały okoliczności mające wpływ 
na podleganie temu ubezpieczeniu. 

Po  dokonaniu zgłoszenia do  ubez-
pieczenia w jednostce KRUS i przeka-
zaniu danych ze  zgłoszenia do  NFZ 
osoba taka dopiero nabywa uprawnie-
nia do świadczeń podstawowej opieki 
zdrowotnej. Natomiast członek rodzi-
ny korzysta z ubezpieczenia osoby, któ-
ra dokonała zgłoszenia, gdyż za niego 
nie są odprowadzane składki na ubez-
pieczenie zdrowotne.

WAŻNE!
Składka zdrowotna jest miesięczna 

i niepodzielna z wyjątkiem, gdy rolnik 
lub domownik objęty jest ubezpiecze-
niem w krajach UE, wówczas składka 
naliczana jest dziennie. 

  KRUS Opole 
Oddział Regionalny

Nowelizacja ustawy, która weszła 
w życie 15 czerwca 2022 r. jest w du-
żej mierze odpowiedzią na postu-

laty rolników indywidualnych i organi-
zacji rolniczych, które były zgłaszane 
od wielu lat. Wsłuchując się w te postu-
laty Rząd zaproponował kilka zmian. 
Najważniejszą jest zniesienie przepisu 
nakazującego zaprzestanie prowadze-
nia działalności rolniczej przez rolni-
ka, który osiągnął wiek emerytalny, je-
śli chce on mieć wypłaconą emeryturę 
w całości. 

W praktyce oznacza to ułatwienia doty-
czącego nabywania uprawnienia do emery-
tury rolniczej. 

Do tej pory rolnik, który osiągnął wiek 
emerytalny, w  celu uzyskania emerytu-
ry (tzn. części uzupełniającej emerytury) 
musiał zaprzestać prowadzenia działal-
ności rolniczej. Przepis ten był uznawany 
na  wsi za  "krzywdzący" i  był "ewenemen-
tem", bo w innym zawodzie nie ma nakazu 
wyzbycia się  warsztatu pracy przy prze-
chodzeniu na  emeryturę. Rolnik, który 
przechodził na emeryturę, musiał pozbyć 
się gospodarstwa poprzez jego wydzierża-
wienie, sprzedaż bądź przekazanie ziemi 
potomkom.

Po wejściu w życie ustawy rolnik może 
otrzymywać emeryturę w pełnej wysoko-
ści (bez zawieszania wypłaty części uzupeł-

niającej emerytury), przy braku warunku 
zaprzestania prowadzenia działalności 
rolniczej.

W wyniku poprawek w ustawie zmieniły 
się zasady zawieszenia renty. 

Dotychczas przy ocenie czy emeryt lub 
rencista zaprzestali prowadzenia działal-
ności rolniczej, nie uwzględniano gruntów 
wydzierżawionych na  podstawie umowy 
pisemnej zawartej na co najmniej na 10 lat, 
której zawarcie potwierdził wójt (właściwy 
ze względu na miejsce położenia przedmio-
tu dzierżawy)osobie niebędącej:

• małżonkiem emeryta lub rencisty, jego 
zstępnym lub pasierbem

• osobą pozostającą z emerytem lub ren-
cistą we wspólnym gospodarstwie do-
mowym,

• małżonkiem tych osób.
Po  wejściu w  życie nowelizacji prze-

pis ten w  ogóle nie ma już zastosowania 
do  emerytów, a  w  przypadku rencistów 
będzie obowiązywał w  nowym kształcie. 
Po  zmianach w  przypadku renty okreso-
wej umowa dzierżawy może być zawarta 
na okres wskazany w decyzji Prezesa KRUS 
na  okres przyznania tej renty osobie nie-
będącej: małżonkiem rencisty, osobą po-
zostającą we  wspólnym gospodarstwie 
domowym lub małżonkiem tych osób. 
Wymóg potwierdzenia zawarcia takiej 

umowy przez wójta (właściwego ze wzglę-
du na miejsce położenia przedmiotu dzier-
żawy) został utrzymany. 

Z  grona tych osób wykreślono więc 
zstępnych (dzieci, wnuki) i  pasierbów. 
Dzięki temu przepisy tej ustawy pozwalają 
na zawarcie umowy dzierżawy z własnym 
dzieckiem, co umożliwia pobieranie renty 
w pełnej wysokości. 

Ustawa wprowadza również rozwią-
zanie funkcjonujące obecnie w  systemie 
powszechnym ubezpieczeń. Zgodnie 
z  wprowadzoną zmianą osoby z  długim 
stażem ubezpieczeniowym (co  najmniej 
25 lat), które stały się całkowicie niezdolne 
do pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie 
osiągnęły wieku emerytalnego, nie będą 
pozbawione prawa do renty rolniczej, na-
wet jeśli w ostatnim okresie nie podlegały 
rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-
-rentowemu. 

W wyniku zmian w ustawie KRUS wpro-
wadzono także możliwość zaliczania, 
do wysokości części składkowej emerytu-
ry rolniczej, okresów odbywania czynnej 
służby wojskowej w  Wojsku Polskim lub 
okresów jej równorzędnych albo okresów 
zastępczych form tej służby przypadają-
cych przed 1 stycznia 1999 r.

 KRUS Opole 
Oddział Regionalny

Ubezpieczenie zdrowotne rolników – tryb dokonywania zgłoszeń

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
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Jedenastu naszych zawodników 
przystąpiło do walki o medale 
na Krajowym Turniej Młodzi-

ków Młodszych, Żaków i Żaków 
Młodszych 4.06.2022 w Szczucinie. 
Wywalczyliśmy na tych zawodach 
cztery medale:

W kategorii Żaków Młodszych U9 
złoty medal zdobył Kordian Krawiec 
a srebrny medal jego młodszy brat 
Jakub Krawiec. 

W kategorii Żaków U11 na najwyż-
szym stopniu podium uplasował się 
Antoni Dobrowolski a brązowy medal 
swój drugi krążek w tych zawodach 
zdobył Kordian Krawiec. 

Zawodnicy reprezentujący nas w 
zawodach: Julia Barańska, Maja Ma-
lina, Weronika Golas, Kamil Kolano, 
Dawid Gogola, Franciszek Michalew-
ski, Antoni Dobrowolski, Hubert Wi-
ciak Ignacy Walaszek, Kordian Kra-
wiec i Jakub Krawiec.

Serdecznie gratulujemy. 

Podziękowania dla Zakła-
dów Browar Głubczyce za 
wsparcie naszych zawod-
ników w tych zawodach.

  LKS Technik

W  dniach 17-19.06.2022 r. 
w  Poczesnej odbyły się  In-
dywidualne Mistrzostwa 

Polski Młodzików w badmintonie. 

Klub LKS Technik Głubczyce re-
prezentowało 6 zawodników: Piotr 
Adamów Rafał Mielnik, Paweł Kisz-
czyk, Dawid Serafin, Anna Paruszew-
ska i Maria Czyżowicz. Jedyny medal 
brązowy zdobył Rafał Mielnik w grze 
podwójnej grając w parze z Jakubem 
Sidorem z klubu WKS Śląsk Wrocław. 
Serdecznie gratulujemy

  LKS Technik

Cztery medale młodych badmintonistów

Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w Badmintonie



Historiawww.glubczyce.pl      Gmina Głubczyce

Nad Wołyniem czarne chmury, 
Nad Wołyniem łuna krwawa; 
Nad Wołyniem cień Bandery, 

Nad Wołyniem rezunów zgraja.

Na Wołyniu mordów jęki, 
Na Wołyniu śmierci pętla; 

Na Wołyniu strach i pożoga, 
Na Wołyniu oprawcy ręka.

Wołyń dziś woła o pamięć, 
Wołyń dziś woła o prawdę; 

Wołyń dziś woła o sprawiedliwość, 
Wołyń dziś woła o świętą sprawę.

Wołyń symbolem polskości, 
Wołyń symbolem okrucieństwa; 

Wołyń symbolem cierpienia, 
Wołyń symbolem męczeństwa.

Wołyń w traumie ekspatriantów, 
Wołyń w sercu potomków Kresowian; 

Wołyń w rocznicę ludobójstwa, 
Wołyń we wspomnieniach pokoleń…

Maria Farasiewicz

WOŁYŃ '43
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